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บทคัดยอ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการปกครองคณะสงฆในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓  ๒. เพ่ือศึกษาหลักอปริหานิยธรรมท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ และ ๓. เพ่ือนําเสนอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  

ระเบียบวิธีวิจัยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางการวิจัย  
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสําคัญ (In-depth 
interview) จํานวน ๒๑ รูป/คน เลือกแบบเจาะจง จากผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บขอมูล ไดแก   
แบบสัมภาษณเชิงลึกท่ีมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบตัวตอตัว และเก็บขอมูลจากผูมีสวน
รวมในการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จํานวน ๑๓ รูป/คน วิเคราะหขอมูลจาก    
ท้ังสองข้ันตอนโดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง ๓๐๒ รูป          
สุมตัวอยางแบบงาย จากประชากร ๑,๓๓๒ รูป โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือ
เก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับเทากับ ๐.๙๕๕ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ
พรรณนา ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา 

๑. สภาพการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ พบวา       
๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พระภิกษุสามเณรตั้งอยูในพระธรรมวินัย
และเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปนอยางดี มีการกําหนดนโยบายในการปกครองคณะสงฆท่ีชัดเจน ๒) ดาน
ควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พบวา มีการกํากับดูแลพระสงฆในเขตปกครองใน
พระธรรมวินัยโดยปราศจากขอรองเรียน และสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ 
การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห และมีการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ๓) ดาน



(ข) 
 

ระงับอธิกรณ พบวา หามพระเดินบิณฑบาต เดินเรี่ยไรเงิน หรือปกกลดในเขตชุมชน  และเจาคณะพระ
สังฆาธิการมีความยุติธรรมกลั่นกรองกอนพิจารณา ๔) ดานการแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองให
เปนไปโดยชอบ พบวา มีการใหรายงานผลการดําเนินงานของแตละวัดทุกป และมีนโยบายใหเจาคณะ
ผูปกครองควบคุมและสอดสองดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสามเณรอยางสมํ่าเสมอ ๕) ดานควบคุม
การบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พบวา มีการทําบัญชีรายรับ-รายจายใหโปรงใส และปฏิบัติหนาท่ีตาม
พันธกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายไมเกิดการทุจริตในหนาท่ี และ ๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองของตน พบวา มีจัดทําโครงการและการรางนโยบายอันกอใหเกิดความม่ันคงทางคณะ
สงฆ หามพระภิกษุสามเณรสะพายกลองถายรูป 

 ๒. หลักอปริหานิยธรรมท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ โดยภาพรวม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก         
( X =๔.๒๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๔๕๖) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ท้ัง ๖ ดาน มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ อันดับท่ีหนึ่ง ดานภิกษุเหลาใดเปน
ผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น อันดับท่ีสอง ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทําสวน อันดับท่ีสาม ดานการไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจา   
ไมทรงบัญญัติ อันดับท่ีสี่ ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน อันดับท่ีหา ดานสพรหมจารี    
ผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา อันดับท่ีหก ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย และ อันดับท่ีเจ็ด ดานการยินดี
ในเสนาสนะปา ตามลําดับ 
 ๓. ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ พบวา 
๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย คือ ไดดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนท่ีปกครองเปนประจํา 
และไดดําเนินการประชุมระหวางคณะสงฆกับชุมชนอยูเนืองๆ ๒) พรอมเพรียงกันประชุม คือ การประชุม
ทุกคนตองเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ี
พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติคือผูปกครองคณะสงฆ โดยจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของ
บานเมือง เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น คือ ไดจัดใหมี
กิจกรรมอบรมหรือสัมมนาแกพระภิกษุใหมอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือใหพระภิกษุใหมไดพบปะเจาคณะ
ปกครองและเพ่ือนสหธรรมิกตางวัดมากข้ึน ๕) การไมลุอํานาจตัณหาความอยากท่ีเกิดข้ึน คือ            การ
เสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืนก็ดี เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุอํานาจตัณหาท่ีจะเกิดข้ึน
ในจิตได ๖) การยินดีในเสนาสนะปา คือ ไดมีการดูแลเสนาสนะท่ีอยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอยปลอดภัย 
เปนสาเหตุใหเกิดความสงัด เกิดความสงบ ไมพลุกพลานจนเกินไป ใหเกิดระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด ๗) 
สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา คือ ไดมีนโยบายเขมงวดเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการวัด โดย
นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาวัดใหมากข้ึน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were : (1) to study the  state of The Effectiveness 
on administration of Sangha Administrators in the Sangha administration Area of Region 
13, (2) to study the principle of Aparihaniyadhamma to promote the  Effectiveness on 
administration of Sangha Administrators in the Sangha administration Area of Region 13, 
(3) to present the Effectiveness on administration of Sangha Administrators in the Sangha 
administration Area of Region 13.  
 This research was the mixed method research between the qualitative research 
and quantitative research. The data collection was from 19 key informants by specific 
sampling from specialists. The tool for data collection is the in-depth interview one by 
one and focus group discussion for 13 persons. The data analysis is through descriptive 
way. The quantitative research collected the data from 302 sampled monks as sampling 
group through simple random sampling from the population as 1332 monks by using Taro 
Yamane formation. The tools for data collection is the questionnaire with reliance test at 
0.955 and data analysis used the statistic description are frequency, percentage, mean, 
standard deviation. 
 The findings of this research as follows : 
 1. The state of  Effectiveness on administration of Sangha Administrators in the 
Sangha administration Area of Region 13, found that : 1) The process of Sangha 
administration according to Dhammavinaya, monks and novices along with Dhammavinaya 



(ง) 
 

and believe the administrator very well, to set up the policy of Sangha organization clearly. 
2) To control and promote the security and calmness that found that to take care of 
monks in the Sangha organization area in Dhammavinaya without campaigning and to 
promote the religious education, educational welfare, Buddhism propagation, 
construction, public welfare and have the policy and practice clearly. 3) To solve the 
problem, found that not allow the monks to go out for alms, go for a walk for donation 
or to stay in the community area and Sangha administrators to have the fairness to 
scrutinize. 4) To solve the conflict of Sangha administrators correctly, found that to have 
the report the work of the temple annually and have the policy to administrators to 
control and take care of the readiness of monks and novices. 5) To control the leader of 
Sangha administrators, found that to have the income and expenditure account with 
transparency and work according to the mission of Sangha administrator or executive 
without corruption. 6) To examine and have the meeting for Sangha administrators, found 
that to have the project and draft of policy for having the security of Sangha organization 
and forbidding the monks to use the camera.  
 2. The principle of Aparihaniyadhamma to promote the Effectiveness on  
administration of Sangha Administrators in the Sangha administration Area of Region 13,  
in over all found that the questionnaire respondents had the opinion at high level (X=4.29) 
and had the opinions matching at high level (S.D.=0.456). When considered in each aspect, 
found that six aspects had the opinion at high level : the first aspect was the senior 
respected monks , the second aspect was the readiness of  open and closed meeting 
including Sangha activity, the third aspect was no issue for new rule that Lord Buddha did 
not issue, the forth aspect was no craving for power, the fifth aspect was the good 
behavior, the sixth aspect was often and continuously meeting, the seventh aspect was 
happy to live as the simple way.  
 3. The Effectiveness on  administration of Sangha Administrators in the Sangha 
administration Area of Region 13, found that 1) The often and continuously meeting is to 
have the monks and novices meeting regularly in the own administration area and  to 
have  the meeting among the Sangha organization continuously. 2) The readiness of  
meeting, is the meeting  that every one must obey the rule , have good manners at the 
meeting, respect the chairman in the meeting hall. 3) The no issue for new rule that Lord 
Buddha did not issue by behaving and practicing according to Dhammavinaya principle 
and law of government, have the hospitality to Dhammavinaya, 4) The senior respected 



(จ) 
 

monks, is to have the training activity or seminar to the new monks at least one time a 
month that new monks will meet the Sangha leader and friends in Dhamma in many 
temples 5). The no craving for power is to sacrifice the have the loving kindness with 
others as the morality to close or end the cravings to have in the mind. 6) The Happiness 
to live as the simple way, is to look after the building of residents to have the cleaning, 
safety, causing of calmness, to obey the rule strictly. 7) The good behavior for new comers, 
is to have the policy strictly to be applied to temple management that to use the modern 
technology for temple development.  
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ดร. และขออนุโมทนา รองศาสตราจารย ดร.สุรพล สุยะพรหม รองศาสตราจารย ดร.สุวิญ รักสัตย 
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(ช) 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง  หนา 
 

บทคัดยอภาษาไทย  (ก) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ  (ค) 
กิตติกรรมประกาศ  (ฉ) 
สารบัญ  (ช) 
สารบัญตาราง  (ญ) 
สารบัญแผนภาพ  (ฏ) 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ  (ฐ) 

 

บทท่ี ๑ บทนํา  
 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 
 ๑.๒ คําถามการวิจัย ๓ 
 ๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย ๓ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๔ 
 ๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๖ 
 ๑.๖ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๗ 
   
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล ๘ 
 ๒.๒ สภาพการปกครองคณะสงฆ ๑๕ 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ ๒๖ 
 ๒.๔ แนวคิดและหลักการท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆ ๒๙ 
 ๒.๕ แนวคิดท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ ๖๖ 
 ๒.๖ การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ๗๙ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๘๒ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวจิัย ๑๐๓ 

 



(ซ) 

สารบัญ (ตอ) 
เรื่อง  หนา 
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๑๐๔ 
 ๓.๒ ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ ๑๐๕ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๑๐๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๑๑๓ 
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ๑๑๔ 
  

 

 

บทท่ี ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ สถานภาพการปกครองคณะสงฆในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ๑๑๗ 
 ๔.๒ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ     

ภาค ๑๓ 
๑๒๐ 

 ๔.๓ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ    
ภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 
๑๔๗ 

 ๔.๔ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๑๖๔ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต

การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
๑๖๖ 

 ๔.๖ ผลวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ(Focus Group Discussion) ๑๙๐ 
            ๔.๗ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
 
บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

๒๐๓ 
 

 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๙ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๑๓ 
 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๒๖ 
   
บรรณานุกรม ๒๒๘ 
ภาคผนวก ก. รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องการวิจัย ๒๓๖ 
ภาคผนวก ข. หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมือการวิจัย ๒๓๘ 
ภาคผนวก ค. การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ๒๔๔ 
ภาคผนวก ง. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูล ๒๕๒ 
ภาคผนวก จ. ตารางแสดงความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ๒๕๔ 
ภาคผนวก ฉ. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย ๒๕๙ 



(ฌ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ช. แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ๒๖๑ 
ภาคผนวก ซ. หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลสัมภาษณเพ่ือการวิจัย ๒๗๙ 
ภาคผนวก ฌ. รายชื่อผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก ๓๐๑ 
ภาคผนวก ญ. รูปภาพประกอบการสัมภาษณ ๓๐๔ 
ภาคผนวก ฎ. รายชื่อผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ  ๓๑๗ 
ภาคผนวก ฏ. หนังสือขอเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ ๓๑๘ 
ภาคผนวก ฐ. รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ ๓๓๒ 
ประวัติผูวิจัย ๓๓๗ 
  



(ญ) 

 สารบัญตาราง  

ตารางท่ี  หนา 
๒.๑ ความหมายของประสิทธิผล ๑๐ 
๒.๒ ลักษณะและองคประกอบของประสิทธิผล ๑๓ 
๒.๓ 
๒.๔ 
๒.๕ 
๒.๖ 
๒.๗ 
๒.๘ 
๒.๙ 
๓.๑ 
๔.๑ 
๔.๒ 

 

การพฒันาการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน 
หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ 
แสดงการปฏิรูปองคการ 
แสดงการเปล่ียนแปลงองคการ 
แสดงการพัฒนาองคการ 
สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปกครองของคณะสงฆ 
แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยภาพรวม 

๒๕ 
๒๙ 
๔๔ 
๔๕ 
๔๖ 
๙๓ 

๑๐๑ 
๑๐๘ 
๑๖๔ 

 
 

๑๖๗ 
๔.๓ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย 

 
 

๑๖๘ 
๔.๔ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา 

 
 
 

๑๖๙ 
๔.๕ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ 

 
 

๑๗๐ 
๔.๖ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุ
เหลาน้ัน 

 
 
 

๑๗๑ 
  

 

 



(ฎ) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

๔.๗ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 

 
 

๑๗๒ 
๔.๘ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการยินดีในเสนาสนะปา 

 
 

๑๗๓ 
๔.๙ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานสพรหมจารีผูมีศีลงานยังไมมาขอใหมา 

 
 

๑๗๔ 
๔.๑๐ คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักการปกครองโดยภาพรวม 

 
 

๑๗๕ 
๔.๑๑ 

 
 

๔.๑๒ 
 
 

๔.๑๓ 
 
 

๔.๑๔ 
 
 

๔.๑๕ 
 
 

๔.๑๖ 

คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆตาม
หลักการปกครองดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตาม
หลักการปกครองดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆตาม
หลักการปกครองดานระงับอธิกรณ 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆตาม
หลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆตาม
หลักการปกครองดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆตาม
หลักการปกครองดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

 
 

๑๗๖ 
 
 

๑๗๗ 
 
 

๑๗๘ 
 
 

๑๗๙ 
 

๑๘๐ 
 
 

๑๘๑ 

 



(ฏ) 

 สารบญัแผนภาพ  

แผนภาพที่  หนา 
๒.๑ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนกลาง ๑๕ 
๒.๒ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนภูมิภาค ๑๗ 
๒.๓ แสดงโครงสรางการปกครองของเจาอาวาส ๒๑ 
๒.๔ แสดงโครงสรางการปกครองคณะสงฆ ๔๓ 
๒.๕ แสดงโครงสรางการบริหารวัด ๕๐ 
๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย ๒๐๓ 

 
 



(ฐ) 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 

๑. คํายอช่ือคัมภีรพระไตรปฎก 
 
 งานวิจัยครั้งนี้ไดใช “พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 
๒๕๓๙”, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙ ซ่ึงมีจํานวน ๔๕ เลม ในการ
วิจัย ไดใชชื่อยอ ดังตอไปนี้ 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย  มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย) = สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ส.ํม.  (ไทย) = สุตตันตปฎก  สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค  (ภาษาไทย) 
 

๒. การระบุเลขหมายพระไตรปฎก 
 
  ในดุษฎีนิพนธเลมนี้ ใช “พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๓๙” เปนหลักการอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย จะระบุ เลม/ขอ/หนา เชน ที.ม. 
(ไทย) ๑๐/๑๗๘/๑๒๗. หมายความวา ระบุถึง สุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค ฉบับภาษาไทย 
พระไตรปฎกเลมท่ี ๑๐ ขอท่ี ๑๗๘ หนา ๑๒๗ เปนตน 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การบริหารกิจการคณะสงฆหรือการปกครองคณะสงฆโดยหลักคือการปกครองตามคณะสงฆ
และทางศาสนาดําเนินมาในลักษณะเชนนี้โดยเฉพาะเม่ือกลาวถึงประเทศไทยข้ึนในคณะสงฆจนเปน
เหตุขัดของและจําเปนตองพ่ึงรัฐจึงไดอาศัยอํานาจรัฐมาชวยจัดการแกปญหาพระธรรมวินัยและใช
กฎหมายหรืออํานาจรัฐเปนหลักสนับสนุนคราวใดเม่ือเกิดความไมเรียบรอย 

ในสมัยพระเจาอโศกมหาราชเม่ือครั้งพระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองมากในประเทศอินเดีย  
ครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงถวายอํานาจรัฐชวยจัดระบบการ
ปกครองข้ึนเปนครั้งแรกดวยการท่ีทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆรัตนโกสินทรศก ๑๒๑ 
(พ.ศ.๒๔๔๕) ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลไดทรงตราพระราชบัญญัติ    
คณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆใหมใหมีรูปแบบคลาย
กับการปกครองของฝายอาณาจักรครั้นถึงรัชกาลปจจุบันไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕
และตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๕ ไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงเปนการแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ีใชอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึน พระราชบัญญัติคณะสงฆท้ังสองฉบับนี้เปนฉบับท่ีใชอยูในปจจุบัน  
ท่ีถือวาเปนรูปแบบการปกครองคณะสงฆและเปนหลักจัดระเบียบการการปกครองคณะสงฆดวยและ
ตอมาก็ไดกําหนดใหมีเถรสมาคมออกขอบังคับวางระเบียบออกคําสั่ง มีมติและออกประกาศโดยไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัย0

1 

สมัยกอนนิยมใชคําวาการปกครองคณะสงฆแตปจจุบันใชคําวาการบริหารกิจการคณะสงฆ  
ซ่ึงมีความสําคัญในการสรางความเขมแข็งและการดํารงอยูอยางม่ันคงของพระพุทธศาสนาเปนการ
ปกครองเพ่ือบังคับบัญชาดูแลผูใตบังคับบัญชาใหอยูในการปกครองใหเรียบรอยดีงามสวนการบริหาร     
จะเปนไปเพ่ือการบริหารจัดการในการท่ีจะดําเนินงานใหสําเร็จ 

ในการบริหารนั้นพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดกลาวถึงการบริหารตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาวา 1

2 พุทธวิธีการบริหารควรยึดหลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญ โดยผูบริหารเอง
จะตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการบริหารและตองคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้งโดย
พึงสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมดังพุทธพจนท่ีวา “ถาเห็นจะไดประโยชนสุขท่ียิ่งใหญกวา
เพราะเสียสละประโยชนสุขเล็กนอยบุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอย เพ่ือเห็นแกประโยชนสุขท่ี

                                                           
1เฉลิมพลโสมอินทร, ประวัติศาสตรพุทธศาสนาและการปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพสูตรไพศาล, ๒๕๔๖), หนา ๒๒๕ - ๒๕๕. 
2พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๒๒. 



๒ 
 

ยิ่งใหญ”3ดังนั้น เม่ือกลาวถึงการปกครองคณะสงฆหรือการบริหารกิจการคณะสงฆ จึงตองเห็นพระธรรม
วินัยเปนหลักเพราะพระธรรมวินัยเปนท้ังโครงสรางและการจัดสภาพสังคมสงฆใหเกิดความเรียบรอยและ
เปนการพัฒนาบุคลากรในสังคมดวยทุกคนจะรูจักหนาท่ีของตนเอง 

การพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคลากร เพราะตราบใดท่ีบุคลากรนั้นยังไม
บรรลุเปนพระอรหันต เขาผูนั้นก็ตองไดรับการศึกษาอบรมตลอดไป เรียกวาเปน เสขะ คือ ผูยังตองศึกษา  
ตอเม่ือสําเร็จการศึกษาเปนพระอรหันตแลว จึงเรียกวาเปน อเสขะ คือ ผูไมตองศึกษา “กระบวนการ
จัดการศึกษาในทางพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ  ปญญา ซ่ึงเปนการฝกอบรม 
(Training) ท่ีเนนภาคปฏิบัติมากกวาจะเปนการเรียนการสอนในทางทฤษฏี (Teaching) เม่ือกลาวในเชิง
บริหารเราตองยอมรับวา  พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
เปนอยางยิ่ง”4 

การบริหารคณะสงฆ จึงถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญเพราะถามีระบบริหารดีศาสนาก็มีความ
เจริญม่ันคง การบริหารท่ีดีนั้นจะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดซ่ึงข้ึนอยูกับการแบงงาน
มอบอํานาจกระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ รับผิดชอบตามความรูความสามารถของตน และ
พัฒนาการในดานตางๆ โดยเฉพาะการบริหารคณะสงฆปจจุบันนี้ มีอํานาจรัฐและจารีตประเพณีเขามา
เก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณเกิดข้ึนตองอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ การบริหารคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ คือ ดานการ
ปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะหการเผยแผ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไป
ตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอบังคับ และมติมหาเถรสมาคม4

5 
 ปจจุบันรูปแบบโครงสรางการปกครองคณะสงฆนั้นพระภิกษุสงฆตองปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยและเอ้ือเฟอตอกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎกระทรวงกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบ
คําสั่งประกาศตางๆ โดยเครงครัด ซ่ึงหากพระภิกษุละเมิดขอบัญญัติแหงสิกขาบทในพระวินัยก็จะมีโทษ
ตามท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวอยูกอนแลว สวนการละเมิดขอบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ     
กฎมหาเถรสมาคมและระเบียบปฏิบัติตางๆ ก็จะพึงไดรับโทษตามท่ีบัญญัตินั้นๆ กําหนดไวแตหากการ
กระทํานั้นๆ เกิดข้ึนโดยยังไมมีตัวบทกฎหมายเอาผิดไวหรือมีบทบัญญัติเกิดข้ึนภายหลังก็ไมสามารถมีผล
ยอนหลังเพ่ือกําหนดโทษหรือทําใหมีโทษท่ีมีอยูแลวสูงข้ึนได 
 ดวยเหตุท่ีพ้ืนฐานของการอยูรวมกันของบุคคลในแตละสังคมท่ีมีความแตกตางกันจําเปนตอง
มีกฎระเบียบขอบังคับสําหรับปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือความสันติสุขไมเวนแมแตสังคมสงฆ
ท่ีมีพระธรรมวินัยเปนเครื่องรอยรัด เพ่ือใหพระภิกษุสามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุขพระธรรมวินัยจึง

                                                           
3ม.ม. (ไทย) ๑๓/๖๐๙/๕๕๔. 
4กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , ปฏิรูปการเรียนรูผู เรียนสําคัญท่ีสุด,

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๓), หนา ๒๐.  
5กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยการคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพการการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑-๒. 



๓ 
 

เปนแมบทของกฎระเบียบขอบังคับตลอดจนคําสั่งในการปฏิบัติงานของคณะสงฆ ดังนั้น กฎหรอืขอบังคับ  
ในคณะสงฆภาค ๑๓ ฉบับใดท่ีขัดตอพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการผูสนองงานคณะสงฆทุกระดับตระหนัก  
ในหลักแหงพระธรรมวินัยกฎหมายบานเมืองจารีตประเพณีทองถ่ิน และนโยบายคณะสงฆเปนอยางดี56 

การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆในดานการปกครองภาค ๑๓ ก็เชนเดียวกันท่ีจําเปนตองมี
การปกครองในการบริหารกิจการคณะสงฆ โดยเฉพาะในดานการปกครอง ใหมีประสิทธิผลท่ีพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยตลอดเวลาแตยังคงความเลื่อมใสศรัทธาถูกตองตามพระธรรมวินัย อีกท้ังกับ  
คณะสงฆในดานการปกครองภาค ๑๓ เปนคณะสงฆท่ีมีเขตการปกครองขนาดใหญ และยังเปนตนแบบ
การบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองของภาคอ่ืนๆ อีกดวย ฉะนั้น สิ่งสําคัญท่ีจําเปนตอการ
บริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครอง ของภาค ๑๓ นั้น คือ ตองมีการพัฒนาการบริหารกิจการ  
คณะสงฆใหพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมตอไป 
 ดังนั้น การวิจัยเรื่องนี้ตองการท่ีจะศึกษาประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค๑๓ วาการปกครองในแตละพ้ืนท่ีในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ นั้นมีความแตกตางกัน
อยางไรและสอดคลองกันตรงไหนบางโดยเฉพาะอยางยิ่งแนวคิดประสิทธิผลและวิธีการปกครองในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มี ๔ จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด
ตราดอาจจะเปนแนวทางท่ีคณะสงฆในเขตปกครองภาคอ่ืนๆ นําไปปฏิบัติเปนแบบอยางไดและการทําวิจัย
เรื่องนี้เปนผลดีตอวงการคณะสงฆไทยท่ีจะไดแนวคิดหรือวิธีการท่ีจะปฏิรูปกิจการคณะสงฆดานการ
ปกครองท่ีดีไดเพ่ือพัฒนาองคกรของคณะสงฆใหมีความเรียบรอยดีงามตามพระธรรมวินัยสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาใหยั่งยืนตลอดไป 
 

๑.๒ คําถามการวิจัย 
 ๑.๒.๑ สภาพการปกครองคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เปนอยางไร 
  ๑.๒.๒ หลักอปริหานิยธรรมท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เปนอยางไร 
 ๑.๒.๓ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓    
มีอะไรบาง 
 

๑.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
 ๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการปกครองคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

                                                           
 6พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), ธรรมาภิบาลในการปกครองคณะสงฆของพระธรรมปริยัติเวที      
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), ท่ีระลึกในโอกาสไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง
ช้ันหิรัญบัฏในราชทินนาม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๕.   
 



๔ 
 

 ๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาหลักอปริหานิยธรรมท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๑.๓.๓ เพ่ือนําเสนอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓ 
 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  
ภาค ๑๓” ผูวิจัยไดมีการกําหนดขอบเขตไวดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีซ่ึงกําหนดโดยกฎมหาเถรสมาคม โดยแบงการ
ปกครองคณะสงฆไวดังนี้ 
 (๑) ศึกษาสภาพประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆในภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
และการปกครองคณะสงฆอีก ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรม
วินัย ๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๓) ระงับอธิกรณ ๔) ดานแกไข
ขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง           
๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน6

7 
 (๒) ศึกษาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
และหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยอาศัยขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกท่ีเก่ียวของท้ังหมดและหนังสือเอกสาร
หรือบทความอันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนงานวิจัยและบทความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตดานตัวแปร 
 ตัวแปรตน (Independent Variables) คือสถานภาพสวนบุคคลของเจาอาวาสผูตอบ
แบบสอบถามไดแกอายุพรรษาวุฒิการศึกษาสามัญวุฒิการศึกษาทางธรรมวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและ
ตําแหนง 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ      
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ และการปกครองคณะสงฆอีก ๖ ดาน
ไดแก ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๒) ดานควบคุมและสงเสริมการ
รักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๓) ดานระงับอธิกรณ ๔) ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครอง       
ใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๖) ดานตรวจการและประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

                                                           
 7มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
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๕ 
 

 ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตเนื้อหาโดยการทบทวน
เอกสารจากพระไตรปฎกเอกสารตําราผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยศึกษาเฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เพ่ือกําหนดตัวแปรท่ีใช
ในการวิจัยสําหรับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) 
และสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) พระสังฆาธิการผูทรงคุณวุฒิและผูมีสวนเก่ียวของ
กับการปกครองคณะสงฆเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงปญหาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) สําหรับการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ผูวิจัยไดกําหนดพระภิกษุสงฆท่ีใชในการวิจัยได
จํานวน ๑,๓๓๒ รูป7

8 กลุมตัวอยางจํานวน ๓๐๒ รูป 
 ๑.๔.๓ ขอบเขตดานประชากร 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสําคัญท่ีใชในการวิจัยประสิทธิผลการปกครองของ
พระสงฆในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มี ๒ กลุมคือ  
 ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In-depth interview) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวย พระสงฆผูมีสวนเก่ียวของและ
ผูทรงคุณวุฒิพ้ืนท่ีท่ีใชเปนกรณีศึกษา ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
จํานวน ๒๑ รูป/คน 
 ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
 การศึกษาสภาพของประสิทธผิลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓ เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานสําหรับสํารวจสภาพการปกครองของพระสังฆาธิการเพ่ือประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในการใชประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ    
ภาค ๑๓ 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
 พ้ืนท่ีใชในการศึกษาผูวิจัยไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีคือเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓           
มี ๔ จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 
 ๑.๔.๕ ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ทําการศึกษาวิจัยตั้งแตเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึงเดือน มีนาคม พุทธศักราช
๒๕๖๐ รวมระยะเวลา ๑๑ เดือน 
 
 
 

                                                           
 8สํานักงานเจาคณะภาค ๑๓, สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษา พ.ศ.๒๕๕๘, (กรุงเทพมหานคร :         
วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร, ๒๕๕๘), หนา ๒๖. 



๖ 
 

๑.๕ นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จการปกครองคณะสงฆใชในเขตการปกครองคณะสงฆ      

ภาค ๑๓  
 การปกครองคณะสงฆ หมายถึง การปกครองคณะสงฆยึดพระธรรมวนิัยเปนธรรมนูญในการ
ปกครอง โดยไดอํานาจรัฐและจารีตเปนหลักอุดหนุนการปกครองคณะสงฆ โดยใชหลักการปกครอง    
คณะสงฆท้ัง ๖ ดานไดแก 
 ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย หมายถึง งานท่ีเจาอาวาส
ดําเนินการปกครองสอดสองและใหเปนไปตามพระธรรมวินัย เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัย     
ในวัดไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ มติ ขอบังคับ คําสั่ง
ประกาศคณะสงฆ 
 ๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม หมายถึง การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห          
ใหดําเนินไปดวยดีการบริหารปกครองพระภิกษุสามเณรใหประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองดีงาม 
 ๓) ดานระงับอธิกรณ หมายถึง เพ่ือยุติเหตุความขัดแยงหรอืลงนิคหกรรม 
 ๔) ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ หมายถึง อํานาจหรือบทบาท
แกผูใตบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ีนั้นๆ ใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมมีการกระจายอํานาจมอบหมาย
งานตามสายบังคับบัญชา 
 ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง หมายถึง การกํากับดูแลบุคลากรเปนไป
ตามลําดับชั้นการปกครอง 
 ๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน หมายถึง การควบคุม
บังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครอง
ของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย 
 อปริหานิยธรรม ๗ ประการ หมายถึง ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความไมเส่ือม ๗ ประการ          
ผูปฏิบัติธรรมนี้จะเปนไปเพ่ือความเจริญท้ังฝายบานเมืองและฝายสงฆ ประกอบดวย 
 ๑) หม่ันประชุมกันเปนประจํา เพราะการประชุมกันบอยๆ เปนการระดมมันสมองรวม
ความสามารถท่ีทุกคนมี นํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรองสงเสริมพัฒนาหมูคณะใหมีความเจริญในดานตางๆ 
 ๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู
คณะ มีความรับผิดชอบรวมกัน ดําเนินไปอยางพรอมเพรียง และเม่ือถึงตอนทํางานก็ตองทํางานของ
สวนรวมใหดี 
 ๓) ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ ทุกคนท่ีเปนสมาชิกของสังคมจะตองถือระเบียบขอบังคับ       
เพ่ือปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน และเปนเหตุสงเสริมใหการปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 
 ๔) เคารพนับถือผูใหญ เชื่อฟงคําสอนของทาน ความเปนผูใหญกับความเปนผูนอยเปนสิ่งท่ี
เก่ียวของสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการปกครอง การบริหารจําเปนตองมีผูนําและผูตาม หนาท่ี



๗ 
 

ปกครอง หนาท่ีสั่งการเปนตน เปนเรื่องท่ีผูใหญหรือผูนําจําตองปฏิบัติ 
 ๕) ไมลุแกอํานาจความอยาก ความเห็นแกตัว ถาใครปฏิบัติไดดังนี้ยอมทําใหสังคมมีระเบียบ
วินัยดีข้ึน สามารถดํารงรักษาสิ่งท่ีมีคุณคาของสังคมไวไดยั่งยืน จะไมกอใหเกิดความสูญเสียดานเศรษฐกิจ 
และการปกครอง เปนตน 
 ๖) รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยูเสมอ แสดงถึงความเปนผูมีนิสัยดี พรอมท่ีจะปฏิบัติดีโดยไม
ประมาท การท่ีสมาชิกของสังคมเปนคนดี ยอมเปนเกียรติ เปนศักดิ์ศรี เปนเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจใน
การปฏิบัติภารกิจไดดี 
 ๗) ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกปองคนดี สงเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเขามาเปนกําลัง
พัฒนาหมูคณะของตน 

 การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ หมายถึง เขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มี ๔ จังหวัด คือ 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด 

 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูมีตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆสังกัดมหานิกาย
ตั้งแตระดับเจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ         
รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาสในภาค ๑๓ 

 
๑.๖ ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย 
 ๑.๖.๑ ไดประสิทธิผลการปกครองคณะสงฆในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๑.๖.๒ ไดขอมูลหลักอปริหานิยธรรมท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๑.๖.๓ ไดรูและเขาใจประสิทธิผลท่ีเหมาะสมตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๑.๖.๔ ไดรูปแบบประสิทธิผลท่ีสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเหมาะสมตอการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาคอ่ืนๆ ตอไป 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ทําการวิเคราะห 
สังเคราะห และเรียบเรียงนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
 ๒.๒ สภาพการปกครองคณะสงฆ 
 ๒.๓ หลักพุทธธรรมท่ีเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ 
 ๒.๔ แนวคิดท่ีเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ 
 ๒.๕ แนวคิดท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ 
 ๒.๖ ขอมูลพระสังฆาธิการในเขตคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
    

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
  ในการศึกษาและคนควาแนวคิดท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลนั้น มีนักวิชาการหลากหลาย
ทานท่ีไดทําการศึกษาและคนควาไวหลายทาน ผูวิจัยจึงไดทําการนําเสนอไวดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ความหมายของประสิทธิผล 
 จากการประมวลแนวคิดเก่ียวกับ ประสิทธิผล จากนักวิชาการหลากหลายทานผูวิจัย    
จึงขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ ประสิทธิผลดังตอไปนี ้
 ประสิทธิผล หมายถึง การท่ีผู นําไดใชความสามารถในการแยกแยะการบริหารงาน
และใชทรัพยากรใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว0 ๑ มีความสัมพันธกับผลงานท่ีองคกรพึงประสงค 
หมายถึงความสําเร็จของการปฏิบัติท่ีเปนไปหรือบรรลุตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 
ดังนั้นประสิทธิผล จึงหมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนของงานนั้นจะตองสนองตอบ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค
ขององคการ 1

๒การทํากิจกรรมการดําเนินงานขององคกรสามารถสรางผลงานไดสอดรับกับเปาหมาย
วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไวลวงหนา ท้ังในสวนของผลผลิตและผลลัพธเปนกระบวนการเปรียบเทียบ
ผลงานจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไวกอใหเกิด ผลผลิต ผลลัพธท่ีตรงตามความคาดหวัง ท่ีกําหนดลวง

                                                           
 ๑Steers, Richard M, Organizational Effectiveness : A Behavior View, (Santa Monica : 
Goodyear,1977), p. 55.  
 

 ๒รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร, แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคการ, 
แนวการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา (หนวยท่ี ๑๑), (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖), หนา ๑๕๙. 



๙ 
  

หนาไวมากนอยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานเป
นกระบวนการวัดผลงานท่ีเนนดานปจจัยนําออก2

๓ 
 ประสิทธิผลขององคการเปนปจจัยท่ีสําคัญขององคการท่ีผูจัดการจะประเมินผลของ
บุคคลและของกลุมโดยประเมินจากการดําเนินงานโดยพิจารณาดูถึงองคประกอบท่ีจะสามารถนําไป
เปลี่ยนแปลงตัวองคการเองไปในทิศทางท่ีกอใหเกิดความสําเร็จ องคการท่ีมีประสิทธิผล คือองคการท่ี
สามารถดําเนินการบรรลุเปาหมาย (Goal) ท่ีตั้งไวขององคการ ดังนั้นองคการท่ีมีประสิทธิผล ยอม
ประสบความสําเร็จสูงในการบรรลุเปาหมายขององคการในขณะท่ีองคกรท่ีมีประสิทธิผลต่ํามักจะ
ประสบความลมเหลวในการบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว3๔การท่ีองคการในฐานะท่ีเปนระบบทางสังคม 
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการหมายถึงการท่ีองคการในฐานะท่ีเปนระบบทางสังคม
สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดยใชทรัพยากรและหนทางท่ีมีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทาง
เสียหาย และไมสรางความเครียดแกสมาชิก4

๕ประสิทธิผลขององคการจะมีข้ึนไดยอมข้ึนอยูกับเง่ือนไข
ท่ีวาองคการสามารถทําประโยชนจากสภาพแวดลอมจนบรรลุสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งใจไว แตสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดอยูเบื้องหลังควบคูกับประสิทธิผลก็คือ ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึงการมี
สมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานท่ีกอใหเกิดผลผลิตท่ีมีมูลคาสูงกวามูลคาของทรัพยากรท่ีใช
ไป 5

๖การทํากิจกรรมการดําเนินงานขององคการสามารถสรางผลงานไดสอดรับกับเปาหมาย/วัตถุ   
ประสงคท่ีกําหนดไวลวงหนาท้ังในสวนของผลผลิตและผลลัพธท่ีตรงตามความคาดหวังท่ีกําหนดลวง
หนาไวนอยเพียงใดการมีประสิทธิผลจึงมีความเก่ียวของกับผลผลิตและผลลัพธการดําเนินงานเปน 
กระบวนการวัดผลงานท่ีเนนดานปจจัยนําออก6

๗ 
 แนวความคิดเก่ียวกับ ประสิทธิผลขององค การตามแนวความคิดตั้ งแต ดั้ งเดิม            
เปนความพยายามท่ีจะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง 
(Segmentation) การปฏิบัติงานขององคการทําใหขาดความรวมมือรวมใจตลอดจนไมอาจริเริ่มสราง
สรรคและไมอาจจัดการกับความเปลี่ยนแปลงใดๆ ไดจึงเกิดแนวคิดท่ีตรงกันขามกับแนวคิดดั้งเดิมคือ
แนวความคิดแบบผสมผสาน(Integration Approach) ซ่ึงมุงเนนไปท่ีการเปลี่ยนแปลงและการเสริม
สรางสิ่งใหมๆ โดยมองภาพรวมวามีสิ่งใดเก่ียวของในขอบเขตท่ีกวางขวางและเชื่อมโยงสิ่งท่ีเก่ียวของ
นั้นเข าด วยกัน ลักษณะของแนวความคิดนี้จะไม หลบเลี่ยงความขัดแยงแต จะมองสิ่งขัดแยง 

                                                           
 ๓สุพจน ทรายแกว, การวัดผลการปฏิบัติงาน, เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธและการบริหารงานมุงผลงาน, (เชียงราย : สํานักพิมพสถาบันราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕), หนา ๑๓๗-๑๓๘. 
 

 ๔พิทยา บวรวัฒนา, ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพคร้ังท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศักดิโสภา
การพิมพ, ๒๕๔๑), หนา ๒๓๕.  
 

 ๕มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, “ประสิทธิผลของการนํานโยบายผูปองปรามทุจริตเลือกตั้งของโครงการ     
ท.ม.ก.ไปปฏิบัติ : กรณีวิจัยปฏิบัติการเขตเลือกตั้ง จังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธพัฒนบริหารศาสตร 
มหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร), ๒๕๕๒).  
 

 ๖ธงชัย สันติวงษ, การบริหารเชิงกลยุทธ , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗),  
หนา ๓๗ - ๓๘. 
 

 ๗สุพจน ทรายแกว, การวัดผลการปฏิบัติงานเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน
กลยุทธแลการบริหารงานมุงผลงาน, (เชียงราย : สํานักพิมพสถาบันราชภัฏเชียงราย, ๒๕๔๕), หนา ๑๘.  



๑๐ 
  

(Conflicts) เปนเรื่องจําเปนท่ีตองเผชิญและแกไขเพ่ือนํามาซ่ึงการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้น
แนวทางนี้จึงเปนพลวัต (Dynamic) มีเปาหมายอยูท่ีการพยายามทํางานใหสําเร็จดวยดี7๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๑ สรุป ความหมายของประสิทธิผล 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Steers, Richard M, (1977, p. 55). การท่ีผูนําไดใชความสามารถในการแยกแยะการ

บริหารละใช ทรัพยากรให บรรลุวัตถุประสงค    
ท่ีตั้งไว 

รุง แกวแดงและชัยณรงค สุวรรณสาร, (๒๕๓๖, 
หนา ๑๒). 

ผลท่ีเกิดข้ึนของงานเพ่ือตอบสนองหรือบรรลุผล
ตามวัตถุประสงคขององคกร 

สุพจน ทรายแกว, (๒๕๔๕, หนา ๑๘). 
 

องคกรสามารถสรางผลงานไดดวยการกําหนดเปา
หมายท่ีชัดเจนตรงตามเปาหมายวัตถุประสงคท่ี
กําหนดเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดผลลัพธท่ี
เกิดจากการเปรียบเทียบผลงานตามเปาหมาย 

มัฆวาฬ สุวรรณเรือง, (๒๕๕๒). องคการในฐานะท่ีเปนระบบทางสังคมสามารถ
บรรลุถึงวัตถุประสงคได โดยใช ทรัพยากรและ
หนทางท่ีมีอยู โดยไมทําใหทรัพยากร และหนทาง
เสียหายและไมสรางความเครียดแกสมาชิก 

พิทยา บวรวฒันา, (๒๕๔๑,หนา ๒๓๕). 
 

ประสิทธิผลขององคกรเปนปจจัยสําคัญของ
องคกรท่ีผูจัดการจะประเมินผลบุคคลและกลุม 
โดยประเมินจากการดํ า เนิ น งาน เพ่ื อบรรลุ
เปาหมายท่ีตั้งไว 

ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๓๗, หนา ๓๗ - ๓๘). 
 

ประสิทธิผลขององคกรข้ึนอยูกับการนําประโยชน
จากการดํ า เนิ นการจนบรรลุผลสํ า เร็จตาม
เปาหมายสรางผลงานใหสอดรับกับวัตถุประสงค
ท้ังในสวนของผลผลิตผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 

  
 ๒.๑.๒ ลักษณะและองคประกอบของประสิทธิผล 
 ลักษณะและองค ประกอบของประสิทธิผลในการปฏิบัติ งานท่ีนําพาองค การมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธผิลนั้นองคการตองมีสุขภาพสมบูรณประกอบดวย ๑. สมาชิกทุกคนมีส
วนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประสงคขององคการ ๒. สมาชิกทุกคนขององคการฝกความ
รับผิดชอบตอปญหาหรือขอยุงยากท่ีเกิดข้ึนและมีความเชื่อม่ันวาปญหาดังกลาวจะสามารถแกไขให 

                                                           
 ๘วุฒิชัย จํานงค, การผสมผสานปฏิบัติการเพ่ือผลิตภาพ, (วารสารพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๓๐),  
หนา ๒๕๕ – ๒๖๙. 
 



๑๑ 
  

ลุลวงไดเสมอ ๓. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแกไขปญหาอยางกวางขวาง
ควบคุมความขัดแยง ๔. มีการยอมรับนับถือความคิดเห็นของผูบริหารระดับรองลงมาเปนอยางมาก 
๕. เม่ือมีวิกฤติการณเกิดข้ึน สมาชิกขององคการทุกคนจะผนึกกําลังกันอยางเร็วเพ่ือแกปญหาหรือ
สถานการณจนกระท่ังวิกฤติการณดังกลาวจะหมดสิ้นไปในท่ีสุด ๖. ภาวะผูนํามีความยืดหยุนไดมาก 
และ ๗. ความสํานึกในดานระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งยังคงมีอยูแตเม่ือเทียบอัตราสวนกันแลวความ
คิดริเริ่มหรือภาวะสรางสรรคมีอยูสูงมากกวาเรื่องใดกาวทันสมัยใหมจะไดรับการพิจารณาและยกเลิก
ในท่ีสุด 8

๙การทํางานขององคการ ความสามารถขององคกรในการสรางใหวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย
ท่ีกําหนดการวัดประสิทธิผลขององคกรมีหลายแนวทาง เชนการพิจารณาถึงขนาดของความสําเร็จของ
องคการในการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว โดยวิธีวิเคราะหประสิทธิผลขององคกร ๔ วิธี คือ 
 ๑. วิธีการวัดผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยยึดหลักท่ีวาองคกรทุกองคกรมีจุดหมายไมตอง
เวนวรรคการวัดผลสําเร็จของเปาหมายจึงเปนแนวทางสําหรับการวัดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๒. วิธีการวัดประสิทธิผลเชิงระบบโดยอาศัยแนวคิดท่ีวาองคกรประกอบดวยสวนยอย   
ตางๆ และการพิจารณาเชิงระบบจะสมบูรณไดตองพิจารณาปจจัยตางๆท่ีเก่ียวของ  
 ๓. วิธีการบริหารประสิทธิผลโดยอาศัยสภาพแวดลอมโดยเฉพาะแตละสวนโดยองคกร
ตอบสนองความตองการสวนตางๆท่ีอยูในแตละสภาพแวดลอม 
 ๔. วิธีการวัดคุณคา ซ่ึงเป นการเอาคุณคาและความนิยมเป นหลักในการประเมิน
นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาให   
รายละเอียดวาประสิทธิผลเปนการพิจารณาวากระบวนการหรือมาตรการท่ีใชสามารถตอบสนอง    
จุดประสงคท่ีตั้งไวเพียงใดการประเมินประสิทธิผลตองประเมินวา แนวทางนั้นมีความสอดคลองไปใน
ทิศทางเดียวกันกับความตองการของสถาบัน และสถาบันสามารถนําแนวทางไปปฏิบัติไดดีเพียงใด
รวมท้ังผลลัพธของมาตรการท่ีใช9๑๐การบรรลุเปาหมายอันเปนประสิทธิผลโดยท่ัวไปแลวการประเมิน
ประสิทธิผลอาจพิจารณาไดจากคุณภาพของผลผลิตหรือบริการพ้ืนฐานขององคการหรือความสามารถ
ในการผลิตสินค าหรือบริการขององคการความพรอมหรือความเป นไปได ในการปฏิบั ติงาน             
ท่ีเฉพาะเจาะจงถูกขอรองใหทําผลตอบแทนหรือผลกําไร ท่ีไดรับจากการผลิตสินคาและบริการ       
เปนตน ดังนั้นกิจกรรมขององคการท่ีเปนเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององคการวามีประสิทธิผลหรือ
ไมจึงประกอบไปดวยกิจกรรมตอไปนี้ การไดมาซ่ึงทรัพยากรท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน การใชปจจัยนํา
เขาอยางมีประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับผลผลิตความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการขององคการ
การปฏิบัติงานดานเทคนิควิชาการ และดานการบริหารอยางมีเหตุผลการลงทุนในองคการการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑกับพฤติกรรมในองคการและการตอบสนองความตองการและความสนใจท่ีแตกตางกัน

                                                           
 ๙อรุณ รักธรรม, การพัฒนาองคกรแนวคิดและการประยุกตใชระบบสังคม, (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ๒๕๔๓), หนา ๑๒๔. 
 

 ๑๐ทวี หงษวิวัฒน, การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยศึกษา
นโยบายสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หนา ๓๖. 
 



๑๒ 
  

ของบุคคลและของกลุม10

๑๑ความสามารถองคการในการไดมาและใชประโยชนทรัพยากรท่ีมีจํากัดและ 
มีคุณคาใหเปนประโยชนท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในการปฏิบัติตามเปาหมาย ฉะนั้นแทนท่ีจะวัด
ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายไดสูงท่ีสุดอาจวัดความสําเร็จจากบรรลุเปาหมายเทาท่ีเปนไปได 
จากการคํานึงถึงขอจํากัดในเรื่อง คน เงิน เทคโนโลยี 11

๑๒เกณฑในการวินิจฉัยขององคการประสิทธิผล 
คือความรวมมือชวยเหลือกันทํางานโดยมุงสูจุดหมายและความรูสึกเปนอิสระในการเสนอขอคิดเห็น
จากความรูสึกในการแกปญหานั้นจะเปนการปฏิบัติท่ีมุงตอผลอยางแทจริงและบรรยากาศการทํางาน 
เปนแบบใหความรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลไปอยางอิสระโดยเต็มใจโดยสรุปลักษณะขององคการท่ีมี
ประสิทธิผลตองมีลักษณะ ดังนี้ ๑. มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการสามารถผสมผสาน
ความตองการสมาชิกได ๒. การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ียืดหยุน ๓. การ
ปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพทางสังคม ๔. ผลผลิตท่ีสูงขององคการ12

๑๓ 
 ประสิทธิผลขององคการ หมายถึงความสามารถขององคการในฐานะเปนระบบหนึ่งของ
สังคมในการใชทรัพยากรบริหารอยางคุมคาและไดประโยชนสูงสุดเพ่ือใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประ
สงคขององคการทําใหผูบริการจากองคการพ่ึงพอใจในงานและองคการสามารถปรับตัวและพัฒนาให
ดํารงอยูตอไปได องคกรท่ีมีประสิทธผิลนั้นจะสามารถใชประโยชนไดมากท่ีสุด จากความสามารถของ
คนในองคการซ่ึงประกอบดวยกลุมทํางานท่ีมีประสิทธิผลเปนอยางมากเชื่อมโยงกับกลุมทํางานท่ีมี
ประสิทธิผลสูงจะประกอบดวยลักษณะทางพฤติกรรมท่ีสําคัญหลายประการ ไดแก การสนับสนุน
เก้ือกูลกันของสมาชิกผู บริหารสามารถใชทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพมีความเอาใจใส
สมาชิกในองคการเปนอยางดีมีทักษะในการใชภาวะผูนํามีความเชื่อม่ันศรัทธาไววางใจซ่ึงกันและกัน
ของสมาชิกและหัวหนามีคานิยมและเปาหมายรวมกันของกลุมมีรูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีดี มีเปา
หมายการปฏิบัติงานสูงและสรางความกระตือรือรนในหมูพนักงานเปนการแสดงใหทราบผลท่ีไดรับ
ของโครงการหรือบริการท่ีมีสวนชวยลดและแกปญหาหรือพัฒนางานใหดีข้ึนฉะนั้นประสิทธิผลจึงเป
นการวัดองศาของการไดมาซ่ึงวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 13

๑๔เปนการสมดุลอย
างดีท่ีสุด ระหวางกิจการดานการปรับตัว และการรักษาสภาพ ดังนั้นกิจกรรมขององคการซ่ึงเป
นเครื่องตัดสินการปฏิบัติขององคการวามีประสิทธิผลกระบวนการผลิตผลและปรับใหเขากับสภาพ
แวดลอม14

๑๕ 

                                                           
 ๑๑จินดาลักษณ วัฒนสินธุ, การบริหารและการพัฒนาองคการในเอกสารประกอบการสอนชุด
วิชาการบริหารและพัฒนาองคการ หนวยท่ี ๒, (นนทบุรี : โรงพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราช, ๒๕๕๑),      
หนา ๒๖.  
 

 ๑๒วัตรภู อาจหาญ,“ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกองวิชาการสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑).  
 

 ๑๓มนูญ วงศนารี, ฝายจัดการหัวหนาและองคการท่ีมีประสิทธิผล, (กรุงเทพมหานคร : นภาพัฒน 
การพิมพ, ๒๕๓๔), หนา ๓๖. 
 

 ๑๔ทองหลอ เดชไทย, การบริหารเชิงกลยุทธสําหรับหนวยงานสาธารณสุข, ภาควิชาบริการงาน
สาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘), หนา ๒๔.  

 ๑๕ยงยุทธ เกษสาคร, การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย , (กรุงเทพมหานคร :
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, ๒๕๔๕) หนา ๓๗. 



๑๓ 
  

 สรุปไดวา ประสิทธิผล หมายถึง ผลสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามวัตถุ    
ประสงคท่ีตั้งไว โดยทักษะในการใชภาวะผูนําในการสรางความรวมมือชวยเหลือกันทํางานโดยมุงสูจุด
หมายดวย การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรบริหาร
อยางคุมคาอันจะกอใหเกิดผลของการดําเนินกิจการสาธารณประโยชนเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลแกคนใน
ชุมชนและสังคม 
 
ตารางท่ี ๒.๒ สรุป ลักษณะและองคประกอบของประสิทธิผล 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
อรุณ รกัธรรม, (๒๕๔๓, หนา ๑๒๔). 
 

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้นองคการตอง
มีสุขภาพสมบูรณ ประกอบดวย ๑. สมาชิกทุกคน
มีสวนรวมอยางกวางขวางในการกําหนดวัตถุประ
สงคขององคการ ๒. สมาชิกทุกคนขององคการฝ
กความรับผิดชอบต อป ญหาหรือข อยุ งยากท่ี
เกิดข้ึนและมีความเชื่อม่ันวาปญหาดังกลาวจะ
สามารถแกไขใหลุลวงไดเสมอ ๓. ผูบังคับบัญชาเป
ดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมในการแกไขปญหาอย
างกวางขวางและควบคุมความขัดแยง ๔. มีการ
ยอมรับนับถือความคิดเห็นของผู บริหารระดับ
รองลงมาเป นอยางมาก ๕. เมือมีวิกฤติการณ 
เกิดข้ึนสมาชิกขององคการทุกคนจะผนึกกําลัง
กันอยางเร็วเพ่ือแกปญหา ๖. ภาวะผูนํามีความยืด
หยุนไดมาก และ ๗. ความสํานึกในดานระเบียบข
อบังคับหรือคําสั่งยังคงมีอยู 

ทวี หงษวิวัฒน, (๒๕๒๗, หนา ๓๖). การประเมินประสิทธิผลตองประเมินวาแนวทาง
นั้นมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
ความตองการของสถาบันและสถาบันสามารถนํา
แนวทางไปปฏิบัติไดดีเพียงใดรวมท้ังผลลัพธของ
มาตรการท่ีใช 

  



๑๔ 
  

ตารางท่ี ๒.๒ สรุป ลักษณะและองคประกอบของประสิทธิผล (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
จินดาลักษณ วัฒนสินธุ, (๒๕๕๑, หนา ๒๖). การตอบสนองความตองการและความสนใจท่ี

แตกตางกันของบุคคลและของกลุมความสามารถ
องคการในการไดมาและใชประโยชนทรัพยากรมี
จํากัด 

วัตรภู อาจหาญ, (๒๕๕๑, หนา ๗๙). เกณฑในการวินิจฉัยขององคการประสิทธิผล คือ
ความร วม มือช วย เหลือ กัน ทํ างาน โดยมุ งสู 
จุดหมายและความรู สึกเปนอิสระในการเสนอ    
ขอคิดเห็นจากความรูสึกในการแกปญหานั้นจะ 
เปนการปฏิบัติท่ีมุงตอผลอยางแทจริง 

มนูญ วงศนารี, (๒๕๓๔, หนา ๓๖). ๑. มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ
สามารถผสมผสานความต องการสมาชิกได       
๒. การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพ
แวดลอมท่ียืดหยุน ๓. การปรับตัวขององคการให
สอดคลองกับสภาพทางสังคม ๔. ผลผลิตท่ีสูง  
ขององคการ 

ไชยวัฒน รัตนดาดาษ, (๒๕๓๕).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง ความสามารถ
ขององคการในฐานะเปนระบบหนึ่งของสังคม   
ในการใชทรัพยากรบริหารอยางคุ มคาและได    
ประโยชน 

นวพร แสงหนุม, (๒๕๓๗). มีความเชื่อม่ันศรัทธาไววางใจซ่ึงกันและกันของ
สมาชิกและหัวหนามีคานิยมและเปาหมายรวม
กันของกลุม มีรูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีดีมีเปา
หมายการปฏิบัติงานสูง และสรางความกระตือ   
รือรนในหมูพนักงาน 

ทองหลอ เดชไทย, (๒๕๔๘, หนา ๒๔). ประสิทธิผลจึงเปนการวัดองศาของการไดมาซ่ึง
วัต ถุป ระสงค ห รือ เป าหมาย ท่ี กําหนดไว ใน
โครงการ เป นการสมดุลอยางดีท่ีสุด ระหวาง
กิจการดานการปรับตัวและการรักษาสภาพ 

ยงยุทธ เกษสาคร, (๒๕๔๕, หนา ๓๗). 
  

การสนองตอบความสนใจท่ีแตกตางกันของบุคคล
และกลุ ม กิจกรรมเหลานี้แตละกิจกรรมมุงไปสู 
การรักษาไวซ่ึงปจจัยในวงจรของตัวปอนกระบวน
การผลิตผลและปรบัใหเขากับสภาพแวดลอม 

  



๑๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๒ สรุป ลักษณะและองคประกอบของประสิทธิผล (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย สันติวงษ, (๒๕๓๗, หนา ๓๗ - ๓๘). ประสิทธิผลขององคกรข้ึนอยูกับการนําประโยชน

จากการดําเนินการจนบรรลุผลสําเร็จตาเปาหมาย
สรางผลงานใหสอดรับกับวัตถุประสงคท้ังในสวน
ของผลผลิตผลลัพธตามท่ีคาดหวัง 

 

 

๒.๒ สภาพการปกครองคณะสงฆ 
 ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยกลางรวมอํานาจ
ปกครองและกิจการคณะสงฆท้ังสิ้นของคณะสงฆไทยเปนศูนยรวมเขตการปกครองและเจาคณะ
สวนกลางซ่ึงเปนผูปกครองคณะสงฆสวนกลางโดยกําหนดเขตการปกครอง ไดแกเขตการกปกครอง
บังคับบัญชาเจาคณะเจาอาวาสและภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆในสวนกลางจะแยกสวนปกครองเปน
คณะนิกายเรียกวาหน มี ๔ หนคือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออกและหนใตในสวนของคณะธรรม
ยุติเรียกวาคณะธรรมยุติจะรวมเขตปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคและวัดธรรมยุติเปนเขตเดียวกัน15

๑๖ 
 ๑. การปกครองคณะสงฆสวนกลาง 
 การปกครองสงฆในสวนกลางไดแกเจาคณะหนใหญซ่ึงเปนพระสังฆาธิการในสวนกลาง
เปนผูประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคม เปนหนวยงานในสวนกลางและ
ประสานงานกับเจาคณะในสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตปกครองของตนเรียกวา
หนมีเจาคณะหนใหญ ๕ หน คือ เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหน
ตะวันออก เจาคณะใหญหนใต เจาคณะใหญคณะธรรมยุติ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหง     
ชาติเปนตน 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนกลาง 
 
 
                                                           
 ๑๖พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), การปกครองคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๐. 

การปกครองคณะสงฆสวนกลาง 

สมเด็จพระสังฆราช 

เจาคณะใหญหนตะวันออก 

เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนใต 

เจาคณะใหญคณะธรรมยุต สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ 



๑๖ 
  

 จากแผนภาพท่ี ๒.๑ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนกลางระเบียบการปกครอง
คณะสงฆสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยกลางรวมอํานาจปกครองกิจการคณะสงฆเปนศูนยรวม
เขตการปกครองและเจาคณะสวนกลางซ่ึงเปนผูปกครองคณะสงฆสวนกลางโดยกําหนดเขตการ
ปกครอง ไดแก เขตการกปกครองบังคับบัญชาเจาคณะเจาอาวาสและภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ     
ในสวนกลางจะแยกสวนปกครองเปนคณะนิกายเรียกวาหนมี ๔  หน คือหนกลางหนเหนือ  
หนตะวันออกและหนใตในสวนของคณะธรรมยุติเรียกวาคณะธรรมยุติจะรวมเขตปกครองคณะสงฆ
สวนภูมิภาคและวัดธรรมยุติเปนเขตเดียวกัน 
 พระภิกษุผูปกครองคณะสงฆทุกตําแหนงเรียกวาพระสังฆาธิการ เปนภิกษุผูทํางานโดย
สิทธิขาดทางคณะสงฆโดยมีอํานาจเต็มแบบรวมตําแหนงซ่ึงนอกเหนือจากตําแหนงดังกลาวขางตน
แลวยังรวมไปถึงเจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเจาคณะและเจาอาวาสเปนผูทํางาน
คณะสงฆอยางมีอํานาจเต็มกฎหมายและควบคุมงานทุกสวนในเขตปกครองหรือในวัด นอกจากนั้น 
กฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี ๒๓ (๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางไดกําหนดขอท่ี 
๕ วิธีดําเนินการเพ่ือความเรียบรอยดีงาม วิธีดําเนินการศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห
วิธีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีดําเนินการงานสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห 
อันเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนาใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  
อีกอยางหนึ่ง ขอท่ี ๖ เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆตาม ขอ ๔ ใหเจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ี
เก่ียวกับการคณะสงฆนิกายนั้นๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ16

๑๗ดังนี้ 
 ๑. เจาคณะใหญหนกลางปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๓
ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕ 
 ๒. เจาคณะใหญหนเหนือปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖
และภาค ๗ 
 ๓. เจาคณะใหญหนตะวันออกปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๘ ภาค ๙ ภาค
๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ 
 ๔. เจาคณะใหญหนใตปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๖ ภาค ๑๗ และ   
ภาค ๑๘ 
 ๕. เจาคณะใหญคณะธรรมยุติปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆธรรมยุติภาคทุกภาค 
 รวมถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนเลขานุการโดยตําแหนงหนาท่ี 
 อีกประการหนึ่ง วิธีการปกครองตาม ขอ ๗ เจาคณะใหญมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะ
สงฆในเขตหนของตนดังตอไปนี้ 
 ๑. ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคมขอบังคับระเบียบคําสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี 

                                                           
 ๑๗มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :       
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๘๓. 



๑๗ 
  

 ๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นภาคหรือมีอํานาจ
หนาท่ีในกรณีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 
 ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาให
เปนไปโดยความเรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ๗. ในเม่ือไมมีเจาคณะใหญหรือเจาคณะใหญไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได สมเด็จพระสังฆราช
ทรงแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งโดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมรักษาการแทนเจาคณะใหญ 
ในกรณีท่ีไมมีเจาคณะใหญเม่ือไดปฏิบัติตามความในวรรคตนแลว ใหดําเนินการเพ่ือมีพระบัญชา
แตงตั้งเจาคณะใหญภายในเวลาไมเกิน๑ปใหผูรักษาการแทนเจาคณะใหญมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ
เจาคณะใหญ 
 ๘. เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของเจาคณะใหญใหมีเลขานุการเจาคณะใหญ ๒รูป 
ทําหนาท่ีการเลขานุการ 
 ๒. การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค 
 สวนการปกครองคณะสงฆในสวนภูมิภาค ตามโครงสรางปจจุบันนี้ไดแบงการปกครอง
เปนระดับชั้นสวนภูมิภาค ดังตอไปนี้17

๑๘ 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนภูมิภาค 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๒ แสดงโครงสรางการปกครองสงฆในสวนภูมิภาคระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆในสวนภูมิภาค การปกครองคระสงฆสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
ไดกําหนดสวนหลักไวอยางชัดเจนในมาตรตราของพระราชบัญญัติคณะสงฆสวนภูมิภาคไดจัดเขตการ
ปกครองออกเปนภาคจังหวัดอําเภอตําบลจํานวนตําบลและเขตปกครองใหเปนไปตามกําหนด        
ในกฎมหาเถรสมาคมสวนมาตรา ๒๒ กําหนดใหพระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้น ตามลําดับชั้น          

                                                           
 ๑๘มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :     
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๗๒. 

การปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาค 

เจาคณะภาค 

เจาอาวาส 

เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล 

พระภิกษุ สามเณร 

 

สํานักพุทธศาสนาแหงชาติ 

 



๑๘ 
  

คือ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอและเจาคณะตําบล เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควร
จะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบลเปนผูชวย
เจาคณะชั้นนั้นๆ ดวยก็ได 
 เจาคณะภาค : มีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตภาคของตนดังตอไปนี้  
 ๑. ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี 
 ๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นจังหวัด 
 ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะจังหวัดใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาให
เปนไปโดยความเรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 เจาคณะจังหวัด : เจาคณะกรุงเทพมหานครและเจาคณะจังหวัดนอกจากรุงเทพ      
มหานครรองเจาคณะกรุงเทพมหานครและรองเจาคณะจังหวัดนอกจากกรุงเทพมหานครตามปกติ
แลวเจาคณะจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตจังหวัดของตนดังตอไปนี้18

๑๙ 
 ๑. ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี 
 ๓. ระงับอธิกรณวินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณ คําสั่ง หรือ คําวินิจฉัยชั้น 
เจาคณะอําเภอ 
 ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะอําเภอใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาให
เปนไปโดยความเรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ตาม ขอ ๑๖ ในเม่ือไมมีเจาคณะจังหวัดหรือเจาคณะจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดให  
เจาคณะภาคแตงตั้งรองเจาคณะจังหวัดรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดถาไมมีรองเจาคณะจังหวัดหรือ
รองเจาคณะจังหวัดไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่ีเห็นสมควรรักษาการแทน
เจาคณะจังหวัดแลวรายงานใหเจาคณะใหญทราบในกรณีท่ีไมมีเจาคณะจังหวัดเม่ือไดปฏิบัติตามวรรค
ตนแลวให เจาคณะภาคดําเนินการเพ่ือมีการแตงตั้ งเจาคณะจังหวัดภายในเวลาไม เกิน  ๑ป 
ใหผูรักษาการแทนเจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาคณะจังหวัดรองเจาคณะจังหวัดเปน
                                                           
 ๑๙มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๗๓. 



๑๙ 
  

ผูชวยเจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีเจาคณะจังหวัดมอบหมายเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาคณะจังหวัดและรองเจาคณะจังหวัดใหมีเลขานุการเจาคณะจังหวัดและเลขานุการรอง
เจาคณะจังหวัดทําหนาท่ีการเลขานุการ 
 เจาคณะอําเภอ : หมายถึงเจาคณะเขตในกรุงเทพมหานครและเจาคณะอําเภอในจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานคร รองเจาคณะเขตในกรุงเทพมหานครและรองเจาคณะอําเภอ ในจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานครตามปกติแลวเจาคณะอําเภอ มีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตอําเภอ
ของตนดังนี1้9

๒๐ 
 ๑. ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชา
เหนือตน 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี 
 ๓. ระงับอธิกรณวินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้น    
เจาคณะตําบล 
 ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะตําบลใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา      
ใหเปนไปโดยความเรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 เม่ือไมมีเจาคณะอําเภอหรือเจาคณะอําเภอไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหเจาคณะจังหวัด
แตงตั้งรองเจาคณะอําเภอรักษาการแทนเจาคณะอําเภอถาไมมีรองเจาคณะอําเภอหรือรองเจาคณะ
อําเภอไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่ีเห็นสมควรรักษาการแทนเจาคณะ
อําเภอแลวรายงานใหเจาคณะภาคทราบในกรณีท่ีไมมีเจาคณะอําเภอเม่ือไดปฏิบัติตามวรรคตนแลว
ใหเจาคณะจังหวัดดําเนินการเพ่ือมีการแตงตั้งเจาคณะอําเภอภายในเวลาไมเกิน ๑ ปใหผูรักษาการ
แทนเจาคณะอําเภอมีอํานาจเจาท่ีเชนเดียวกับเจาคณะอําเภอรองเจาคณะอําเภอเปนผูชวยเจาคณะ
อําเภอมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีเจาคณะอําเภอมอบหมายเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของเจาคณะ
อําเภอและรองเจาคณะอําเภอใหมีเลขานุการเจาคณะอําเภอและเลขานุการรองเจาคณะอําเภอ     
ทําหนาท่ีการเลขานุการ 
 เจาคณะตําบล : หมายถึงเจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานครและเจาคณะตําบลในจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานครรองเจาคณะแขวงในกรุงเทพมหานครและรองเจาคณะตําบลในจังหวัด
นอกจากกรุงเทพมหานครตามปกติแลวเจาคณะตําบล มีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตตําบล
ของตน ดังนี้ 20

๒๑ 

                                                           
 ๒๐มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :     โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๗๔. 
 ๒๑มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :     โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๗๕. 



๒๐ 
  

 ๑. ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคม
ขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่ง มต ิประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี 
 ๓. ระงับอธิกรณวินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือวินิจฉัยชั้น       
เจาอาวาส 
 ๔. แกไขของขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาอาวาสและพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรือผูอยูใน
เขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความ
เรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเพ่ือประโยชนแกการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาคณะใหญ เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด
เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบลใหมีเลขานุการทําหนาท่ี
เลขานุการ 
 ในเม่ือไมมีเจาคณะตําบลหรือเจาคณะตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหเจาคณะอําเภอ
แตงตั้งรองเจาคณะตําบลรักษาการแทนเจาคณะตําบลถาไมมีรองเจาคณะตําบลหรือรองเจาคณะ
ตําบลไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่ีเห็นสมควรรักษาการแทนเจาคณะตําบล
แลวรายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบในกรณีท่ีไมมีเจาคณะตําบลเม่ือไดปฏิบัติตามวรรคตนแลวให  
เจาคณะอําเภอดําเนินการเพ่ือมีการแตงตั้งเจาคณะตําบลภายในเวลาไมเกิน ๑ปใหผูรักษาการแทน
เจาคณะตําบลมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับเจาคณะตําบลรองเจาคณะตําบลเปนผูชวยเจาคณะตําบล  
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีเจาคณะตําบลมอบหมายเพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติหนาท่ีของเจาคณะตําบล 
ใหมีเลขานุการเจาคณะตําบลทําหนาท่ีการเลขานุการ 
 เจาอาวาส : บุคลลผูมีอํานาจสูงสุดภายในวัดคือเจาอาวาสวัด ซ่ึงเปนพระสังฆาธิการ
อันดับท่ี ๙ ตามกฎมหาเถรสมาคมเจาอาวาสวัดเปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนาอยาง
ยิ่งใหญเพราะตองทําหนาท่ีเปนผูปกครองวัดและเปนผูแทนวัดเนื่องจากวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลคือ
บุคคลตามกฎหมายดังนั้นเจาอาวาสจึงมีฐานะเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา
ตามมาตรา ๔๕ ไดกลาววา “ใหถือวาพระภิกษุซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในการปกครองคณะ
สงฆและไวยาวัจกรเปนเจาพนักงานตามความในประมวลกฏหมายอาญา” ตําแหนงเจาอาวาสจึงเปน
ตําแหนงสําคัญยิ่ง 21

๒๒และนอกจากนั้นเจาอาวาสยังมีความสัมพันธใกลชิดกับพุทธศาสนิกชนมากท่ีสุด  
ท่ีจะชวยจรรโลงพระพุทธศาสนาปลูกฝงศรัทธาในพระพุทธศาสนาแกประชาชน 
 

                                                           
 ๒๒มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๘๙. 



๒๑ 
  

 
แผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงโครงสรางการปกครองของเจาอาวาส 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๓ แสดงโครงสรางการปกครองของเจาอาวาสพระพุทธวรญาณ 
(ทองยอย กิตฺติทินฺโน) 2 2

๒๓ไดกลาววา พระสังฆาธิการคือผูปกครองสงฆซ่ึงตามกฎมหาเถรสมาคม
กําหนดใหมีจํานวน ๑๑ อันดับโดยมีเจาคณะภาคเปนอันดับท่ี ๑ มีผูชวยเจาอาวาสเปนอันดับท่ี ๑๑     
นั้นพระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ คือเจาอาวาสนับเปนพระสังฆาธิการท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด            
มีความรับผิดชอบสูงสุด ดังตอไปนี้ 
 ๑. เจาอาวาสเปนผูอยูใกลชิดพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาประชาชนและเด็กเล็ก
รูจักพ้ืนฐานของบุคคลเหลานั้นดีกวาใครๆ อยูใกลชิดเหตุการณทางพระศาสนาท้ังดีและรายยอมเขาใจ
ปญหาตางๆและหาทางคลี่คลายปญหาไดงาย 
 ๒. ตําแหนงเจาอาวาสจัดเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของตําแหนงผูปกครองสงฆทุกตําแหนงเปน
เครื่องพิสูจนและรับรองความสามารถของตําแหนงปกครองสงฆ ท้ังหลายไดอยางดีคือถาเปน        
เจาอาวาสไดดีก็มีหวังท่ีจะเปนเจาคณะตําบลหรือเจาคณะตางๆ ไดดี 
 วิธีการปกครองคณะสงฆไดมีกฎหมายคณะสงฆไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสไว 
 
 
 

                                                           
 ๒๓พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), ๑๐๐ ปพระพุทธวรญาณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๗๕. 

เจาอาวาส 

 
วัด 

คณะกรรมการวัด 

รองเจาอาวาส 

ผูชวยเจาอาวาส 

 

คณะกรรมการวัด 

ไวยาวัจกรวัด 

ผูอุปถัมภวัด 

 

 

 

 

พันธกิจ 

๑. ดานการปกครองคณะสงฆ 

๒. ดานการศาสนศึกษา 

๓. ดานการศึกษาสงเคราะห 

๔. ดานการเผยแผหลักธรรมะ 

๕. ดานการสาธารณูปการ 

๖. ดานการสาธารณสงเคราะห 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 



๒๒ 
  

ในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ดังนี้23

๒๔ 
 หนาท่ีของเจาอาวาส : มาตรา ๓๗  เจาอาวาสมีหนา ท่ีดั งนี้  ๑ ) บํารุงรักษาวัด 
จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถ 
ท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือ
คําสั่งของมหาเถรสมาคม ๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและ
คฤหัสถ ๔) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศลซ่ึงตามมาตรา๓๗นี้เปนหนาท่ีโดยภาพรวม
ลักษณะงานอยางกวางๆ มิไดชี้ชัดถึงวิธีปฏิบัติแตอยางใดเพราะวิธีปฏิบัตินั้นไดกําหนดโดยลักษณะ
งานเปน ๔24

๒๕ คือหนาท่ีตองปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไดแก 
 ๑. การบํารุงรักษาวัดให เปนไปดวยดี หมายถึง การกอสรางการบูรณปฏิสังขรณ  
การปรับปรุงตบแตงการกําหนดแบบแปลนแผนผังซ่ึงลวนแตเปนงานท่ีตองทําดวยแรงเงินแรงงาน 
และแรงความคิดอันเปนสวนสรางสรรคและเสริมสรางสวนท่ีเปนวัตถุใหปรากฏเปนรูปธรรม  
ศาสนสถานและศาสนวัตถุของวัดวาอารามตางๆ จักไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหเปนไปดวยดี 
ดวยหนาท่ีเจาอาวาสขอนี้ 
 ๒. การจัดกิจการของวัดใหเปนไปดวยดี หมายถึง การจัดกิจการของวัดตามหนาท่ี
ผูปกครองวัดและหนาท่ีจัดกิจการแทนวัดในฐานะผูแทนนิติบุคคลเชนการรับทรัพยสินการอรรถคดี
กิจการเหลานี้เจาอาวาสจะตองจัดการใหเปนไปดวยดีคือเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบแบบแผนหรือ
จารีตวาดวยการนั้น 
 ๓. การจัดการศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี หมายถึง การดูแลรักษาการใชจายการ 
จัดทรัพยสินของวัดตลอดจนการบัญชี ท้ังสวนท่ีเปนศาสนวัตถุศาสนสถานและศาสนสมบัติ  
ของวัดท่ีตนเปนเจาอาวาสใหเปนไปดวยดีคือใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 หนาท่ีของเจาอาวาส : หนาท่ีในการปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัดไดแก 
 ๑. การปกครองบรรพชิตและคฤหัสถในวัด หมายถึง การคุมครองปกปองรักษาให
บรรพชิตและคฤหัสถผู ท่ี มีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้น ไดเปนอยูดวยความผาสุกใหความ
อนุเคราะหในสวนท่ีอยูอาศัยและปจจัยตามสมควรหรือกลาวอีกในหนึ่งวาชวยบําบัดทุกขบํารุงสุข    
แกบรรพชิตและคฤหัสถดังกลาวดวยพรหมวิหารธรรมตามควรแกเหตุ 
 ๒. การสอดสองบรรพชิตและคฤหัสถในวัด หมายถึง การตรวจตราและเอาใจใสดูแลการ
ประพฤติปฏิบัติตนของบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีถ่ินท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยดีงามรวมถึงควบคุมและบังคับบัญชาบรรพชิตและคฤหัสถดังกลาวใหปฏิบัติตาม    
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งมหาเถรสมาคมและรวมถึง
การวากลาวแนะนําชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติดังกลาวดวยท้ังนี้เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงวัดและ   
พระศาสนาอันเปนสวนรวม 
 ๓. หนาท่ีเปนธุระจัดการศึกษาและอบรม คือการจัดการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดให
มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใหบรรพชิตและคฤหัสถไดศึกษาเลาเรียนท้ังแผนกบาลีและแผนก
                                                           
 ๒๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), การคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๓๔. 
 ๒๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๖. 



๒๓ 
  

ธรรม (รวมถึงธรรมศึกษาอยูดวย) หรือเฉพาะแผนกใดแผนกหนึ่งซ่ึงยึดแบบแผนตามจารีตประเพณีท่ี
ปฏิบัติสืบตอกันมาโดยตรงไดแกการจัดตั้งสํานักศาสนศึกษาแผนกธรรมหรือการใหพระภิกษุสามเณร
ไปเรียนท่ีวัดใกลเคียงซ่ึงมีสํานักศาสนศึกษาดังกลาวการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย หมายถึง การจัด
ใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตตามวิธีการท่ีกําหนดในคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่องให
ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ.๒๕๒๘ และการจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก
คฤหัสถในรูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงการฝกอบรมระเบียบแบบแผนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
และการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆเชนการทํากิจวัตรประจําวันการฝกซอมสวดมนตฝกซอมเรื่อง
สังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระศาสนาตลอดจนฝกอบรมการปฏิบัติศาสนกิจของคฤหัสถเชนการทํา
วัตรสวดมนตประจําวันพระการสมาทานอุโบสถศีลและปฏิบัติศาสนพิธีอ่ืนๆ 
 ๔. หนาท่ีอํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการ
บําเพ็ญกุศลนั้น เปนหนาท่ีเชื่อมโยงผูกพันกับสังคมท้ังในสวนวัดและนอกวัด และเปนหนาท่ีอัน
เก่ียวกับผลประโยชนท้ังโดยตรงและโดยออมซ่ึงพอแยกไดโดยลักษณะคือการอํานวยความสะดวกแก
บรรพชิตและคฤหัสถท่ีขอใชวัดเปนท่ีจัดบําเพ็ญกุศลท้ังท่ีเปนสวนตัวและสวนรวมการอํานวยความ
สะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดเองท้ังท่ีเปนการประจําและเปนการจัดการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนผูจะบําเพ็ญกุศลนอกวัดแตขอรับคําปรึกษาและความอุปถัมภจากเจาอาวาสหรือจากวัดการ
สรางสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลเชนการสรางฌาปนสถานมีเมรุเผาศพศาลา
เผาศพศาลาพักศพหรือศาลาบําเพ็ญกุศลและท่ีเก็บศพเปนตน 
 อํานาจของเจาอาวาส : หมายถึง สิ่งท่ีเปนอุปการะแกการปฏิบัติงานของเจาอาวาส
เพ่ือใหงานท่ีปฏิบัติเปนไปดวยดีเปนสิ่งท่ีมีคูกับหนาท่ีเจาอาวาสมีไวเพ่ือใชบังคับบัญชาผูอยูในบังคับ
บัญชาโดยเฉพาะเก่ียวกับบรรพชิตและคฤหัสถท่ีพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นดังในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆมาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจหนาท่ีดังนี้25

๒๖ 
 ๑. หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของเจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด 
 ๒. สั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 ๓. สั่งใหบรรพชิตหรือคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือใหทํา
ทัณฑบนหรือใหขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงไดสั่ง
โดยชอบดวยพระธรรมวินัยกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๒๖พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), การคณะสงฆและการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๓๗. 



๒๔ 
  

 นอกจากอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสตามกฎหมายคณะสงฆดังกลาวแลวไดกลาวถึง
บทบาทความรับผิดชอบของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสวาตองพัฒนาทองถ่ินในการเสริมสราง
คุณธรรมใหแกประชาชนในทองถ่ินของตนดวยในการพัฒนาทองถ่ินนั้นก็ตองเริ่มท่ีเจาอาวาสตอง
ควบคุมบรรยากาศในวดัใหหุมหอดวยเมตตาสามัคคีคนในวัดรักกันซ่ือสัตยตอกันปรองดองตอกัน26

๒๗ 
 นอกจากนั้นพระธรรมญาณมุนี (ทองยอย กิตฺติทินฺโน)27

๒๘ ยังไดไดกลาววาในสวนสภาพวัด
เจาอาวาสก็ตองจัดวัดใหเปนศาสนสถาน คือ เปนท่ีบําเพ็ญกิจทางศาสนา เปนบุญสถาน คือ เปน
สถานท่ีบําเพ็ญกุศล เปนศึกษาสถาน คือ ใหเปนท่ีศึกษาเลาเรียนอบรม เปนธรรมสถาน คือ จัดเปน
สถานท่ีประสิทธิ์ประสาทคุณงามความดี ดังนั้น ภายในวัดจึงตองมีบรรยากาศแหงศาสนกิจอยู
ตลอดเวลาเชนมีการไหวพระมีการสวดมนตมีการเขาทําสังฆกรรมเปนประจําตามพระธรรมวินัย 
 สรุปไดวา การบริหารกิจการคณะสงฆ ผูบริหารไดแบงการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน
นี้ออกเปน ๒ สวนคือ การปกครองคณะสงฆในสวนกลาง และการปกครองคณะสงฆในสวนภูมิภาค
การปกครองคณะสงฆในสวนกลาง : เจาคณะหนใหญ เปนพระสังฆาธิการในสวนกลางเปนผู
ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคม เปนหนวยงานในสวนกลางและประสานงานกับ
เจาคณะในสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาท่ีปกครองคณะสงฆในเขตปกครองของตนเรียกวาหนมีเจาคณะหน
ใหญ ๕ หนคือ เจาคณะใหญหนกลาง เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนตะวันออก เจาคณะ
ใหญหนใต เจาคณะใหญคณะธรรมยุติ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนตน 
 การปกครองสงฆในสวนภูมิภาค : ระเบียบการปกครองคณะสงฆในสวนภูมิภาค  
การปกครองคระสงฆสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติคณะสงฆไดกําหนดสวนหลักไวอยางชัดเจนใน
มาตรตราของพระราชบัญญัติคณะสงฆสวนภูมิภาคไดจัดเขตการปกครองออกเปนภาคจังหวัด     
อําเภอ ตําบล จํานวนตําบลและเขตปกครองให เปนไปตามกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
สวนมาตรฐาน ๒๒ กําหนดใหพระภิกษุเปนผูปกครองตามลําดับชั้น คือ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด
เจาคณะอําเภอและเจาคณะตําบลเม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาครองเจา
คณะจังหวัดรองเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบลเปนผูชวย เจาคณะชั้นนั้นๆ ดวยก็ได 
และเจาอาวาสเปนตําแหนงสุดทายในการปกครองคณะสงฆ 
 ดังนั้น ผูวิจัยจักไดกลาวสรุปเนื้อหาสาระสําคัญๆ ท่ีไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบันตามทัศนวิสัยทัศนของนักวิชาการและผูวิจัย ตามตารางท่ี ๒.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ๒๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๘. 

 ๒๘พระธรรมญาณมุนี (ทองยอย กิตฺติทินฺโน),การพัฒนาชนบทของพระสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๓๙. 



๒๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๓ การพัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระพุทธวรญาณ, 
(ทองยอย กิตฺติทินฺโน), (๒๕๕๐, 
หนา ๗๕). 

พระสังฆาธิการคือผูปกครองสงฆซ่ึงตามกฎมหาเถรสมาคม
กําหนดใหมีจํานวน ๑๑ อันดับโดยมีเจาคณะภาคเปนอันดับท่ี 
๑ มีผูชวยเจาอาวาสเปนอันดับท่ี ๑๑ นั้น พระสังฆาธิการ
อันดัท่ี ๙ คือเจาอาวาสนับเปนพระสังฆาธิการท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดมีความรับผิดชอบสูงสุด 

พระเทพปริยัติสุธ,ี  
(วรวิทย  คงฺคปฺโ ),(๒๕๕๑, 
หนา ๑๑). 

การปกครองคณะสงฆเปนการปกครองตามพระธรรมวินัยคือ
การปกครองคณะสงฆจะยึดถือพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการ
ปกครองโดยใช อํานาจรัฐและจารีตเปนหลักอุดหนุนการ
ปกครองคณะสงฆหามีความไมเรียบรอยเกิดข้ึนในคณะสงฆ
ตองอาศัยอํานาจรัฐมาชวยจัดการแกไขความไมเรียบรอยใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระภู มิพลอดุลยเดชไดทรงยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เพ่ือจัดการปกครอง
คณะสงฆในรูปแบบใหมจึงไดทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ
พ.ศ.๒๕๐๕ และถัดมาในปพ.ศ.๒๕๓๕ ไดตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับท่ี๒)  พ.ศ.๒๕๓๕ ใชเปนรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆและเปนหลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใน
ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลั ย , (๒๕๕๑ , หน า 
๑๘๓). 

พระภิกษุผูปกครองคณะสงฆทุกตําแหนงเรียกวาพระสังฆาธิ
การ เปนภิกษุผูทํางานโดยสิทธิขาดทางคณะสงฆโดยมีอํานาจ
เต็มแบบรวมตําแหนงซ่ึงนอกเหนือจากตําแหนงดังกลาวขางตน
แลวยังรวมไปถึงเจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส
เจาคณะและเจาอาวาสเปนผูทํางานคณะสงฆอยางมีอํานาจ
เต็มกฎหมายและควบคุมงานทุกสวนในเขตปกครองหรือในวัด 
อีกอยางหนึ่ง ขอท่ี ๖ เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆ
ตามขอ ๔ ใหเจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการคณะสงฆ
นิกายนั้นๆในเขตปกครองคณะสงฆดังนี ้
๑. เจาคณะใหญหนกลางปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑ ภาค ๒  ภาค ๓ ภาค ๑๓ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕    
๒. เจาคณะใหญหนเหนือปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๔ ภาค ๕ ภาค ๖ และภาค ๗ 
๓. เจาคณะใหญหนตะวันออกปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครอง
คณะสงฆภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒ 
๔. เจาคณะใหญหนใตปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๖ ภาค ๑๗ และภาค ๑๘ 



๒๖ 
  

  
 ดังนั้น ผูวิจัยจักไดกลาวสรุปเนื้อหาสาระสําคัญๆ ท่ีไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียดการ
พัฒนาการปกครองคณะสงฆในปจจุบันการปกครองคณะสงฆไดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนการอยาง
ตอเนื่องตั้งแตอดีตกาลจนถึงปจจุบัน ซ่ึงวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาคลายกับฝายบานเมือง มีการ
แตงตั้งเจาคณะชั้นผูปกครองตามลําดับชั้น และผูท่ีมีบทบาทหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆคือ      
เจาอาวาส เปนพระสังฆาธิการระดับลางสุดแตมีบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบสูง การปกครอง
คณะสงฆจึงตองอาศัยบุคลการคือเจาอาวาสในการขับเคลื่อนองคกรคณะสงฆไปสูเปาหมาย 
 

๒.๓ หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 จากการทบทวนหลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆผูวิจัยจะ
ไดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 อปริหานิยธรรม คือธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความไมเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญอยาง
เดียว สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูมนุษย อปริหานิยธรรม ๗ ประกอบดวย28

๒๙ 
 ๑) หม่ันประชุมกันเปนประจํา เพราะการประชุมกันบอยๆ เปนการระดมมันสมองรวม
ความสามารถท่ีทุกคนมีนํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรองสงเสริมพัฒนาหมูคณะให มีความเจริญ             
ในดานตางๆ 
 ๒) พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันปฏิบัติกิจ
ของหมูคณะ มีความรับผิดชอบรวมกัน ดําเนินไปอยางพรอมเพรียง และเม่ือถึงตอนทํางานก็ตอง
ทํางานของสวนรวมใหดี 
 ๓) ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ ทุกคนท่ีเปนสมาชิกของสังคมจะตองถือระเบียบขอบังคับเพ่ือ
ปฏิบัติอยางเสมอภาคกัน และเปนเหตุสงเสริมใหการปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ 
 ๔) เคารพนับถือผูใหญ เชื่อฟงคําสอนของทาน ความเปนผูใหญกับความเปนผูนอย   
เปนสิ่งท่ีเก่ียวของสัมพันธกันอยางแยกไมออก เพราะการปกครอง การบริหารจําเปนตองมีผูนําและ  
ผูตาม หนาท่ีปกครอง หนาท่ีสั่งการเปนตน เปนเรื่องท่ีผูใหญหรือผูนําจําตองปฏิบัติ 
 ๕) ไมลุแกอํานาจความอยาก ความเห็นแกตัว ถาใครปฏิบัติไดดังนี้ยอมทําใหสังคม       
มีระเบียบวินัยดีข้ึน สามารถดํารงรักษาสิ่งท่ีมีคุณคาของสังคมไวไดยั่งยืน จะไมกอใหเกิดความสูญเสีย
ดานเศรษฐกิจ และการปกครอง เปนตน 
 ๖) รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยูเสมอ แสดงถึงความเปนผูมีนิสัยดี พรอมท่ีจะปฏิบัติดี
โดยไมประมาท การท่ีสมาชิกของสังคมเปนคนดี ยอมเปนเกียรติ เปนศักดิ์ศรี เปนเครื่องยืนยันความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติภารกิจไดดี 
 ๗) ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกปองคนดี สงเสริมคนดี เลือกคนดีมีความสามารถเขามาเปน
กําลังพัฒนาหมูคณะของตน 
 ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝาย

                                                           
 ๒๙อํ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๒๐/๑๘. 



๒๗ 
  

เดียวสําหรับหมูชนหรือผูบริหารบานเมือง29

๓๐ 
 ๑) หม่ันประชุมเนืองนิตย 
 ๒) พรอมเพรียงกันประชุม 
 ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ 
 ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 
 ๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดข้ึน  
 ๖) ยินดีในเสนาสนะ 
 ๗) สพรหมจารีผูมีศีลงานยังไมมาขอใหมา 
  จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ลักษณะของนักปกครอง ในทางพระพุทธศาสนานั้น
จะตองเปนผูมีธรรม มีคุณสมบัติในทางธรรม มีหลักการท่ี จะตองปฏิบัติท่ีเปนธรรมไดแกการรูจักการ
สงเคราะหชวยเหลือคนในชาติ การรูจักการใหแกสาธารณชน และยังมีหลักการปฏิบัติของผูปกครอง 
เพ่ือปองกันความเสื่อมในหมูชนคือ หลักอปริหานิยธรรม ซ่ึงผูปกครองทุกระดับจะตองปฏิบัติตามเพ่ือ 
ปองกันความเสื่อมขององคกรหรือหนวยงาน 
 หลักอปริหานิยธรรม สําหรับพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา ท่ีอางไวขางตนเปน
หลักธรรมสําหรับการบริหารปกครองคณะสงฆ รวมถึงการถือเพศบรรพชิตของพระภิกษุสงฆท้ังหลาย 
เพ่ือใหพระภิกษุสงฆสามารถอยูรวมกันไดและเพ่ือใหสามารถปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานเขาสูธรรมข้ัน
สูงไดถาหากพระภิกษุสงฆถือปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรมไดแลวยอมไมเสื่อมจากธรรมข้ันสูง 
สามารถปฏิบัติเขาสภาวะนิพพานไดในท่ีสุด พรอมกันนี้ยอมยังความเลื่อมใสแกผูท่ีไดพบเห็นยอมรับ
นับถือในพระพุทธศาสนาในท่ีสุดดวย 
 ภิกขุอปริหานิยธรรม แปลวา ธรรมไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม ธรรมไมทําใหเกิดความ
เสียหาย ซ่ึงเปนคุณธรรมท่ีกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมูคณะ เปนคุณธรรมท่ีทําใหเกิด
ความเจริญรุงเรื่องในกิจการบานเมืองมี ๗ อยางคือ 
 ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย การหม่ันประชุมกันนั้น เพ่ือใหสมาชิกผูเขารวมประชุมไดพบปะ 
พูดคุย ปรึกษาหารือกันในเรื่องการทํางานและหนาท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ และถือวาเปนกายสามัคคีท่ีสมาชิก
ไดพบหนากัน ถามถึงสุขทุกขของกันและกันดวยความหวงใย 
 ๒. เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันและเม่ือเลิกก็พรอมเพรียงกัน ในขอนี้มีจุดหมายท่ีจะทําให
สมาชิกในพรรคใหรูจักเปนคนตรงตอเวลา และมองเห็นความสําคัญของการประชุม ตลอดถึงหนาท่ี
ความรับผิดชอบของตน 
 ๓. ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว และไมลบลางสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว กลาวคือไมถือเอาอํานาจ
ตามความสะดวกตามใจชอบตามความพอใจของตนเปนสําคัญ หากคนแตละคนจะคิดบัญญัติอะไรข้ึนมา 
หรือลบลางขอบัญญัติท่ีดีงามท่ีมีอยูแลว ในท่ีสุดก็จะกลายเปนความสับสนในทางปฏิบัติเพราะไมมีหลัก
ปฎิบัติท่ีแนนอนเปนสากล ความแตกแยกก็จะเกิดข้ึนในหมูคณะอยางไมตองสงสัย 
 ๔. เคารพเชื่อฟงผูเปนประธาน และผูหลักผูใหญตามความเหมาะสม ถือเปนระเบียบวินัย
ประการหนึ่งของมนุษยท่ีจะตองใหความเคารพตอหัวหนา ผูเปนประธานหรือผูหลักผูใหญท่ีถึงพรอมดวย
                                                           
 ๓๐พระพรหมคุณ าภรณ  (ป .อ .ปยุ ตฺ โต ), พจนานุ ก รม พุทธศาสตรฉ บับประมวลธรรม 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเพ่ิมทรัพย, ๒๕๕๓), หนา ๒๑๒. 



๒๘ 
  

วัยวุฒิ และคุณวุฒิ 
 ๕. ไมลุแกอํานาจตัณหาคือความทะยานอยากท่ีเกิดขึ้นในขอนี้นั้นมีจุดมุงหมายเพ่ือให
ความโลภ ความโกรธ ความหลงที่ครอบงําอยูในจิตใจใหลดนอยลง ชายควรจะใหความเคารพตอ
สิทธิและเสรีภาพของสตรี ไมขมขูทํารายหรือฉุดคราอนาจาร 
 ๖. เคารพตอปูชนียสถานเชน เจดียและอนุสาวรียขอนี้มีจุดประสงคเพ่ือใหสมาชิก
ตระหนักถึงคุณงามความดีของบรรพชนท่ีเคยทําความดีไว แลวถือเอาเปนแบบอยางในทางดีเพ่ือจะ
บําเพ็ญความดีสืบตอไป 
 ๗. ตั้งความปรารถนาดีตอมิตรสหาย ขอนี้นั้นมีจุดหมายเพ่ือใหสมาชิกไดฝกฝนตนเองให
เปนคนใจกวาง ยินดีและสนับสนุนผูท่ีประกอบคุณงามความดี เปดโอกาสใหแกผูท่ีมีความรูความสามารถ
ไดแสดงออกในการสรางสรรคความเจริญไดอยางเต็มท่ี30

๕๕ 
 กลาวไดวา “อปริหานิยธรรม เปนแนวทางการหลักปฏิบัติ ซ่ึงไดแกความไมเสื่อม หรือ
ความเจริญกาวหนานั่นเองท่ีเปนลักษณะของอปริหานิยธรรมความเจริญกาวหนาหรือความไมเสื่อม
ถอย” ท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินงานนี้ สามารถอธิบายไดตามแนวทางของพระพุทธศาสนาวา
การดําเนินงานท่ีจะมีความเจริญและกาวหนาไมเสื่อมถอยนั้น จะตองประกอบไปดวยคุณลักษณะของ
ผูปกครองท่ีดี เพราะผูปกครองนั้นไมวาจะเปนการปกครองในรูปแบบใดๆ ก็ตาม หากผูปกครองไมมี
ธรรมในการปกครอง การปกครองนั้นก็เปนการปกครองท่ีไมดี เปนการปกครองท่ีนําประเทศชาติหรือ
องคกรตางๆ เชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูความเสื่อมถอยไดในท่ีสุด ฉะนั้น สาระสําคัญของ
ความเจริญความไมเสื่อมถอยในสังคม ประกอบดวยหลักสําคัญ ๒ อยาง คือ 
 ๑) ผูนําเปนผูมีธรรมในการดําเนินงานจะตองมีหลักธรรม หรือขอปฏิบัติในการเปนผูนํา 
 ๒) ผูตามหรือประชาชนเปนผูมีธรรมในการอยูรวมกัน ในการประพฤติและปฏิบัติตน    
ในสังคม ชุมชน 
 สรุปไดวา จากการทบทวนหลักอปริหานิยธรรม ๗ ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการ
ปกครองคณะสงฆซ่ึงมีรายละเอียดเปนหลักการสนับสนุนการปกครองคณะสงฆเพ่ือสรางความ
เรียบรอยดีงามในหมูคณะคือ เปนธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความไมเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญอยาง
เดียว สงเสริมความเปนประชาธิปไตยในหมูมนุษย ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประกอบดวย 
๑) การประชุมกันบอยๆ เปนการระดมมันสมอง นํามาแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ๒) พรอมเพรียงกัน
ประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม ๓) ปฏิบัติตามกฎขอบังคับ ถือระเบียบขอบังคับเพ่ือปฏิบัติอยาง
เสมอภาคกัน ๔) การบริหารจําเปนตองมีผูนําและผูตาม ๕) ไมลุแกอํานาจความอยาก ความเห็นแกตัว 
๖) ขัดเกลาจิตใจอยูเสมอ พรอมท่ีจะปฏิบัติดีโดยไมประมาท และ ๗) ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกปองคน
ดี สงเสริมคนดีเปนตน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจักไดกลาวสรุปเนื้อหาสาระสําคัญๆ ท่ีไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียด
หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ ตามทัศนวิสัยทัศนของนักวิชาการและ
ผูวิจัย ตามตารางท่ี ๒.๔ 
 

                                                           
 ๕๕ทองหลอ วงษธรรมา, ปรัชญาพุทธศาสน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร, ๒๕๕๓), 
หนา ๒๙๕. 



๒๙ 
  

ตารางท่ี ๒.๔  หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระพรหมคุณาภรณ, (ป.อ.ปยุตฺโต) ๒๕๕๓, 
หนา ๒๑๒. 

ภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหง
ความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว ๑) หม่ัน
ประชุมเนืองนิตย ๒) พรอมเพรียงกันประชุม ๓) ไม
บัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ๔) ภิกษุเหลา
ใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น ๕) ไมลุ
อํานาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดข้ึน ๖) ยินดี ใน
เสนาสนะ ๗) สพรหมจารีผูมีศีลงานยังไมมาขอใหมา 

ทองหลอ วงษธรรมา, ๒๕๕๓, หนา ๒๙๕. ภิกขุอปริหานิยธรรม แปลวาธรรมไมเปนท่ีต้ังแหง
ความเสื่อม ธรรมท่ีไมทําใหเกิดความเสียหาย ซ่ึงเปน
คุณธรรมท่ีทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองในกิจการ
บานเมืองมี ๗ อยาง ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ๒) 
เม่ือประชุมก็พรอมเพรียงกันและเม่ือเลิกก็พรอม
เพรียงกัน ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีไมไดบัญญัติไว ๔) เคารพ
เชื่อฟ งผู เปนประธาน ๕ ) ไมลุแก อํานาจตัณหา       
๖) เคารพตอปูชนียสถาน ๗) ตั้งความปรารถนาดีตอ
มิตรสหาย 

๒.๔ แนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 ๒.๔.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 ผูวิจัย ไดทําการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการการปกครองคณะสงฆ จะไดนําเสนอ
ขอมูลท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 การปกครองคณะสงฆ เปนรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆซ่ึงเปนองคกรหนึ่งท่ี
เกิดข้ึนในสังคมมนุษยโดยเฉพาะเกิดข้ึนในสังคมชาวพุทธท่ีมีรูปแบบและประวัติอยางยาวนาน
ความหมายของคณะสงฆคําวาสงฆตามความเขาใจท่ัวไปคือภิกษุในพระพุทธศาสนาพระสงฆคือหมูชน
ท่ีฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาและสอนบุคคลอ่ืนใหรูตาม
พระสงฆในความหมายพระสูตรหมายถึงทานผูมีคุณสมบัติดังกลาวแมเพียงรูปเดียวก็ไดชื่อวาเปนสงฆ 
แตในความหมายทางวินัยนั้นทานหมายเอาภิกษุตั้งแต ๔ รูปข้ึนไป จึงไดชื่อวาพระสงฆ31

๓๑พระสงฆเปน
สถาบันบุคคลท่ีเกิดข้ึนตามการตรัสรูของพระพุทธเจาผานวิธีการอุปสมบทตามท่ีพระพุทธองคทรง
อนุญาต ทําหนาท่ีในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาจากรุนสูรุนมาจนถึงในปจจุบันการ
ปกครองคณะสงฆไดมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลหลักท่ีใชในการปกครองครั้งนั้นคือพระธรรมวินัย
พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆโดยธรรมมาธิปไตยกลาวคือทรงแสดงธรรมบัญญัติพระวินัย 
การบริหารกิจการคณะสงฆและการพระพุทธศาสนาและทรงวินิจฉัยอธิกรณของพระสงฆโดยท่ี

                                                           
 ๓๑พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย กุสลจิตฺโต), พระสงฆกับการเมือง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๔๘. 



๓๐ 
  

พระองคทรงเปนพระธรรมราชามีพระสารีบุตรเปนพระธรรมเสนาบดีเปนผูชวยตามท่ีทรงโปรดใหชวย
พรอมพระโมคคัลลานะและพระเถระท้ังหลายผูเปนสังฆมิตรและสังฆปรินายกเปนหมูๆ ทรงมอบให
สงฆเพ่ือเปนสมานสังวาสกันเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยและตองมีมติเปนเอกฉันทเปนสําคัญทัศนะ
นักปราชญเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ32

๓๒ 
 ๑. สังคมสงฆมีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุแตพระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติท้ังหมดหาใชสงฆหรือผูแทนของสงฆเปนผูบัญญัติอยางท่ี
รัฐสภาเปนผูบัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไมจุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให
พระสงฆอยูรวมกันดวยดีพนจากมลทินและกิเลสตางๆทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปน
เครื่องสงเสริมการปฏิบัติธรรมดังขอความวา “ภิกษุท้ังหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติสิกขาบท
แกภิกษุท้ังหลายดวยอํานาจประโยชน ๑๐ ประการ คือเพ่ือความดีแหงสงฆเพ่ือความสําราญแหงสงฆ
เพ่ือขมเพ่ือเกอยากเพ่ือสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักเพ่ือปองกันอาสวะอันบังเกิดจากปจจุบันเพ่ือ
กําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตเพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใสเพ่ือความเลื่อมใสยิ่ง
ของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลวเพ่ือความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรมเพ่ือถือพระวินัย”33

๓๓ 
 ๒. ดานการบริหารในสมัยเม่ือยังมีพระสาวกไมมาก พระพุทธองคทรงบริหารพระศาสนา
ดวยพระองคเองโดยมีพระสาวกท่ีสําคัญเชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะชวยแบงเบาภาระ
บางตามความจําเปน ตอมาเม่ือมีพระสาวกเพ่ิมมากข้ึน และมีผูขอเขาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
มากข้ึนก็ไดทรงอนุญาตใหพระสาวกอุปสมบทแกผูเขามาขอบวชไดโดยใหผูขอบวชเปลงวาจาถึง   
พระรัตนตรัยเปนสรณะครั้นตอมาเม่ือภิกษุเพ่ิมมากข้ึนอีกทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆในการทํา
กิจกรรมท้ังปวงของพระพุทธศาสนาเชนการใหบรรพชาอุปสมบทการกรานกฐินกําหนดเขตสีมาการ
ระงับอธิกรณเปนตนซ่ึงเทากับเปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบท่ีไดทรงกําหนดไวนั่นเองสวน
การบริหารคณะสงฆโดยรูปองคกรเชนมหาเถรสามาคมนั้นไมบัญญัติในพระวินัยแตก็มิไดขัดพระวินัย 
 ๓. ดานตุลาการสถาบันตุลาการทางพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลายกับสถาบันตุลา
การทางราชอาณาจักรมีกฎหรือระเบียบท่ีสังคมวางไวเปนบรรทัดฐานแหงการกระทําของบุคคลใน
สังคมปองกันไมใหมีการกระทําหรือความประพฤติท่ีเปนปฏิปกษตอความสงบสุขของสังคมฝาย
อาณาจักรมีกฎหมายเปนหลักในการปกครองสวนฝายพุทธจักรมีพระธรรมวินัยเปนหลักท้ังฝาย
อาณาจักรและพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณและมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ 
แตลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมากความผิด
รายแรงบางอยางของบรรพชิตเชนความผิดทางเพศสําหรับฝายอาณาจักรอาจถือวาไมผิดลักษณะการ
ปกครองคระสงฆในสมัยพุทธกาลมีโครงสรางตามความเห็นของ ไชยณพลไดกลาวไว 34

๓๔ลักษณะการใช
อํานาจการปกครองคณะสงฆตามพระธรรมวินัยการใชอํานาจในการปกครองคณะสงฆพระพุทธเจา

                                                           
 ๓๒สุนทร ณ รังษี ,รัฐศาสตรแนวพุทธสาสตร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๓๕. 
 ๓๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๖๑. 

 ๓๔ไชยณพล, การปกครองของพระพุทธเจาระบอบธรรมาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : เคล็ดไทย
๒๕๕๑), หนา ๑๗๒. 



๓๑ 
  

ทรงวางกรอบเพ่ือประโยชนแกการปกครองจึงทรงบัญญัติไว ๑๐ ประการดังนี3้5

๓๕เพ่ือความรับทราบวา
ดีแหงสงฆเพ่ือความสําราญแหงสงฆเพ่ือขมบุคคลเพ่ือเกออยากเพ่ือการอยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปน
ท่ีรักเพ่ือปองกันอาสวะอันบังเกิดจากปจจุบันเพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตเพ่ือความ
เลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใสเพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ีเลื่อมใสแลวเพ่ือความตั้งม่ันแหงพระ
สัทธรรม และเพ่ือถือตามพระวินัยเปนตน 
 การปกครองเปนงานนํา เปนงานลึกซ้ึงกวางขวาง ยิ่งใหญละเอียดออนยิ่งกวางาน
ท้ังหลายและเปนงานท่ีทําไมเสร็จตองคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแกสภาพการณปจจุบัน
อยูตลอดเวลาถางานปกครองดําเนินไปอยางใดงานอ่ืนๆก็จะดําเนินไปอยางนั้นถางานปกครองดําเนิน
ไปไมไดงานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ดําเนินไปไมไดเชนกัน 3 6

๓๖ ผูปกครองวัดก็คือเจาอาวาสซ่ึงเปน     
พระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนาอยางยิ่งใหญเพราะตองปกครอง
วัดคําวาวัดมีความหมาย ๒ ประการคือหมายถึง ศูนยกลางแหงการพระศาสนาท้ังปวงและหมายถึง
แหลงรวมของสวนประกอบท่ีสําคัญของพระศาสนา ๕ ประการ คือ 
 ๑. ศาสนสถานไดแกพ้ืนท่ีตั้งวัดและบริเวณมีลักษณะเปนไปตามธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เหมาะท่ีจะเปนเครื่องเสริมสรางความวิเวกความสงบ 
 ๒. ศาสนวัตถุไดแกสิ่งปลูกสรางเปนเสนาสนะตางๆ เปนปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานท่ีแสดง
ถึงความถูกตองเรียบรอยนําไปสูความสงบ 
 ๓. ศาสนบุคคล ไดแกพระภิกษุสามเณรท่ีมีลักษณะเปนสมณะตั้งอยูในศีลจารวัตร
บําเพ็ญหนาท่ีศึกษาปฏิบัติและแนะนําสั่งสอนเพ่ือความสงบบําเพ็ญสังคมสงเคราะหตามสมณวินัย
ศิษยวัดท่ีมีลักษณะเปนพุทธมามกะตลอดจนทายกทายิกาท่ีมีแนวแหงความเปนอุบาสกอุบาสิกามี
ความม่ันคงในพระศาสนาพอสมควร 
 ๔. ศาสนธรรมไดแกระเบียบแบบแผนขนบประเพณีทางศาสนาตลอดถึงคําสั่งสอนและ
แนวปฏิปทาทางพระศาสนาท่ีไดรับการยกยองเชิดชู และศึกษาเลาเรียนดวยความเลื่อมใสในคุณคา
เปนท่ีพ่ึงทางใจ 
 ๕. ศาสนกิจไดแกงานตางๆ ทางพระศาสนาเชนการศึกษาการเผยแพรหรืองาน
เสริมสรางความบริสุทธิ์ความม่ันคงของสังฆมณฑลเพ่ือความดํารงอยูดวยดีของพระศาสนาเจาอาวาสมี
ภาระหนาท่ีท่ีจะตองบริหารสวนประกอบท่ีสําคัญของพระศาสนาท้ัง ๕ นี้ไปพรอมๆกันดวยความ
รับผิดชอบโดยนโยบายท่ีสุขุมรอบคอบเหมาะสมแกกาลเทศะและสถานการณปจจุบันท้ังนี้ภารกิจท่ี
เจาอาวาสจะตองใหความสนใจเอาใจใสเปนพิเศษ คือการบริหารศาสนบุคคลโดยเริ่มงานปกครอง
พระภิกษุสามเณรในวัดใหเปนพ้ืนฐานในเบื้องตน นอกจากนั้นพระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน) 
ยังไดกลาวถึงภาระหนาท่ีของเจาอาวาสท้ัง ๕ ประการดังกลาวแลวเจาอาวาสยังตองมีภาระหนาท่ี
สําคัญตามพระพุทธประสงค คือการชวยพัฒนาทองถ่ินดวยเพราะปจจุบันประชาชนนับถือพระถูกมี

                                                           
 ๓๕วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๘-๒๙. 

 ๓๖พระพุทธวรญาณ  (ทองยอย กิตฺ ติ ทิ นฺ โน ), ธรรมญาณ นิพนธ  (ทองยอย กิตฺติ ทิ นฺ โน), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๗๗. 



๓๒ 
  

นอยนับถือพระผิดมีมากกวาการนับถือพระถูกจะตองนับถือพระท่ีทานใชชีวิตตามพระพุทธประสงค37

๓๗ 
 การท่ีพระสงฆจะมีบทบาทตอสังคมนั้น คุณภาพของพระสงฆ เปนสิ่งสําคัญมากปจจุบัน
พระสงฆมีคุณภาพลดนอยถอยลงในดานขอวัตรปฏิบัติและความสามารถในการสอนและการเผยแผ
พระธรรมจึงทําใหพระสงฆสูญเสียความเปนผูนําในทางคุณธรรมและสติปญญาและสูญเสียศรัทธาจาก
ญาติโยมดังนั้นการบริหารการปกครองและการดูแลพระสงฆเปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหคุณภาพของ
พระสงฆดีข้ึนคุณภาพของพระสงฆจะดีข้ึนไดตองอาศัยปจจัยอยางอ่ืนอีก 3 8

๓๘ท้ังนี้หากระบบการ
ปกครองสงฆเปนระบบ กํากับดูแลพระสงฆใหมีความประพฤติท่ีถูกตองดีงามสิ่งท่ีจะตองมาเสริมควบคู
กันก็คือ ระบบกลั่นกรองและกลอมเกลา ระบบกลั่นกรองมีไวสําหรับคัดเลือกผู ท่ีจะมาบวช 
สวนระบบกลอมเกลาสําหรับผูท่ีผานการบวชมาแลวอันท่ีจริงการกลอมเกลาผูบวชนั้นมีอยูแลวตาม
พระธรรมวินัยโดยอุปชฌายเปนผูไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีนี้  และเปนผูรับรองตอคณะสงฆ 
อุปชฌายจะตองมีหนาท่ีกลั่นกรองและกลอมเกลา การกลั่นกรองเปนข้ันแรกสําหรับผูท่ีจะมาเปน
สมาชิกคณะสงฆ ข้ันตอนท่ีสําคัญกวานั้นคือการกลอมเกลาท้ังในดานความประพฤติความรู 
ความเขาใจในทางธรรมใหเจริญงอกงามท้ังคุณธรรมและปญญาแมคณะสงฆจะไมมีระบบกลั่นกรองแต
ถามีระบบกลอมเกลาท่ีดีก็ยังมีหลักประกันวาผูท่ีมาบวชเปนพระจะไดรับการศึกษาอบรมใหเปน    
พระท่ีดีสามารถทําหนาท่ีตามพระธรรมวินัยไดดังนั้นคณะสงฆจะตองสรางระบบกลอมเกลาท่ีดีไดแก
ระบบกลอมเกลาท่ี ไม เปนทางการก็ คือการดูแลเอาใจใส ท่ี อุป ชฌายอาจารย พึ งมีตอศิษย 
สวนระบบท่ีเปนทางการก็คือระบบการศึกษาดานปริยัติธรรมของพระสงฆ 
 พระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาสตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน 39

๓๙ท้ังนี้วัด
กับบานพระกับชาวบานเปนของคูกันมาชานานแลวโดยท่ีวัดตองเปนแหลงใหวิทยาการแกชาวบาน
ทุกๆดานไดแกดานการศึกษาดานอาชีพดานศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีประชาชนก็จะหันหนา
เขามาสูวัดวาอารามกันมากข้ึนซ่ึงในอดีตท่ีผานมาบทบาทและกิจกรรมตางๆ ท่ีวัดจัดทําก็จะพบวาวัด
มีความหมายท่ีสําคัญๆ อยู ๕ ประการดังนี้40

๔๐ 
 ๑. วัดเปนท่ีพํานักอาศัยของภิกษุสามเณร 
 ๒. วัดเปนท่ีบวชเรียนของลูกหลานชาวบาน 
 ๓. วัดเปนท่ีทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบานรอบวัด 
 ๔. วัดและพระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน 
 ๕. วัดเปนศูนยกลางทางกิจกรรมของชุมชน 
 อยางไรก็ตามในปจจุบันบทบาทของวัดไดถูกทําใหผิดเพ้ียนไปจากเดิมกรมการศาสนาจึง

                                                           
 ๓๗พระพุทธวรญาณ  (ทองยอย กิตฺติ ทิ นฺ โน ), ธรรมญาณนิพนธ  (ทองยอย กิตฺติ ทิ นฺ โน ), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๕๐. 

 ๓๘พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 
๒๕๕๐), หนา ๒๗๗. 

 ๓๙พระมหารุนธีรปฺโ,การพัฒนาชนบทของพระสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๕๖. 

 ๔๐ชําเลืองวุฒิจันทร, การพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๔. 



๓๓ 
  

ไดรวบรวมโครงการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนโดยมีหลักการ ดังนี้ 
 ๑. มุงพัฒนาวัดใหเปนสถานท่ีท่ีสะอาดเรียบรอยรมรื่นเพ่ือจูงใจใหประชาชนไดเขามาสู
วัดมากข้ึน 
 ๒. มุงในการปกครองศาสนบุคคลท่ีพํานักอาศัยอยูภายในวัดใหอยูกันดวยความเรียบรอย
และสงบสุขมีการศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยกันอยางจริงจังและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยาง
เครงครัดเพ่ือกอใหเกิดศรัทธาตอประชาชน 
 ๓. มุงใหวัดไดจัดกิจกรรมท่ีจะเปนประโยชนตอประชาชนไดแกการอบรมสั่งสอนศีลธรรม
แกประชาชนและชวยอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกนักเรียนใหมากข้ึน 
 ดังนั้นการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนก็คือการพัฒนาวัดตามหลักการ ๓ ขอ คือ 
๑) การพัฒนาบริเวณวัดใหสะอาดเรียบรอยรมรื่นเปนสัดสวน ๒) จัดการปกครองพระภิกษุสามเณร
และผูอยูในวัดใหเรียบรอยดีงาม ๓) จัดอํานวยความสะดวกใหประชาชนไดใชชีวิตเปนท่ีทําบุญบําเพ็ญ
กุศลและรวมประกอบกิจกรรมทางสังคมประเพณีไดอยางเต็มท่ี 
 นอกจากหลักการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชนดังกลาวแลววัดยังจะตองทํา  
หนาท่ีเปนศูนยกลางของประชาชน เปนผูนําชุมชน กระตุนใหเกิดการพัฒนาชุมชน ใหประชาชน     
ในชุมชน   นั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตท่ีดีแตอยางไรก็ตามเจาอาวาสวัดก็ตองเริ่มตนพัฒนาวัดของตนเอง
เสียกอนใหพรอมท่ีจะพัฒนาไปเปนศูนยกลางของชุมชนซ่ึงในประเด็นนี้นําทรัพย จันทรหอม  
ไดเสนอแนะวาวัดท่ีจะเปนศูนยกลางของชุมชนไดนั้นจะตองประกอบดวย41

๔๑ 
 ๑. พระภิกษุสามเณรของวัดจะตองเปนผูนําของชุมชนทุกดานเปนท่ีพ่ึงของประชาชน
สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆเพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนอยูดีกินดีมีความสงบสุขได
รวมท้ังสามารถสอนใหประชาชนนําเอาหลักธรรมมาใชในชีวิตประจําวันไดหรือสอนใหประชาชนมี
ศรัทธาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธองคไดทําใหชีวิตเขามีความสุขจิตใจสงบมีสมาธิในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ 
 ๒. สงบรมรื่นวัดตองสงบรมรื่นมีตนไม 
 ๓. สะอาดวัดจะตองสะอาดบริเวณวัดจะไมมีสิ่งปฏิกูลตางๆ 
 ๔. สวยงามวัดจะตองมีสิ่งกอสรางสวยงามเหมาะกับเศรษฐกิจของชุมชน 
 ๕. เสนาสนะการปลูกสรางเสนาสนะเปนระเบียบมีแบบแปลนแผนผังท่ีดี 
 ๖. ถูกสุขลักษณะวัดควรจะมีการจัดระเบียบใหถูกสุขลักษณะมีระบบการเก็บขยะ  
การกําจัดขยะมูลฝอยมีทางระบายน้ํา 
 ๗. สิ่งแวดลอมวัดไมควรปลอยปละละเลยใหบานเรือนราษฎรล้ําเขามาในเขตพุทธาวาส
และสังฆาวาส 
 ๘. สะดวกวัดควรใหความสะดวกแกประชาชนท่ีจะเขาไปในวัด 
 ๙. สัดสวน วัดควรมีผังบริ เวณดี กําหนดสัดสวน ท่ี เปนพุทธาวาสเขตสังฆาวาส 
เขตฆราวาสเขตจัดประโยชนท่ีพักผอนของประชาชนใหแยกจากกันไมปะปนกัน 

                                                           
 ๔๑นําทรัพย จันทนหอม, การพัฒนาชนบทของพระสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑๐๑. 



๓๔ 
  

 ๑๐. สรางเสริมศรัทธา วัดควรสรางเสริมศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอวัดคือการจัด
กิจกรรมทางศาสนาใหประชาชนไดมีโอกาสปฏิบัติธรรมจูงใจใหประชาชนเขาวัดโดยการสอนธรรม
อยางจริงจัง 
 ๑๑. ความสามัคคีในหมูพระภิกษุสงฆและสามเณรภายในวัดพระภิกษุสงฆสามเณรตอง
สามัคคีกันเชื่อฟงเจาอาวาสผูปกครองวัดวัดจึงจะสงบเรียบรอยเปนท่ีศรัทธาของประชาชน 
 สรุปไดวา การปกครองคณะสงฆสังคมสงฆจุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให
พระสงฆอยูรวมกันดวยดีพนจากมลทินและกิเลสตางๆทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปน
เครื่องสงเสริมการปฏิบัติธรรมดานการบริหารครั้นตอมาเม่ือภิกษุเพ่ิมมากข้ึนอีกทรงมอบความเปน
ใหญใหแกสงฆในการทํากิจกรรมท้ังปวงของพระพุทธศาสนาเชนการใหบรรพชาอุปสมบทการกราน
กฐินกําหนดเขตสีมาการระงับอธิกรณเปนตนซ่ึงเทากับเปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบท่ีได
ทรงกําหนดไวนั่นเองสวนการบริหารคณะสงฆโดยรูปองคกร เชนมหาเถรสามาคมนั้นไมบัญญัติใน 
พระวินัยแตก็มิไดขัดพระวินัย นอกจากนั้นดานตุลาการสถาบันตุลาการทางพุทธศาสนามีลักษณะ
บางอยางคลายกับสถาบันตุลาการทางราชอาณาจักรมีกฎระเบียบท่ีสังคมวางไวเปนบรรทัดฐานแหง
การกระทําของบุคคลในสงัคมปองกันไมใหมีการกระทําหรือความประพฤติท่ีเปนปฏิปกษตอความสงบ
สุขของสังคมฝายอาณาจักรมีกฎหมายเปนหลักในการปกครองสวนฝายพุทธจักรมีพระธรรมวินัย   
เปนหลักท้ังฝายอาณาจักรและพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณและมีวิธีลงโทษตาม
โทษานุโทษแตลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก
ความผิดรายแรงบางอยางของบรรพชิตคือความผิดทางเพศ ฝายอาณาจักรอาจถือวาไมผิดเปนตน 
 ๒.๔.๒ หลักการท่ีเกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 การปกครองคณะสงฆเปนการปกครองตามพระธรรมวินัย กลาวคือการปกครองคณะ
สงฆยึดพระธรรมวินัยเปนธรรมนูญในการปกครอง โดยไดอํานาจรัฐและจารีตเปนหลักอุดหนุนการ
ปกครองคณะสงฆหากมีความไมเรียบรอยเกิดข้ึนในคณะสงฆตองอาศัยอํานาจรัฐเขามาชวยจัดการ
แกไขความไมเรียบรอยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงถวาย
อํานาจรัฐชวยคณะสงฆจัดระบบการปกครองทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ 
ร.ศ.๑๒๑ มาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดลไดยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆร.ศ.๑๒๑ และไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๔๘๔ จัดระบบการปกครอง
คณะสงฆใหมใหมีรูปแบบคลายกับการปกครองราชอาณาจักรมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดชไดยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๔๘๔ เพ่ือจัดระบบการปกครองคณะสงฆ   
ในรูปแบบใหม จึงไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และตอมา พ.ศ.๒๕๓๕ ไดตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ใชเปนรูปแบบการปกครองคณะสงฆและเปนหลักจัด
ระเบียบการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน 42

๔๒ 
 การปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ไดระบุใหสมเด็จพระสังฆราชในตําแหนงสกลมหาสังฆปริณายกเปน

                                                           
 ๔๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทยคงฺคปฺโ), การปกครองคณะสงฆ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๑. 



๓๕ 
  

พระประมุขสงฆไทยและสงฆอ่ืนทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและ
พระธรรมวินัยและทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายพระธรรมวินัย
และกฎมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราชทรงอยูในฐานะผูใดจะหม่ินประมาทดูหม่ินหรือแสดง
ความอาฆาตมาดรายมิไดโดยมีมหาเถรสมาคมเปนองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุดคณะสงฆและ
สามเณรตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคมซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเปนประธาน
กรรมการและมีกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการโดยแตงต้ังในการปกครองคณะสงฆแบบแผนการ
ปกครองคณะสงฆแบงเปน ๒ สวนคือสวนหลักกําหนดหนวยงานเขตปกครองผูปกครองหรือผูรับมอบ
งานหรือคณะผูรับมอบงานในการปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆและสวนยอยไดแกแบบแผน
กําหนดอํานาจหนาท่ีการควบคุมบังคับบัญชาการประสานงานการตั้งผูรักษาการแทนและการวาง
ระเบียบวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ระเบียบการปกครองคณะสงฆกําหนดใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะ
ธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ โดยมีระเบียบการปกครองคณะ
สงฆสวนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค43

๔๓ 
 การบริหารงานเปนกิจการของคณะสงฆท่ีจะตองทําหรือท่ีจะตองถือเปนธุระหนาท่ี   
และเปนภารกิจของพระสังฆาธิการจะตองปฏิบัติอันเปนภารกิจของคณะสงฆและการพระศาสนา     
มี ๖ ประการดังนี้ 44

๔๔ ๑) การควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม ๒) การศาสนศึกษา  
๓) การศึกษาสงเคราะห ๔) การเผยแผพระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณ
สงเคราะห วิธีดําเนินงานการท้ัง๖ประการดังกลาวบางประการมีกําหนดไวในระเบียบกฎมหาเถร
สมาคมแตบางประการคงเปนไปตามจารีตท่ีถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู 
 การควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามหมายถึงงานในหนาท่ีของ      
พระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตการปกครองของตนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท้ังนี้คําวาการปกครอง
แปลวาการควบคุมดูแลรักษาควบคุมใหทานอยูในท่ีท่ีทานควรจะอยู 45

๔๕ดวยเหตุนี้พระสังฆาธิการจึง
ตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย       
กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณวินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัย         
ขออุทธรณคําสั่งรวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูในเขตปกครองของตน   
ชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอยพรอมท้ัง       
ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 46

๔๖ดังนั้นจะเห็นไดวางานการควบคุมและ
สงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามเปนงานเก่ียวกับการปกครองพระภิกษุสามเณรตลอดจน
คฤหัสถท่ีอยูภายในวัดใหประพฤติปฏิบัติตนใหถูกตองเรียบรอยดีงาม 
                                                           
 ๔๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๕. 

 ๔๔สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ
ศาสนา, ๒๕๕๓), หนา ๗๑. 

 ๔๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), การคณะสงฆและการพระศาสนา, หนา ๘๗. 

 ๔๖สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม, คูมือพระสังฆาธิการ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา
, ๒๕๕๓), หนา ๗๖. 



๓๖ 
  

 การบริหารกิจการคณะสงฆ 47

๔๗ เปนองคการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  
ซ่ึงตราข้ึนในภาวะท่ีบานเมืองอยูในระยะปฏิบัติและอยูในระยะกาลท่ีไดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ
มาแลว ๒ ฉบับ ครั้นเม่ือตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ คงไดทบทวนพระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ เทียบเคียง
แลวยึดเอาโครงองคการของฉบับท่ี ๑ เปนหลัก เอาสวนประกอบขององคการของฉบับท่ี ๒ บางสวน
มาผสม โดยปรับปรุงใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงไดรูปแบบองคการดังนี้ 
 ผูบัญชาการ ไดแกสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เปนองคประมุขสงฆและ
เปนผูบัญชาการคณะสงฆสูงสุด ทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคม ตามอํานาจแหงกฎหมาย
และพระธรรมวินัย ท้ังนี้ เพ่ือความเจริญรุงเรืองแหงพระพุทธศาสนา 
 องคการคณะสงฆสวนกลาง คือมหาเถรสมาคม ไดแกองคกรปกครองคณะสงฆสูงสุด 
๑) สมเด็จพระสังฆราช ๒) สมเด็จพระราชาคณะ ๓) พระราชาคณะท่ีทรงแตงตั้ง (ไมเกิน ๑๒ รูป)    
๔) ประธานกรรมการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ๕) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  
เปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนง ๖) กรมการศาสนาทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการ ๗) องคกร
ยอย เปนหนวยบริหารและการจัดการ 
 องคกรยอยขององคการสงฆสวนกลาง : บุคคลากรของมหาเถรสมาคม จประกอบดวย 
๑) เขตปกครองคณะสงฆ ไดแกเขตปกครองสงฆในนิกาย หน (ม) เจาคณะใหญเปนผูบังคับบัญชคณะ
(ธ) เจาคณะใหญเปนผูบังคับบัญชามีเลขานุการ ๒) คณะกรรมการฝายตางๆ ของมหาเถรสมาคม
คณะกรรมการฝายปกครองคณะกรรมการฝายศาสนศึกษาคณะกรรมการฝายศึกษาสงเคราะห
คณะกรรมการฝายเผยแผพระพุทธศาสนา คณะกรรมการฝายสาธารณูปการ คณะกรรมการฝาย    
สาธารณสงเคราะห ๓) คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ มีจํานวนมากคณะ ๔) กองงาน กอง
บาลีสนามหลวง กองธรรมสนามหลวง กองงานพระธรรมทูต 
 องคการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค:คณะบุคคลท่ีเปนพระสังฆาธิการระดับผูใหญใน
สวนภูมิภาค ท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกฎระเบียบ แบบแผนประเพณี ตามหลักธรรม
วินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆตางๆ จะประกอบดวย 
 ๑. ระดับภาค มีเจาคณะภาคเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะภาค 
 ๒. ระดับจังหวัด มีเจาคณะจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะจังหวัด 
 ๓. ระดับอําเภอ มีเจาคณะอําเภอเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะอําเภอ 
 ๔. ระดับตําบล มีเจาคณะตําบลเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะตําบล 
 ๕. วัดวาอาราม เปนองคการสุดทาย คือวัดเปนองคการต่ําสุดและเปนองคการหลักใน
การบริหาร เปนฐานรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ เปนหนวยบริหารและการจัดกิจกรรมตางๆ  
มีเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชา รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเปนผูชวยเหลือกิจการท่ัวไป 
ไวยาวัจกรเปนผูชวยงานการศาสนสมบัติ อนึ่ง เจาคณะ รองเจาคณะ เจาอาวาส รองเจาอาวาส และ
ผูชวยเจาอาวาสเปนพระสังฆาธิการ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ท่ีใชอยูในปจจุบัน มาตรา ๑๕  
ตรี (๑) และ (๓) และขอ ๕ แหงกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ กลาวถึงการบริหารกิจการคณะสงฆไวโดยชัดเจนเปน ๖ ดานคือ การปกครองคณะ
                                                           
 ๔๗พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโ), การพัฒนาพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๐. 



๓๗ 
  

สงฆ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕48

๔๘ ในหมวด ๕ ไดกลาวถึงวัดไว ดังนี้ 
 มาตรา  ๓๑ วัด มี ๒ อยาง คือ วัดท่ีไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและสํานักสงฆ 
 มาตรา ๓๒ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกวัด และการขอรับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาใหเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงในกรณียุบเลิกวัด ทรัพยสิน
ของวัดท่ีถูกยุบเลิกใหตกเปนศาสนสมบัติกลาง 
 มาตรา ๓๓ ท่ีวัดและท่ีซ่ึงข้ึนตอวัด มีดังนี้ 
 ๑. ท่ีวัด คือ ท่ีซ่ึงตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 
 ๒. ท่ีธรณีสงฆ คือ ท่ีซ่ึงเปนสมบัติของวัด 
 ๓. ท่ีกัลปนา คือ ท่ีซ่ึงมีผูอุทิศแตผลประโยชนใหวัดหรือพระศาสนา 
 มาตรา ๓๔ ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆจะโอนกรรมสิทธิ์ไดก็แตโดยพระราชบัญญัติและหามมิให
บุคคลใดยกอายุความข้ึนตอสูกับวัดในเรื่องทรัพยสินอันเปนท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆ 
 มาตรา ๓๕ ท่ีวัดและท่ีธรณีสงฆเปนทรัพยสินซ่ึงไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 
 มาตรา ๓๖ วัดหนึ่งใหมีเจาอาวาสรูปหนึ่ง และถาเปนการสมควรจะใหมีรองเจาอาวาส
หรือผูชวยเจาอาวาสดวยก็ได 
 พระสงฆในประเทศไทยทุกยุคทุกสมัย ไดนําหลักธรรมทางพุทธศาสนาเผยแผใหถึง
ประชาชน และหลักธรรมทางพุทธศาสนาไดซึมซาบเขาไปในจิตใจของประชาชนอยางลึกซ้ึง  
จนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน และกลายเปนรากเหงาวัฒนธรรมของชาติ ผลก็คือพระสงฆ
และวัดมีฐานะ มีบทบาทสําคัญในสังคม ความสําคัญของวัดในอดีตพอจะสรุปได ดังนี้ 49

๔๙ 
 ๑. วัดเปนสถานศึกษาท้ังศาสนศึกษา สามัญศึกษา อาชีวศึกษา 
 ๒. วัดเปนศูนยศิลปกรรมของชาติ 
 ๓. วัดเปนโรงพยาบาล รักษาท้ังโรคภัยท่ัวไปและโรคจิตโรคประสาท 
 ๔. วัดเปนแหลงสมาคม 
 ๕. วัดเปนรมณียสถาน 
 ๖. วัดเปนลานเลือกคู 
 ๗. วัดเปนศูนยเยาวชน 
 ๘. วัดเปนโรงแรมชั้นดี บริการฟรีสําหรับคนเดินทาง 
 ๙. วัดเปนพิพิธภัณฑทางการศาสนา 
 ๑๐. วัดเปนศาลยุติธรรมของชาวบาน 
 ๑๑. วัดเปนภัณฑาคาร หรือคลังพัสดุ 
 ๑๒. วัดเปนสถานสงเคราะห 
 

                                                           
 ๔๘สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๕๑), หนา ๘. 
 ๔๙ประสาร ทองดี, พุทธศาสนากับสังคมไทย, (พระนคร : หจก.ศิวพร, ๒๕๕๑), หนา ๑๑๖. 



๓๘ 
  

 วัดมีความหมายดังนี้คือ50

๕๐ 
 ๑. เปนสถานท่ีศึกษาสําหรับประชาชน โรงเรียนประชาบาล โรงเรียนเทศบาลหลายแหง
ตั้งอยูในบริเวณวัด สมภารเจาอาวาสเปนผูใหการอุปถัมภ และแมกระท่ังศาลาวัดเปนท่ีเรียนหนังสือ 
เปนสถานท่ีอบรมทางศีลธรรมจรรยาท้ังๆ ท่ีวัดโดยตัวของมันเองแลว ก็เปนท่ีอยูอาศัยศึกษาเลาเรียน
ของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนโดยท่ัวไป 
 ๒. เปนสถานสงเคราะหท่ีเยาวชนบุตรหลานชาวบานท่ียากจน หรือถูกทอดท้ิงก็ไดมา
อาศัยเลี้ยงชีพ 
 ๓. เปนสถานท่ีเปนสับปายะ  คือ เปนท่ีสบายกาย สบายใจ สะอาดสงบรมรื่น จึงเปน
ประดุจโรงพยาบาลท่ีจะใหการรักษาโรคจิตโรคใจ คือ เปนท่ีสบายกายสบายใจ สะอาดสงบรมรื่น  
จึงเปนประดุจโรงพยาบาลท่ีจะใหการรักษาโรคจิตใจ ท่ีคราวใดใครเปนโรคดังกลาวจะเปนผูมีใจเปน
ทุกข เศราใจ หดหูใจ วุนวายใจถาเขาไปในวัดก็จะบรรเทาทําใหรูสึกสบายใจข้ึนไดและ ถายิ่งไดปฏิบัติ
ธรรม บําเพ็ญสมาธิหรือฟงธรรมะดวยแลวโรคนั้นก็จะหายไดอยางอัศจรรย รวมท้ังถามีโรคกาย
บางอยางท่ีสัมพันธกับจิตใจก็จะพลอยหายไปดวย 
 ๔. เปนสถานท่ีดุลพิพิธภัณฑสถานและเปนหองสมุด เพราะเปนท่ีเก็บและรวบรวมสมบัติ
โบราณอันล้ําคาจะเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และเปนท่ีเก็บรวมหนังสือพระไตรปฎก หนังสือ
ธรรมะและหนังสือสารคดีตางๆ บริการแกประชาชนสําหรับคนควา 
 ๕. เปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สําหรับประชาชนท่ีประสงคจะบําเพ็ญบุญ
กุศลเนื่องในโอกาสตางๆ และเปนสถานท่ีใหบริการดานพิธีกรรมอันเปนเครื่องผูกพันกับชีวิตของทุก
คนในระยะเวลาตางๆ ของชีวิต และเปนท่ีเก็บสิ่งของและอุปกรณตางๆ สําหรับประกอบพิธีกรรม บาง
ทีประชาชนชาวบานก็จะยมืไปใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ 
 ๖. เปนสถานท่ีจัดงานเทศกาลและแสดงมหรสพตางๆ รวมท้ังสิ่งบันเทิงตางๆ ตลอดท้ังมี
การละเลนและการขยายสินคาตางๆ เม่ือมีงานเทศกาล ทําใหชาวบานไดรับความสนุกสนานซ่ึงก็มีไม
บอยครั้งนักในแตละป 
 ๗. เปนสโมสรท่ีชาวบานจะไดมาพบปะสังสรรคกันหรือประชุมกันในลักษณะเปน
ศูนยกลางการบริการหรือปกครองท่ีกํานันผูใหญบานจะเรียกประชุมราษฎรหรือลูกบานเพ่ือแจง
กิจการหรือขาวสารของทางราชการ 
 ๘. เปนสถานสวัสดิการสงเคราะหแกคนยากจนและคนไรท่ีพ่ึงพักพิง เปนประดุจโรงแรม
สําหรับผูเดินทางไกล และเปนท่ีพ่ึงพาอาศัยชั่วคราวสําหรับผูถูกภัยคุมคาม จะเห็นไดวา คราวท่ีวาต
ภัย อัคคีภัยเกิดข้ึนน ประชาชนก็จะเขาไปพักพิงในวัดและไดรับการสงเคราะหตามสมควร 
 ๙. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรม และเปนศูนยรวมกิจกรรมตามประเพณีทุกอยางจึงเปน
แหลงกลางแหงการเผยแพรวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
 ๑๐. เปนสถานท่ีแสดงความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวของประชาชนเพราะถือวาเปน
สมบัติสวนรวมของประชาชนเปนจุดรวมชีวิตจิตใจและวิญญาณชาวบาน 
 ๑๑. เปนคลังพัสดุสําหรับเก็บของเครื่องใชสวนรวมตางๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเม่ือ

                                                           
 ๕๐คูณ โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๕๑), หนา ๘๖. 



๓๙ 
  

มีงานวัดหรืองานสวนรวมหรือจะยืมไปใชเม่ือตนมีงาน 
 ๑๒. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท  และเปนท่ีใหคําแนะนําปรึกษาแกชาวบานเม่ือประสบ
ความเดือนรอนและมีปญหาตางๆ เชน ปญหาชีวิตครอบครัวหรือปญหาการดําเนินงานในอาชีพตางๆ  
 ๑๓. เปนฌาปนสถาน มีวัดเปนจํานวนมากท่ีมีเมรุเผาศพภายในบริเวณวัด เม่ือมีชาวบาน
เสียชีวิตลงก็นําไปบําเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ณ เมรุในบริเวณวัด 
แมไมมีเมรุบางครั้งก็สรางเมรุชั่วคราวข้ึนในบริเวณวัด รวมท้ังมีการบรรจุหรือเก็บอัฐิธาตุไวในวัด 
 ๑๔. เปนสถานท่ีดําเนินการทางการเมือง เชน ใชบริเวณวัดเปนคูหาลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งและเปนสถานท่ีปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง 
 ๑๕. เปนตลาดนัดและเปนตลาดโตรุง มีวัดจํานวนไมนอยท่ีเปดบริการใหประชาชนไดมา
ดําเนินการธุรกิจการคาในวันหยุดหรือในเทศกาล ในลักษณะเปนตลาดนัดขายสินคาเครื่องอุปโภค
บริโภคราคาถูก และบางวัดก็มีบริเวณวัดพอท่ีจะเปดบริการใหพอคาประชาชนไดเขามาขายอาหาร
เฉพาะในเวลากลางคืนในบริเวณวัดในรูปลักษณะตลาดโตรุง โดยเก็บคาบริการเพ่ือบํารุงวัดบาง 
 วัดมีประโยชนตอสังคมดังนี้ 51

๕๑ 
 ๑. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระ รับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรม  และเลาเรียนวิชาตางๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น  
 ๒. เปนสถานสงเคราะหท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจนไดอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูและศึกษาเลา
เรียนดวย  ตลอดถึงผูใหญท่ีขัดสนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
 ๓. เปนสถานพยาบาลท่ีแจกจายบอกยาและรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูของคนสมัยนั้น 
 ๔. เปนท่ีพักคนเดินทาง 
 ๕. เปนสโมสรท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจหาความรูเพ่ิมเติม 
 ๖. เปนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ สําหรับชาวบานท้ังหมด 
 ๗. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ  
 ๘. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติ ตลอดจนเปน
เสมือนพิพิธภัณฑ 
 ๙. เปนคลังพัสดุสําหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเม่ือมีงานท่ีวัดหรือยืม
ไปใชเม่ือตนมีงาน 
 ๑๐. เปนศูนยกลางการบริหารหรือปกครองท่ีกํานันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมา
ประชุมกันบอกแจงกิจการตางๆ (ในยามสงคราม อาจใชเปนท่ีชุมนุมทหารดวย) 
 ๑๑. เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุก
คนในระยะเวลาตางๆ ของชีวิต 
 หนาท่ีของพระสงฆในปจจุบันดังนี้ 52

๕๒ 
 ๑. บทบาทการพัฒนาจิตใจของประชาชน คือ การใหคําแนะนําทางจิตใจ เปนท่ีปรึกษา

                                                           
 ๕๑พระพรหมคุณภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีม
ทอง, ๒๕๕๐), หนา ๒๐๕. 
 ๕๒พระมหาสุภา อุทฺโท, พระสงฆไทยในทศวรรษหนา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขภาพใจ, 
๒๕๕๑), หนา ๕๗. 



๔๐ 
  

เก่ียวกับปญหาชีวิตตางๆ และการเปนท่ีพ่ึงใหความรมเย็นทางจิตใจ  
 ๒. บทบาทการสงเสริมการศึกษาของประชาชนและเยาวชน 
 ๓. บทบาทการชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง 
 ๔. บทบาทการเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน โดยการชวยขจัดความขัดแยง   
ท่ีเกิดข้ึนแกประชาชนในหมูบาน 
 ๕. บทบาทการเปนผูชวยสั่งสอนเทคนิคข้ันพ้ืนฐาน เชน สถาปตยกรรม ชางไม ชางกอ   
อิฐถือปูน ปรับปรุงการเกษตร และการรักษาโรคดวยยาแผนใหมเปนตน 
 ๖. บทบาทการเปนผูนําท่ีไมเปนทางการของหมูบาน คือ การชวยวางแผนแนะนําและ
สนับสนุนงานของชาวบานในโครงการพัฒนาตางๆ   
 ๗. บทบาทการสงเคราะหชุมชน คือ การชวยเหลือสังคมในดานตางๆ ในปจจุบันมี
พระภิกษุหลายรูปท่ีทําบทบาทดานนี้ เชน พระครูวิจิตรธัญญกุล เจาอาวาสวัดพวงแกว จังหวัด
ปทุมธานี ไดทําการรักษาผูปวยซ่ึงไมสามารถพ่ึงบริการไดจากรัฐหรือพระจํารูญ ปานจันทรแหงสํานัก
สงฆถํ้ากระบอก ไดดําเนินการรักษาคนติดยาเสพติดเปนการสงเคราะห มาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๐๖ จนถึง
ปจจุบัน 
 ความหมายของวัด คือ วัดเปนแหลงกลางของชีวิตทางศาสนาและสังคม เปนแหลงการ
สมาคม เปนท่ีมาแหงวัฒนธรรม เปนศูนยกลางของการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนสถานท่ีท่ีชวย
แกปญหาตาง ๆ ของครอบครัวไทยในชนบท 53

๕๓ ปจจุบันวัดเปนสวนหนึ่งของสถาบันสงฆ เปนสถานท่ี
ของพระสงฆ ผูประพฤติพรหมจรรย เปนสถานท่ีรื่นรม สงบ เหมาะสมแกการบําเพ็ญสมณธรรมของ
พระภิกษุสามเณร ประชาชนท่ัวไป วัดเปนสถานบันอุดมคติเพราะเปนตัวเปลี่ยนทัศนคติพ้ืนฐานมนุษย
เปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยการตั้งสังคมอริยสงฆซ่ึงมีปญญาและกรุณาเปนตัวนํามีความบริสุทธและ
สะอาดเปนพ้ืนฐาน วัดเปนสถานท่ีทางศาสนา เปนท่ีพํานักและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
พระสงฆ54

๕๔ 
 สรุปไดวา การปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระสังฆราชในตําแหนงสกลมหาสังฆปริณา
ยกเปนพระประมุขสงฆไทยและสงฆอ่ืนสวนหลักกําหนดหนวยงานเขตปกครองผูปกครองหรือผูรับ
มอบงานหรือคณะผูรับมอบงานในการปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆและสวนยอยไดแกแบบแผน
กําหนดอํานาจหนาท่ีการควบคุมบังคับบัญชาการประสานงานการตั้งผูรักษาการแทนและการวาง
ระเบียบวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ระเบียบการปกครองคณะสงฆกําหนดใหมีเจาคณะมหานิกายและเจาคณะ
ธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ โดยมีระเบียบการปกครองคณะ
สงฆสวนกลางและระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคนอกจากนั้น การบริหารงานเปนกิจการ
ของคณะสงฆท่ีจะตองทําหรือท่ีจะตองถือเปนธุระหนาท่ีและเปนภารกิจของพระสังฆาธิการจะตอง
ปฏิบัติอันเปนภารกิจของคณะสงฆและการพระศาสนามี๖ประการ ๑) การควบคุมและสงเสริมการ
รักษาความเรียบรอยดีงาม ๒ ) การศาสนศึกษา ๓ ) การศึกษาสงเคราะห  ๔ ) การเผยแผ
                                                           
 ๕๓ทินพันธุ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ, 
๒๕๕๑), หนา ๒๓๕. 
 ๕๔มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ, การติดตามและประเมินการเรียน, (วารสารสหศาสตร, ๒๕๕๑), หนา ๑๓. 



๔๑ 
  

พระพุทธศาสนา ๕) การสาธารณูปการ ๖) การสาธารณสงเคราะห วิธีดําเนินงานการท้ัง ๖ ประการ
ดังกลาวบางประการมีกําหนดไวในระเบียบกฎมหาเถรสมาคมแตบางประการคงเปนไปตามจารีต     
ท่ีถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู ดังนั้น การปกครองวัดในทางพระพุทธศาสนา หมายถึงการดูแลรักษา
ตนเอง เรียกวากายบริหาร ไปจนถึงการปกครอง ดูแล รักษา หมูคณะภายในวัด อันไดแกหมูพระภิกษุ
พระสงฆ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ฆราวาส ท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอยูในวัด รวมท้ังการจัดการกิจการ
ของวัด เรียกวาการบริหารวัด และการปกครองคณะสงฆ ในสังฆมณฑลท่ัววัดเปนสวนรวมของคณะ
สงฆ การบริหารวัดประกอบดวยการปกครอง ดูแล รักษาหมูคณะ ท้ังบรรพชิต และคฤหัสถท่ีมีอยูหรือ
พํานักอยูในวัด และท้ังการจัดกิจการของวัด ซ่ึงจะมีท้ังกิจกรรม พิธีกรรม การเงิน และทรัพยสินของ
วัด นอกจากนั้น วัดมีฐานเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยเจาอาวาสเปนผูแทนของวัดในกิจการท่ัวไป 
ผูบริหารวัดคือ เจาอาวาส เปนผู มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ ตาม
กฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอมเปนตน 
 ๒.๔.๓ กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 การบริหารปกครองคณะสงฆ คือ การควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม 
หมายถึงงานในหนาท่ีของพระสังฆาธิการในการบริหารปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตบริหาร
ปกครองของตน ใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระบัญญัติ
คณะสงฆ ท้ังนี้ คําวาการปกครองแปลวา การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมใหทานอยูในท่ีทานควรจะอยู 
ดวยเหตุนี้พระสังฆาธิการจึงตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง
ตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ และพระ
บัญชาจากสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณ วินิจฉัย
การลงนิคหกรรม วินิจฉัยลงขออุทธรณคําสั่ง รวมท้ังตลอดควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยู
ภายใตเขตปกครองของตน ชี้แจง แนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในการบังคับบัญชาใหเปนไปโดย
ความเรียบรอยพรอมท้ังการตรวจการ และประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน55

๕๕ 
 คณะสงฆจะตองสรางระบบกลอมเกลาท่ีดีไดแก 56

๕๖ ระบบกลอมเกลาท่ีไมเปนทางการ  
ก็คือการดูแลเอาใจใสท่ีอุปชฌายอาจารยพึงมีตอศิษย สวนระบบท่ีเปนทางการก็คือระบบการศึกษา
ดานปริยัติธรรมของพระสงฆ นอกจากนั้น การศึกษาโดยใชพระธรรมวินัยเปนเครื่องฝกฝน พัฒนาตน
นั้น การเลาเรียนทางวิชาการพุทธศาสนาและการฝกฝนพัฒนาจิตท่ีเรียกวา ปริยัติและปฏิบัติ เปนสวน
หนึ่งของการศึกษาในชุมชนสงฆ วัดไดกลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยจนมีฐานะเปนศูนยกลาง
ของชุมชน พระสงฆท่ีมีขอวัตรปฏิบัติอยูในสังคมท่ีงดงามและมีความสามารถในการอบรมประชาชน
ใหมีหลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดํารงชีวิตนับวามีความสําคัญมาก พระสังฆาธิการระดับเจา
อาวาสตองชวยพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน ท้ังนี้ วัดกับบาน พระกับชาวบาน เปนของคูกัน
มาชานานแลว โดยวัดตองเปนแหลงใหวิทยาการแกชาวบานทุกๆ ดาน ไดแกดานการศึกษา  
ดานอาชีพ ดานศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณีประชาชนก็จะหันหนาเขามาสูวัดวาอารามกันมาก

                                                           
 ๕๕พระธรรมญาณมุนี (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), การพัฒนาชนบทคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓๙. 
 ๕๖พระไพศาล วิสาโล,พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 
๒๕๕๓), หนา ๒๗๕. 



๔๒ 
  

ข้ึน ซ่ึงในอดีตท่ีผานมา บทบาทและกิจกรรมตางๆ  
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดใหแนวความคิดเก่ียวกับหลักการบริหารวัด
สมัยใหมดังนี้ 57

๕๗๑) การสรางคานิยม ไดแกการสรางฉันทะใหเกิด ท้ังแกผูบริหารเองดวย และผูท่ีอยูใน
โครงสรางการบริหารนั้นดวย เพ่ือใหเกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเปนไปในแนวทางระบบ  
แบบแผนท่ีไดวางไว เพ่ือการบริหารวัด จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอยางสูงสุด
๒) จัดโครงสราง ไดแกการสรางรูปแบบระบบการบริหารใหเหมาะสม เปนไปตามเปาหมาย หรือ
จุดประสงคท่ีไดวางไว โครงสรางจึงถือวาเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่ง ในการสรางความสําเร็จใหแกการ
บริหารวัดของทาน ๓) จัดระบบงาน ไดแกการรักการบริหารตางๆ ท่ีอยูภายในวัด ใหเปนไปอยางมี
ระบบและเปนระเบียบเพ่ือไมใหเกิดความสับสนในการดําเนินงานและเปนการงายแกการตรวจสอบ 
๔) จัดกิจกรรม ไดแกการสรางรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ใหสอดคลองกับการบริหารงาน เพ่ือใหการ
บริหารงานเปนไปในดานทฤษฎีและการปฏิบัติ ๕) บุคลากร ไดแกบุคคลผูมีสวนเก่ียวของกับการ
บริหารงานไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูอยูอาศัยในวัดนั้นๆ การเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถ เปนสิ่งท่ีควรตระหนักอยางยิ่ง เพราะการบริหารงานของทานจะสําเร็จหรือไม สวนนี้
นับวาเปนสวนสําคัญ ดังนั้นจึงควรเลือกใชบุคคลใหเหมาะสม ๖) เสริมทักษะ ไดแกการสรางความรู
เพ่ิมเติมแกบุคลากรท่ีมีอยู ให มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพเชน กัน ๗ ) กลยุทธ  ไดแกวิธีการหรือกลวิธี ท่ีท านเลือกใช ในการบริหารนั้ น  
ระบบ รูปแบบ ตองเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาแลว นกอจากนั้น การบริหารปกครองคณะ
สงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
ไดระบุใหสมเด็จพระสังฆราชในตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายก เปนประมุขสงฆไทยและสงฆอ่ืน ทรง
บัญชาการคณะสงฆทางมหาเถรสมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัยและทรงตราพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมและ
สมเด็จพระสังฆราชทรงอยูในฐานะผูใดจะหม่ินประมาทดูหม่ินหรือแสดงความอาฆาตมารายมิไดโดยมี
มหาเถระสมาคมเปนองคกรปกครองสูงสุดคณะสงฆและสามเณรตองอยูภายใตการปกครองของมหา
เถรสมาคมซ่ึงมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธานกรรมการและมีกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการ
แตงตั้ง58

๕๘ 
 

                                                           
 ๕๗สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, วัดพัฒนาตัวอยาง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๒), หนา ๔๘. 
 ๕๘สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, วัดพัฒนาตัวอยาง, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนา, ๒๕๕๒), หนา ๕. 



๔๓ 
  

 
แผนภาพท่ี ๒.๔  แสดงโครงสรางการปกครองคณะสงฆ 

 
 การศึกษาพุทธวิธีการบริหาร 59

๕๙ ในครั้งนี้ขอใชหนาท่ีของนักบริหารเปนกรอบในการ
พิจารณาหนาท่ี (Function) ของนักบริหารมีอยู ๕ ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC 
ประกอบดวย การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดทิศทางองคกรพรอมกับเปาหมายและ
แผนงานตางๆ การจัดองคกร (Organizing) หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรใหเปนระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ เปนระบบวิธีทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “The One Best Way” 
การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหา พัฒนาและธํารงรักษาใหองคการมีทรัพยากร
บุคคลท่ีทรงคุณคาสูงสุด เพ่ือพรอมท่ีจะปฏิบัติงานและสรางสรรคความสําเร็จใหกับองคกร จากหนาท่ี
ท่ีแตละคนรับปฏิบัติอยู การสั่งการ (Directing) หมายถึง การมีศิลปะการสรางความเขาใจ การรูจักจูง
ใจและกํากับใหผูทํางานทุกคนและทีมงานตางๆ ทํางานโดยทุมเทและเสริมประสบการณตอกัน  
เพ่ือผลสําเร็จของสวนรวมรวมกัน การควบคุม (Controlling) หมายถึง ติดตามการปฏิบัติงานท่ีกําลัง
ดําเนินไปเพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการทํางานตางๆ ในระหวางกระบวนการทํางาน ท้ังนี้หาก
ผลงานใดผิดไปจากท่ีคิด ผูบริหารก็จะแกไขและปรับใหทํางานกับเขาสูภาวะท่ีมีประสิทธิภาพอีกครั้ง
และโดยท่ีการควบคุมนี้จะอยูในข้ันตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลฝายตางๆ ดังนั้น การติดตามผลการ
ปฏิบัติและการปรับแกตางก็ตองกระทํากับคน ผูทํางานท่ีกําลังปฏิบัติอยูในขณะนั้น และดวยเหตุ
ดังกลาวนี้เองความหมายของการควบคุมท่ีแทจริง จึงเปนการควบคุมคนผูทํางานนั่นเอง 

                                                           
 ๕๙พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หนา ๕. 

สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม 

เจาคณะใหญ 

เจาคณะภาค 

เจาคณะจังหวัด 

เจาคณะอําเภอ 

เจาคณะตําบล 

วัด 



๔๔ 
  

 งานปกครองเปนงานนํา 60

๖๐ เปนงานลึกซ้ึงกวางขวางยิ่งใหญละเอียดออนยิ่งกวางาน
ท้ังหลาย และเปนงานท่ีทําไมเสร็จ ตองคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแกสถานการณปจจุบัน
อยูตลอดเวลา ถางานปกครองดําเนินไปอยางใดงานอ่ืนๆ ก็จะดําเนินไปอยางนั้น ถางานปกครอง
ดําเนินไปไมได งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ดําเนินไปไมไดเชนกันผูปกครองวัดก็คือ เจาอาวาส ซ่ึงเปน
พระสังฆาธิการอันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนาอยางยิ่งใหญ เพราะตองปกครอง
วัด คําวาวัด มีความหมาย ๒ ประการคือ หมายถึง ศูนยกลางแหงการพระศาสนาท้ังปวง และ
หมายถึงแหลงรวมของสวนประกอบท่ีสําคัญของพระศาสนา ๕ ประการคือ ๑) ศาสนสถาน ไดแกพ้ืน
ท่ีตั้งวัดและบริเวณมีลักษณะเปนไปตามธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เหมาะท่ีจะเปนเครื่องเสริมสรางความ
วิเวก ความสงบ ๒) ศาสนวัตถุ ไดแกสิ่งปลูกสรางเปนเสนาสนะตางๆ เปนปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานท่ี
แสดงถึงความถูกตองเรียบรอย นําไปสูความสงบ ๓) ศาสนบุคคล ไดแกพระภิกษุสามเณรท่ีมีลักษณะ
ตั้งอยูในศีลจารวัตร บําเพ็ญหนาท่ีศึกษา ปฏิบัติและแนะนําสั่งสอนเพ่ือความสงบ บําเพ็ญสังคม
สงเคราะหตามสมณวิสัย ศิษยวัดท่ีมีลักษณะเปนพุทธมามกะ ตลอดจนทายก ทายิกาท่ีมีแนวแหง
ความเปนอุบาสก อุบาสิกา มีความม่ันคงในพระศาสนาพอสมควร ๔) ศาสนธรรม ไดแกระเบียบแบบ
แผน ขนบประเพณีทางศาสนา ตลอดถึงคําสั่งสอนและแนวปฏิรูปทางพระศาสนาท่ีไดรับการยกยอง
เชิดชู และศึกษาเลาเรียนดวยความเลื่อมใสในคุณคาเปนท่ีพ่ึงทางใจ ๕) ศาสนกิจ ไดแกงานตางๆ การ
พระศาสนา เชน การศึกษา การเผยแพรหรืองานเสริมสรางความบริสุทธิ์ ความม่ันคงของสังฆมณฑล 
เพ่ือความดํารงอยูดวยดีของพระศาสนาแนวความคิดในการบริหารวัดวา การบริหารวัด หมายถึงการ
ดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษาหมูคณะคือ พระภิกษุท้ังวัด รวมท้ังสามเณร และคฤหัสถท่ีมีท่ี
อยูหรือพํานักอยูในวัด และท้ังการจัดการกิจการของวัดซ่ึงจะมีท้ังกิจกรรมตางๆ พิธีกรรมตางๆ และ
การจัดการทางดานการเงินและทรัพยสินอ่ืนๆ ของวัดอันเปนของสวนรวมของพระภิกษุท้ังวัด61

๖๑ 
 การปฏิรูปองคการพุทธศาสนาสํ าหรับการปฏิรูปองคการของพุทธศาสนานั้น 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๔) แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงดําริท่ีจะปฏิรูป
องคการคณะสงฆไทยข้ึนเปนครั้งแรก โดยใหสอดคลองกับโครงสรางทางสังคมการเมืองของสยาม
ประเทศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงนําเอาโครงสรางของฝายอาณาจักรเปน
แบบอยางในการกําหนดรูปแบบการปกครองของฝายศาสนจักร ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๒.๕ แสดงการปฏิรูปองคการ 

ฝายอาณาจักร ฝายศาสนจกัร 
๑. พระมหากษัตริย ๑. สมเด็จพระสังฆราช 
๒. ขุนนาง ๒. ธรรมยุติกนิกาย 
๓. ประชาชน ๓. พระสงฆ 

 

                                                           
 ๖๐พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), ๑๐๐ ปพระพุทธวรญาณ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๓๐. 

 ๖๑พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (ราชบุรี : เพชรเกษมการพิมพ, ๒๕๕๓), 
หนา ๓๐. 



๔๕ 
  

 ฝายอาณาจักร 62

๖๒มีประมุขสูงสุดคือพระมหากษัตริย ฝายศาสนจักรก็มีประมุขสูงสุดคือ 
สมเด็จพระสังฆราช แตในขณะท่ีพระมหากษัตริยทรงมีเหลาขุนนาง ชวยทําหนาท่ีในการปกครอง
ประชาชนท่ัวประเทศ ฝายศาสนจักรสมเด็จพระสังฆราชกลับไมมีพระสงฆท่ีเปนขุนนางมาชวยเหลือ
ในการปกครอง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงจัดตั้งธรรมยุติกนิกาย ข้ึน โดยทรง
ชักชวนกุลบุตรของเหลาขุนนางใหออกบวช เพ่ือใหเปนพระสงฆในฝายขุนนาง ทําหนาท่ีชวยเหลือ
สมเด็จพระสงัฆราชในการปกครองพระสงฆท่ัวประเทศ  
 โครงสรางของคณะสงฆนี้สอดคลองกับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ในขณะนั้น ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๕) ทรงออกพระราชบัญญัติ
คณะสงฆฉบับแรกข้ึนในป พ.ศ.๒๔๔๕ (ร.ศ.๑๒๑) โดยใหการปกครองคณะสงฆเปนไปตามโครงสราง
ดังกลาวขางตน เม่ือบานเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรในป พ.ศ.๒๔๗๕ จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุขนั้น 
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๘๔ รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ก็ไดออกพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับท่ี 
๒ ข้ึน โดยมีโครงสรางท่ีสอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยท่ีเปนอยูในขณะนั้น63

๖๓ ดังนี้  
 
ตารางท่ี ๒.๖ แสดงการเปลี่ยนแปลงองคการ 

ฝายอาณาจักร ฝายศาสนจักร 
๑. รัฐสภา ๑. สังฆสภา 
๒. นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ๒. สังฆนายกและคณะสังฆมนตรี 
๓. ศาล ๓. คณะวินัยธร 

 
 อาณาจักรมีรัฐสภา ทําหนาท่ีฝายนิติบัญญัติ ทางศาสนจักรก็มีสังฆสภา ทําหนาท่ีออก
กฎหมายในฝายคณะสงฆ อาณาจักรมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทําหนาท่ีฝายบริหาร  
ทางศาสนจักรก็มีสังฆนายกและคณะสังฆมนตรี ทําหนาท่ีเปนฝายบริหารคณะสงฆ โดยแบงออกเปน 
๔ องคการ (คลายกระทรวง) คือองคการปกครอง องคการศึกษา องคการเผยแผ และองคการ
สาธารณูปการ อาณาจักรมีศาล ทําหนาท่ีฝายตุลาการ ทางศาสนจักรก็มีคณะวินัยธร ทําหนาท่ีวินิจฉัย
คดีและอธิกรณตางๆ ของฝายสงฆ ในป พ.ศ.๒๕๐๑ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดทํารัฐประหารและนํา
บานเมืองเขาสูยุคมืดแหงระบอบเผด็จการทหาร หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจในการกําจัดศัตรูทางการ
เมืองแลว จอมพลสฤษดิ์ไดประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับประชาธิปไตยเสีย แลวออก
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับท่ี ๓ ข้ึนในป พ.ศ.๒๕๐๕ โดยมีโครงสรางท่ีสอดคลองกับระบอบเผด็จ
การทหารของตนดังนี6้4

๖๔ 
 
                                                           
 ๖๒ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน , ภาควิชามนุษยศาสตร, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓), หนา ๑๔.  
 ๖๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔. 
 ๖๔ทวีวัฒน ปุณฑริกวิวัฒน , ภาควิชามนุษยศาสตร, (คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๓), หนา ๑๕. 



๔๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๗ แสดงการพัฒนาองคการ 
 

ฝายอาณาจักร ฝายศาสนจักร 
๑. ผูนําสูงสุด ๑. สมเด็จพระสังฆราช 
๒. คณะรัฐมนตรี ๒. มหาเถรสมาคม 
๓. ประชาชน ๓. พระสงฆ 

 
 อาณาจักรมีผูนํ าสูงสุด เปนผู มี อํานาจทางการเมือง ทางศาสนจักรก็คือสมเด็จ
พระสังฆราช เปนประมุขสูงสุด อาณาจักรมีคณะรัฐมนตรี ท่ีมาจากการแตงตั้ง ทําหนาท่ีชวยผูนํา
สูงสุดในการปกครองประชาชนท่ัวประเทศ ศาสนจักรก็คือมหาเถรสมาคม ท่ีมาจากการแตงตั้ง
เชนเดียวกัน ทําหนาท่ีชวยเหลือสมเด็จพระสังฆราชในการปกครองพระสงฆท่ัวประเทศ เม่ือคณะ
รักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) ทํารัฐประหารในป พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น มีการแกไข
พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับท่ี ๓ ในบางมาตรา ท่ีสําคัญคือพระราชาคณะท่ีจะมาดํารงตําแหนง
สมเด็จพระสังฆราชนั้น ใหเปลี่ยนการพิจารณาจากอาวุโสสูงสุดโดยพรรษา มาเปนอาวุโสสูงสุดโดย
สมณศักดิ์ แทนพระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับท่ีออกโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และแกไขเพ่ิมเติมโดย
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (ร.ส.ช.) นั้น จึงเปนพระราชบัญญัติคณะสงฆท่ีเปนเผด็จการ
เต็มรูปแบบ ไมอาจจะแกปญหาของคณะสงฆในสังคมยุคใหมได แตก็ยังคงใชมากระท่ังถึงปจจุบัน65

๖๕ 
 ในปจจุบันการปกครองคณะสงฆไทย เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ โดยแบงการบริหารปกครองคณะ
สงฆออกเปน ๒ สวนประกอบดวย การบริหารปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาค 66

๖๖ 
การบริหารคณะสงฆ เปนกระบวนการบริหารปกครองตามพระธรรมวินัย โดยยึดหลักพระธรรมวินัย
เปนธรรมนูญการปกครองโดยใชอํานาจรัฐและจารีตเปนหลักสนับสนุนการดําเนินการตางๆ 
การบริหารปกครองคณะสงฆหากมีความไมเรียบรอยเกิดข้ึนในคณะสงฆ ตองอาศัยอํานาจรัฐมาชวย
จัดการแกไขความไมเรียบรอย การบริหารปกครองคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ  
พ.ศ.๒๕๐๕ และพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ไดระบุใหสมเด็จพระสังฆราชใน
ตําแหนงสกลมหาสังฆปรินายกเปนประมุขสงฆไทยและสงฆอ่ืนทรงบัญชาการคณะสงฆทางมหาเถร
สมาคมตามอํานาจกฎหมายและพระธรรมวินัยและทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดย       
ไม ขัดหรือแยงกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมโดยมีมหาเถระสมาคมเปน             
องคกรปกครองสูงสุดคณะสงฆและสามเณรตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม 
สมเด็จพระสังฆราชเปนประธานกรรมการและมีกรรมการโดยตําแหนงและกรรมการแตงต้ัง 67

๖๗ 
รายละเอียดการบริหารคณะสงฆแบงออกเปน๒สวนประกอบดวย การปกครองคณะสงฆสวนกลาง

                                                           
 ๖๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖. 

 ๖๖กองพุทธศาสนสถาน, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ, ๒๕๕๓), หนา ๑๖. 
 ๖๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโ), การคณะสงฆและการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๓. 



๔๗ 
  

และสวนภูมิภาค ดังตอไปนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๘ แสดงโครงสรางการปกครองคณะสงฆสวนกลาง 

 

 จากแผนภาพท่ี ๒.๘ โครงสรางการปกครองคณะสงฆสวนกลาง ในการบริหารปกครอง
คณะสงฆแบบแผนการบริหารปกครองสงฆแบงเปน ๒ สวนคือสวนหลักกําหนดหนวยงานเขตการ
ปกครองผูปกครองหรือผูรับมอบงานหรือผูรับมอบหมายงานปฏิบัติงานคณะสงฆและสวนยอยไดแก
แบบแผน การกําหนดอํานาจหนาท่ีการควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน การตั้งผูรักษาการแทน
และการวางระเบียบวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ ระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆกําหนดใหมีเจาคณะ
มหานิกาย และเจาคณะธรรมยุตบริหารปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ
โดยมีระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆสวน
ภูมิภาค68

๖๘ 
 การปกครองคณะสงฆสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยกลางรวมอํานาจการบริหาร
ปกครองและกิจการคณะสงฆท้ังสิ้นของคณะสงฆไทยเปนศูนยรวมเขตการบริหารปกครองและ      
เจาคณะสวนกลางซ่ึงเปนผูบริหารปกครองคณะสงฆสวนกลางโดยกําหนดเขตการบริหารปกครอง
ไดแกเขตบริหารปกครองบังคับบัญชาเจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ       
ในสวนกลางจะแยกสวนการบริหารปกครองเปนคณะมหานิกายเรียกวาหน มี ๔ หน คือ หนกลาง  
หนเหนือ หนตะวันออกและหนใตในสวนของคณะธรรมยุตเรียกวาคณะธรรมยุติจะรวมเขตการบริหาร
ปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคและวัดธรรมยุติเปนเขตเดียวกัน 
 การปกครองคณะสงฆในสวนกลาง ไดแกเจาคณะใหญซ่ึงเปนพระสังฆาธิการสังกัดใน

                                                           
 ๖๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๕.  

สมเด็จพระสังฆราช มหาเถรสมาคม 

เจาคณะใหญ 

เจาคณะภาค 

เจาคณะจังหวัด 

เจาคณะอําเภอ 

เจาคณะตําบล 

วดั 

การปกครองสวนกลาง 

 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

 

การบริหารสวนภูมิภาค 

 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 



๔๘ 
  

สวนกลางเปนผูประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราชมีมหาเถรสมาคมเปนหนวยงานในสวนกลางและ
ประสานงานกับเจาคณะในสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาท่ีบริหารปกครองคณะสงฆในเขตบริหารปกครอง
ของตนเรียกวาหนมีเจาคณะใหญ ๕ หนคือ 
 ๑. เจาคณะใหญหนกลาง 
 ๒. เจาคณะใหญหนเหนือ 
 ๓. เจาคณะใหญหนตะวันออก 
 ๔. เจาคณะใหญหนใต 
 ๕. เจาคณะใหญคณะธรรมยุต 
 อํานาจหนาท่ีบริหารปกครองคณะสงฆของเจาคณะหนใหญในเขตของตนมีอํานาจหนาท่ี
บริหารปกครองคณะสงฆดังนี้69

๖๙ 
 ๑. ดําเนินงานบริหารปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมขอบังคับระเบียบคําสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษา
สงเคราะหการเผยแผการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหดําเนินการไปดวยดี 
 ๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นภาคหรือมีอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 
 ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ 
 ๕. ควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูใน
บังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูใตบังคับบัญชา
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค มีพระสังฆาธิการชั้นผูใหญระดับสวนภู มิภาค  
ทําหนาท่ีการบริหารปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎระเบียบ  
แบบแผนประเพณีปฏิบัติ กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองสวนภูมิภาค รายละเอียด
ในพระราชบัญญัติคณะสงฆไดกําหนดสวนหลักไวชัดเจนในมาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ
สวนภูมิภาคใหจัดแบงเขตการบริหารปกครองเปนภาคจังหวัดอําเภอตําบลจํานวนตําบลและเขต
บริหารปกครองใหเปนไปตามกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมสวนมาตรา ๒๒ กําหนดใหพระภิกษุเปน
ผูบริหารปกครองตามชั้นตามลําดับชั้นคือเจาคณะภาค รองคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอและ    
เจาคณะตําบลเม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาครอง เจาคณะจังหวัด 
รองเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบลเปนผูชวยเจาคณะชั้นนั้นๆ ดวยก็ได 
 พระภิกษุผูบริหารปกครองคณะสงฆทุกตําแหนงเรียกวาพระสังฆาธิการ เปนพระภิกษุ
ทํางานโดยสิทธิขาดทางคณะสงฆโดยมีอํานาจเต็มรูปแบบรวมตําแหนง ซ่ึงนอกจากตําแหนงดังกลาว
ขางตนแลว ยังรวมไปถึงเจาอาวาส รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาส เจาคณะและเจาอาวาส     

                                                           
 ๖๙พระครูโสภณพิทยาภรณ (สุธี กิตฺติสาโร), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร:มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๑๖๙. 



๔๙ 
  

เปนผูทํางานคณะสงฆมีอํานาจตามกฎหมายและควบคุมงานทุกสวนในเขตบริหารปกครองหรือในวัด 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๙ แสดงโครงสรางการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๙ โครงสรางการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค หมายถึงคณะบุคคลท่ี
เปนพระสังฆาธิการระดับผูใหญในสวนภูมิภาค ท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการกํากับดูแลกฎระเบียบ 
แบบแผนประเพณี ตามหลักธรรมวินัย ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆตางๆ จะประกอบดวย  
๑) ระดับภาค มีเจาคณะภาคเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะภาคเปนผูชวยสนับสนุนบทบาทหนาท่ี 
๒) ระดับจังหวัด มีเจาคณะจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะจังหวัดเปนผูชวยสนับสนุนบทบาท
หนาท่ี ๓) ระดับอําเภอ มีเจาคณะอําเภอเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะอําเภอเปนผูชวยสนับสนุน
บทบาทหนาท่ี ๔) ระดับตําบล มีเจาคณะตําบลเปนผูบังคับบัญชา รองเจาคณะตําบลเปนผูชวย
สนับสนุนบทบาทหนาท่ี ๕) วัดวาอาราม เปนองคการสุดทาย คือวัดเปนองคการต่ําสุดและเปน
องคการหลักในการบริหาร เปนฐานรองรับการบริหารกิจการคณะสงฆ เปนหนวยบริหารและการจัด
กิจกรรมตางๆ มีเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชา รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเปนผูชวยเหลือ
กิจการท่ัวไป ไวยาวัจกรเปนผูชวยงานการศาสนสมบัติ  
 วัดมีฐานะเปนนิติบุคคล คือบุคคลตามกฎหมาย ตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๑๙ 
แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๓๕) โดยมีเจาอาวาสเปนผูปกครองดูแลวัด  
เจาอาวาสมีอํานาจในการแตงตั้ง รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส และมีหนาท่ีปกครอง ดูแลพระภิกษุ
สามเณรในวัด ในสวนของฝายฆราวาสนั้น จะมีบุคคลท่ีทําหนาท่ีชวยเหลือเจาอาวาสในการบริหาร
กิจการของวัดไดแก คณะกรรมการวัด ไวยาวัจกร และศิษยวัด 
 การแตงตั้งรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสนั้น กรมการศาสนาไดกําหนดแนวทางไว
วา เจาอาวาสนั้นพิจารณาคัดเลือกพระผูมีคุณสมบัติตามขอ ๖ และขอ ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และระบุหนาท่ี
ตนจะมอบหมายใหปฏิบัติแลวเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือเจาคณะจังหวัด พิจารณาแตงตั้งการ
แตงตั้งไวยาวัจกร เปนอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสปรึกษาสงฆในวัด พิจารณาคัดเลือกคฤหัสถผูมี
คุณสมบัติตามความในขอ ๖ ใหเจาอาวาสแตงตั้งคฤหัสถผูนั้น เปนไวยาวัจกรโดยอนุมัติของเจาคณะ

การปกครองคณะสงฆสวนภมูิภาค 

เจาคณะจังหวัด 

เจาคณะอําเภอ 

เจาคณะตําบล 

วัดวาอาราม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด การบริหารสวนภูมิภาค 

 



๕๐ 
  

อําเภอ โดยอาศัยกฎมหาเถรสมาคมวาดวยการแตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกรแหงพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๓๕ สวนคณะกรรมการวัดนั้น 
ไดรับการเชิญจากเจาอาวาสใหเขามารวมเปนคณะกรรมการวัด เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจา
อาวาส พระภิกษุสามเณร คณะกรรมการไวยาวัจกรและศิษยวัดรวมกันในการบริหารภารกิจของวัดซ่ึง
มีอยู ๖ ประการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคและนโยบาย70

๗๐ 
 เจาอาวาส มีหนาท่ีในการควบคุมและการสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามเปนงาน
เก่ียวกับการบริหารปกครองพระภิกษุสามเณรตลอดจนคฤหัสถท่ีอยูภายในวัดใหประพฤติปฏิบัติตนให
ถูกตองดีงาม การบริหารวัด ตองมีกระบวนการบริหารจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัด
องคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม โดยมีการบูรณการกับหลัก 
อปริหานิยธรรม ๗ ท่ี เหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆ ไดแก  ๑ ) หม่ันประชุมเนืองนิตย  
๒) พรอมเพรียงกันประชุม ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ
เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น ๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดข้ึน ๖) ยินดีในเสนาสนะ  
๗) สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา มีรายละเอียดตามโครงสรางการบริหารวัด มีดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี ๒.๕  แสดงโครงสรางการบริหารวัด 

 
 จากแผนภาพท่ี ๒.๕ โครงสรางการบริหารวัด พบวา การบริหารวัด ตามกฎหมาย
กําหนดใหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีเจาอาวาสเปนผูปกครองบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรและ
ศิษยวัดตามลําดับชั้น เพ่ือใหการปกครองเปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย เพ่ือความสามัคคีของ
หมูคณะและรวมกันบริหารงานตามภารกิจหลักของคณะสงฆใหเปนไปเพ่ือความเจริญรุงเรืองของวัด
และพระพุทธศาสนาตอไป 
 วัด หมายถึง สถานท่ีอยูอาศัยถาวรของพระสงฆสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยเพ่ือศึกษา

                                                           
 ๗๐กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานค ร: กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๓), หนา 
๓๗๔. 

วัดวาอาราม 

เจาอาวาส 

ฝายสนับสนนุ 

รองเจาอาวาส 

ผูชวยเจาอาวาส 

พระภิกษ ุ

 

ฝายสนับสนนุ 

คณะกรรมการวัด 

ไวยาวัจกรวัด 

ศิษยวัด 

 

 

 

การบริหารวัด 

การสั่งการ 

 

ยินดีเสนาสนะ ไมลุอํานาจ 

ตามพุทธบัญญัติ ประชุมบอยๆ พรอมหนากัน 

การจัดองคการ 

 

การประสานงาน 

 

ผูมีศีลดีงาม 

 

การวางแผน 

 

การควบคุม 

 
เคารพผูใหญ 

 



๕๑ 
  

ปฏิบัติธรรมวินัยและการประกอบศาสนกิจของพระภิกษุตลอดจนเปนท่ีบําเพ็ญกุศลตางๆ ของพุทธ
บริษัทโดยท่ัวไป 
 เจาอาวาส หมายถึง พระสังฆาธิการระดับวัด เปนผูนําของพระภิกษุ สามเณรและ
คฤหัสถท่ีมีอยูในวัด เจาอาวาสจึงมีความสําคัญตอความเจริญรุงเรืองสันติสุข และความม่ันคงของวัด
นั้นๆ 
 การบริหารวัด หมายถึง การบริหารงานของวัดมีกระบวนการบริหารวัด ๕ ดาน 
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การบังคับบัญชาสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม 
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๑. การวางแผน หมายถึง การชวยบําบัดทุกข และการบํารุงสุขบรรพชิต (พระภิกษุ 
สามเณร) และคฤหัสถ (ศิษยวัด คนงานวัด คนท่ีมาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราว) ไดแกการวางแผนปกปอง
คุมครองบรรพชิตและคฤหัสถ คือการคอยปกปองผองภัยอันตรายท้ังหลายภายนอก ไมใหเขามา
เบียดเบียนทํารายพระภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถ ท่ีอยูภายในวัดของตนใหความปลอดภัยอันตราย
ท้ังหลาย การดูแลรักษาบรรพชิตและคฤหัสถ การคอยดูแลความสุขความทุกขคอยบําบัดทุกข บํารุง
สุขแกพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถท่ีอยูภายในวัด มีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ เพ่ือเปนการสรางบริษัท
บริวารใหเกิดมีแกเจาอาวาสโดยตรง 
 ๒. การจัดองคการ หมายถึง การจัดศาสนสมบัติใหเปนไปดวยดี หมายถึงการจัดการดูแล
และรักษาคุมครองปองกันสมบัติของวัดและผลประโยชนของวัดมิใหเกิดความเสียหาย กลาวคือวัดใด
ยังไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์เปนสถานท่ีตั้งวัด เจาอาวาสตองรีบดําเนินการจัดทําพ้ืนท่ีของวัดใหมี
กรรมสิทธิ์ท่ีดินใหถูกตอง เพ่ือปองกันมิใหเกิดกรณีพิพาทระหวางวัดกับชาวบาน วัดใดยังไมไดรับ
วิสุงคามสีมา เจาอาวาสจะตองดําเนินการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาใหเรียบรอย และดําเนินการ
ผูกสีมาใหถูกตองตามพระวินัย พุทธบัญญัติ และจัดทําทะเบียนท่ีธรณีสงฆ ทําบัญชีท่ีกัลปนา และ
ดําเนินการจัดประโยชนท่ีธรณีสงฆและท่ีกัลปนาของวัด ใหเกิดประโยชน 
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ หมายถึง การศึกษาอบรมสั่งสอน คือการศึกษาเลาเรียนพระ
ธรรมวินยั นับเปนหนาท่ีหลักของสมณะ โดยการจัดใหมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมใหบรรพชิต
และคฤหัสถดวยศึกษาเลาเรียน ท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลี การอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัย คือการ
จัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต ตามวิธีการท่ีกําหนดในคําสั่งมหาเถรสมาคมเรื่อง
ใหพระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัยและจัดใหมีการอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแกคฤหัสถใน
รูปแบบอ่ืนๆ 
 ๔. การประสานงาน หมายถึง การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล คือ การอํานวย
ความสะดวกใหประชาชนท่ีมาติดตอเก่ียวกับบําเพ็ญกุศลตางๆ หรือเม่ือยามท่ีชาวบานจัดงานทําบุญท่ี
วัดหรือท่ีบานก็อํานวยความสะดวกตามสมควร โดยไมแสดงความรังเกียจ ซ่ึงพอแยกการอํานวยความ
สะดวก ไดดังนี้ 
 ๔.๑ อํานวยความสะดวกแกบรรพชิตและคฤหัสถ ท่ีขอใชวัดเปนท่ีบําเพ็ญกุศลท้ัง
สวนตัว และสวนรวม 
 ๔.๒ อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลนอกวัดแตขอรับคํา ศึกษาและความ
อุปถัมภจากเจาอาวาส 



๕๒ 
  

 ๔.๓ อํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลของวัดท้ังท่ีเปนประจําและเปนการจร 
 ๔.๔ อํานวยความสะดวกในการขอยืมวัสดุและสิ่งของตางๆ 
 ๔.๕ อํานวยความสะดวกในการจัดนิมนตพระภิกษุสงฆไปฉลองศรัทธาชาวบาน 
 ๔.๖ อํานวยความสะดวกในการชวยแนะนําการจัดศาสนพิธี 
 ๔.๗ สรางสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการบําเพ็ญกุศล เชน การสรางฌาปน
สถาน มีเมรุเผาศพ หรือศาลาบําเพ็ญกุศลและท่ีเก็บศพ71

๗๑ 
 ๕. การควบคุม หมายถึง การบํารุงรักษาวัด คือ การกอสราง การบูรณปฏิสังขรณ  
การปรับปรุงตกแตง การกําหนดแบบแปลนแผนผัง ซ่ึงเปนงานท่ีจะตองทําดวยแรงงาน แรงเงินและ
แรงความคิด การจัดกิจการของวัด คือ การจัดกิจการของวัดตามหนาท่ีผูปกครองวัด และหนาท่ีจัด
กิจการแทนวัดในฐานะผูแทนนิติบุคคล หมายถึงกิจการ ๕ ประการ คือ การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห 
 สรุปไดวา กระบวนการท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆโดยมีระเบียบการบริหาร
ปกครองคณะสงฆสวนกลางและระเบียบการบริหารปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค การปกครองคณะ
สงฆสวนกลางมีมหาเถรสมาคมเปนศูนยกลางรวมอํานาจการบริหารปกครองและกิจการคณะสงฆ
ท้ังสิ้นของคณะสงฆไทยเปนศูนยรวมเขตการบริหารปกครองและเจาคณะสวนกลางซ่ึงเปนผูบริหาร
ปกครองคณะสงฆสวนกลางโดยกําหนดเขตการบริหารปกครองไดแกเขตบริหารปกครองบังคับบัญชา
เจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้นๆ ในสวนกลางจะแยกสวนการบริหารปกครอง
เปนคณ ะมหานิกายเรียกว าหน มี  ๔  หนคือหนกลาง หนเหนือ  หนตะวันออกและหนใต 
ในสวนของคณะธรรมยุตเรียกวาคณะธรรมยุติจะรวมเขตการบริหารปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค
และวัดธรรมยุติเปนเขตเดียวกัน การปกครองคณะสงฆในสวนกลาง ไดแกเจาคณะใหญซ่ึงเปนพระ
สังฆาธิการสังกัดในสวนกลางเปนผูประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราชมีมหาเถรสมาคม 
เปนหนวยงานในสวนกลางและประสานงานกับเจาคณะในสวนภูมิภาคปฏิบัติหนาท่ีบริหารปกครอง
คณะสงฆในเขตบริหารปกครองของตนเรียกวาหนมีเจาคณะใหญ ๕ หน เจาคณะใหญหนกลาง  
เจาคณะใหญหนเหนือ เจาคณะใหญหนตะวันออก เจาคณะใหญหนใต เจาคณะใหญคณะธรรมยุต 
และตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน นอกจากนั้น อํานาจหนาท่ีบริหาร
ปกครองคณะสงฆของเจาคณะหนใหญในเขตของตนมีอํานาจหนาท่ีบริหารปกครองคณะสงฆ คือ 
ดําเนินงานบริหารปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎมหาเถรสมาคมขอบังคับ
ระเบียบคําสั่งมติประกาศพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเปนตน ควบคุมและสงเสริมการรักษาความ
สงบเรียบรอยดีงามการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะหการเผยแผการสาธารณูปการและการสา
ธารณสงเคราะหใหดําเนินการไปดวยดีเปนตน วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือ
คําวินิจฉัยชั้นภาคหรือมีอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคมเปนตน แกไข
ขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาสตลอด
จนถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนําการปฏิบัติ

                                                           
 ๗๑กรมการศาสนา, คูมือการบริหารและการจัดการวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 
๒๕๕๓), หนา ๑๐. 
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หนาท่ีของผูอยูใตบังคับบัญชาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 สวนการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค มีพระสังฆาธิการชั้นผูใหญระดับสวนภูมิภาค  
ทําหนาท่ีการบริหารปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎระเบียบ แบบ
แผนประเพณีปฏิบัติ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สวนภูมิภาค 
รายละเอียดในพระราชบัญ ญัติคณะสงฆ ได กําหนดสวนหลักการไวชัด เจนในมาตรา ๒๑  
ของพระราชบัญญัติคณะสงฆสวนภูมิภาคใหจัดแบงเขตการบริหารปกครองเปนภาคจังหวัดอําเภอ
ตําบลจํานวนตําบลและเขตบริหารปกครองใหเปนไปตามกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม สวนมาตรา 
๒๒ กําหนดใหพระภิกษุเปนผูบริหารปกครองตามลําดับชั้นคือเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด  
เจาคณะอําเภอและเจาคณะตําบลเปนตนเม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค
รองเจาคณะจังหวัด รองเจาคณะอําเภอและรองเจาคณะตําบล เปนผูชวยเจาคณะชั้นนั้นๆ ดวยก็ได 
นอกจากนั้น ตําแหนงการปกครองสุดทายคือเจาอาวาส ผูปกครองคณะสงฆแตละวัดนั้นๆ 
 ๒.๔.๔ วัตถุประสงคการปกครองคณะสงฆ 
 จากการทบทวนวัตถุประสงคการปกครองคณะสงฆ (Objective) ท่ีเก่ียวของกับการ
บริหารวัด ไดมีนักวิชาการไดใหประโยชนแนวนโยบาย ซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญๆ เชน อํานาจหนาท่ี
มหาเถรสมาคม (๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (๒) ปกครองและกําหนดการ
บรรพชาสามเณร (๓ ) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ  
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ (๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอ่ืน เพ่ือการ
นี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบออกคําสั่ง มีมติหรือ
ออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได และจะมอบใหพระภิกษุรูป
ใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๑๕ จัตวา เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความเรียบรอยดีงามของคณะ
สงฆ มหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษทางการปกครอง 
สําหรับพระภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติใหเกิดความเสียหาย แกพระศาสนาและการปกครองของ
คณะสงฆก็ได พระภิกษุและสามเณรท่ีไดรับโทษตามวรรคหนึ่งถึงข้ันใหสละสมณเพศตองสึกภายใน
สามวันนับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ  
 มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการฝาย
ตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหนึ่ง มีหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย  
โดยข้ึนตรงตอมหาเถรสมาคม การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้ง
กรรมหรืออนุกรรมการ การพนจากตําแหนงของกรรมการ และระเบียบการประชุม ใหเปนไปตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม สวนเปาหมายนโยบายของมหาเถรสมาคมท่ีเก่ียวของกับการบริหารวัด ไดมี
นักวิชาการไดใหเปาหมายนโยบาย ซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญๆ เปาหมาย (Goals) หมายถึงสภาพใน
อนาคต หรือระดับผลการดําเนินการท่ีตองการบรรลุ เปาหมาย เปนไดท้ังระยะสั้น และระยะยาว 



๕๔ 
  

เปาหมายเปนจุดหมายปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการ 7 2

๗๒กําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหสามารถบรรลุ
เปาหมายตามพันธกิจ จึงไดกําหนดยุทธศาสตร ๖ ยุทธศาสตร 
 ๑. การเสริมสรางเอกภาพใหกับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอยางเปนระบบ 
 ๒. การสงเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ และการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางเปน
ระบบและครบวงจร 
 ๓. การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับศาสนทายาท 
 ๔. การเสริมสรางศักยภาพใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก                    
 ๕. การพัฒนานโยบายและเสริมสรางศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ 
 ๖. การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับขาราชการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติให
เปนมืออาชีพ 
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๗๓ มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) ปกครองคณะสงฆให
เปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบคุมและสงเสริม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผการสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของ
คณะสงฆ (๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน อํานาจของมหาเถรสมาคมมีอยู ๓ ประการคือ 
 ๑. อํานาจนิติบัญญัติในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจฝาย
นิติบัญญัติ ดังนี้ ตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับมหาเถรสมาคม วางระเบียบมหาเถรสมาคม
ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม มีมติมหาเถรสมาคม ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
 ๒. อํานาจบริหารดังตอไปนี้ จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ จัดแบงเขตปกครองคณะ
สงฆสวนภูมิภาค จัดตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค แตงตั้งและถอดถอนผูปกครองคณะสงฆ 
 ๓.อํานาจตุลาการ กฎมหาเถรสมาคมนี้แบงอํานาจการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณออกเปน 
๓ ชั้นคือ ๑) การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจของเจาอาวาสท่ีพระภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟอง
เปนเจาอาวาสวัดหรือเจาคณะ ก็ใหเปนอํานาจของเจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆเหนือข้ึนไปอีกข้ัน
หนึ่ง ๒) การพิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของคณะผูพิจารณาชั้นอุทธรณซ่ึงประกอบดวยเจาคณะ
หรือผูปกครองเหนือชั้นข้ึนไปกวาเจาอาวาสหรือเจาคณะผูพิจารณาในชั้นตน ๓) การพิจารณาชั้นฎีกา 
เปนอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมเปนการลงนิคหกรรมไมวาใน
กรณีใดใหเปนอันถึงท่ีสุด 
 
 อํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ไดกําหนดอํานาจและหนาท่ีของเจาอาวาสไวใน
หมวด ๕ วาดวยเรื่องของวัด ไวในมาตราท่ี ๓๗-๓๘ มีขอความดังตอไปนี้ 
 มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาท่ีดังนี้ (๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัด

                                                           
 ๗๒วิพุธ อองสกุล, การใหความสําคัญกับผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทวิช่ัน พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๘๐. 
 ๗๓สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๑๘. 



๕๕ 
  

ใหเปนไปดวยดี (๒) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้น
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคมขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม  
(๓) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ (๔) ใหความ
สะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล 
 มาตรา ๓๘ เจาอาวาสมีอํานาจดังนี้ (๑) หามบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงมิไดรับอนุญาตของ
เจาอาวาสเขาไปอยูอาศัยในวัด (๒) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทของเจาอาวาสออกไป
จากวัด (๓) สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรืใหทําทัณฑ
บนหรือใหขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงไดสั่งโดยชอบ
ดวยพระธรรมวินัย กฎหมายมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม 
 พันธกิจ (Mision) หมายถึงบทบาทหนาท่ีโดยรวมของมหาเถรสมาคม พันธกิจเปนการ
ตอบคําถามวา มหาเถรสมาคมตองการอะไร พันธกิจอาจกําหนดผูรับบริการ หรือกลุมเปาหมายของ
มหาเถรสมาคมใหบริการ ความสามารถท่ีโดดเดนของมหาเถรสมาคมหรือเทคนิคท่ีมหาเถรสมาคมใช
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๗๔ พันธกิจการปกครองคณะสงฆประกอบดวย ๑ ) เสริมสรางใหสถาบันและกิจการทาง
พระพุทธศาสนามีความม่ันคงยั่งยืน ๒) สนับสนุนสงเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ และการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม ๓) จัดการศึกษาสงฆเพ่ือผลิต และพัฒนาศาสน
ทายาทท่ีเปยมปญญาพุทธธรรมเผยแผทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญงอกงาม และรวมสรางสังคม
พุทธธรรมท่ีมีความเขมแข็ง ๔) ดําเนินการใหประเทศไทยเปนศูนยกลางทางพระพุทธศาสนาโลก     
๕) พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติใหเปนประโยชนตอพระพุทธศาสนาและสังคม 
 หมวด ๒ มหาเถรสมาคม 
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๗๕ มหาเถรสมาคมประกอบดวยสมเด็จพระสังฆราชซ่ึงทรงดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการโดยตําแหนง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเปนกรรมการโดยตําแหนงและพระราชา
คณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งมีจํานวนไมเกินสิบสองรูปเปนกรรมการ 
 มาตรา ๑๓76

๗๖ ใหอธิบดีกรมการศาสนาเปนเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยตําแหนงและให
กรมการศาสนาทําหนาท่ีสํานักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถรสมาคมซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งอยูในตําแหนง
คราวละสองป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 มาตรา ๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๔ กรรมการมหาเถร
สมาคมซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ (๑) มรณภาพ (๒) พนจากความเปน
พระภิกษุ (๓) ลาออก (๔) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาใหออก ในกรณีท่ีกรรมการมหาเถรสมาคม
พนจากตําแหนงกอนวาระ สมเด็จพระสังฆราชอาจทรงแตงตั้งพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่ ง  
เปนกรรมการแทน กรรมการซ่ึงไดรับแตงตั้งตามความในวรรคกอน อยูในตําแหนงตามวาระของ      

                                                           
 ๗๔วิพุธ อองสกุล, การใหความสําคัญกับผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทวิช่ัน พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๘๓. 
 ๗๕สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๑๘. 
 ๗๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘. 



๕๖ 
  

ผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา ๑๕ ทวิ การแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ตามมาตรา ๑๒ และการให
กรรมการมหาเถรสมาคมพนจากตําแหนงตามมาตรา ๑๕ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปน
ผูลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 มาตรา ๑๕ ตรี มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ (๑) ปกครองคณะสงฆใหเปนไป
โดยเรียบรอยดีงาม (๒) ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา (๕ ) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน เพ่ือการนี้ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม  
ออกขอบังคับ วางระเบียบออกคําสั่งมีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและ    
พระธรรมวินัยใชบังคับไดและจะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
ตามมาตรา ๑๙ เปนผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 
 มาตรา ๑๕ จัตวาเพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความเรียบรอยดีงามของคณะ
สงฆมหาเถรสมาคมจะตรากฎมหาเถรสมาคม เพ่ือกําหนดโทษหรือวิธลีงโทษทางการปกครองสําหรับ
พระภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติใหเกิดความเสียหายแกการปกครองของคณะสงฆก็ได 
 พระภิกษุและสามเณรท่ีไดรับโทษตามวรรคหนึ่ง ถึงข้ันใหสละสมณเพศตองสึกภายใน
สามวันนับแตวันทราบคําสั่งลงโทษ 
 มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไมอาจมาประชุมหรือไมอยูในท่ี
ประชุมมหาเถรสมาคม และมิไดมอบหมายใหสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนให
สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ซ่ึงอยูในท่ีประชุมเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน 
 มาตรา ๑๗ การประชุมมหาเถรสมาคมตองมีกรรมการโดยตําแหนงและกรรรมการโดย
การแตงตั้งรวมกันมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ กรรมการท้ังหมดจึงเปนองคประชุม 
 ระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคมใหเปนไปตามกําหมายเถรสมาคม 
 มาตรา ๑๘ ในกรณีท่ียังไมมีการแตงตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมแทนตําแหนงท่ีวางตาม
มาตรา๑๕วรรคสองใหถือวามหาเถรสมาคมมีกรรมการเทาจํานวนท่ีเหลืออยูในขณะนั้น 
 มาตรา ๑๙ สมเด็จพระสังฆราชทรงแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝาย
ตางๆ ตามมติมหาเถรสมาคม ประกอบดวยพระภิกษุหรือบุคคลอ่ืนจํานวนหนึ่ง มีหนาท่ีพิจารณา
กลั่นกรองเรื่องท่ีจะเสนอตอมหาเถรสมาคมและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีมหาเถรสมาคมมอบหมาย  
โดยข้ึนตรงตอมหาเถรสมาคม 
 การจัดใหมีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฝายตางๆ การแตงตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการการพนจากตําแหนงของกรรมการ หรืออนุกรรมการและระเบียบการประชุม ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม วิสัยทัศน (Vision) หมายถึงสภาพการในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึง
ทิศทางท่ีจะมุงไป สิ่งท่ีตองการจะเปนหรือสภาพลักษณในอนาคต 77

๗๗ วิสัยทัศนของสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนองคกรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาใหมีความม่ันคงยั่งยืนและ
                                                           
 ๗๗วิพุธ อองสกุล, การใหความสําคัญกับผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท วิช่ัน พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๘๕. 



๕๗ 
  

สังคมมีความสุขดวยหลักพุทธธรรม78

๗๘ 
 หมวด ๓ การปกครองคณะสงฆ 7 9

๗๙ มาตรา ๒๐ คณะสงฆตองอยูภายใตการปกครองของ
มหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎ มหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๒๐ ทวิ เพ่ือประโยชนแกการปกครองคณะสงฆสวนกลางและสวนภูมิภาคใหมี
เจาคณะใหญปฏิบัติหนาท่ีในเขตปกครองคณะสงฆ 
 การแตงตั้งและการกําหนดอํานาจหนาท่ีเจาคณะใหญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตรา ๒๑ การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคใหจัดแบงเขตปกครอง ดังนี้ 
 (๑) ภาค 
 (๒) จังหวัด 
 (๓) อําเภอ 
 (๔) ตําบล 
 จํานวนและเขตปกครองดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคมมาตรา ๒๒
การปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค ใหมีพระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้นตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 (๑) เจาคณะภาค 
 (๒) เจาคณะจังหวัด 
 (๓) เจาคณะอําเภอ 
 (๔) เจาคณะตําบล 
 เม่ือมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดใหมีรองเจาคณะภาค รองเจาคณะจังหวัด รองเจา
คณะอําเภอ และรองเจาคณะตําบลเปนผูชวยเจาคณะนั้นๆ ก็ได มาตรา ๒๓ การแตงตั้ง ถอดถอน
พระอุปชฌาย เจาอาวาส รองเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาส พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหนงปกครองคณะ 
สงฆตําแหนงอ่ืนๆ และไวยาวัจกร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 สรุปไดวา วัตถุประสงคการปกครองคณะสงฆซ่ึงมีเนื้อหาสาระสําคัญๆ เชน อํานาจ
หนาท่ีมหาเถรสมาคม (๑ ) ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (๒) ปกครองและ
กําหนดการบรรพชาสามเณร (๓) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผย
แผ การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ (๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของ
พระพุทธศาสนา (๕) ปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  
สวนเปาหมายนโยบาย (Goals) หมายถึงสภาพการณในอนาคตหรือระดับผลการดําเนินการท่ีตองการ
บรรลุเปาหมาย เปนไดท้ังระยะสั้น และระยะยาว เปาหมายเปนจุดหมายปลายทางท่ีชี้นําการ
ปฏิบัติการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ นอกจากนั้น อํานาจของมหา
เถรสมาคมมีอยู ๓ ประการคือ 
 ๑. อํานาจนิติบัญญัติในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีของสังฆสภา มหาเถรสมาคมจึงมีอํานาจฝาย
นิติบัญญัติ ดังนี้ ตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับมหาเถรสมาคม วางระเบียบมหาเถรสมาคม
                                                           
 ๗๘สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๑. 
 ๗๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔. 



๕๘ 
  

ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม มีมติมหาเถรสมาคม ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
 ๒. อํานาจบริหารดังตอไปนี้ จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ จัดแบงเขตปกครองคณะ
สงฆสวนภูมิภาค จัดตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาค แตงตั้งและถอดถอนผูปกครองคณะสงฆ 
 ๓. อํานาจตุลาการ กฎมหาเถรสมาคมนี้แบงอํานาจการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณออกเปน 
๓ ชั้นคือ ๑) การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจของเจาอาวาสท่ีพระภิกษุผูถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟอง
เปนเจาอาวาสวัดหรือเจาคณะ ก็ใหเปนอํานาจของเจาคณะหรือผูปกครองคณะสงฆเหนือข้ึนไปอีกข้ัน
หนึ่ง ๒) การพิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของคณะผูพิจารณาชั้นอุทธรณซ่ึงประกอบดวยเจาคณะ
หรือผูปกครองเหนือชั้นข้ึนไปกวาเจาอาวาสหรือเจาคณะผูพิจารณาในชั้นตน ๓) การพิจารณาชั้นฎีกา 
เปนอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมเปนการลงนิคหกรรมไมวาใน
กรณีใดใหเปนอันถึงท่ีสุด 
 ๒.๔.๕ การพัฒนาการท่ีเกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 จากการศึกษาการพัฒนาการท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆจะเห็นไดวา การ
ปกครองคณะสงฆไดมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบ เนื้อหาสาระสําคัญใหมีความสอดคลองตาม
ราชการแผนดิน โดยไดรับการสนับสนุนการดําเนินการจากเจาฟาเจาแผนดินในการปกครองคณะสงฆ
ใหมีความสามัคคีในหมูคณะตามกฎระเบียบพระธรรมวินัย กฎหมายและสิ่งแวดลอม ซ่ึงการ
พัฒนาการท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ๑. การปกครองคณะสงฆสมัยพุทธกาล  
 การปกครองระยะตนๆ พระพุทธเจาทรงกระทําดวยพระองคเองทุกอยาง พอระยะตอมา
ใหพระสาวกชวยกระทําบาง เปนการแบงเบาภาระและฝกหมูสาวก เพ่ือท่ีจะรับชวงงานจากพระองค 
ครั้นตอมาตอนใกลปรินิพพานทรงมอบความเปนใหญใหหมูพระสงฆสาวก สวนพระองคก็ทรงดูแล
ท่ัวไปและทํางานดานการสอนอยางเดียว เปนทํานองบิดาอบรมบุตรธิดาใหรูจักการงานบั้นปลายชีวิตก็
มอบทรัพยสมบัติให80

๘๐ 
 ๒. การปกครองคณะสงฆหลังสมัยพุทธกาล  
 คณะสงฆแตกแยกออกเปนหลายคณะ พระพุทธเจาทรงแนะนําหลักการปองกันการ
วิวาทไว เชน หลักแหงสามัคคีธรรม และหลักแหงการระงับอธิกรณของสงฆเปนตน หลักแหงการ
ปองกันความแตกแยกนั้น พระองคทรงแนะไว ๔ ประการคือ ๑) ใหมีเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม 
และเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนบรรพชิตท้ังท่ีลับและท่ีแจง ท้ังตอหนาและลับหลัง ๒) ใหมีความโอบ
ออมอารี เอ้ือเฟอตอกัน ไมตระหนี่ในปจจัย ๔ แบงปนกันใชตามท่ีมี ๓) ใหมีความเสมอกันโดยศีล   
๔) ใหมีความเสมอกันโดยทิฏฐิเปนตน  
 

 ๓. การปกครองคณะสงฆไทยในสมัยสุโขทัย 
 พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย เปนนิกายมหายาน เพราะสืบทอดมาจากสมัยขอมมี
อํานาจ ครั้นถึงสมัยพอขุนรามคําแหง พระองคขยายอํานาจไปทางใต ทรงเลื่อมใสในพระเถระนิกาย
เถรวาท ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากลังกา จึงทรงอาราธนาพระเถระจากเมืองนครศรีธรรมราชเพ่ือมา
                                                           
 ๘๐แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๕. 



๕๙ 
  

ปรับปรุงพุทธศาสนาและพระสงฆในสมัยสุโขทัย เม่ือคณะสงฆทางใตข้ึนไปปรับปรุง คณะสงฆสุโขทัย
จึงหันกลับมาถือนิกายหินยาน หรือเถรวาทมากข้ึน คณะสงฆสุโขทัยแบงออกเปน ๒ คณะใหญๆ คือ 
๑) คามวาสีคือนิกายเดิม เปนพระท่ีมีอารามอยูใกลบานใกลเมืองหรืออยูในบานในเมือง เลาเรียนคันถ
ธุระคือศึกษาพระไตรปฎก ๒) อรัญญวาสี มาจากลังกา ทางลังกานิยมเรียกคณะนี้วาวนวาสีแปลวาผู
อยูปาปรากฏในศิลาจารึกวา พระเจาแผนดินซ่ึงครองกรุงสุโขทัย ทรงจัดใหพระมหาสวามีสังฆราช 
ท่ีมาจากลังกาอยูในอรัญญิกประเทศ คือ อัมพวันวนาราม วัดสวนมะมวง นอกพระนครเปนพระอยูใน
อารามปา เลาเรียนวิปสสนา นอกจากนั้น ลักษณะการปกครองคณะสงฆ 
 ๑. การปกครองคณะสงฆ เปนการปกครองรวมกันบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 ๒. พระสังฆราช เปนตําแหนงสูงสุดของการปกครองคณะสงฆ 
 ๓. ปูคงจะเปนตําแหนงรองจากสังฆราช ปจจุบันเรียกวาพระครู 
 ๔. มหาเถระคงไดแกพระผูมีพรรษา ผูคงแกเรียน รูธรรมวินัยท่ัวไป แตมิใชตําแหนงท่ี
กษัตริยแตงตั้ง อาจจะมีตําแหนงทางการปกครองเปนเจาคณะหมู หมวด หรือสมภารวัดก็ได  
 ๕. สมัยสุโขทัยตอนปลายไดมีประเพณีพระราชทานสมณศักดิ์แกพระสงฆมาจากลังกา  
 ๖. ในสมัยสุโขทัยบางครั้งเรียกคณะคามวาสี วาฝายขวา คณะอรัญญวาสีวา ฝายซาย  
แตชื่อคณคามวาสีและคณะอรัญญวาสีคงมีใชตอมาจนถึงสมัยอยุธยา เขาใจวา ตําแหนงสังฆราชกับ  
ปูครูเปนสมณศักดิ์ในสมัยนั้น สุโขทัยมีสังฆราชหลายพระองคแตการปกครองไมมีเอกภาพเหมือน  
กรุงรัตนโกสินทรเพราะหัวเมืองใหญท่ีเปนประเทศราชเจาเมืองก็ตั้งสังฆราชเปนประมุขในแตละเมือง
เปนประมุขในสมัยหลังปรากฏเรียกตําแหนงพระเถระเจาคณะเมืองวา สังฆราชาอยูหลายแหง 
สังฆราชจึงมิใชมีองคเดียว สวนปูครูนั้น เมืองใหญๆ อาจมีหลายองค ถาเมืองเล็กมีองคเดียว ข้ึนตรง
ตอสังฆราช  
 ๔. การปกครองคณะสงฆในสมัยอยุธยา  
 ยังคงถือแบบอยางสุโขทัย แตเพ่ิมข้ึนมาอีกคณะคือคณะปาแกวสืบเนื่องจากตามตํานาน
โยนกกลาววา เม่ือ พ.ศ.๑๙๖๕ พระเถระชาวเชียงใหม ๗ รูป พระเถระชาวอยุธยา ๒ รูปและ 
พระเถระชาวเขมร ๑ รูป เดินทางไปลังกาและไดบวชแปลงเปนสิงหลนิกายในสีมาน้ํา แมน้ํากัลยาณี 
ในสํานักพระวันรัตนมหาเถระ เม่ือบวชใหมแลวก็ปฏิบัติอยูในลังกานานหลายปจึงเดินทางกลับ  
ขากลับนิมนตพระเถรชาวลังการมาดวย ๒ รูป เม่ือถึงอยุธยาแลวก็แยกยายกันไปเผยแผ ตั้งนิกาย
ข้ึนมาใหมเรียกวา ปาแกว (วนรัตน=ปาแกว) คณะนี้ยังปรากฏท่ีนครศรีธรรมราชและพัทลุง เชน  
วัดเขียนคณะปาแกวเปนตน คณะนี้ปฏิบัติเครง ประชาชนจึงสนับสนุนมาก พระราชพงศาวดาร  
ฉบับพระราชหัตถเลขา (พิมพ พ.ศ.๒๔๕๕) วามูลเหตุแหงการแยกคณะสงฆออกเปน ๒ เกิดข้ึนใน
แผนดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช ราว พ.ศ.๒๔๒๗ พระองคทรงระลึกถึงพระมหาเถรคันฉอง 
(ชาวมอญ) จึงโปรดใหเปนสังฆราช ครองวัดมหาธาตุ มีพระทินนามวา สมเด็จพระอริยวงศญาณฯ  
ครั้งนั้นคณะสงฆแยกเปน ๒ คณะ คือ คณะเหนือใหข้ึนตอสมเด็จพระอริยวงศญาณฯ คณะใตข้ึนตอ
สมเด็จพระวันรัตน (สังฆราชาเดิมคือ คณะปาแกว) ผูรูเห็นวา พระมหาเถรคันฉอง เปนพระมอญ  
แมจะมีความดีมากแตคงไมไดเปนใหญถึงข้ันสังฆราช อาจปกครองเฉพาะพระชาวมอญเทานั้น  
คณะสงฆนั้นสันนิษฐานวานาจะแบงออกเปน ๓ คณะ คือ ๑)คณะคามวาสีฝายขวา ๒)คณะอรัญวาสี 
๓)คณะคามวาสีฝายซาย นอกจากนั้น ลักษณะการปกครองของคณะสงฆ สมณศักดิ์ในสมัยอยุธยาเพ่ิม
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เปน ๓ ข้ัน คือสังฆราชกับพระครู ยังเอาแบบสุโขทัย เพ่ิมตําแหนงสมเด็จพระสังฆราช บังคับบัญชา
คณะสงฆ ท่ัวอาณาจักร แบงการปกครอง ๑) สมเด็จพระสังฆราช วาการท่ัวราชอาณาจักร  
๒) พระสังฆราชวาการหัวเมืองใหญๆ ๓) พระครูวาการหัวเมืองเล็ก หรือในราชธานี ตอมาจึงยกพระ
ครูใหสูงเทากับพระสังฆราชหัวเมือง ท่ีเราเรียกวาพระราชาคณะอยูทุกวันนี้ ดังนั้น คําวา “สมเด็จ” 
เปนภาษาเขมรท่ีนํามาใชตําแหนงสมเด็จในสมัยพระนารายณมหาราช ปรากฏในหนังสือของลาลูแบร 
“เรื่องเมืองไทย” วา พระวันรัตนเปนสมเด็จพระสังฆราชท่ีมหาสังฆปรินายก ปกครองคณะสงฆท้ังปวง 
แตในหนังสือเกาๆ มีชื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เปนเจาคณะใหญฝายคามวาสี สวนสมเด็จ      
พระวันรัตน เปนเจาคณะใหญฝายอรัญวาสี รูปใดมีพรรษามากรูปนั้นก็เปนสมเด็จพระสังฆราช81

๘๑ 
 ๕. การปกครองพระสงฆในสมัยกรุงธนบุรี  
 อาณาจักรสมัยกรุงธนบุรีตกอยูในสภาพบานแตกสาแหรกขาด เพราะถูกพมาทําลาย 
หลังจากพระเจากรุงธนบุรีรวบรวมอํานาจไดแลว ก็มิไดปรากฏวา ไดพระราชาคณะครั้งกรุงเกามาเปน
ประมุขสงฆพระท่ีมาเปนสังฆราช ก็เปนเพียงพระอาจารยดี วัดประดู องคท่ี ๒ คือ พระอาจารยศรี 
วัดพนัญเชิง ซ่ึงมิใชพระราชาคณะรูปท่ี ๓ พระสังฆราชชื่น ซ่ึงคงเปนพระท่ีทรงสมณะเกาสมัยกรุง
อยุธยา พระเจากรุงธนบุรีไดเชิญมาจากเมืองชายทะเลฝงตะวันออก เดิมคงเปนพระครูสุธรรมธีรราช
มหามุนี เจาคณะเมืองระยอง แตภายหลังในรัชกาลท่ี ๑ ถูกลดยศลงจากพระสังฆราชลงมาเปนพระ
ธรรมธีรราชมหามุนี วาท่ีพระวันรัตน ดังนั้น การปกครองสงฆยุคนี้เอาแบบอยางมาจากอยุธยา และใน
ตอนกลางรัชกาล การคณะสงฆเจริญมาก แตตามพงศาวดารกลาววา ในตอนปลายรัชกาลก็เสื่อมลง 
เพราะพระเจากรุงธนบุรีสําคัญผิดไป แตก็นับวาพระองค ก็ทรงไดกอบกูฐานะพระสงฆไวเทาๆ กับการ
กอบกูเอกราชของชาติไวนั้นเอง  
 ๖. การปกครองคณะสงฆในสมัยกรุงรัตนโกสินทร  
 ในสมัยรัชกาลท่ี ๑ ทรงปรับปรุงคณะสงฆ (๑) ใหพระภิกษุบางรูปลาสิกขา เพราะทรง
ปฏิบัติไมเหมาะในสมัยพระเจากรุงธนบุรี และโปรดเกลาใหตั้งแตงใหมหมด สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) 
วัดบางหวาใหญ ซ่ึงถูกถอดยศในสมัยพระเจากรุงธนบุรี ก็ไดรับสถาปนาข้ึนเปนสมเด็จพรสังฆราชอีก 
นับวาเปนสังฆราชองคแรกแหงกรุงรัตนโกสินทร (๒) รัชกาลท่ี ๑ ไดออกกฎหมายสงฆ เพ่ิมข้ึนจาก
วินัยสงฆอีกดวย กฎหมายท่ีออกมามี ๑๐ ฉบับ ฉบับแรกเม่ือ พ.ศ.๒๓๒๕ ฉบับสุดทายเม่ือ  
พ.ศ.๒๓๔๔ นับเปนกษัตริยองคแรกท่ีออกกฎหมายคณะสงฆ เนื่องจากอยูระหวางการฟนฟูบานเมือง
และเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง (๓) สมณศักดิ์ของพระสงฆ แบงออกเปน ๒ อันดับ
คือ พระราชาคณะผูใหญ และพระราชาคณะสามัญ พระราชาคณะผูใหญกําหนดไว ๔ ชั้นคือ 
 ๑. สมเด็จพระสังฆราช ซาย-ขวาไดแกสมเด็จพระอริยวงศและสมเด็จพระวันรัตน 
 ๒. พระพุฒาจารย เจาคณะใหญอรัญวาสี พระพุทธโฆษาจารย ผูชวยสังฆปรินายก  
พระพิมลธรรม เจาคณะรองฝายซาย พระธรรมวโรดม เจาคณะรองฝายขวา 
 ๓. พระพรหมมุนี พระธรรมเจดีย คณะเหนือ พระธรรมไตรโลก คณะใต 

                                                           
 ๘๑แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗. 
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 ๔. พระเทพกวี คณะเหนือ พระเทพมุนี คณะใต พระญาณไตรโลก เจาคณะรองอรัญวาสี 
นอกจากนี้เปนพระราชาคณะชั้นสามัญท้ังหมด คือ พระเทพโมลี พระธรรมโกษา พระโพธิวงศเปนตน 
แตพระโพธิวงศ ยกเปนชั้นเทพในสมัยพระเจากรุงธนบุรีหรือรัชกาลท่ี ๑ สวนพระราชาคณะยังไมมี  
 ในสมัยรัชกาลท่ี ๒ คณะสงฆยังไมเปลี่ยนแปลงการปกครอง สมณศักดิ์ท่ีนาสนใจ คือ 
รัชกาลท่ี ๒ ทรงตั้งพระเจานองยาเธอพระองคเจาวาสุกรี ซ่ึงผนวชอยูท่ีวัดพระเชตุพนเปนพระองคเจา
พระราชาคณะ กรมหม่ืนนุชิตชิโนรสศรีสุคต ขัตติยวงศแตมีสมณศักดิ์เสมอพระราชาคณะชั้นสามัญ  
 ในสมัยรัชกาลท่ี ๓ ทรงปฏิรูปคณะสงฆ ข้ึน เหตุการณ ท่ีสําคัญเก่ียวกับคณะสงฆ  
(๑) โปรดใหรวมพระอารามหลวงและอารามราษฎรในกรุงเขาเปนคณะหนึ่งตางหาก เรียกวาคณะ
กลางข้ึนในกรมหม่ืนนุชิตชิโนรส (๒) คณะสงฆเพ่ิมข้ึนมี ๔ คณะคือ คณะเหนือ คณะใต คณะกลาง 
คณะอารัญวาสี (๓) มีคณะใหมเกิดข้ึนในรัชกาลนี้อีก คือ คณะธรรมยุติ ครั้งแรกจํานวนนอยอาศัยอยู
กับคณะกลาง 
 ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ คณะสงฆเริ่มดีข้ึน จํานวนพระสงฆเริ่มมากข้ึนตั้งแตครั้งรัชกาลท่ี ๓ 
ท้ังยังมีคณะใหมเพ่ิมข้ึนอยางเปนทางการ คือ คณะธรรมยุติ และคณะอรัญวาสีเดิมกลับหายไปไม
ทราบชัดวาหายไปไหน ตอนเริ่มรัชกาลยังมีอยู คือ สมเด็จพระพุฒาจารย วัดสระเกศเปนเจาคณะ แต
ชื่ออรัญวาสีคอยๆ หายไปในภายหลัง ดานสมณศักดิ์ รัชกาลนี้เพ่ิมมากข้ึน และทรงเห็นวา กรมหม่ืนนุ
ชิตชิโนรส ทรงคุณธรรมยิ่งกวาสังฆนายกอ่ืนๆ จึงโปรดตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาข้ึน
เปนกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสเปนประธานสงฆท่ัวราชอาณาจักร และทรงสถาปนาพระพิมล
ธรรม (อู) วัดสุทัศน ข้ึนเปนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอนันโรม ตามพระราชประสงคของรัชกาลท่ี 
๓ ท่ีจะใหเปนสังฆราช แตตอนนี้ยังไมไดเปนสังฆราช เปนเพียงเจาคณะใหญฝายเหนือเทานั้น และ
ทรงยกพระพุทธโฆษาจารย (ฉิม) เปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารยดวย สวนการปกครองหัวเมืองแตเดิม
ตําแหนงเปนพระสังฆราชา รัชกาลท่ี ๔ โปรดใหเปลี่ยนเปน สังฆปาโมกข มียศเทียบเทาพระครูแตบาง
เมืองก็มียศเทาพระราชาคณะ ใชราชทินนามเหมือนกรุงเทพมหานคร 
 ในสมัยสมัยรัชกาลท่ี ๕ เปนระยะท่ีกิจการทุกสวนของประเทศไดรับการเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญจากระบบเกาสูระบบใหม ดานศาสนาก็เชนเดียวกัน มีการปฏิรูปข้ึนในทุกๆ ดานเวลานั้น 
พระเจานองยาเธอ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส ไดทรงชวยในดานการคณะสงฆเปนอยางดี ดานสมณ
ศักดิ์ มีท่ีนาสนใจคือ ในรัชกาลนี้ไดเพ่ิมสมณศักดิ์ชั้นราชข้ึนใหม ครั้นกอนพระราชาคณะมี ๔ ชั้น คือ 
พระราชาคณะสามัญ ๑ ชั้น เม่ือเพ่ิมชั้นราชข้ึน จึงมี ๕ ชั้น สวนชั้นสามัญกลายเปนชั้นท่ี ๖ จึงเรียง
ตามลําดับใหมไดดังนี้82

๘๒ 
 ๑. ชั้นสมเด็จ  
 ๒. ชั้นรองสมเด็จ  
 ๓. ชัน้ธรรม  
 ๔. ชั้นเทพ  
 ๕. ชั้นราช 
 ๖. ชั้นสามัญ  
                                                           
 ๘๒แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๑. 



๖๒ 
  

 ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงฐานะบางตําแหนง เชน เลื่อนพระพรหมมุนีจากชั้น ๓ ข้ึนเปน
ชั้น ๒ เลื่อนพระธรรมโกษาจารยจากชั้นสามัญเปนชั้นท่ี ๓ เปนตน เรื่องสําคัญในวงการสงฆ คือ  
การมีพระราชบัญญั ติลักษณะปกครองคณะสงฆอยางจริงจั งข้ึน ซ่ึ งควรจะรู โดยละเอียด
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ ร.ศ.๑๒๑ กอนพระราชบัญญัติฉบับนี้ เราทราบมาแลววา
คณะสงฆจัดเปน ๓ นิกาย คือ  
 ๑. มหานิกาย  
 ๒. ธรรมยุติกนิกาย  
 ๓. รามัญนิกาย  
 ท้ังหมดนี้สืบมาจากทักษิณนิกายหรือเถรวาท แตก็มีอุตรนิกายหรือมหายานอยูบางคือ 
พระญวนกับพระจีนฝายหลังนี้มิไดรับการยกยองเปนพระภิกษุสงฆ คงถือวาเปนนักพรตเทานั้น มาถึง
รัชกาลท่ี ๕ จึงทรงตั้งหัวหนาฝายญวนเปนพระครู และฝายจีน เปนพระอาจารย กอนพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก็ยังคงมี ๔ คณะเหมือนรัชกาลท่ี ๓, ๔ คือ  
 ๑. คณะเหนือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (แสง) วัดราชบูรณะ เปนเจาคณะใหญ 
โดยมากรวมเอาวัดทางเหนือมาข้ึนกับคณะนี้ และคณะนี้ก็ข้ึนตรงตอมหาดไทย  
 ๒. คณะใต สมเด็จพระวันรัตน (ฑิต) วัดมหาธาตุเปนเจาคณะใหญ รวมเอาวัดทางใตมา
ข้ึนกับคณะนี้ และข้ึนตอกรมพระกลาโหมและกรมทา  
 ๓. คณะกลาง สมเด็จพระพุฒาจารย (หมอนเจาสังฆฑัต) วัดพระเชตุพน เปนเจาคณะ
ใหญ รวมเอาวัดในสวนกลางและนครเข่ือนขันธ (อ.พระประแดง) มาข้ึนในคณะนี้ แตท่ีปรากฏจริงวัด
ในสวนกลางไปข้ึนตอคณะเหนือก็มี คณะใตก็มีสับสนอยู  
 ๔. คณะธรรมยุติ เวลานั้นยังไมมีสมเด็จเจาคณะใหญ มีพระศาสนโสภณเปนเจาคณะรอง 
รวมเอาวัดธรรมยุติท่ัวราชอาณาจักรข้ึนคณะนี้ ผูปกครองตอมาเปนพระราชาคณะท่ีเปนเจาเสีย
สวนมากก สมเด็จเจาคณะใหญของคณะนี้มีฐานานุกรมเปนพิเศษกวาคณะอ่ืนๆ  
 การปกครองแบงเปนคณะ ๔ คณะนี้ท่ีนาสนใจก็คือ มิทราบเหตุใดจึงแบงเชนนี้เขาใจวา 
เปลี่ยนมาจากคณะคามวาสีฝายซาย คณะอรัญวาสีและคณะคามวาสีฝายขวา ครั้งกรุงเกาคือ คณะ
เหนือ=คณะคามวาสีฝายซาย คณะใต=คณะคามวาสีฝายขวา คณะอรัญวาสี และคณะกลางเปนตน 
ท้ังหมดนี้มีมาแลวครั้งรัชกาลท่ี ๓ ตอมาคณะอรัญวาสีคอยๆ หายไปรวมกับคณะคามวาสี จึงเหลือ
เพียง ๓ คณะ ครั้นตอมาจึงมีคณะธรรมยุติ ข้ึนจึงเปน ๔ คณะอีก ครั้นตอมาเม่ือ พ.ศ.๒๔๔๕  
(ร.ศ.๑๒๑) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดใหตรา พระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองคณะสงฆข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรมวินัย ใหสอดคลองกับการปกครองบานเมือง 
พ.ร.บ.ฉบับนี้กําหนดใหมีเจาคณะใหญอีก ๔ คณะ รวมเปน ๘ รูป ท้ัง ๘ รูปนี้เปนกรรมการมหาเถร
สมาคมทําหนาท่ีเปนศูนยกลางกานปกครองคณะสงฆท่ัวราชอาณาจักร พ.ร.บ.ฉบับนี้ กําหนดใหมี
สมเด็จพระสังฆราชองคเดียวเปนผูบัญชาเด็ดขาด เปนประธานของมหาเถรสมาคม การปกครองแบง
ออกเปนมณฑล เมือง แขวง และวัด ท้ังหมดนี้แบงกันข้ึนตามคณะใหญท้ัง ๔ พ.ร.บ.นี้มี ๔๕ มาตรา 
และใหเสนาบดีกระทรวงธรรมการ รักษาการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับคณะธรรมยุตินั้น 
เดิมรวมอยูกับคณะกลางและไดแยกเปนคณะตางหาก ครั้งแรกนั้นไมมีเจาคณะใหญ พ.ศ.๒๓๙๓  
กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ จึงไดทรงเปนเจาคณะใหญ ตอมาก็คือ กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส 



๖๓ 
  

 ในสมัยสมัยรัชกาลท่ี ๖-๗ การคณะสงฆดําเนินตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ตลอด แตตอนปลาย
รัชกาลท่ี ๗ คณะสงฆกลุมหนึ่ง แสดงสังฆมติจะใหมีการแกไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ การเคลื่อนไหวขยายวง
กวางออกไป จนตองมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งรัชกาลท่ี ๘  
 ในสมัยสมัยรัชกาลท่ี ๘ คณะรัฐบาลปฏิวัติ โดย พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา  
เปนนายกรัฐมนตรี ก็พยายามแกไข พ.ร.บ.เกา และตองการจะรวมนิกายท้ัง ๒ คือมหานิกายกับ
ธรรมยุตินิกายเขาดวยกัน เม่ือวัน ท่ี  ๖  กรกฎาคม ๒๔๘๔ พระยาพหลฯ ได อุปสมบท ณ  
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือรวมนิกาย การอุปสมบทครั้งนี้นิมนตพระนั่งอันดับ ๕๐ รูป 
มีพระมหานิกาย ๓๔ รูป พระธรรมยุติ ๑๕ พระรามัญ ๑ เม่ือพระยาพหลฯ ลาสิกขาบทไปแลว คณะ
สงฆฝายธรรมยุติก็ครองวัดมหาธาตุเสีย การรวมนิกายจึงไมสําเร็จ อยางไรก็ตาม ความพยายามรวม
นิกายก็มีผลบาง คือ สภาผูแทนไดออกกฎหมายสงฆเม่ือวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ นั่นคือ พ.ร.บ. 
คณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ มี ๖๐ มาตรา ไมมีมาตราใดแบงแยกการปกครอง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบดวย 
คณะสังฆมนตรี สังฆสภา พระธรรมธร (อัยการ) พระวินัยธร (ผูพิพากษา) เจาคณะภาค เจาคณะ
จังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาส อํานาจสูงสุดอยู ท่ี สมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนี้ยังแบงสวนในคณะสังฆมนตรีออกเปนองคการใหญๆ ๔ องคการ คือ  
 ๑. องคการปกครอง ทําหนาท่ีฝายปกครอง  
 ๒. องคการศึกษา ทําหนาท่ีฝายการศึกษา  
 ๓. องคการเผยแผ ทําหนาท่ีเผยแผอบรม  
 ๔. องคการสาธารณูปการ ทําหนาท่ีเก่ียวกับการกอสรางบูรณะ  
 พ.ร.บ.ฉบับนี้ เปนฉบับประชาธิปไตย คณะสงฆสอดคลองกับบานเมืองทุกประการ  
ดานการศึกษาสมัยนี้เจริญมาก เพราะองคการศึกษาดูแลควบคุมตั้งแตสวนกลางไปถึงสวนภูมิภาค 
ดานอ่ืนๆ ก็ไดรับการเอาใจใสเชนเดียวกัน ตอมาเม่ือ พ.ศ.๒๕๐๕ สมัยท่ีพณฯ จอมพล ส.ธนรัชต  
เปนนายกรัฐมนตรี (รัฐบาลปฏิวัติ) ตองการใหใช พ.ร.บ.คณะสงฆเปนไปอยางรวดเร็วทันการ รัฐบาล
จึงยกเลิก พ.ร.บ.คณะสงฆ ๒๔๘๔ เสีย และใหออก พ.ร.บ.คณะสงฆ ๒๕๐๕ แทนโดยใหอํานาจ
เด็ดขาดกับฝายปกครอง (เจาหนาท่ีบานเมือง) และพระปกครองมากข้ึน แตดานการศึกษาและการ
เผยแผศาสนธรรมนั้นดอยลงอยางเห็นไดชัด จึงปรากฏวาการศึกษาในระยะหลังนี้ไมกาวหนาเหมือน
สมัย พ.ร.บ.๒๔๘๔  
 ในสมัยสมัยรัชกาลท่ี ๙ (พ.ร.บ.๒๕๐๕) สมเด็จพระสังฆราช เปนประมุข มหาเถร
สมาคม แบงการปกครองออกเปน ๕ คือ หนเหนือ หนใต หนกลางหนตะวันออก และคณะธรรมยุติ
และแยกการปกครองคณะสงฆแบงออกเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาค กลาวคือจังหวัด อําเภอ 
ตําบล และเจาอาวาสเปนตน83

๘๓ 
 สรุปไดวา การพัฒนาการปกครองคณะสงฆทุกยุคทุกสมัยปรากฎวา คณะสงฆไดมีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบ เนื้อหาสาระสําคัญใหมีความสอดคลองตามราชการแผนดิน โดยไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินการจากเจาฟาเจาแผนดินในการปกครองคณะสงฆใหคณะสงฆมีความรักความ
สามัคคีในหมูคณะตามกฎระเบียบพระธรรมวินัย กฎหมายและสิ่งแวดลอม ซ่ึงการพัฒนการท่ี
                                                           
 ๘๓แสวง อุดมศร,ี การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๒๕. 



๖๔ 
  

เก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆมีรายละเอียดเก่ียวของกับการมียศตําแหนงหนาท่ีการปกครอง
ตามลําดับชั้นสูงสุด ปานกลาง และระดับต่ําสุดคือเจาอาวาสผูปกครองคณะสงฆในแตละวัด โดยแบง
การปกครองสวนกลาง และสวนภูมิภาคคือระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และระดับวัดเปนตน 
 ดังนั้น ผูวิจัยจักไดกลาวสรุปเนื้อหาสาระสําคัญๆ ท่ีไดทําการศึกษาขอมูลรายละเอียด 
แนวคิดและหลักการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆตามทัศนวิสัยทัศนของนักวิชาการ
และผูวิจัย ตามตารางท่ี ๒.๕ 
 
ตารางท่ี ๒.๕แนวคิดและหลักการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พระพุทธวรญาณ , (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), 
(๒๕๕๓, หนา ๗๗). 

งานปกครองเปนงานนํา เปนงานลึกซ้ึงกวางขวาง
ยิ่งใหญละเอียดออนยิ่งกวางานท้ังหลายตองคอย
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแกสภาพการณ
ปจจุบันอยูตลอดเวลาถางานปกครองดําเนินไปอยาง
ใดงานอ่ืนๆก็จะดําเนินไปอยางนั้นถางานปกครอง
ดําเนินไปไมไดงานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ดําเนินไป
ไมไดเชนกัน 

พระศรีปริยัติโมลี,(สมชัยกุสลจิตฺโต), (๒๕๕๐, 
หนา ๔๘). 

การปกครองคณะสงฆ เปนรูปแบบการบริหารกิจการ
คณะสงฆซ่ึงเปนองคกรหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมมนุษย
พระสงฆคือหมูชนท่ีฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาสงฆหมายเอา
ภิกษุตั้งแต ๔ รูปข้ึนไป จึงไดชื่อวาพระสงฆ 

ไชยณพล, (๒๕๕๑, หนา ๑๗๒). 
 
 
 

การบริหารกิจการคณะสงฆทรงวินิจฉัยอธิกรณของ
พระสงฆโดยท่ีพระองคทรงเปนพระธรรมราชามีพระ
สารีบุตรเปนพระธรรมเสนาบดีเปนผูชวยตามท่ีทรง
โปรดใหชวยพรอมพระโมคคัลลานะและพระเถระ
ท้ังหลายผูเปนสังฆมิตรและสังฆปรินายกเปนหมูๆทรง
มอบใหสงฆเพ่ือเปนสมานสังวาสกันเปนไปตามหลัก
พระธรรมวินัยคือ ๑) สังคมสงฆมีการบัญญัติพระวินัย
เพ่ือใชปกครองสงฆ ๒) ดานการบริหารในสมัยเม่ือยัง
มีพระสาวกไมมาก พระพุทธองคทรงบริหารพระ
ศาสนาดวยพระองคเอง ๓) ดานตุลาการสถาบันตุลา
การทางพุทธศาสนามีลักษณะคลายกับสถาบันตุลา
การทางราชอาณาจักร 



๖๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดและหลักการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ (ตอ) 
 

พระไพศาลวิสาโร, (๒๕๕๐, หนา ๒๗๗). ปจจุบันพระสงฆมีคุณภาพลดนอยถอยลงในดานขอ
วัตรปฏิบัติและความสามารถในการสอนและการเผย
แผพระธรรมจึงทําใหพระสงฆสูญเสียความเปนผูนํา
ในทางคุณธรรมและสติปญญาและสูญเสียศรัทธาจาก
ญาติโยม 

พระมหาสุภา อุทฺโท, (๒๕๕๑, หนา ๕๗). หนาท่ีของพระสงฆในปจจุบันคือ ๑) บทบาทการ
พัฒนาจิตใจของประชาชน ๒) บทบาทการสงเสริม
การศึกษาของประชาชนและเยาวชน ๓) บทบาทการ
ชวยพัฒนาชุมชนใหเปนแผนดินธรรมแผนดินทอง   
๔) บทบาทการเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีใน
หมูบาน ๕) บทบาทการเปนผูชวยสั่งสอนเทคนิคข้ัน
พ้ืนฐาน ๖) บทบาทการเปนผูนําท่ีไมเปนทางการของ
หมูบาน ๗) บทบาทการสงเคราะหชุมชน 

สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, (๒๕๕๑, หนา 
๘). 

การบริหารกิจการคณะสงฆ ๖ ดานคือ การปกครอง
คณะสงฆ การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ
เผยแผ  การสาธารณู ปการ และการสาธารณ
สงเคราะห 

ประสาร ทองดี, (๒๕๕๑, หนา ๑๑๖). พระสงฆ ในประเทศ ไทย ทุกยุค ทุ กส มัย  ได นํ า
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเผยแผใหถึงประชาชน และ
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไดซึมซาบเขาไปในจิตใจ
ของประชาชนอยางลึกซ้ึง จนกลายเปนสวนหนึ่งของ
ชวีิตประจําวัน และกลายเปนรากเหงาวัฒนธรรมของ
ชาต ิ

พระเทพปริยัติ สุ ธี  (วรวิทยค งฺคปฺ โ ), 
(๒๕๕๓, หนา ๑.) 

การปกครองคณะสงฆเปนการปกครองตามพระธรรม
วินัย กลาวคือการปกครองคณะสงฆยึดพระธรรมวินัย
เปนธรรมนูญในการปกครอง โดยไดอํานาจรัฐและ
จารีตเปนหลักอุดหนุนการปกครองคณะสงฆหากมี
ความไม เรียบรอยเกิดข้ึนในคณะสงฆตองอาศัย
อํานาจรัฐเขามาชวยจัดการแกไขความไมเรียบรอยใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชได
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๔๘๔ เพ่ือ
จัดระบบการปกครองคณะสงฆในรูปแบบใหม จึงได
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  

  



๖๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๕ แนวคิดและหลักการท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ (ตอ) 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), 
(๒๕๕๓, หนา ๓๐.) 

แนวความคิดในการบริหารวัดวา การบริหารวัด 
หมายถึงการดูแลรักษาตน การปกครอง ดูแล รักษา
หมูคณะคือ พระภิกษุท้ังวัด รวมท้ังสามเณร และ
คฤหัสถ ท่ี มี ท่ีอยูหรือพํานักอยู ในวัด และท้ังการ
จัดการกิจการของวัด ซ่ึงจะมี ท้ั งกิจกรรมต างๆ 
พิธีกรรมตางๆ และการจัดการทางดานการเงินและ
ทรัพยสิน อ่ืนๆ ของวัดอันเปนของสวนรวมของ
พระภิกษุท้ังวัด 

แสวง อุดมศรี,(๒๕๕๐, หนา ๑๕). การปกครองระยะตนๆ พระพุทธเจาทรงกระทําดวย
พระองคเองทุกอยาง พอระยะตอมาใหพระสาวกชวย
กระทําบาง เปนการแบงเบาภาระและฝกหมูสาวก 
เพ่ือท่ีจะรับชวงงานจากพระองค ครั้นตอมาตอนใกล
ปรินิพพานทรงมอบความเปนใหญใหหมูพระสงฆ
สาวก สวนพระองคก็ทรงดูแลท่ัวไปและทํางานดาน
การสอนอยางเดียว 

ทินพันธุ นาคะตะ, (๒๕๕๑, หนา ๒๓๕). วัดเปนแหลงกลางของชีวิตทางศาสนาและสังคม เปน
แหลงการสมาคม เปน ท่ีมาแห งวัฒนธรรม เปน
ศูนยกลางของการดํารงชีวิตประจําวัน และเปน
สถานท่ีท่ีชวยแกปญหาตางๆ ของครอบครัวไทยใน
ชนบท 

กองพุทธศาสนสถาน, (๒๕๕๓, หนา ๑๖). ในปจจุบันการปกครองคณะสงฆไทย เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี๒) พ.ศ.๒๕๓๕
โดยแบงการบริหารปกครองคณะสงฆออกเปน๒
สวนประกอบดวย การบริหารปกครองคณะสงฆ
สวนกลางและสวนภูมิภาค 

 
๒.๕ แนวคิดที่เกี่ยวของกับพระสังฆาธิการ 
 จากการทบทวนแนวคิดและหลักการท่ี เก่ียวของกับพระสั งฆาธิการจั งหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของ พบวา พระสังฆาธิการตามโครงสราง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕  ไดกลาวถึง  พระสังฆาธิการวาหมายถึงพระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ มีตําแหนง
เจาคณะใหญ เจาคณะภาคและรองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดและรองเจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอและรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาสและ
ผูชวยเจาอาวาส มีอํานาจหนาท่ีตามตําแหนงหนาท่ีการงานเพราะไดรับการมอบหมายจากพระผูใหญ



๖๗ 
  

ในการปกครองเขตปกครอง พระสังฆาธิการเปนผูปกครองกํากับดูแลคณะสงฆในเขตปกครองของตน
ใหเปนไปตาม พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ กฎระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ 
เปนตัน มีหนาท่ีปกครองคณะสงฆ การจัดการศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะห ใหเปนไปดวยดีถูกตองตามกฎระเบียบของมหาเถร
สมาคม ซ่ึงพระสังฆาธิการเปนผูจรรโลงพระพุทธศาสนาใหยั่งยืน ดูแลการประพฤติปฏิบัติของ
พระภิกษุสามเณรไมใหออกนอกพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสจะตองบํารุงรักษาวัด 
สมบัติของวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามกฎระเบียบ เปนธุระในการอบรมสั่งสอนพระ
ธรรมวินัย แกบรรพชิตและคฤหัสถ เปนตน ซ่ึงไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย แนวคิด เปาหมาย 
ตําแหนง การจัดการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ ดังนี้ 
 ๒.๕.๑ ความหมายของพระสังฆาธิการ 
 กรมการศาสนา ไดกลาวถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวา พระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาประจําชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบไป ก็ตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญเนื่องดวยพระ
สังฆาธิการเปนผูใกลชิดกับประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสซ่ึงเปนท่ีเคารพและ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ เจาอาวาสจึงมีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
และจัดการวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ84

๘๔ 
 ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ไดกลาวถึงพระ
สงัฆาธิการ85

๘๕  หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆนับตั้งแตตําแหนงเจาคณะภาคมา
จนถึงตําแหนงผูชวยเจาอาวาส เรียกวาพระสังฆาธิการ  
 พระสังฆาธิการ86

๘๖  หมายถึง ผูควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม เปน 
ภาระหนาท่ีของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตน ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
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๘๗  หมายถึง หนาท่ีในการเผยแผหลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ สวนมาก
เปนการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนใหเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยูใน
สัมมาปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ ซ่ึงเปนหนาท่ีของเจาอาวาสวัดตางๆ เจาคณะตําบล 
เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัด จะตองทําหนาท่ีเผยแผพระศาสนาดังนี้ 
 ๑.  อบรมพระภิกษุสามเณรใหมีสมณสัญญา 
 ๒.  อบรมการทําวัตรสวดมนตใหเปนไปโดยมีระเบียบเรียบรอย 
 ๓.  หาอุบายวิธีใหไดยิน ไดฟงโอวาท คําสั่งสอนหรือแนะนําท่ีเปนประโยชน 

                                                           
 ๘๔กรมการศาสนา, คูมือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐),       
หนาคํานํา. 
 ๘๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร :   
บริษัทนานมีบุคสพับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๑๑๖๐. 
 ๘๖พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโ), เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการคณะสงฆและ
การศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๘๗. 

๘๗สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐) 



๖๘ 
  

 ๔.  แนะนําสั่งสอนธรรมประชาชนใหเขาใจศาสนพิธีและการปฏิบัติ 
 ๕.  เทศนาสั่งสอนประชาชนใหตั้งอยูในศีลธรรม 
 ๖.  หาอุบายวิธีสกัดก้ันสัทธรรมปฏิรูปมิใหเกิดข้ึน 
 ๗.  ขวนขวายเพ่ือใหศิษยวัดมีความรูในเรื่องพระศาสนา 
 ๘.  ขวนขวายจัดตั้งหองสมุด  
 ๙.  ขวนขวายจัดหาเครื่องอุปกรณการเรียนภาษาไทย 
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๘๘  หมายถึง ผูปกครองวัดก็คือ เจาอาวาส ซ่ึงเปนพระสังฆาธิการอันดับ
ท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนาอยางยิ่งใหญ เพราะตองปกครองวัด คําวาวัด มี
ความหมาย ๒ ประการคือ หมายถึง ศูนยกลางแหงการพระศาสนาท้ังปวง และหมายถึงแหลงรวมของ
สวนประกอบท่ีสําคัญของพระศาสนา ๕ ประการ คือ 
 ๑.  ศาสนสถาน  
 ๒.  ศาสนวัตถุ  
 ๓.  ศาสนบุคคล  
 ๔   ศาสนธรรม  
 ๕.  ศาสนกิจ  
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๘๙ หมายถึง พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสตองชวยพัฒนาวัดใหเปน
ศูนยกลางชองชุมชน ท้ังนี้ วัดกับบาน พระกับชาวบาน เปนของคูกันมาชานานแลว โดยท่ีวัดตองเปน
แหลงใหวิทยาการแกชาวบานทุกๆ ดานไดแก ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานศีลธรรมวัฒนธรรม และ
ประเพณี ประชาชนท่ีจะหันหนาเขามาสูวัดวาอารามกันมากข้ึน ซ่ึงในผลิตท่ีผานมาบทบาทและ
กิจกรรมตางๆ ท่ีวัดจัดทําพบวาวัดมีความสําคัญอยู ๕ ประการดังนี้ 
 ๑.  วัดเปนท่ีพํานักอาศัยของพระภิกษุสามเณร 
 ๒.  วัดเปนท่ีบวชเรียนของลูกหลานชาวบาน 
 ๓.  วัดเปนท่ีทําบุญบําเพ็ญกุศลของชาวบานรอบวัด 
 ๔.  วัดและพระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางใจของประชาชน 
 ๕.  วัดเปนศูนยกลางกิจกรรมของชุมชน 
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๙๐ หมายถึง กฎหมายคณะสงฆไดบัญญัติอํานาจหนาท่ีของเจาอาวาสไว
ในมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘  
 
 

                                                           
 ๘๘พระพุทธวรญาณ (ทองยอย กิตฺติทินฺโน), ธรรมญาณนิพนธ : ๑๐๐ ป พระพุทธวรญาณ, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๓), หนา ๓๒. 
 ๘๙ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนาวัดเปนศูนยกลางชุมชน, การแสวงหาเสนทางการพัฒนาชนบทของ
พระสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา,๒๕๕๓), หนา ๑๒. 
 ๙๐กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๓) หนา ๑๑. 



๖๙ 
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๙๑ หมายถึง พระราชานุเคราะห และพระราชอํานาจเปนปจจัยสําคัญใน
การจรรโลงองคการคณะสงฆ คณะสงฆไทยไมมีกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติหรือการจัดการองคกร
ภายในของตนเองท่ีจะรักษาองคกรของตนใหเปนอิสระได โจรผูรายแอบแฝงเรนเปนภิกษุ ก็ลวนตอง
อาศัยพระราชอํานาจชําระอลัชชีเหลานี้ออกจากพระภิกษุสงฆ เพ่ือบํารุงศาสนาวงศใหบริสุทธิ์สืบมา 
พระมหากษัตริยจึงทรงเปนพระราชธุระสําคัญเกือบทุกรัชกาล การท่ีทรงบริหารคณะสงฆจึงเปน
คุณประโยชนแกองคกรคณะสงฆเองเพราะทําใหรักษาศรัทธาของผูคนไดสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณมหาราช โปรดใหขุนนางรวมกับพระราชาคณะ ชําระพระภิกษุท่ีบวชโดยไมเลาเรียนบาลีออก
จากภิกษุสงฆเสียหลายรอย เพราะพระสงฆยอมอาศัยอุปถัมภของชาวบานเลี้ยงชีพ ความมัวหมองใน
วัตรปฏิบัติท่ีแมไมถึงข้ันปาราชิกแตเปนท่ีนารังเกียจแกสังคม ยอมเปนอันตรายตอพระสงฆ 
 พระสังฆาธิการ วาหมายถึง ผูทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ 
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๙๒พระสงฆมีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไมวาพระสงฆจะทําอะไร
เก่ียวกับการบริหารจัดการภายในวัดหรือนําพาพุทธศาสนิกชนทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ
พระสงฆมีบทบาทเปนอยางยิ่ง เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะพระสงฆมีปฎิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด สามารถ
ใหความรูท่ีตนเองไดศึกษามาเพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติยิ่ง เหตุ
ท่ีเปนเชนนี้เพราะพระสงฆมีปฎิปทานาเลื่อมใส ใฝรูใฝคิด สามารถใหความรูท่ีตนเองไดศึกษามาเพ่ือ
บําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมประเทศชาติ 93

๙๓ความหมายของพระสังฆาธิการวา 
หมายถึงเปนผูมีบทบาททําหนาท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงเปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะบงชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสงเสริมกิจการพระ
ศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบไป ก็ดวยจะตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเปน
ผูใกลชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการทุกระดับเปนท่ีเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมี
บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆดวยแลว จึงจะตองปรับบทบาทในดานตางๆ ใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมใหได94

๙๔ 

 สรุปไดวา ความหมายของพระสังฆาธิการ หมายถึง ภิกษุผูไดรับการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (เจาพนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด เจาคณะ
อําเภอ และรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาส  รองเจาอาวาส และ
ผูชวยเจาอาวาสตางๆ ภายในภาค ๑๓ ทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย ถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยัง

                                                           
 ๙๑นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๕๓), หนา ๘๙. 
 ๙๒นิธิ เอียวศรีวงศ, พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, ๒๕๕๓), หนา ๘๙. 
 ๙๓สิริวัฒน ศรีเรืองคง, พระสงฆกับภาวะผูนํา, สารนิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิตประจําป พ.ศ.
๒๕๕๑ ,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑) หนา ๒๐๖. 
 

๙๔พระครูสันติธรรมาภิรัต (นาควิไล), รวมบทความวิชาการ,โครงการสัมมนาวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔) หนา ๒๓๙. 



๗๐ 
  

จะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่ง รวมตลอดท้ังควบคุม
บังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผูอยูในเขตปกครองของตน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
ตามลําดับชั้นการปกครอง 
 ๒.๕.๒  แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
 จากการทบทวนแนวคิดท่ีเก่ียวกับพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบวา พระสังฆาธิการ
จังหวัดเพชรบุรี มีหนาท่ีกํากับดูแลบริหารคณะสงฆ จํานวน ๘ อําเภอ ไดมีนักวิชาการไดใหแนวคิดท่ี
เก่ียวของดังตอไปนี้ 
 การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ
คือดานการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ สาธารณูปการและสาธารณ
สงเคราะห ใหดําเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอบังคับ มติ    
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนการระงับอธิกรณ การวินิจฉัย  
การลงนิคหกรรม การวินิจฉัยขออุทธรณตาง ๆ ตลอดถึงการแตงต้ังถอดถอนเจาคณะพระสังฆาธิการ
ควบคุมดูแลใหไปตามขอวัตรปฏิบัติของจริยาพระสังฆาธิการและสถาบันคณะสงฆไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันไดตระหนักถึงความสําคัญในระบบการปกครองคณะสงฆในดานตางๆ โดยเฉพาะปจจุบันนี้
วิทยาการดานการบริหารและการจัดการกาวหนาไปมากคณะสงฆควรจะไดใชวิทยาการเหลานั้นมา
ชวยเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารแบบ
ราชการของฝายบานเมืองกิจการคณะสงฆบางอยางอาจอาศัยการบริหารท่ีคลองตัวแบบภาคเอกชน
และกิจการบางอยางตองบริหารตามหลักพระธรรมวินัย95

๙๕ 

 การท่ีพระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึนก็ยิ่งควรตองตระหนักในสมณ
ภาวะ และภาระหนาท่ีเก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองโดยมีการศึกษาปฏิบัติตามพระธรรม
วินัยอยางถูกตองไมสรางความเสื่อมทรามหรือสิ่งท่ีไมดีงามแกพระพุทธศาสนา96

๙๖ 

             ปจจุบัน การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญ  เพราะถามีระบบปกครองดี
ศาสนาก็มีความเจริญม่ันคง การปกครองหรือการบริหารท่ีดีนั้นจะตองมีรูปแบบและวิธีการจัดการ
หรือมีแนวคิดซ่ึงข้ึนอยูกับการแบงงาน มอบอํานาจ กระจายงานใหผูอยูฝายบริหารระดับตางๆ  
รับผิดชอบตามความรูความสามารถของตน และพัฒนาการในดานตางๆ เพราะการปกครองคณะสงฆ
ปจจุบันนี้  มี อํานาจรัฐและจารีตประเพณี เขามาเก่ียวของ เม่ือมีอธิกรณ เกิด ข้ึนตองอาศัย
พระราชบัญญัติคณะสงฆเปนเกณฑจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ 

             กรมการศาสนา ไดเสนอแนวคิดวาพระพุทธศาสนา มีหลักศาสนธรรมท่ีสามารถนอม
นําไปปฏิบัติ  มีศาสนสถานไวสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และมีศาสนบุคคลคือ พระสงฆเปน
ผูสืบทอดเจตนารมณปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา แลวเผยแผพุทธธรรม ในสังคมไทยให
ความสําคัญกับพระสงฆ เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลท่ีมีฐานะพิเศษทางสังคมไดรับการยอมรับนับถือ  
สังคมไทยใหความเอ้ือเฟอและแสดงความเคารพนอบนอมตอพระสงฆ เม่ือไดพบเห็นยิ่งพระสงฆท่ีมี

                                                           
 ๙๕พระธรรมวรนายก (โอกาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๖),หนา ๕๙. 
 

๙๖พระเมธีธรรมมาภรณ (ประยูร  ธมฺมจิตโต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
สหมิกธรรม จํากัด, ๒๕๓๙), หนา ๗๘. 



๗๑ 
  

วัตรปฏิบัติเครงครัดตามพระธรรมวินัยดวยแลว มักจะไดรับการยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชน
อยางมาก เม่ือพระสงฆเปนแบบอยางท่ีดีของพุทธศาสนิกชนยิ่งทําให พระศาสนาเจริญรุงเรือง
ยิ่งข้ึนไป หากพระสงฆประพฤติในทางเสียหาย ก็จะทําใหศาสนามีความเศราหมอง และประชาชน
เสื่อมความศรัทธา เม่ือพระสงฆประพฤติดี ปฏิบัติชอบ คุณานุประโยชนก็จะเกิดแกสังคมสงฆนั้น97

๙๗ 

 พระสังฆาธิการจะตองอาศัยพระธรรมวินัยตัวบทกฎหมาย ระเบียบกฎ และขอบังคับ
ตลอดท้ังแนวนโยบายและระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ฉะนั้นการตัดสินใจ หมายถึงการ
อํานวยการเลือกตั้งการชี้แนะงานใหผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดท้ังติดตามคําสั่งชี้แนะนั้นและในการสั่งงานซ่ึงติดสินใจสั่งการลง
ไป พระสังฆาธิการจะตองอาศัยขอมูลขอเท็จจริงตลอดจนความคิดเห็นของบุคคลหลายฝายท่ี
เก่ียวของ มาเปนแนวทางในการพิจารณาการสั่งการจะดําเนินไปในทิศทางอันเปนจุดหมายของ
หนวยงานนั้นๆ ตองใชเทคนิคกลวิธีใหเกิดแรงจูงใจ การติดตอสื่อสาร ความคิด และการทํางานให
เกิดข้ึนนั้น จึงจะทําใหการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตามคําสั่ง 

 การของคณะสงฆหรือพระพุทธศาสนาเปนกิจการของวัดตามหนาท่ีของเจาอาวาสสวน
เจาคณะทุกสวน ทุกชั้นควรใหการชวยเหลือเก้ือกูลสถาบันการศึกษา หรือบุคคลผูศึกษาไดโดยไมขัด
ตอพระธรรมวินัย และระเบียบแบบแผนของพระสงฆ เชนชวยขวนขวายในการสรางอาคารเรียนชวย
จัดหาอุปกรณการศึกษาจัดตั้งกองทุนสงเคราะหนักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมและอุดมศึกษาตาม
หลักการประกาศของมหาเถรสามคมชวยแกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบและ
พิจารณาใหกําลังใจและบํารุงขวัญแกเจาอาวาสตามสมควรแกการปฏิบัติหนาท่ี98

๙๘ 

 สํานักงานพระพุทธศาสนา ไดมีแนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ วา การกํากับดูแลเปน
การควบคุมสมาชิกภายในองคการ ใหปฏิบัติหน าท่ี เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีวางไว  
พระพุทธเจาทรงใหความสําคัญแกการกํากับดูแลคณะสงฆเปนอยางดียิ่ง ดังท่ีพระพุทธเจาบัญญัติพระ
วินัยเพ่ือใหพระสงฆใชมาตรฐานการควบคุมความประพฤติใหเปนแบบเดียวกัน พระพุทธเจาทรงให
เหตุผลในการบัญญัติพระวินัยไว ๑๐ ประการเชน เพ่ือความผาสุกแหงคณะสงฆ เพ่ือขมบุคคลผูไมมี
ความละอายเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสื่อมเสียท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือความม่ันคงแหงพระ
ศาสนา99

๙๙ 

 สรุปไดวาการบริหารกิจการคณะสงฆ จึงถือวามีความสําคัญตอความม่ันคงชองพุทธ
ศาสนา เปนการสรางความเขมแข็งของสถาบันสงฆ การดํารงอยูของคณะสงฆคือเปนตัวแทนท่ีเปน
สาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ สืบสาน และถายทอด
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค นอกจากนั้นการปฏิบัติและการดํารงชีวิตของพระสงฆตามพระ
ธรรมวินัย สามารถสรางศรัทธาความเลื่อมใสใหเกิดแกพุทธศาสนิกชนท่ัวไป ท้ังยังเปนการสราง

                                                           
 ๙๗กรมการศาสนา, คู มื อพระสั งฆาธิ การว าด วยการคณ ะสงฆ และการพระศาสนา, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐) หนา ๑. 
 ๙๘พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน ๔๖,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๕๙. 
 ๙๙สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุม
พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,๒๕๔๗), หนา๘. 
 



๗๒ 
  

แรงจูงใจ ใหพุทธศาสนิกชนไดตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนในฐานะพุทธบริษัทอีกดวย ดังนั้น 
การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆจึงมีความจําเปน เพราะนั่นคือการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ใหม่ันคงถาวรตลอดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆไทย ยอมมีเอกลักษณ
เปนการเฉพาะ นอกจากจะเปนไปตามพระธรรมวินัยแลว ยังไดมีแบบแผนตามท่ีไดกําหนดข้ึนมาใน
ประเทศไทยเปนการเฉพาะอีกดวย 
 ๒.๕.๓  หนาท่ีของพระสังฆาธิการ 
 จากการทบทวนหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการจังหวัดเพชรบุรี พบวา หนาท่ีของ
พระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (เจา
พนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอและรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะ
ตําบลและรองเจาคณะตําบล เจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสตางๆ ภายในจังหวัด
เพชรบุรี ทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามพระธรรม
วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับอธิกรณ 
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ขออุทธรณคําสั่ง รวมตลอดท้ังควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณร
ผูอยูในเขตปกครองของตน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตามลําดับชั้นการปกครอง
จํานวน ๘ อําเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี ตามกฏของมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการ
แตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการไดกําหนดจริยาพระสังฆาธิการ ไวดังตอไปนี้ 
              "พระสังฆาธิการ" เปนนามบัญญัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆ
ในเขตปกครองของตนคือ บริหารการคณะสงฆและการพระศาสนาตามท่ีกําหนดใน ๔ องคการเดิม 
แตมิไดจัดเปนองคการซ่ึงเปนตัวองคกรบริหาร คงยึดเอาเฉพาะลักษณะงานในองคการนั้นๆ เปลี่ยน
เรียกวา "การ" กลาวคือ100

๑๐๐ 

  ๑.  การรักษาความเรียบรอยดีงาม (เดิมคืองานในองคการปกครอง) 
              ๒.  การศาสนศึกษา (เดิมคืองานในองคการศึกษา) 
              ๓.  การเผยแผพระพุทธศาสนา (เดิมคืองานในองคการเผยแผ) 
              ๔.  การสาธารณูปการและ 
              ๕.  เพ่ิมการศึกษาสงเคราะหและการสาธารสงเคราะหเขา พรอมท้ังเอาการ
นิคหกรรม (เดิมคือการวินิจฉัยอธิกรณ) รวมเขาอยูในอํานาจหนาท่ีเจาคณะชั้นนั้นๆ เพ่ือมิใหเกิดความ
ถวงดุลแหงอํานาจดังเชนกฎหมายฉบับเดิม เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปโดยถูกตองสะดวก รวดเร็ว และ
เปนธรรม ไดกําหนดใหมีรองเจาคณะ เปนผูชวยเจาคณะในชั้นนั้นๆ อีกสวนหนึ่ง แมในสวนวัด ก็ใหมี
รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส เพ่ือเปนผูชวยเจาอาวาสวัดนั้นๆ 
 
 
 
 
                                                           
 ๑๐๐พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี), ธรรมปริทัศน ๔๖,  (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๖๐. 



๗๓ 
  

๒.๕.๔ คุณสมบัติพระสังฆาธิการ 
              คุณความดีเฉพาะตัวของผูจะไดรับแตงตั้งใหเปนพระสังฆาธิการก็ดีของผูจะดํารง
ตําแหนงพระสังฆาธิการตอไปก็ดี เรียกวา "คุณสมบัติพระสังฆาธิการ" แยกเปน ๒ คือ101

๑๐๑ 

๑. คุณสมบัติท่ัวไปกําหนดไว ๗  ไดแก 
๑) มีพรรษาสมควรแกตําแหนง 
๒) มีความรูสมควรแกตําแหนง 
๓) มีความประพฤติเรียบรอยตามพระธรรมวินัย 
๔) เปนผูฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ 
๕) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพ ไรความสามารถ หรือมีจิตฟนเฟอน ไม

สมประกอบ หรือเปนโรคเรื้อน หรือเปนวัณโรคในระยะอันตรายจนเปนท่ีนารังเกียจ 
๖) ไมเคยตองคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณท่ีพึงรังเกียจมากอน 
๗) ไมเคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหนงใด เพราะความผิดมากอน 

              ๒. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง มีรายละเอียดแตกตางกัน ดังความในกฎมหาเถรสมาคม
ฉบับท่ี ๒๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ขอ ๗, ๑๐, ๑๔, ๑๘, ๒๒, ๒๖, 
๒๙, และ ๓๐ คุณสมบัติดังกลาวนี้ คงกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าสูงไปกวาท่ีกําหนดไวเปนการดียิ่ง และ
กําหนดตายตัวเฉพาะพรรษา นอกนั้นหากมีความจําเปนผอนผันไดเฉพาะกรณี 
 ๒.๕.๕ จริยาพระสังฆาธิการ 
             จริยาพระสังฆาธิการหมายถึง ขอท่ีพระสังฆาธิการตองปฏิบัติตาม บัญญัติไวเพ่ือเปนหลัก
ควบคุมพระสังฆาธิการโดยมีบทบัญญัติดังนี้102

๑๐๒ 

 ๑. จริยา 
             ขอ  ๔๔ พระสังฆาธิการตองเคารพเอ้ือเฟอตอกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ
กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชสังวรและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเครงครัด 
              ขอ  ๔๕ พระสังฆาธิการตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ซ่ึงสั่งโดย
ชอบดวยอํานาจหนาท่ี ถาไมเห็นพองดวยคําสั่งนั้น ใหเสนอความเห็นทัดทานเปนลายลักษณอักษร
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่ง และเม่ือไดทัดทานดังกลาวมานั้นแลวแตผูสั่งมิไดถอน
หรือแกคําสั่งนั้น ถาคําสั่งนั้นไมผิดพระวินัยตองปฏิบัติตามแลวรายงานจนถึงผูสั่ง 
              ในกรณีท่ีมีการทัดทานคําสั่งดังกลาว ในวรรคแรกใหผูสั่งรายงานเรื่องท้ังหมดไปยัง
ผูบังคับบัญชาเหนือตนเพ่ือพิจารณาสั่งการในการปฏิบัติหนาท่ี หามทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน 
เวนแตจะไดรับอนุญาตพิเศษเปนครั้งคราว 

                                                           
 ๑๐๑สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ, การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุม
พระสังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,๒๕๔๗), หนา ๑๐. 
 ๑๐๒พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา๕-๖. 
 



๗๔ 
  

              ขอ ๔๖  พระสังฆาธิการตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง มิใหเกิดความ
เสียหายแกการคณะสงฆและการพระศาสนาและหามมิใหละท้ิงหนาท่ี โดยไม มี เหตุอันควร 
              ขอ ๔๗ พระสังฆาธิการตองปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ และหามมิใหใชอํานาจหนาท่ีในทางท่ี
ไมสมควร 
              ขอ ๔๘ พระสังฆาธิการตองสุภาพเรียบรอยตอผูบังคับบัญชาเหนือตนและผูอยูใน
ปกครอง 
              ขอ ๔๙ พระสังฆาธิการตองรักษาสงเสริมสามัคคีในหมูคณะ และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ในทางท่ีชอบ 
              ขอ ๕๐ พระสังฆาธิการตองอํานวยความสะดวกในหนาท่ีการคณะสงฆและการพระ
ศาสนา 
              ขอ  ๕๑  พระสังฆาธิการตองรักษาขอความอันเก่ียวกับการคณะสงฆท่ียังไมควรเปดเผย" 
ท้ัง  ๘  ขอนี้ เปนตัวจริยาอันพระสังฆาธิการตองปฏิบัติตามโดยเครงครัดเพราะละเมิดแลว ยอมไดรับ
โทษฐานละเมิดจริยา 
              ๒. การรักษาจริยา 
              นอกจากจะบัญญัติใหพระสังฆาธิการตองรับปฏิบัติตามกลาวคือตองรักษาจริยาสําหรับ
ตัวเองแลว ยั งบัญญัติ ใหผูบั งคับบัญชาตามลําดับคอยควบคุมและพิจารณาลงโทษในเม่ือ
ผูใตบังคับบัญชาละเมิดจริยาดังบทบัญญัติขอ  ๕๒  และ  ๕๓ 
               ขอ  ๕๒  ใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น มีหนาท่ีควบคุม ดูแล แนะนําชี้แจง หรือสั่งใหผู
อยูในบังคับบัญชาปฏิบัติตามจริยาโดยเครงครัด 
             ถาผูบังคับบัญชารูอยูวาผูอยูในบังคับบัญชาละเมิดจริยา ตองพิจารณาวา ความละเมิด
ของผูอยูในบังคับบัญชานั้นอยูในอํานาจท่ีตนจะสั่งลงโทษไดหรือไม ถาอยูในอํานาจท่ีตนจะสั่งลงโทษ
ไดก็ใหสั่งลงโทษ แลวรายงานไปยังผูบังคับบัญชาเหนือตน ถาเห็นวาความละเมิดนั้นควรจะลงโทษ
หนักกวาท่ีตนมีอํานาจท่ีจะสั่งลงโทษได ก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปเพ่ือพิจารณาสั่ง
ลงโทษตามควร 
              ผูบังคับบัญชารูปใดไมจัดการลงโทษผูอยูในบังคับบัญชาท่ีละเมิดจริยาหรือจัดการลงโทษ
โดยไมสุจริตใหถือวาผูบังคับบัญชารูปนั้นละเมิดจริยา 
              ขอ  ๕๓  พระสังฆาธิการรูปใด ถูกผูบังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาตองปฏิบัติ
ตามทันทีถาเห็นวาคําสั่งลงโทษไมเปนธรรม ก็มีสิทธิรองทุกขไดตามวิธีการท่ีบัญญัติไวในระเบียบมหา
เถรสมาคมวาดวยการรองทุกขแตถาปรากฏวาเปนการรองทุกขเท็จ ใหถือวาเปนการละเมิดจริยาอยาง
รายแรง" 
 ๓. โทษฐานละเมิดจริยา 
             โทษท่ีพระสังฆาธิการจะพึงไดรับเพราะละเมิดจริยา มีหนักเบากวากันตามความละเมิด 
ตามความในขอ  ๕๔  ดังนี้ 
              ขอ  ๕๔  พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยา ตองไดรับโทษฐานละเมิดจริยาอยาง
ใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
       (๑)  ถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี 



๗๕ 
  

 (๒)  ปลดจากตําแหนงหนาท่ี 
 (๓)  ตําหนิโทษ 
 (๔)  ภาคทัณฑ 
              ๔. การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี  การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ี ตองยึด
หลักเกณฑและวิธีการตามความในขอ ๕๕ ดังนี้ 
              ขอ  ๕๕  การถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ีนั้น จะทําไดตอเม่ือพระสังฆาธิการละเมิด
จริยาอยางรายแรงแมขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑)  ทุจริตตอหนาท่ี 
(๒)  ละท้ิงหนาท่ีโดยไมมีเหตุผลอันสมควรเกินกวา ๓๐ วัน 
(๓)  ขัดคําสั่งอันชอบดวยการคณะสงฆ และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเกิดความ

เสียหายอยางรายแรงแกการคณะสงฆ 
(๔)  ประมาทเลินเลอในหนาท่ีเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกคณะสงฆ 

 (๕)  ประพฤติชั่วอยางรายแรง 
 ในกรณีเชนนี้ ใหผูบังคับบัญชาใกลชิดรายงานตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจแตงต้ังเม่ือได
สอบสวนและไดความจริงตามรายงานนั้นแลว ใหผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนจากตําแหนงหนาท่ีได103

๑๐๓ 

 สรุปไดวา การตัดสินใจดานการบริหารของพระสังฆาธิการจะตองอาศัยพระธรรมวินัยตัว
บทกฎหมายระเบียบกฎและขอบังคับตลอดท้ังแนวนโยบายและระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา
ฉะนั้นการตัดสินใจหมายถึงการอํานวยการเลือกตั้งการชี้แนะงานใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตาม
เปาหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดท้ังติดตามคําสั่งชี้แนะนั้นและในการ
สั่งงานซ่ึงติดสินใจสั่งการลงไปพระสังฆาธิการจะตองอาศัยขอมูลขอเท็จจริงตลอดจนความคิดเห็นของ
บุคคลหลายฝายท่ีเก่ียวของมาเปนแนวทางในการพิจารณาการสั่งการจะดําเนินไปในทิศทางอันเปน
จุดหมายของหนวยงานนั้น ๆ ตองใชเทคนิคกลวิธีใหเกิดแรงจูงใจการติดตอสื่อสารความคิดและการ
ทํางานใหเกิดข้ึนนั้นจึงจะทําใหการปฏิบัติงานของผูอยูใตบังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติตาม
คําสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๑๐๓สบพันธ ชิตานนท, “การพัฒนาสมรรถนะท่ีจําเปนของผูตรวจสอบอาคาร”, ปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๑), หนา๔. 



๗๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปหนาท่ีของพระสังฆาธิการ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ราชบัณ ฑิตยสถาน , (๒๕๕๒ , หน า 
๑๑๖๐). 

พระภิกษุผู ดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆนับตั้งแต
ตําแหนงเจาคณะภาคมาจนถึงตําแหนงผูชวยเจาอาวาส 
เรียกวา พระสังฆาธิการ 

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย  คงฺคปฺ
โญ), (๒๕๕๐, หนา ๘๗). 

ผูควบคุมแลสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม เปน
ภาระหนาท่ีของ พระสังฆาธิการในการปกครองดูและ
พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองตนใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยถูกตองตามหลักธรรมพระวินัย และตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, (๒๕๕๑, 
หนา ๑๔๔). 

หนาท่ีในการเผยแผหลักธรรมของวัดหรือพระสงฆ 
สวนมากเปนการจัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนให
เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยูในสัมมา
ปฏิบัติเพ่ือเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ ซ่ึงเปนหนาท่ี
ของเจาอาวาสวัดตางๆ 

พระพุทธวรญาณ  
(ทองยอย กิตฺติทินฺโน), (๒๕๕๓, หนา 
๓๒). 

ผูปกครองวัดก็คือวัด เจาอาวาสซ่ึงเปนพระสังฆาธิการ
อันดับท่ี ๙ เปนผูมีความรับผิดชอบตอการพระศาสนา
อยางยิ่งใหญ เพราะตองปกครองวัด 

ชําเลือง วุฒิจันทร, (๒๕๕๓, หนา ๑๒). พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสตองชวยพัฒนาวัดใหเปน
ศูนยกลางของชุมชน ท้ังนี้ วัดกับบาน พระกับชาวบาน 
เปนของคู กันมาช านานโดย ท่ีวัดตองเปนแหล งให
วิทยาการแกชาวบานทุกๆดาน 

นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ, (๒๕๕๓, หนา ๘๙). คณะสงฆไทย ไมมีกฎระเบียบ ธรรมเนียมปฏิบัติหรือการ
จัดองคกรภายในของตนเองท่ีจะรักษาองคกรของตนให
เปนอิสระได 

สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม , 
(๒๕๕๑, หนา ๗๑). 

ผูทําหนาท่ีดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวย
ความเรียบรอย ถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ
มหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ 

สริิวัฒน  ศรีเครือดง, 
(๒๕๕๑, หนา ๒๐๖). 

พระสงฆมีบทบาทสําคัญตอสังคมไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน ไมวาพระสงฆจะทําอะไรเก่ียวกับการบริหาร
จัดการภายในวัดหรือนําพาพุทธศาสนิกชนทําตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆพระสงฆมีบทบาทเปน
อยางยิ่ง เหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะพระสงฆมีปฎิปทานา
เลื่อมใส ใฝรูใฝคิด สามารถใหความรูท่ีตนเองไดศึกษามา
เพ่ือบําเพ็ญประโยชนแกพระพุทธศาสนา 



๗๗ 
  

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปหนาท่ีของพระสังฆาธิการ (ตอ) 
 

พระครูสันติธรรมมาภิรัต (นาควิไล), 
(๒๕๕๔, หนา ๒๓๔). 

ผูมีบทบาททําหนาท่ีในการปกครอง และบริหารกิจการ
คณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเปนเง่ือนไข
สําคัญท่ีจะบงชี้ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการ
สงเสริมกิจการพระศาสนาใหยั่งยืนถาวรสืบไป 

พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรุตฺติเมธี) 
(๒๕๔๖, หนา ๔๙). 

การปกครองคณะสงฆจึงถือวาเปนหัวใจหลักในงาน
บริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ คือดานการปกครอง 
ก า ร ศึ ก ษ า  ก า ร ศึ ก ษ าส ง เค ร า ะ ห  ก า ร เผ ย แ ผ 
สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม 
ขอบังคับ 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺ
โต), (๒๕๓๙, หนา ๓๘). 

การท่ีพระสงฆตองเก่ียวของสัมพันธกับประชาชนมากข้ึน 
ก็ยิ่งควรตองตระหนักใน สมณะภาวะและภาระหนาท่ี 
เก้ือกูลตอพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรือง 

กรมศาสนา (๒๕๔๐, หนา ๘). พระพุทธศาสนา มีหลักศาสนาธรรมท่ีสามารถนอมนําไป
ปฏิบัติ มีศาสนาสถานไวสําหรับประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและมีศาสนาบุคคล คือพระสงฆเปนผูสืบทอด
เจตนารมณปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา 

สํ านั ก งานพระพุทธศาสน าจั งห วัด
อํานาจเจริญ (๒๕๔๗, หนา ๘). 

“พระสังฆาธิการ” เปนนามบัญญัติตามคณะสงฆ พ.ศ. 
๒๕๐๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในการปกครอง
คณะสงฆในเขตปกครองของตน 

พระธรรมวรนายก (โอภาส  นิรุตฺติเมธี), 
(๒๕๔๖, หนา ๕๙). 

หนาท่ีของพระสังฆาธิการ หมายถึงพระภิกษุผูไดรับการ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางการปกครองคณะสงฆ (เจา
พนักงาน) ในตําแหนงตางๆ เชน เจาคณะจังหวัด เจา
คณะอําเภอและรองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบลและ
รองเจาคณะตําบล เจาอาวาสรองเจาอาวาสและผูชวย
เจาอาวาสตางๆ 
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๒.๖ การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

 เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ โดยใชหลักธรรมวินัยท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดบัญญัติไว พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕) กฎมหาเถร
สมาคม ฉบับท่ี ๒๕ พ.ศ.๒๕๔๑ วาดวยการแตงต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ และนโยบายของพระ
พรหมกวี(ประกอบ ธมฺมเสฏโ ป.ธ.๙) วัดกัลยาณมิตร เจาคณะภาค ๑๓ วาดวยเรื่ององคกร ๖      
มาเปนแนวทางการบริหารกรอบนโยบายเบื้องตนนี้ ไดกําหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี1้04

๑๐๔ 
๒.๖.๑ ดานดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหา

เถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของ
ผูบังคับบัญชาเหนือตน คือ พระภิกษุสามเณรตั้งอยูในพระธรรมวินัยและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปน
อยางดีผูบริหารระดับสูง เจาคณะพระสังฆาธิการมีภาวะผูนําสูง มีพระวินยาธิการในการทําหนาท่ี
สอดสองดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรมีงบประมาณในการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีการจัดตั้งสํานักงานเจาคณะฯ เพ่ือใชในการบริหารงานตางๆ อยางคลองตัวมีการแตงตั้งพระภิกษุผูมี
ความรูความสามารถในการบริหารงานคณะสงฆมีการมอบอํานาจใหแกเจาคณะผูปกครองอยางเต็มท่ี
คณะสงฆภาค ๑๓ มีนโยบายในการปกครองคณะสงฆท่ีชัดเจน เปนรูปธรรมและกฎระเบียบตางๆ     
มีความชัดเจนและปฏิบัติไดจริง 

๒.๖.๒ ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม พระภิกษุสามเณรมี
ความรูความสามารถสูง มีครูพระสอนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีมีพระนักเทศนท่ีมี
ชื่อเสียงมีพระนักพัฒนาท่ีมีความชํานาญงานผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสเปนอยางดีมี
งบประมาณจากรายไดของทางวัดไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคมีการจัดทําบัญชี
รับจายรายวัน รายเดือน และรายปมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีจํานวน
มากมีหองเรียน หองสมุด และแหลงคนควาทางพระพุทธศาสนา มีหนังสือตําราเรียนมาก มีสํานักงาน
เจาอาวาส และสํานักงานจัดผลประโยชนของวัด มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลงานคณะสงฆท้ัง 
๖ ดาน มีการใหรายงานผลการดําเนินงานตลอดท้ังป ใหผูบริหารทราบ มีการพิจารณาความดี
ความชอบตามผลงานท่ีปรากฏ มีการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการประชุมพระ
สังฆาธิการเปนประจํา มีการตรวจตราคณะสงฆเพ่ือใหคําปรึกษาแกเจาอาวาส หรือผูปฏิบัติงาน เปน
ศูนยกลางทางดานการศึกษาท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลี เปนแหลงรวมนักปราชญราชบัณฑิตทีมี
ความรูความสามารถมาก วัดวาอารามมีความสวยงาม ม่ันคงและ เปนท่ีเจริญศรัทธาแกบรรดา
พุทธศาสนิกชน 

๒.๖.๓ ดานระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยชั้นเจาคณะภาค เจาคณะพระสังฆาธิการมีความรูความสามารถสูง  เจาคณะพระสังฆาธิการมี
ประสบการณในการทํางานสูงเจาคณะพระสังฆาธิการมีความยุติธรรมมีการอุดหนุนจากเจาคณะพระ
สังฆาธิการในการดําเนินงานการติดตอสื่อสารมีความทันสมัย และรวดเร็ว มีการวางรากฐานระบบการ
บริหารท่ีชัดเจนมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน มีระบบกลั่นกรองกอนพิจารณา มีการเจรจา และพูดคุย

                                                           
๑๐๔ขอมูลจาก สํานักงานเลขานุการเจาคณะภาค ๑๓, ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘. 
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กอนทุกครั้ง เพ่ือลดแรงปะทะมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของพระธรรม
วินัย และกฎหมายรวมกันและความถูกตองของการระงับอธิกรณ การวินิจฉัย 

๒.๖.๔ ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ พระสังฆาธิการมี
ภาวะความเปนผูนําสูงพระสังฆธิการใหความสําคัญกับงานคณะสงฆเปนอยางดีเจาคณะผูปกครองมี
ความสามารถในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีโครงการอบรมพระสังฆาธิการ
ใหมเปนประจําทุกปมีกองทุนวัดชวยวัดของคณะสงฆมีสํานักงานเจาอาวาสทุกวัดมีวัสดุอุปกรณในการ
ทํางานท่ีเพียงพอมีการประชุมพระสังฆาธิการอยูเนื่องนิตยมีการใหความชวยเหลือพระสังฆาธิการท้ัง
งบประมาณ และบุคลากรมีการพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการอยูเปนประจํามีการสงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของเจาอาวาสมีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดปฏิบัติธรรมตามสมควรแก
โอกาส มีการสนับสนุนใหพระสังฆาธิการไดศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนมีการรายงานผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่องปญหาของพระสังฆาธิการลดนอยลงและปญหาของพระสังฆาธิการไดรับการแกไขอยาง
ถูกตอง 

๒.๖.๕ ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยู
ในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับ
บัญชา ใหเปนไปโดยความเรียบรอย คือ มีการฝกอบรมพระสังฆาธิการอยางตอเนื่อง เจาคณะพระ
สังฆาธิการสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรไดดี มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวัด มีการจัดอบรมและถายทอดแผนปฏิบัติงานเปนประจําทุกป มีการใหรายงานผล
การดําเนินงานของแตละวัดทุกป มีระบบและกลไกการควบคุมดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุ
สามเณรและพระสังฆาธิการ มีนโยบายใหเจาคณะผูปกครองควบคุมและสอดสองดูแลความเรียบรอย
ของพระภิกษุสามเณรอยางสมํ่าเสมอ มีการประชุมเพ่ือวางแผนและกําหนดนโยบายหรือแนวทางใน
การปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ มีผลงานเปนท่ีประจักษแกสาธารณชนและมีแนวทางในการ
ดําเนินงาน และสามารถผลิตผลงานไดอยางตอเนื่อง 

๒.๖.๖ ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน คือ เจาคณะ
ผูปกครองดูแลเอาใจใสในการตรวจตราคณะสงฆสมํ่าเสมอเจาคณะผูปกครองจัดประชุมพระสังฆาธิ
การเปนประจําเจาคณะผูปกครองมีศักยภาพในการควบคุมการประชุมเปนอยางดี ไดรับการอุปถัมภ
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสถานท่ีในการประชุมทท่ีดี มีวัสดุสํานักงานท่ีพรอม มีปฏิทินเก่ียวกับการ
ประชุม และการตรวจตราคณะสงฆ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ตามวาระของมหาเถรสมคม และมติ
ของเจาคณะผูปกครอง หม่ันตรวจตรางานคณะสงฆตามลําดับชั้นท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือมีเรื่องสําคัญ
สามารถเรียกเจาคณะผูปกครองประชุมไดทันทีมีการประชุมครบตามจํานวนครั้งท่ีมหาเถรสมาคม
กําหนดและมีรายงานการตรวจตราคณะสงฆ 
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๓๗๒ วัด 

พระปญญารัตนาภรณ 
รองเจาคณะจังหวัด

ชลบุร ี
 

พระเทพสิทธิเวที 
เจาคณะจังหวัดระยอง 

พระพรหมกว ี
เจาคณะภาค ๑๓ 

 

พระราชวิสุทธิดิลก 
รองเจาคณะภาค ๑๓ 

 
 

พระเทพชลธารมุนี 
เจาคณะจังหวัดชลบุร ี

 

พระบุรเขตธรรมคณี 
เจาคณะจังหวัดตราด 

 

จังหวัดตราด 
มี ๖ อําเภอ 

จังหวัดตราด 
มี ๒๒ ตําบล 

 

จังหวัดตราด 
มี ๑๒๕ วัด 

 

จังหวัดจันทบุร ี
มี ๒๕๘ วัด 

จังหวัดจันทบุรี 
มี ๑๐ อําเภอ 

 

จังหวัดชลบุรี            
มี ๑๐ อําเภอ 

 

พระครูสิริภาวนานุโยค 
รองเจาคณะจังหวัด

ระยอง 
 

พระศรีศาสนโมลี 
รองเจาคณะจังหวัด

จันทบุรี 
 

จังหวัดระยอง 
มี ๘ อําเภอ 

จังหวัดชลบุร ี
มี ๖๗ ตําบล 

จังหวัดระยอง 
มี ๔๖ ตําบล 

จังหวัดจันทบุร ี
มี ๕๐ ตําบล 

 

จังหวัดระยอง 
มี ๒๕๑ วัด 

จังหวัดชลบุร ี
มี ๓๗๒ วัด 

พระปญญารัตนาภรณ 
รองเจาคณะจังหวัด

ชลบุร ี
 

พระเทพสิทธิเวที 
เจาคณะจังหวัดระยอง 

พระพรหมกว ี
เจาคณะภาค ๑๓ 

 

พระราชวิสุทธิดิลก 
รองเจาคณะภาค ๑๓ 

 
 

พระเทพชลธารมุนี 
เจาคณะจังหวัดชลบุร ี

 



๘๑ 
  

๒.๗  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 ผูวิจัย ไดทําการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการในจังหวัด” ปรากฎวา บุคคลผูไดทําศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของมีอยูหลายเรื่อง เพ่ือ
ประโยชนใชเปนตัวอยางอางอิงสนับสนุนการวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยจะไดนําเสนอขอมูลสําคัญๆ ซ่ึงมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๒.๗.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลท่ีมีนักวิจัยหลายทานไดทําการวิจัย

และไดผลการวิจัยตามท่ีผูวิจัยไดพบและผูวิจัยไดนําเสนอดังนี้ 
 

 พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน” มีวัตถุประสงค ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการ
พัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคปจจุบัน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน 
 ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูให
ขอมูลหลักซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมพระสังฆาธิการและนักวิชาการท่ีมีบทบาทใน
การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๑ รูป  และการสนทนากลุม ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๑๐ รูป/คน  
 ผลการวิจัยพบวา การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน 
จํานวน ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการ
ตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น จึงมีองคกร หรือสถาบันท่ีเปน
หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสรางประโยชน  
สรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน ๒) ดานการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการดาน
การศึกษาท่ียังคงไวซ่ึงพระธรรมวินัย แตมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมากข้ึน จึงควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาใหเขากับยุคสมัย วางนโยบายใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให
เกิดเอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพ่ือนําไป
ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีตอไป ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห มีการบริหารจัดการทางดาน
การศึกษาโดยมุงเนนการสงเคราะหประชาชนใหไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไปกับการ
ปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูในทาง
ธรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องตน
ในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาความสําคัญของปญหาอุปสรรค จุดเดน จุดดอยของแตละจังหวัด และเปน
มติของจังหวัดแลวนํามารวมความคิดเห็นเปนระดับภาคตอไป ๔) ดานการเผยแผ มีการพัฒนาใหพระ
สังฆาธิการมีความกาวหนาในการเผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัยปจจุบัน มีความพรอมท้ังใน
การพูด เทศน การบรรยาย การเขียนและพิมพตําราทางพระพุทธศาสนา และแตงตําราทางวรรณคดี 
วรรณกรรม ตําราวิชาการ รวมถึงการมุงเนนใหประชาชนมีกานําไปปฏิบัติตาม ถือวาเปนการสั่งสอน



๘๒ 
  

ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีควบคูกันไป จึงควรมีแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวในการฝกอบรม
ผูนําสงฆท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ดวยการจัดใหมีการรับฟงนโยบาย หลักการเผยแผ และฝกพูด 
เทศน บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือท่ีจะไดทํางานเผยแผเชิง
รุกไดอยางมีประสิทธิภาพ ๕) ดานการสาธารณูปการ ในปจจุบันมี ๒ รูปแบบคือ การพัฒนาตามกําลัง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดมีการวางแผนเอาไวลวงหนา ซ่ึงในปจจุบันมีอยูมาก และการ
พัฒนาโดยการศึกษา และวางแผนการกอสรางสิ่งตาง ๆ ภายในวัดเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานท่ี จึงควร
มีการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการ
วัดดวยความโปรงใส การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
ทองถ่ิน รูปแบบการกอสรางตามภูมิภาคตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณของพ้ืนท่ีนั้นๆ และตอง
คํานึงถึงประโยชนใชสอยตาง ๆ กําลังความสามารถของเจาอาวาสในอนาคต นาจะมีการระดมทุน 
หรือต้ังธนาคารพระพุทธศาสนา เพ่ือเปดโอกาสใหวัดเล็กๆ ท่ีมีการกอสรางแตขาดทุนทรัพยในการ
กอสรางใหไดมีโอกาสไดกูยืมเพ่ือการกอสรางสาธารณูปการของวัดใหมีประสิทธิภาพ และไดเกิดความ
รวดเร็วในการกอสราง เพ่ือพัฒนาวัดใหเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และศูนยกลางทางการ
ศึกษาและการพัฒนาของชุมชน ๖) ดานการสาธารณสงเคราะห การดําเนินการเพ่ือให เปน
สาธารณประโยชน ปจจุบันมีการชวยเหลือประชาชนโดยอยูบนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆจึงควร
มีบทบาทดวยการแนะนําใหเกิดความคิดริเริ่มแกชาวบาน ในชุมชนมีอะไรท่ีจะทําใหเกิดประโยชนแก
สวนรวมโดยทําหนาท่ีเหมาะสมกับบทบาท คํานึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ และไมขัดตอพระ
ธรรมวินัย เปนผูนําในการเสียสละ แสดงภาวะในการเปนผูนําท่ีมีอยูใหประจักษแกคณะสงฆและ
ประชน ดวยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพไปสูยุคโลกาภิวัตน105

๑๐๕ 
 

 ศิริธรสุขโขใจไดวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสงฆระดับปกครองในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา” ปญหาสวนใหญในการปฏิบัติงานของพระสงฆสรุปไดวาเกิดจากการขาดงบประมาณ
บุคลากรแหลงวิชาการวางแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงานการประสานงานความรวมมือและการ
ติดตามประเมินผล การกํากับดูแลรักษา เปนภาระหนาท่ีของเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจา
อาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร เปนผูสนับสนุนเจาอาวาสเพ่ือความชัดเจน106

๑๐๖ 
 

 พระมหาวรัญชัยกลึงโพธิ์ไดวิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆไทยตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆพุทธศักราช ๒๔๘๔.” พบวาการบริหารคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๔๘๔
เปนการปกครองแบบ “สังฆสภา” แบงอํานาจในการบริหารงานออกเปน๓สวนคือสังฆสภาทําหนาท่ี

                                                           
 ๑๐๕พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 ๑๐๖ศิริธรสุขโขใจไดวิจัยเรื่อง, “การปฏิบัติงานของพระสงฆระดับปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา”
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา๑. 
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เปนนิติบัญญัติออกสังฆาณัติ, คณะสังฆมนตรีมีหนาท่ีในการบริหาร, คณะวินัยธรมีหนาท่ีพิจารณา
อธิกรณซ่ึงแตละฝายไดแบงหนาท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง107

๑๐๗ 
 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ  (สมพร  ิตปฺุโ) ไดวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงาน
สาธารณสงเคราะหของวัดในจังหวัดปทุมธานี”ผลการวิจัยพบวา ๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรค
ของการจัดการประสิทธิภาพงานสาธารณสงเคราะหของวัดท้ัง ๔ ดาน คือ ๑) การชวยเหลือเก้ือกูล 
๒) งานการสาธารณะประโยชน ๓) งานการจัดการสาธารณสมบัติ ๔) การชวยเหลือเก้ือกูลประชาชน
และสรรพสัตว เปนบทบาทหนาท่ีของวัดท่ีดําเนินการอยูเปนปกติอยูแลว แตโดยสภาพท่ัวไป คือคน
ไมคอยรู สังคมยังไมเขาใจ ชุมชุนก็ยังไมเขาใจ ความรวมมือมีปญหาและอุปสรรคท่ัวไป ไดแกปญหา
ดานระบบงาน แผนงาน โครงการ ท่ียังไมชัดเจน ปญหาดานคณะทํางานหรือบุคลากรผูรับผิดชอบ 
ปญหาดานการสื่อสารการทํางานและการประสานงานท่ีจะสงผลตอการใหบริการงานสาธารณะ
สงเคราะหของวัด ๒. ปจจัยท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลผลการจัดการงานสาธารณะสงเคราะหของวัดแต
ละดาน คือ ๑) ดานการชวยเหลือเก้ือกูลตองสรางความพรอมตั้งแตความเปนผูนําของเจาอาวาสท่ี
ตองรับรูระบบ  การทํางาน ท้ังในยามปกติและยามวิกฤติ สรางการมีสวนรวมกับกับชุมชน สังคม เพ่ือ
คุณภาพงาน  การสงเคราะหประชาชน สงเคราะหชุมชนและสังเคราะหสังคม ๒) ดานกิจการงานการ
สาธารณะประโยชนวัดตองตอบสนองความตองการของประชาชน ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ในทุก
กิจการงานสาธารณะประโยชน ท่ีวัดตองพรอมใหความเก้ือกูล ทุกภาคสวน และพรอมใหความ
รวมมือกับทุกภาคสวน ๓) ดานการจัดการสาธารณสมบัติ ท่ีเจาอาวาสตองเปนผูนําการสราง
สาธารณะสมบัติ การใหวัดเปนสถานท่ีสาธารณะสมบัติ ท่ีตองมีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ 
โครงการ ท้ังการใหบริการประชาชน รวมมือกับเอกชน และสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน และ 
๔) งานการสาธารณะสงเคราะหการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนและสรรพสัตว วัดตองรวมมือกับ
ชุมชนท้ังการสงเคราะหประชาชน พัฒนาชุมชน และสรางสรรคคุณภาพสังคม ๓. วิธีการจัดการงาน
สาธารณะสงเคราะหท่ีมีประสิทธิผลของวัดในจังหวัดปทุมธานี คือ เจาอาวาสตองรับรูสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แลวมีการพัฒนาวัดและบุคลากรใหมีคุณภาพ มีระบบการมีสวนรวมกับทุก
ภาคสวน วัดตองแสดงบทบาทการสงเคราะหดานการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว สงเสริมชุมชน และ
สรางสรรคสังคม อันจะนํามาซ่ึงผลลัพธของการจัดการงานสาธารณะสงเคราะหของวัดท่ีทําให
ครอบครัวมีความอบอุน ชุมชนมีความเขมแข็งและสภาพสังคมท่ีม่ันคง108

๑๐๘ 
 

นครินทร แกวโชติรุ ง ไดวิจัย เรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปฎก” ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ไดแก ๑) การ
ปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผูมีอานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบ
                                                           
 ๑๐๗พระมหาวรัญชัยกลึงโพธ์ิ,“การปกครองคณะสงฆไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช
๒๔๘๔”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๒), หนา ๑. 
 ๑๐๘พระครูไพศาลวัฒนคุณ  (สมพร  ิตปฺุโ), “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของ
วัดในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 



๘๔ 
  

การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก สวนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธ
องคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตางๆ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพ่ือเปน
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีสําคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือสรางความสามัคคีและหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับผูปกครอง สวน
หลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองสําคัญ ซ่ึงคณะสงฆ
จะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัย109

๑๐๙ 
 สรุปจากการทบทวนงานวิจัยทําใหทราบวาการบริหารท่ีจะทําใหมีประสิทธิผลเกิดจาก

การมีสวนรวมของสมาชิก และความเสียสละและสวนตางๆ ซ่ึงเปนกระบวนการในการบริหารการท่ีจะ
ทราบวาประสิทธิผลของการทํางานจะบรรลุตามเปาหมายไดมากนอยข้ึนอยูกับกําดําเนินการ 

 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุป งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกา
ภิวัตน จํานวน ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ในรูป
แบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการตามมติ
มหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น 
๒) ดานการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการดานการศึกษา
ท่ียังคงไวซ่ึงพระธรรมวินัย แตมีการศึกษาพระปริยัติธรรม
สายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน จึงควร
ใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรมและบาลี ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห มีการบริหาร
จัดการทางดานการศึกษาโดยมุ งเนนการสงเคราะห
ประชาชนใหไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไป
กับการปฏิบัติ ๔) ดานการเผยแผ มีการพัฒนาใหพระ
สังฆาธิการมีความกาวหนาในการเผยแผ และทักษะการใช
ภาษาของสมัยปจจุบัน มีความพรอมท้ังในการพูด เทศน 
การบรรยาย ๕) ดานการสาธารณูปการ ในปจจุบันมี ๒ 
รูปแบบคือ การพัฒนาตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน 
และการพัฒนาโดยการศึกษา  

                                                           
๑๐๙นครินทร แกวโชติรุง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๘๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๗  สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
ศิริธรสุขโขใจ,( มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑). 
 

ปญหาสวนใหญในการปฏิบัติงานของพระสงฆสรุปไดวา
เกิดจากการขาดงบประมาณบุคลากรแหลงวิชาการ
วางแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงานการประสานงานความ
รวมมือและการติดตามประเมินผล การกํากับดูแลรักษา 
เปนภาระหนาท่ีของเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวย
เจาอาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร เปนผูสนับสนุน
เจาอาวาสเพ่ือความชัดเจน 

พ ร ะ ม ห า ว รั ญ ชั ย ก ลึ ง โ พ ธิ์ ,                
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๒), 

การบริหารคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 
๒๔๘๔เปนการปกครองแบบ “สังฆสภา” แบงอํานาจใน
การบริหารงานออกเปน๓สวนคือสังฆสภาทําหนาท่ีเปนนิติ
บัญญัติออกสังฆาณัติ , คณะสังฆมนตรีมีหนาท่ีในการ
บริหาร, คณะวินัยธรมีหนาท่ีพิจารณาอธิกรณซ่ึงแตละฝาย
ไดแบงหนาท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง 

นครินทร แกวโชติรุง, (บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 

รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ ไดแก 
๑) การปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผูมีอานาจสิทธิ์ขาดแต
เพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา และการ
ปกครองแบบสามัคคีธรรม สวนรูปแบบการปกครองใน
พ ระพุ ท ธศาสน านั้ น มี พั ฒ น าการโดย เริ่ ม ต น จ าก
พระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา 
จนกระท่ังพระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการ
ปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) 
หลักการของการปกครองแบบราชาธิป ไตย ได แก 
หลักธรรมตางๆ คืออปริหานิยธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือ
สรางความสามัคคีและหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
ผูปกครอง สวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้น
มีพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองสาคัญ ซ่ึงคณะสงฆ
จะตองดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดี
ภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัย 

  



๘๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๗ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ  (สมพร  ิต
ปฺุโ),(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 
 

๑. สภาพท่ัวไปและปญหาอุปสรรคของการจัดการ
ประสิทธิภาพงานสาธารณสงเคราะหของวัดท้ัง ๔ ดาน คือ 
๑) ดานการชวยเหลือเก้ือกูลตองสรางความพรอมตั้งแต
ความเปนผูนําของเจาอาวาสท่ีตองรับรูระบบ การทํางาน 
ท้ังในยามปกติและยามวิกฤติ สรางการมีสวนรวมกับกับ
ชุมชน สังคม เพ่ือคุณภาพงาน การสงเคราะหประชาชน 
สงเคราะหชุมชนและสังเคราะหสังคม ๒) ดานกิจการงาน
การสาธารณะประโยชนวัดตองตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ในทุกกิจการงาน
สาธารณะประโยชน ท่ีวัดตองพรอมใหความเก้ือกูล ทุก
ภาคสวน และพรอมใหความรวมมือกับทุกภาคสวน ๓) 
ดานการจัดการสาธารณสมบัติ ท่ีเจาอาวาสตองเปนผูนํา
การสรางสาธารณะสมบัติ การใหวัดเปนสถานท่ีสาธารณะ
สมบัติ ท่ีตองมีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ โครงการ 
ท้ังการใหบริการประชาชน รวมมือกับเอกชน และสราง
ความรวมมือกับทุกภาคสวน และ ๔) งานการสาธารณะ
สงเคราะหการชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนและสรรพสัตว 
วัดตองรวมมือกับชุมชนท้ังการสงเคราะหประชาชน 
พัฒนาชุมชน และสรางสรรคคุณภาพสังคม๓. วิธีการ
จัดการงานสาธารณะสงเคราะหท่ีมีประสิทธิผลของวัดใน
จังหวัดปทุมธานี  คือ เจาอาวาสตองรับรูสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม แลวมีการพัฒนาวัดและบุคลากร
ใหมีคุณภาพ มีระบบการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน วัดตอง
แสดงบทบาทการสงเคราะหดานการพัฒนาคน พัฒนา
ครอบครัว สงเสริมชุมชน และสรางสรรคสังคม อันจะ
นํามาซ่ึงผลลัพธของการจัดการงานสาธารณะสงเคราะห
ของวัดท่ีทําใหครอบครัวมีความอบอุน ชุมชนมีความ
เขมแข็งและสภาพสังคมท่ีม่ันคง 
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๒.๗.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ ซ่ึงผูศึกษาวิจัยไดคัดสรร

ผลงานนําเสนอ ดังนี้ 

พระอํานวย หมอกเมฆ ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับ
เจาอาวาสวัดราษฎรในเขตหนเหนือ ภาค ๔” ผลการวิจัยพบวา วัดทุกแหงลวนตองการทรัพยากร
บุคคลท่ีเกง ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม จากสภาพปญหาปจจุบันการบริหารวัดในพระพุทธศาสนา
สําหรับเจาอาวาสวัดราษฎร ในเขตหนเหนือ ภาค ๔ จึงนําไปสูการพัฒนากลยุทธการบริหารสําหรับ
เจาอาวาสวัดราษฎร ท่ีวัดในพระพุทธศาสนาแตละกลุม วัดสามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับสภาพ
การของกลุมวัดนั้นๆ เพ่ือใหวัดดําเนินไปตาวิสัยทัศนพันธกิจและนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
การประยุกตตามหลักพุทธวิธีการบริหารซ่ึงผูวิจัยเรียกกลยุทธการบริหารนี้วา “ปฺฺจบริหาร” (ธ-อ-ว-
อ-ส) ใชสัญลักษณใบโพธิ์มหามงคลคลา เพ่ือบาน วัด ชาวบาน สามประสาน และเปนคาถาสําหรับเจา
อาวาส ๕ ประการ ไดแก 

ธ = ธมฺมาธิปเตยฺโย การถือธรรมเปนใหญซ่ือสัตยสุจริตโปรงใสกันคนเลวเขามาในองคกร
การสรรหาและการคัดเลือกเจาอาวาสวัดท่ีมีความรูความสามารถมีจริยธรรมถือธรรมเปนใหญในการ
บริหารใชหลักธรรมาธิปไตย คือ ถือพระธรรมวินัย ใชหลักกฎหมายใชหลักคุณธรรม 

อ = อปริหานิยธมฺโม การปองกันความเสื่อม นําไปสูความเจริญรุงเรืองการปรับปรุง
โครงสรางใหมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในปจจุบัน การทํางานเปนทีมแบบสมัยใหมเปนกระบวนการ
ตรวจสอบได จัดการปรับรื้อกระบวนการตางๆ ตัดความคร่ําครึออกไปปรับปรุงงานท่ีกําลังดําเนินอยู
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และสามารถจัดการบริหารและระบบควบคุมไดชัดเจน เปลี่ยนโครงสราง
องคการจากลําดับข้ันในแนวดิ่งท่ีผูบริหารหางไกลจากผูปฏิบัติงานมาเปนองคการแบบราบ เนนหลัก
แหงความสามัคคีภายในบาน วัด และ ชุมชน 

ว = วตฺตสมฺปนฺโน ปฏิบัติหนาท่ีศีลธรรมเจาอาวาสตองรูปญหาเสียสละ มีวิสัยทัศนตอง
เปนผูท่ีตอนรับประชาชนแลพระภิกษุสามเณรท่ีมาภายในวัดไดเปนอยางดีมีมนุษยสัมพันธและมีภาวะ
ผูนํา ขยันเอาใจใสชําระปดกวาดใหหมดจด จัดตั้งเครื่องเสนาสนะใหเปนระเบียบหากลยุทธและกลวิธี
สรางศรัทธาเพ่ือใหสามารถเปนท่ีศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถในถ่ินนั้นท้ังโดยตรงและโดยออม ทํา
ตนใหเปนตนแบบท่ีดีของชุมชน 

อ = อิทฺธิบาทธมฺโม การทํางานท่ีดีใหสําเร็จความประสงค ใหความสําคัญดานการศึกษา
พระภิกษุสามเณรวายากสอนยากใหศึกษาพระธรรมวินัย ใชกลยุทธดานการสาธารณูปการ การเงิน
ของวัดเก่ียวกับการกอสรางควรแบงออกเปน ๓ ฝาย คือผูถือเงิน ผูทําบัญชี ผูทําธุรกรรม ไดแก เจา
อาวาสและไวยาวัจกรกําหนดการใช เงินโดยตองโปรงใสตรวจสอบได  พัฒนาปรับปรุงดาน
สาธารณูปการจัดอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น มีระเบียบการจัดอาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 

ส = สงฺคหวตฺถุธมฺโม การสงเคราะห)สิ่งอันเปนความเอ้ือเฟอเก้ือกูลโดยใชกลยุทธการ
สงเคราะหเก้ือกูลพัฒนาอาชีพสาธารณสงเคราะห และแกปญหาความยากจน จัดใหวัดเปนศูนยกลาง
ชุมชน พัฒนาสัมมาชีพเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมรายได ลดรายจาย ตลอดจนระวังขอพิพาทของชุมชน
สงเสริมใหมีการลดละเลิกอบายมุข และจัดการวัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคลองกับ กรมการ
ศาสนา (๒๕๔๒) ไดใหทัศนะไววา การระดมการมีสวนรวม ทํานุบํารุงอุปถัมภศาสนา ดวยสรรพกําลัง
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ขององคกรทางพระพุทธศาสนา และองคกรศาสนาอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถาบันบานและ
สถานศึกษา (บาน วัด โรงเรียน) เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมแกประชาชน เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนขอสังเกตวาการบริหารจัดการวัดควรใชธรรมะเปนเครื่องมือขับเคลื่อนใหสังคม
พัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง110

๑๑๐ 
 

พระครูวิธูรชัยกิจ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีมีวัดเปนฐานในจังหวัด
ชัยนาท” ผลการวิจัยพบวา การบริหารการศึกษาท่ีมีวัดเปนฐาน ในจังหวัดชัยนาท วัดขนาดเล็ก ซ่ึงมี
การบริหารท่ีมีบูรณาการนอย หยอนหรือขาดประสิทธิภาพ เปนภาระตอสังคม เปนภัยตอการอยูรอด
ของวัดในสวนยอยและคณะสงฆไทยโดยรวม มีกรรมการวัดคอยตรวจสอบความคุมคานอย และขาด
หลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี กลาวคือ ใชหลักกฎหมายในวัด
มีการปกครองวัดยึดวัตถุประสงคของวัดเปนหลักในการปกครอง และใชหลักเมตตา และเหตุผลดังนั้น 
เหตุนี้ การประเมินเจาอาวาสใหความสําคัญกับหลักความคุมคาและหลักกฎหมายนอยซ่ึงสะทอนให
การบริหารวัดราษฎร)ท่ีขาดประสิทธิภาพในการบริหารวัดราษฎรมาก ในดานเดียวกันนี้พระสงฆเปน
ผูรับไมคุนเคยกับการให และสิ่งของท่ีประชาชนถวายแกพระสงฆลวนแตเปนสิ่งท่ีดี เชนอาหาร ท่ีดี
ท่ีสุดของชาวบาน เปนตน ท้ังนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวา เจาอาวาสวัดราษฎรในปจจุบันยังคงให
ความสําคัญกับหลักความคุมคานอยซ่ึงถือวาเปนจุดออนเพราะเงินของวัดไดมาจากเงินบริจาคของ
ประชาชน หรืองบประมาณจากรัฐบาลเจาอาวาสไมไดหามาดวยหยาดเหง่ือของตนเองจึงให
ความสําคัญนอยใชจายโดยไมระมัดระวัง หรือ ไมยึดหลักกฎหมาย แตยึดหลักรัฐศาสตร หรือหลัก
ยืดหยุนมากเปนเจาอาวาสออนแอ ดังนั้น ในดานนี้ เจาอาวาสควรเพ่ิมใหความสําคัญกับหลักความ
คุมคา และหลักกฎหมายใหมากข้ึน111

๑๑๑ 
 

โชติ บดรีัฐ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนา” การบริหารคน เนนใหมีการดําเนินไปอยางรวดเร็ว
สนองตองานท่ีไดรับมอบหมายใหทําเพราะการทํางานมีระบบแบบแผนท่ีชัดเจน พระสังฆาธิการจะ
ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว พิจารณาไดจากองคประกอบคือ ๑) ความสามารถในการใชคนถูกตองกับ
ความรูความสามารถ ๒) ศักยภาพของการปฏิบัติงานของผูอยูใตปกครอง ๓) ความรวดเร็วในการ
สนองงานของผูใตบังคับบัญชา ๔) ความพึงพอใจของอุบาสกอุบาสิกา สามารถเรียนรูระบบงานได
อยางรวดเร็ว เกิดจากการทํางานท่ีมีระบบแบบแผน และมีความรูมากข้ึนโดยใชวัดของตนเองเปน
ศูนยกลางในการสงเสริมการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม การบริหารงาน ไดเนนในเรื่องงานดาน
การศึกษาบุคลากรมีความรูความสามารถมากข้ึน การบริหารองคกร ไดเนนในเรื่องคนท่ีจะมาศรัทธา
เขาวัด 

                                                           
๑๑๐พระอํานวย หมอกเมฆ, “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจาอาวาสวัดราษฎรใน

เขตหนเหนือ ภาค ๔”,ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบรหิารอุดมศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง, ๒๕๕๓). 
 

๑๑๑พระครูวิธูรชัยกิจ, “รูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีมีวัดเปนฐานในจังหวัดชัยนาท”, ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๒). 
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จุดเดนของพระสงฆ คือ เปนสื่อบุคคลท่ีเปนแหลงการเรียนรูท่ีสําคัญในลักษณะการเปน
แบบอยาง การสรางความเคารพ ศรัทธาและยึดม่ัน โดยเจาอาวาสมีความโดดเดน เปนผูมีคุณธรรม
เมตตาธรรม ยุติธรรม ความเสียสละ เอาใจใสรับผิดชอบสูง และแกปญหาจุดดอยของบุคลากรในการ
บริหารงาน การบริหารงาน เนนในเรื่องการประยุกตเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารงาน การ
บริหารสถาบันหรือองคกร ไดเนนในเรื่องการจัดทําแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองคกรอยาง
ตอเนื่อง วิธีการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ ใน ๓
ดาน มีขอเสนอแนะ ดังนี้ ควรมีวิธีการพัฒนาคนใหเกง มีความรูความสามารถ ใหมีความรูความเขาใจ
หลักพระศาสนาท่ีถูกตอง โดยวิธีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการมีการศึกษาและพัฒนาภาวะผูนํามีการ
พัฒนาสมรรถนะดานการบริหารงาน โดยอบรมใหพระสังฆาธิการใหเปนผูนําในการพัฒนาจิตใจ
จริยธรรมคุณธรรมและใหมีความรูและทักษะในเรื่องการปองกันไมใหพุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และตั้งม่ันความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืนตอไป112

๑๑๒ 
 

 พระครูภาวนาโสภิต ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา” 
พบวารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนานั้น เปนรูปแบบข้ัน บันใดมีการประสานงานแบบ
บนลงลางลงมาตามลําดับข้ัน คือ ระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล วัด สวนในเขตลานนามีอัตลักษณ
ในดานการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนของตนเอง ดานแนวทางการบริหารจัดการเจาอาวาสสั่งการให
ดําเนินงานตามจารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัตมิา ในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหมมา
ใชเพ่ือรองรับความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายเพ่ือ
ปฏิบัติงานสวนหนึ่งการบริหารเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีเห็นเปนรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรม
ทูต ซ่ึงพระธรรมทูตจะมีหนาท่ีสั่งสอนอบรมและเผยแผพระพุทธศาสนาโดยตรง มีองคกรมีการจัด
อบรมฝกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา แตจาก
การศึกษาพบวาการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนานั้นตองอาศัยความรวมมือกับทุกภาคสวนไมวา
จะเปนรัฐบาลหรือภาคประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือใหพระพุทธศาสนาดํารงตอไปในอนาคต
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๑๑๓ 
 

 สุภาพร มากแจง ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพการจัดการคณะสงฆ” การจัดการศึกษา
ของคณะสงฆ ประกอบดวยการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงหลักการ ๔ ประการ ไดแก ความคาดหวัง
ของสังคมตอบทบาทของสถาบันสงฆ ความตองการการศึกษาของคณะสงฆ สอดคลองกับนโยบาย
กาสรศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษา แหงชาติ ตลอดจนรวมอยูในระบบ
การจัดการศึกษาของชาติไมแยกสวนเฉพาะสงฆ โดยมีผูแทนสงฆเขารวมอยูในคณะกรรมการ
การศึกษาทุกระดับ อันจะชวยเอ้ือประโยชนตอความเปนเอกภาพเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาและ

                                                           
 ๑๑๒โชติ บดีรัฐ, “การบริหารของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความมั่นคง
แหงพระพุทธศาสนา”, รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔). 
 

 ๑๑๓พระครูภาวนาโสภิต, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”,พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 



๙๐ 
  

เปนการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางไดประโยชนสูงสุด รวมท้ังบรรลุจุดมุงหมายของการจัด
การศึกษาเชิงความรูคูคุณธรรม ในดานหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆควรจําแนกหลักสูตรออกเปน
๓ ประเภท ตามสภาพของผูเรียน การสรางหลักสูตรควรดําเนินการโดยคณะผูเชี่ยวชาญหลากหลาย
สาขาท้ังบรรพชิตและ คฤหัสถ โดยคํานึงหลักการจัดการศึกษาท้ัง ๔ ประการ รวมกับภิกษุภาวะและ
วินัยสงฆ ในดานการปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ หนวยงานผูดูแลควรเตรียมการแกกฎระเบียบท่ี
เปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา ตามโครงการศึกษาของชาติ พัฒนาบุคลากรวิชาชีพ สรางความ
ม่ันคงและสวัสดิการแกบุคลากร114

๑๑๔ 
 สายันต โพธิ์สิงห ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยและกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพันธตอ
ความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน ในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัด
ขอนแกน” ผลการวิจัยพบวา ๑) ในภาพรวมปจจัยและกระบวนการบริหารการพัฒนาวัดใหเปนวัด
พัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก และภาวะ
ผูนําดานความฉลาด อยูในระดับมากท่ีสุด ๒) ในภาพรวมปจจัยความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนา
ตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน อยูในระดับมากท่ีสุด สวนการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม หรือธรรมศึกษา อยูในระดับมากท่ีสุด ๓) เม่ือพิจารณา
ความสัมพันธของปจจัย และกระบวนการบริหารกับลักษณะความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนาตัวอยาง
ท่ีมีผลงานดีเดน ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน พบวา ภาวะผูนํา บทบาทของชุมชน 
บทบาทขององคการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ การวางแผน การจัดองคการ การประสานงาน และการบริหาร
แบบมีสวนรวม มีความสัมพันธกับลักษณะความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดนฯ 
ในทิศทางบวกในระดับปานกลาง ๔) ในดานปญหาและแนวทางในการบริหารและกระบวนการบริหาร
วัดพัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน ในเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน พบวา ขาดการกระตุน
ความสนใจจากชุมชน การใหองคการอ่ืนๆ ท่ีเปนหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาวัด115

๑๑๕ 
 

 พระราชรัตนมงคล (มนตรียางธิสาร) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิธีการ
สอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ” 
จุดมุงหมายของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
ของพระสอนศีลธรรมตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม
และเพ่ือติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบรมพบวากลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับการวิจัยในครั้งนี้
ประกอบดวยกลุมตัวอยาง๒กลุมคือ ๑) กลุมพระสงฆจํานวน ๑๒๙ รูปเพ่ือใชในการสํารวจความ
คิดเห็นและความตองการเก่ียวกับวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมท่ี
ปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานคร ๒) พระสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนจํานวน ๓๐รูป    

                                                           
 ๑๑๔สุภาพร มากแจง, “การศึกษาสภาพการจัดการของคณะสงฆ”,ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓). 
 

 ๑๑๕สายันต โพธ์ิสิงห, “ปจจัยและกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการเปนวัด
พัฒ นาตั วอย าง ท่ีมี ผลงานดี เด น ใน เขตการปกครองคณ ะสงฆ จั งห วัดขอนแกน”, รายงานการวิจั ย , 
(มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘). 



๙๑ 
  

ท่ีปฏิบัติงานสอนในกรุงเทพมหานครและท่ีสมัครเขารับการฝกอบรมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก
หลักสูตรฝกอบรมแบบทดสอบกอนและหลังการฝกอบรมแบบประเมินความพึงพอใจและแบบ
สัมภาษณวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. หลักสูตรฝกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมมี
ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองมากกวา ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ๒. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมพบวาหลังการฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมี
คะแนนทดสอบความรูเพ่ิมข้ึนมกกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๓. ผูเขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการใชหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ๔. การติดตามผลการใชอหลักสูตรฝกอบเม่ือเวลาผานไป๑เดือนพบวา (๑) ผูเขารับการ
ฝกอบรมไดนาความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานสอนไดผลจริง (๒) ผูเขารวมประชุม
สนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาหลักสูตรมีความสอดคลองและมีความเหมาะสมท้ังดาน
ระยะเวลาดานเนื้อหาดานกิจกรรมดานสื่อการเรียนการสอนและดานการประเมินผลสามารถนําไปใช
เปนหลักสูตรฝกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมกับนักเรียน
ระดับอ่ืนไดนอกจากนี้หนวยงานอ่ืนท่ีมีโครงการสอนศีลธรรมสามารถนําหลักสูตรฝกอบรมฉบับนี้ไปใช
ฝกอบรมพระสอนศีลธรรมในหนวยงานนั้นไดเชนเดียวกัน116

๑๑๖ 
 สรุปไดวา ลักษณะการบริหารงานหรือลักษณะภาวะผูนําของพระสงฆก็ดีพระสังฆาธิการ
ก็ดี นั้นมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการแกไขปญหาความทุกขยากของชาวชนบท แตการดําเนินงาน
โครงการของพระสงฆพัฒนาสวนใหญแสดงบทบาทในฐานะเปนผูนําการพัฒนา โดยชาวบานมีสวน
รวมในการพัฒนาตนเองดวยความสําเร็จหรือลมเหลวของงาน สังฆพัฒนาจึงไมไดข้ึนอยูกับตัวชาว
ชนบทเอง แตข้ึนอยูกับตัวผูนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 ๑๑๖พระราชรัตนมงคล (มนตรียางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”, ปริญญาดุษฎีบัณฑิต(สาขาวิชา
การศึกษาผูใหญ), (บัณฑิตวิยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๔).   
 



๙๒ 
  

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
พ ระ อํ าน วย  ห ม อก เม ฆ , (บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยภ าคกลาง , 
๒๕๕๓). 
 
 

ธ = ธมฺมาธิปเตยฺโย คือ ถือพระธรรมวินัย ใชหลัก
กฎหมายใชหลักคุณธรรม 
อ = อปริหานิยธมฺโม เนนหลักแหงความสามัคคีภายใน
บาน วัด และ ชุมชน 
ว = วตฺตสมฺปนฺโน สรางศรัทธาเพ่ือใหสามารถเปนท่ี
ศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถในถ่ินนั้นท้ังโดยตรงและ
โดยออม ทําตนใหเปนตนแบบท่ีดีของชุมชน 
อ = อิทฺธิบาทธมฺโม พัฒนาปรับปรุงดานสาธารณูปการ
จัดอาคารสถานท่ีใหสะอาด รมรื่น มีระเบียบการจัด
อาคารสถานท่ีใหเหมาะสม 
ส = สงฺคหวตฺถุธมฺโม การสงเคราะหการระดมการมีสวน
รวม ทํานุบํารุงอุปถัมภศาสนา ดวยสรรพกําลังของ
องคกรทางพระพุทธศาสนา และองคกรศาสนาอ่ืนท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสถาบันบานและสถานศึกษา 
(บาน วัด โรงเรียน) เพ่ืออบรมคุณธรรมจริยธรรมแก
ประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนขอสังเกต
วาการบริหารจัดการวัดควรใชธรรมะเปนเครื่องมือ
ขับเคลื่อนใหสังคมพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง 

พระครูวิธูรชัยกิจ , (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 
๒๕๕๒). 
 

 

การบริหารการศึกษาท่ีมีวัดเปนฐาน ในจังหวัดชัยนาท 
วัดขนาดเล็ก ซ่ึงมีการบริหารท่ีมีบูรณาการนอย หยอน
หรือขาดประสิทธิภาพ เปนภาระตอสังคม เปนภัยตอการ
อยูรอดของวัดในสวนยอยและคณะสงฆไทยโดยรวม มี
กรรมการวัดคอยตรวจสอบความคุมคานอย และขาด
หลักการของการสรางกลไกการบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี กลาวคือ ใชหลักกฎหมายในวัดมีการ
ปกครองวัดยึดวัตถุประสงคของวัดเปนหลักในการ
ปกครอง และใชหลักเมตตา และเหตุผลดังนั้น เหตุนี้ 
การประเมินเจาอาวาสใหความสําคัญกับหลักความคุมคา
และหลักกฎหมายนอยซ่ึงสะทอนใหการบริหารวัด
ราษฎร)ท่ีขาดประสิทธิภาพในการบริหารวัดราษฎรมาก 
ในดานเดียวกันนี้พระสงฆเปนผูรับไมคุนเคยกับการให 
และสิ่งของท่ีประชาชนถวายแกพระสงฆลวนแตเปนสิ่งท่ี
ดี เชนอาหาร ท่ีดีท่ีสุดของชาวบาน เปนตน  



๙๓ 
  

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ (ตอ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

โ ช ติ  บ ดี รั ฐ , (บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน
พระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔). 
 

การบริหารคน เนนใหมีการดําเนินไปอยางรวดเร็วสนอง
ตองานท่ีไดรับมอบหมายใหทําเพราะการทํางานมีระบบ
แบบแผนท่ีชัดเจน พระสังฆาธิการจะดําเนินการไดอยาง
ร ว ด เร็ ว  พิ จ า รณ า ได จ าก อ งค ป ร ะก อ บ คื อ  ๑ ) 
ค ว าม ส าม า รถ ใน ก าร ใช ค น ถู ก ต อ ง กั บ ค ว าม รู
ความสามารถ ๒) ศักยภาพของการปฏิบัติงานของผูอยู
ใตปกครอง ๓) ความรวดเร็วในการสนองงานของ
ผูใตบังคับบัญชา ๔) ความพึงพอใจของอุบาสกอุบาสิกา 
สามารถเรียนรูระบบงานไดอยางรวดเร็ว เกิดจากการ
ทํางานท่ีมีระบบแบบแผน และมีความรูมากข้ึนโดยใชวัด
ของตนเองเปนศูนยกลางในการสงเสริมการศึกษาท้ังทาง
โลกและทางธรรม การบริหารงาน ไดเนนในเรื่องงาน
ดานการศึกษาบุคลากรมีความรูความสามารถมากข้ึน 
การบริหารองคกร ไดเนนในเรื่องคนท่ีจะมาศรัทธาเขาวัด 
จุดเดนของพระสงฆ ไดเนนในเรื่องการจัดทําแผนงาน
หรือโครงการเพ่ือพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง  

 

พระครูภาวนาโสภิต, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณ ฑิต (พระพุทธศาสนา), บัณ ฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, (๒๕๕๖). 
 

รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนานั้น เปน
รูปแบบข้ัน บันใดมีการประสานงานแบบบนลงลางลงมา
ตามลําดับข้ัน คือ ระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล วัด 
ส วน ใน เขตล านนามี อัตลักษณ ในด านการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนของตนเอง ดานแนวทางการบริหาร
จัดการเจาอาวาสสั่งการใหดําเนินงานตามจารีตประเพณี
ท่ีเคยปฏิบัติมา ในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการใหมมาใชเพ่ือรองรับความทันสมัย ตาม
แนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการท่ีมีหนาท่ีกําหนด
นโยบายเพ่ือปฏิบัติงานสวนหนึ่ งการบริหารเผยแผ
พระพุทธศาสนาท่ีเห็นเปนรูปธรรมก็คือ สายงานของพระ
ธรรมทูต ซ่ึงพระธรรมทูตจะมีหนาท่ีสั่งสอนอบรมและ
เผยแผพระพุทธศาสนาโดยตรง มีองคกรมีการจัดอบรม
ฝกฝนรับนโยบายและงบประมาณมาปฏิบัติงานดานการ
เผยแผพระพุทธศาสนา แตจากการศึกษาพบวาการเผย
แผพระพุทธศาสนาในลานนานั้นตองอาศัยความรวมมือ
กับทุกภาคสวนไมวาจะเปนรัฐบาลหรือภาคประชาชน
พุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือใหพระพุทธศาสนาดํารงตอไป 



๙๔ 
  

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ (ตอ) 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
 

สุภาพร มากแจง, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓). 

 

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ ประกอบดวยการจัด
การศึกษา โดยคํานึงถึงหลักการ ๔ ประการ ไดแก ความ
คาดหวังของสังคมตอบทบาทของสถาบันสงฆ ความ
ตองการการศึกษาของคณะสงฆ สอดคลองกับนโยบาย
การศึกษาของชาติตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษา แหงชาติ ตลอดจนรวมอยูในระบบการจัด
การศึกษาของชาติไมแยกสวนเฉพาะสงฆ โดยมีผูแทน
สงฆเขารวมอยูในคณะกรรมการการศึกษาทุกระดับ อัน
จะชวยเอ้ือประโยชนตอความเปนเอกภาพเชิงนโยบายใน
การจัดการศึกษาและเปนการใชทรัพยากรทางการศึกษา
อยางไดประโยชนสูงสุด  

 

สายันต โพธิ์สิงห , (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘). 

 

๑) ในภาพรวมปจจัยและกระบวนการบริหารการพัฒนา
วัดใหเปนวัดพัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน ในเขต
ปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน อยูในระดับมาก และ
ภาวะผูนําดานความฉลาด อยูในระดับมากท่ีสุด ๒) ใน
ภาพรวมปจจัยความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนาตัวอยาง
ท่ี มีผลงานดี เดน  ใน เขตปกครองคณะสงฆจั งหวัด
ขอนแกน อยูในระดับมากท่ีสุด สวนการจัดการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม หรือธรรมศึกษา อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ๓) เม่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัย 
และกระบวนการบริหารกับลักษณะความสําเร็จในการ
เปนวัดพัฒนาตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดน 

  



๙๕ 
  

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ (ตอ) 
 

พระอกนิ ษ ฐ สิ ริป ฺ โญ  (อาจวิชั ย ), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   

๑) การบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิ
การในอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพบวาพระภิกษุมี
ความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดานสาธารณูปการ
ของพระสังฆาธิการอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีโดยภาพ
รวมอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต
ละดานพบวาพระภิกษุมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก
ขอ ๒ ) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานีทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความ
แตกตางตัวแปรพบวาพระสงฆ ท่ี มีอายุพรรษาวุฒิ
การศึกษาสามัญวุฒิการศึกษานักธรรมวุฒิการศึกษาบาลี
ท่ีแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอําเภอเมืองจังหวัด
ปทุมธานีไมแตกตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว๓) ผล
การศึกษาปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกปญหา
การบริหารจัดการดานสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ
ในอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีไดแก ๑) ปญหาเก่ียวกับ
งบประมาณกอสรางไมเพียงพอ ๒) ปญหาเก่ียวกับการ
ขาดการดูแลเอาใจใส ๓) ปญหาเก่ียวกับการใหความรู
เก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัดยังไมเปนระบบแก
พระภิกษุสามเณรจึงมีขอเสนอแนะประกอบดวย ๑) 
จัดหางบประมาณสารองไวมากๆใหเพียงพอกับการ
ก อส ร าง  ๒ ) จา เป น ต อ งมี การตั้ งคณ ะกรรมการ
ควบคุมดูแลใหมีผูรับผิดชอบท่ีเปนรูปธรรมและเอาใจใส
จริงๆ๓) การใหความรูเก่ียวกับการจัดศาสนสมบัติของวัด
ใหเกิดความสํานึกรักศาสนสมบัติของวัด 

  



๙๖ 
  

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพระสังฆาธิการ (ตอ) 
พระราชรัตนมงคล (มนตรียางธิสาร), 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๕๔).   

๑. หลักสูตรฝกอบรมวิธีสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของพระสอนศีลธรรมมีผลการประเมินดชันีความ
สอดคลองมากกวา ๐.๐๕ และมีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด 
๒. ผลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมพบวาหลังการ
ฝกอบรมผูเขารับการฝกอบรมมีคะแนนทดสอบความรู
เพ่ิมข้ึนมกกวากอนการฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
๓. ผู เขารับการฝกอบรมมีความพึงพอใจตอการใช
หลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมากท่ีสุด 
๔. การติดตามผลการใชหลักสูตรฝกอบเม่ือเวลาผานไป๑
เดือนพบวา (๑) ผูเขารับการฝกอบรมไดนาความรูท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมไปใชปฏิบัติงานสอนไดผลจริง (๒ ) 
ผูเขารวมประชุมสนทนากลุมมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วาหลักสูตรมีความสอดคลองและมีความเหมาะสมท้ัง
ดานระยะเวลาดานเนื้อหาดานกิจกรรมดานสื่อการเรียน
การสอนและดานการประเมินผลสามารถนําไปใชเปน
หลักสูตรฝกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตนของพระสอนศีลธรรมกับนักเรียนระดับอ่ืนได 

 
๒.๗.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการปกครองคณะสงฆ 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆไดมีผูศึกษาวิจัยไวหลายทาน ซ่ึงผูวิจัยได
นํามาเปนแนวทางในการศึกษาและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 

 

 กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายใน
ประเทศไทย” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เพ่ือแสวงหาความเปนจริงในทรรศนะของผูทําการวิจัย เพราะมีขอมูลหลายประการท่ีไมอาจเห็นไดชัด
ในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม นอกจากจะเขาไปสัมผัสดวยตนเองเปนระยะเวลาหนึ่ง การดําเนินการ
ศึกษาวิจัยเปนลักษณะดังนี้ กรอบทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือพระราชบัญญัติคณะสงฆ หนาท่ีการ
งานของผูบริหารตามแนวทางและหลักการ (POSDCoRB) และการวิเคราะหสถานการณ (SWOT) 
ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณตามกรอบพระราชบัญญัติ
สงฆและหลักการ (POSDCoRB) พบวา การบริการกิจการดานการปกครองของคณะสงฆจีนนิกาย 
กําหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย กฎหมายและจารีตประเพณี การจัดองคกรเปนไปตาม
ความเหมาะสม และบริบทของวัด การสรรหาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติ การสั่งการเปนเสนตรงจาก
บนลงลาง การประสานงานดี มีการรายงานเปนวาจาอยางไมเปนทางการ การงบประมาณมีพระ
เจาหนาท่ีรับผิดชอบและตรวจสอบโดยเจาอาวาส (A=Administration) การบริหาร หมายถึง      



๙๗ 
  

การบริหารกิจการดานการปกครอง แบงการปกครองเปนเจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจา
อาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร เปนผูสนองงานเจาอาวาส การกระจายงานแบงเปน ๕ กอง    
คือ กองแผนงาน กองการปกครอง กองการบัญชีและการเงิน กองโภชนาการ และกองโยธา117

๑๑๗ 
 

 กฤษดามมตะขบ ไดวิจัยเรื่องทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสราง
อํานาจการปกครองวัดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ.๒๕๐๕ พบวาทัศนคติของพระสงฆโดยท่ัวไป
มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางอํานาจเห็นวาโครงสรางอํานาจเดิมไมสอดคลองกับโครงสราง
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศเจาอาวาสมีอํานาจมากเกินไปควรนําพระธรรมวินัยมายึด
เปนหลักในการตัดสินปญหาควรมีการกระจายอํานาจใหพระสงฆภูมิภาคในทุกข้ันตอนของการบริหาร
การแตงตั้งและถอดถอนรัฐควรเขามามีบทบาทชวยเหลือสถาบันศาสนามากข้ึนและนอกจากนี้
ประชาชนควรเขามามีอํานาจในระดับท่ีเหมาะสม118

๑๑๘ 
 

 พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการดานการ
ปกครองคณะสงฆ ในอําเภอเสาไหจังหวัดสระบุรี การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาท
การบริหารกิจการคณะสงฆ  ดานการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี 
ตามความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ ๒)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆตอบทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆ  ดานการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ตาม
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ โดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาปญหาและ
อุปสรรค และแนวทางแกปญหาดานการปกครองคณะสงฆของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ  ในอําเภอเสาไห  จั งหวัดสระบุรีโดยในการศึกษาครั้ งนี้  เปนการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เก็บขอมูลภาคสนาม (Field Study) จากพระสังฆาธิการ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆสังกัดมหานิกาย อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการ
เปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซีและมอรแกน(Krejcieand Morgan)ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
๑๖๙ คน โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนท้ังปลายปด และปลายเปด ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลท่ีได โดยหาคาความถ่ี 
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean)สวน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation :S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาที (T-Test) และคาเอฟ (F-test) วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตางตั้งแต ๓ 
กลุมข้ึนไป โดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยสุดท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) ผลการวิจัย
พบวา๑. ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ  ดานการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 
๓.๙๑  เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ ดานการ

                                                           
 ๑๑๗กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ , “การบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 

 ๑๑๘กฤษดา  มมตะขบ, “ทัศนคติของพระสงฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสรางอํานวยการปกครองวัด
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕”, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓). 



๙๘ 
  

ปกครองของพระสังฆาธิการอยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ คือ  ดานการปกครองตามพระธรรม
วินัย ดานการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ ดานการปกครองภายในวัด ๒. การเปรียบเทียบ
คุณภาพการความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ  ดานการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรีจําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
ทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน  สวนพระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลีตางกัน มี
ความคิดเห็นแตกตางกัน ๓. ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ  ดานการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ๑) ผูบริหารสั่งงานปฏิบัติการไดไมคอย
สมบูรณตามพระธรรมวินัย ๒) การออกกฎระเบียบขอบังคับของพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการสวน
ใหญไมคอยตั้งใจเทาท่ีควร ๓) ชาวบานบางคนยังไมเขาใจกฎระเบียบพระธรรมวินัยภายในวัด ๔) การ
ขัดแยงกันและไมเขาใจกันในเรื่อง พระธรรมวินัย ๑) ขาดความเด็ดขาดในการดูแล เครงครัดตาม
กฏหมายคณะสงฆเกินไป ๒) การไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูบังคับบัญชาในขอกฏหมายคณะสงฆ ๓) 
การติดตอสื่อสารไมชัดเจน เชื่อยชาตอการทํางานของคณะสงฆ ๔) ขาดความกระตือรือลนในการ
ทํางานตามกฏหมายของคณะสงฆ ๑) การไมใหความเคารพกันของผูบวชกอนหลัง ๒) พระภิกษุ
สามเณรมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไม ท่ัวถึง ๓) ผูปกครองไมทราบปญหาท่ีแทจริงของ
ผูใตบังคับบัญชา ๔) พระเถระผูใหญไมคอยใกลชิดกับพระภิกษุสามเณรเทาท่ีควร119

๑๑๙ 
 

พระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการดานการ
ปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของ
พระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (๒) เพ่ือเปรียบเทียบ
บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการดานการ
ปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางท่ีเปนพระภิกษุสงฆซ่ึงสังกัดในเขตปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม จํานวน ๒๕๐ รูปโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (ClusterSampling) เครื่องมือท่ีใชใน      
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  (Questionnaire) วิ เคราะหขอมูล ท่ี ได โดยหาคา       
ความ ถ่ี  (Frequency) ค าร อยละ (Percentage) ค า เฉลี่ ย (Mean) ส วน เบี่ ย ง เบ น มาตรฐาน 
(StandardDeviation: S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) โดยใชวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (OneWayANOVA) สําหรับตัวแปรท่ีมี ๓ คาข้ึนไป เม่ือพบวามี
ความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางหลายคูโดยวิธีหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least 
Significant Difference : LSD) ผลการวิจัยพบวา ๑.บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครอง
คณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม พบวาพระสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสังฆาธิ
การดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก       
(= ๓.๖๐) ๒. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนคร
ชัยศรีจังหวัดนครปฐมทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตัวแปร พบวา อายุ จํานวน

                                                           
 ๑๑๙พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร),  บทบาทพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆใน
อําเภอเสาไหจังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 



๙๙ 
  

พรรษาวุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี และวุฒิการศึกษาทางสามัญมีผลใหความ
คิดเห็นของพระภิกษุสงฆท่ีมีตอบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกันจึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกขอท่ีตั้งไว ๓. ผลการศึกษา
ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกปญหาบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ 
อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม พบวาขาดการเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดผูบริหารสั่งงานปฏิบัติการ
ไดไมคอยสมบูรณตามนโยบายและขาดพระท่ีมีความรูความสามารถในการใหความรูในการปกครอง
แนวทางในการแกไขปญหา ไดแกควรดูแลพระสงฆใหท่ัวถึงและเสมอภาคท้ังตองสนับสนุนให
การศึกษากับพระภิกษุสงฆในอําเภอนครชัยศรีเพ่ือจะไดมีพระภิกษุสงฆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน120

๑๒๐ 
 

 พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม) อําภา ไดวิจัยเรื่อง บทบาทเจาอาวาสดานการปกครอง
และดานการเผยแผศาสนธรรม : กรณีศึกษาเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
พบวาดานการปกครองเจาอาวาสทุกวัด ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ๕ ตําบล ตางก็ยึดหลักพระธรรม
วินัยและยังอิงอาศัยพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ กฎ ระเบียบ ขอบังคับและมติมหาเถร
สมาคม ในการสนับสนุนสงเสริมการบริหารคณะสงฆใหเกิดความเรียบรอยดีงามในหมูสงฆ 
นอกจากนั้นเจาอาวาสทุกวัดยังไดตั้งกฎระเบียบกติกาของวัดข้ึนมาอีก เพ่ิมเติมอีกนอกเหนือไปจาก
กฎระเบียบของมหาเถรสมาคม เพราะเหตุวาปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปมาก 
เพราะพระธรรมวินับและศีลอาจจะไมครอบคลุมไดท่ัวถึง เจาอาวาสจึงตองตั้งกฎระเบียบกติกาข้ึนมา
อีกเพ่ือควบคุมความประพฤติของพระภิกษุสามเณรใหเปนไปในทางเดียวกัน121

๑๒๑ 
 

 วินัย สมมิตร,บุปผา ทิพยสภาพกุล และประเสริฐ เรือนนะการ ไดวิจัยเรื่อง 
“ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด: กรณีศึกษาวัดพระบาทน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” 
ผลการวิจัยพบวาวัดพระบาทน้ําพุปฏิบัติภารกิจครบถวนสมบูรณท้ัง ๖ ดาน ดานการปกครองของวัด
พระบาทน้ําพุ ไดจัดใหความรูแกชุมชนเรื่องโรคเอดสเต็มรูปแบบ มีการใหการดูแลเลี้ยงดูตลอดจนให
การศึกษาอบรม เจาอาวาสเปนผูท่ีมีความสามารถพิเศษในการเทศนาธรรมและบรรยายใหความรูได
อยางเหมาะสม ทําหนาท่ีเผยแผศาสนธรรมไปพรอมๆ กับการใหความรูเรื่องโรคเอดสแกสังคม122

๑๒๒ 
สรุปไดวา การบริหารกิจการคณะสงฆนั้น ผูบริหารท่ีสําคัญคือพระสังฆาธิการในระดับ

ตางๆ เปนลําดับชั้น ในงานบริหารและปฏิบัติงานนั้นพระสังฆาธิการในทุกระดับ ตองชวยกัน
ขับเคลื่อนกิจการงานคณะสงฆและประสานสัมพันธกันอยางมีระบบระเบียบ มีความเคารพใหเกียรติ
กัน มีความสมัครสมานสามัคคีแกกัน มีการจูงใจและใหขวัญกําลังใจ ตองเสียสละเพ่ือสวนรวม ภายใต

                                                           
 ๑๒๐พระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร), บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ 
อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๒๑พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม) อําภา, “บทบาทเจาอาวาสดานการปกครองและดานการเผยแผศา
สนธรรม : กรณี ศึกษาเจ าอาวาสใน เขตอําเภอเมืองเชียงใหม  จั งห วัด เชียงใหม”, รายงานการวิจั ย , 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม), ๒๕๔๕. 
 ๑๒๒วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพยสภาพกุลและประเสริฐ เรือนนะการ, “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ของวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทนํ้าพุอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, รายงานการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักงานการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 



๑๐๐ 
  

พระธรรมวินัย พระสังฆาธิการมีหนาท่ีในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยดังนั้นบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆจึงยอมมีปญหาอัน
เนื่องมาจากพ้ืนความรูของพระสังฆาธิการเพ่ือเปนขอมูลในแนวทางการพัฒนากิจการคณะสงฆสืบไป
ผูวิจัยไดสรุป เนื้อหาสาระสําคัญๆ ไดตามตารางท่ี ๒.๙ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆ 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 
กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๐), 

การบริการกิจการดานการปกครองของคณะสงฆจีนนิกาย 
กําหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย กฎหมายและ
จาริตประเพณี การจัดองคกรเปนไปตามความเหมาะสม และ
บริบทของวัด การสรรหาบุคลากรพิจารณาคุณสมบัติ การสั่ง
การเปนเสนตรงจากบนลงลาง การประสานงานดี มีการ
รายงานเปนวาจาอยางไมเปนทางการ การงบประมาณมีพระ
เจ าห น า ท่ี รั บ ผิ ด ชอบ และตรวจสอบ โดย เจ าอาวาส 
(A=Administration) การบริหาร หมายถึงการบริหารกิจการ
ดานการปกครอง แบงการปกครองเปนเจาอาวาส รองเจา
อาวาส และผูชวยเจาอาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร 
เปนผูสนองงานเจาอาวาส การกระจายงานแบงเปน ๕ กอง 
คือ กองแผนงาน กองการปกครอง กองการบัญชีและการเงิน 
กองโภชนาการ และกองโยธา 

กฤษดามมตะขบ,
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๓).            

๑) นําพระธรรมวินัยมายึดเปนหลักในการตัดสินปญหา 
๒) กระจายอํานาจใหพระสงฆภูมิภาคในทุกข้ันตอนของการ
บริหาร 
๓) รัฐควรเขามามีบทบาทชวยเหลือสถาบันศาสนามากข้ึน 

พระครูสังวรสาธุวัตร, 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗). 

๑) ควรดูแลพระสงฆใหท่ัวถึงและเสมอภาค 
๒) สนับสนุนใหการศึกษากับพระภิกษุสงฆในอําเภอนครชัย
ศรีเพ่ือจะไดมีพระภิกษุสงฆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

พระครูสิริอาภากร, (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬ าลงกรณ ราชวิทยาลั ย
,๒๕๕๒).  

๑) ยึดหลักพระธรรมวินัย 
๒) เจาอาวาสทุกวัดยังไดตั้งกฎระเบียบกติกาของวัดข้ึนมาอีก
เพ่ิมเติม 

  



๑๐๑ 
  

ตารางท่ี ๒.๙ สรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆ (ตอ) 
 

พ ระใบ ฎี ก าสมช าย  ธ มฺ ม ธ โร , 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗). 

๑) ผูบริหารสั่งงานปฏิบัติการไดไมคอยสมบูรณตามพระธรรม
วินัย  
๒) การออกกฏระเบียบขอบังคับของพระธรรมวินัย พระ
สังฆาธิการสวนใหญไมคอยตั้งใจเทาท่ีควร  
๓) ชาวบานบางคนยังไมเขาใจกฎระเบียบพระธรรมวินัย
ภายในวัด  
๔) การขัดแยงกันและไมเขาใจกันในเรื่อง พระธรรมวินัย  
๕) ขาดความเด็ดขาดในการดูแล เครงครัดตามกฏหมายคณะ
สงฆเกินไป  
๖) การไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูบังคับบัญชาในขอกฏหมาย
คณะสงฆ  
๗) การติดตอสื่อสารไมชัดเจน เชื่อยชาตอการทํางานของ
คณะสงฆ  
๘) ขาดความกระตือรือลนในการทํางานตามกฏหมายของ
คณะสงฆ   
๙)  การไมใหความเคารพกันของผูบวชกอนหลัง   
๑๐) พระภิกษุสามเณรมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไมท่ัวถึง  
๑๑) ผูปกครองไมทราบปญหาท่ีแทจริงของผูใตบังคับบัญชา        
๑๒) พระเถระผู ใหญไมคอยใกลชิดกับพระภิกษุสามเณร
เทาท่ีควร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
  

๒.๘ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓” ผูวิจัยไดกําหนดแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑๑ แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพการปกครองคณะสงฆในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ๑) หม่ันประชุมเนืองนิตย 
 ๒) พรอมเพรียงกันประชุม 
 ๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรง 
     บัญญัติ 
 ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับ 
     ถือภิกษุเหลานั้น 
 ๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความยากท่ี 
     เกิดข้ึน  
 ๖) ยินดีในเสนาสนะ 
 ๗) สพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมา  
    ขอใหมา 
 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
๑. ดําเนินงานปกครองคณะสงฆให 
    เปนไปตามพระธรรมวินัย 
๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความ 
    สงบเรียบรอยดีงาม 
๓. ระงับอธิกรณ 
๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะปกครอง 
    ใหเปนไปโดยชอบ 
๕. ควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะ 
    ปกครอง 
๖. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ 
    ในเขตปกครองของตน 
 



บทท่ี ๓ 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ

ภาค ๑๓” เปนการวิจัยแบบผสานพิธี (Mixed Methods Research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยและข้ันตอน
ในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                          
 ๓.๒ ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 ๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล                                                         
 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
เปนการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ผูวิจัยได

กําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
๓.๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาเอกสารของประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ (Documentary Study) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และ
การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) เพ่ือใหได
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดังนี้ 
  ๑.๑ ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depthinterview) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวย 
พระสังฆาธิการหรือจากกลุมพระสงฆท่ีมีสวนรวมเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ จํานวน ๒๑ รูป/คน  
  ๑.๒ การสนทนากลุม (Focus GroupDiscussion) พระภิกษุและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 
๑๓ รูป/คน เพ่ือแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในบางประการ และขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีผูวิจัยไดสังเคราะห
ขอมูลจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือใหไดแนวทางนําเสนอประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีมีความสมบูรณ 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
เปนการวิจัยโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือการวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย ดังนี้ 



๑๐๕ 
 

๑. ศึกษาวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานหลักการแนวคิดท่ีเก่ียวของกับหัวขอการวิจัยเพ่ือการกําหนด
กรอบแนวคิดและระบบงานวิจัย 

๒. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดรูปแบบการวิจัย คุณลักษณะขอมูล
การกําหนดนิยามศัพทเชิงปฏิบัติการนําไป การสรางเครื่องมือทางการวิจัย 

๓. รางเครื่องมือวิจัยเพ่ือใชในการเก็บขอมูลท่ีเปนความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในรูปแบบ
ของแบบสอบถามการวิจัย เพ่ือการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามตอประเด็นขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๔. การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย 
 ๕. นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทาน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) โดยการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงค IOC (Index of Congruence)0

1  
 ๖. นําเครื่องมือท่ีตรวจสอบแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ี ๓๐ ชุดเพ่ือหาคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficients)     
ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)1

2 
  

๓.๒ ประชากรกลุมตัวอยางและผูใหขอมูลสําคัญ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานประชากรท่ีใชในการวิจัย โดยแบงเปน
ผูใหขอมูล ดังนี้ 
 ๑. ผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In–depth interview) โดยผูวิจัย
คัดเลือกจาก พระสังฆาธิการหรือจากกลุมพระสงฆท่ีทํางานดานการปกครองท่ีมีสวนรวมในประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีใชเปนกรณีศึกษาเพ่ือศึกษาถึง
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ จากผูเชี่ยวชาญใน
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ รวมท้ังสิ้น ๒๑รูป/คน ไดแก 
  ๑.๑ ผูเชี่ยวชาญไดมาจากกลุมพระสังฆาธิการ ในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ จํานวน ๑๗ รูปประกอบดวย 
 ๑) พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ. ๙) ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง       
วัดสามพระยา รองเจาคณะภาค ๑๓ 

                                                 
 1สมจิตร แกวนาค, “การพัฒนาและการศึกษาความเปนไปไดของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝกอบรมของทัพอากาศ”, ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 
๒๕๔๑), หนา ๑๕๘. 
 

 2ประยูรอาษานาม, คูมือวิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒, (ขอนแกน : มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๑), 
หนา ๘๗.  
 



๑๐๖ 
 

 ๒) พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) เปรียญธรรม ๗ ประโยค การศึกษานักธรรมเอก 
ตําแหนง เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุร ี
 ๓) พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร) เปรียญธรรม ๗ ประโยค การศึกษานักธรรมเอก       
เจาอาวาสวัดเนินพระ เจาคณะจังหวัดระยอง 
 ๔) พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) การศึกษานักธรรมเอก ป.บส. จล.เจาอาวาสวัดบูรพา
พิทยารามเจาคณะจังหวัดจันทบุร ีตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 
 ๕) พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม) เปรียญธรรม ๕ ประโยค การศึกษานักธรรมเอก 
เจาอาวาสวัดบางปรือ เจาคณะจังหวัดตราด ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 
 ๖) พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป) เปรียญธรรม ๙ ประโยค การศึกษานักธรรมเอก
ปริญญาโท (พธ.ม.) เจาอาวาสวัดโคงสนามเปา รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี 
จังหวัดจันทบุรี 
 ๗) พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) การศึกษานักธรรมเอก กศ.ม.กิตติมศักดิ์        
เจาอาวาสวัดลุม เจาคณะอําเภอเมือง ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 ๘) พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร) การศึกษานักธรรมเอก ปริญญาโท (พธ.ม.) 
เจาอาวาสวัดบานคาย เจาคณะอําเภอบานคาย ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
 ๙) พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ) เปรียญธรรม ๓ ประโยค การศึกษานักธรรม
เอก ปริญญาตรี (พธ.ม.) ตําแหนงเจาคณะอําเภอศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอ      
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี   
 ๑๐) พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร) การศึกษานักธรรมเอก ปริญญาโท (พธ.ม.) 
เจาอาวาสวัดหนองใหญ ศิริธรรม เจาคณะอําเภอหนองใหญ  ตําบลหนองใหญ  อําเภอหนองใหญ        
จังหวัดชลบุร ี
 ๑๑) พระครูกัลยาณานุรักษรักษ (เพียง ทีปธมฺโม) การศึกษานักธรรมเอก เจาอาวาสทาพริก
เจาคณะอําเภอคลองใหญ ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  
 ๑๒) พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม) การศึกษานักธรรมเอก ปริญญาโท (พธ.ม.)      
เจาอาวาสวัดมาบขา เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา 
จังหวัดระยอง 
 ๑๓) พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย) การศึกษานักธรรมเอก ปริญญาโท (พธ.ม.) 
เจาอาวาสวัดสัตหีบ เจาคณะอําเภอสัตหีบ ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
 ๑๔) พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท) เปรียญธรรม ๗ ประโยค การศึกษานักธรรมเอก ป.บส.    
เจาอาวาสวัดไผลอม เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
 ๑๕) พระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺญาวุฑฺโฒ) การศึกษานักธรรมเอก ตําแหนงคณะ
อําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัดสุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 



๑๐๗ 
 

 ๑๖) พระครูศรีปริยัติโกวิท (ชิ้น ปฺาวชิโร) เปรียญธรรม ๖ ประโยค การศึกษานักธรรม
เอกปริญญาโท (พธ.ม.) เจาอาวาสวัดโขด เจาคณะอําเภอปลวกแดง ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง 
จังหวัดระยอง 
 ๑๗) พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโร) เปรียญธรรม ๔ ประโยค การศึกษานักธรรม
เอกปริญญาโท (พธ.ม.) เจาอาวาสวัดสามผาน เจาคณะอําเภอทาใหม ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี 

๑.๒ ผูเชี่ยวชาญจากกลุมนักวิชาการ จํานวน ๔ คน 
 ๑๘. นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 
 ๑๙. นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
 ๒๐. นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี 
 ๒๑. นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง 
 ๒. ผู ใหขอมูลสําคัญดานการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จาก
ผูเชี่ยวชาญพระภิกษุและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๑๓รูป/คน ประกอบดวย 
 ๑. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ,ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ๒. พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ๓. พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุธีโร) เจาคณะอําเภอแกลง เจาอาวาสวัดถนนกระเพรา 
 ๔. พระครูโสภิตปญญากร (เชาวลิตร ชิตงฺกโร) รองเจาคณะอําเภอเมืองระยอง เจาอาวาสวัด
ปาประดู (พระอารามหลวง) 
 ๕. พระมหาสมภพ สมภทฺโท รองเจาคณะอําเภอแกลงรูปท่ี ๒ เจาอาวาสวัดชากขุนวิเศษ 
 ๖. พระครูโสภณกิจจานุวัตร เจาคณะตําบลนายายอาม เขต ๑ เจาอาวาสวัดโพธิ์ลังกา 
 ๗. พระครูสุวิมลกิจโกศล เจาคณะตําบลชางขาม เจาอาวาสวัดหนองไทร 
 ๘. พระครูวิสุทธิสารโสภิต (สมศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต) เจาคณะตําบลเนินฆอ  เจาอาวาสวัดเนินฆอ 
 ๙. พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล เจาคณะตําบลตะพล เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎรบํารุง 
 ๑๐.พระครูบวรศีลวัฒน (อํานวย สีลธโร) เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา 
 ๑๑. พระครูโสภณพัฒนวงศ (สงกรานต สิริธโร) เจาอาวาสวัดเนินทราย 
 ๑๒. พระปลัดปรีชา นนฺทโก เจาอาวาสวัดถํ้าเขาโบสถ 
 ๑๓. อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร 
 ๓. ผูใหขอมูลเชิงปริมาณคือ พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดแก
พระสังฆาธิการท่ีใชเปนกรณีศึกษาจํานวน ๔ จังหวัดไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด จํานวน ๑,๓๓๒ รูป 



๑๐๘ 
 

 กลุมตัวอยาง มาจากการเปดตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน (Taro Yamane)3จํานวน
กลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐๒ รูป โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionare) แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ตามตาราง ๓.๑      
มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจาํนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

พ้ืนท่ี จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 
จังหวัดชลบุร ี ๕๔๑ ๑๒๓ 
จังหวัดระยอง ๓๘๐ ๘๖ 
จังหวัดจันทบุร ี ๒๕๘ ๕๙ 
จังหวัดตราด ๑๕๓ ๓๔ 

รวม ๑,๓๓๒ ๓๐๒ 

 

๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการสรางเครื่องมือและอธิบาย ลักษณะของเครื่องมือ 
ประกอบดวยแบบสัมภาษณ แบบสอบถามและสนทนากลุมเฉพาะ ดังนี้ 
 

  ๑.การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัยโดยศึกษาเอกสารวิชาการและจากงานวิจัยตางๆ
ท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ โดยมี
เครื่องมือในการวิจัย ๓ ชนิด ประกอบดวย ๑) แบบสัมภาษณ  ๒) แบบสนทนากลุมเฉพาะและ             
๓) แบบสอบถามโดยมีข้ันตอน ดังนี้  
 

๑.๑ แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) 
ผูวิจัยไดวิเคราะหประเด็นสําคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะหสาระสําคัญจากนิยามศัพท

เชิงปฏิบัติการแลวไดรางแบบสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาไดตรวจสอบคุณภาพในดาน
ตางๆ ดังนี้ 

  ๑) การใชถอยคําสํานวนภาษาของขอคําถาม 
  ๒) โครงสรางของประเด็นเนื้อหาคําถามท่ีครอบคลุมสาระสําคัญ รูปแบบการ

ปกครองท้ัง ๖ ดาน         

                                                 
 3สุวรียศิริโภคาภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏเทพสตรี, 
๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๒. 
 



๑๐๙ 
 

     ๓) กรอบประเด็นและขอคําถามครอบคลุมเนื้อหาสําคัญท่ีตองการตามวัตถุประสงค
การวิจัยท่ีกําหนดไว 

  ๔) เสนอรางเครื่องมือ ประเด็นการสนทนากลุมตออาจารยท่ีปรึกษาและปรับปรุง
แกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา 
   ๕) นําเครื่องมือท่ีแกไขปรับปรุงสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับผูเชี่ยวชาญและผูให
ขอมูลในการสัมภาษณ จํานวน ๒๑ รูป/คน 
 ๑.๒ สนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
   การสรางแนวคําถามในการสนทนากลุม ผูวิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
   ๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปกครองจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
บทความ ตํารา คัดสําเนาจากรายงานวิจัยหรือบทความ 
   ๒) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมาสรางประเด็นคําถามท่ี
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
   ๓) เสนอรางเครื่องมือ ประเด็นการสนทนากลุมตออาจารยท่ีปรึกษาและปรับปรุง
แกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนํา 
   ๔) นําเครื่องมือท่ีแกไขปรับปรุงสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลในการสนทนากลุมเฉพาะ
กับผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๓ รูป/คน    
 ๑.๓ แบบสอบถาม (Questionnaires)  ใชเปนเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะหระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ดังนี้ 
   ๑) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแนวทางการปกครอง ท้ัง ๖ ดาน จาก
เครือขายอินเทอรเน็ต บทความ ตํารา คัดสําเนาจากรายงานการวิจัยหรือบทความตามเว็บไซต 
   ๒) นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสรางกรอบของ
คําถาม โดยสรางเครื่องมือจากกรอบเนื้อหาในคําจํากัดความของศัพทท่ีใชในการวิจัย 
   ๓)  เสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาและปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารย
ท่ีปรึกษาแนะนํา 
   ๔) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๕ ทานเพ่ือตรวจสอบ
ความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสราง 
(Construct validity) โดยการหาคา IOC (Rovinelle & Hambleton)4 
   ๕) นําเครื่องมือท่ีตรวจสอบแลวแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมตัวอยางท่ีเปน
ขอมูลกับพระสังฆาธิการจํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเท่ียง (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา

                                                 
  4สมจิตรแกวนาค, การพัฒนาและศึกษาความเปนไปไดของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรฝกอบรม
ของกองทัพอากาศ, ปริญญานิพนธดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนา),(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๔๑). 



๑๑๐ 
 

(Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach5 ไดคาสัมประสิทธิ์ของความเท่ียงรายขอเทากับ ๐.๙๕๕
(ตามภาคผนวก) และสัมประสิทธิ์ของความเท่ียง ท้ังฉบับ  
  ๖ ) นําเครื่องมือท่ีแกไขปรับปรุงสมบูรณแลว ไปเก็บขอมูลกับพระภิกษุ และ
ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยกลุมตัวอยางท้ังสิ้น ๓๐๒ รูป มีลักษณะเปนแบบสอบถามประมาณคา   
๕ ระดับ5

6 โดยแตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
    คะแนน ๕ หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นวา  มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
    คะแนน ๔ หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นวา  มีประสิทธิผลมาก 
    คะแนน ๓ หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นวา  มีประสิทธิผลปานกลาง 
    คะแนน ๒ หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นวา  มีประสิทธิผลนอย 
    คะแนน ๑ หมายถึง  ผูตอบมีความคิดเห็นวา  มีประสิทธิผลนอยท่ีสุด 
  ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
  เครื่องมือท่ี ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ โดยมี เครื่องมือในการวิจัย ๓  ชนิด ประกอบดวย  
๑) แบบสอบถาม ๒) แบบสัมภาษณและ ๓) แบบสนทนากลุมเฉพาะ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 ๒.๑ แบบสัมภาษณ 
  ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการสัมภาษณ เพ่ือกําหนดประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวย ๖ ประเด็นคําถาม ดังนี้ 
   ประเด็นคําถามท่ี ๑. ทานคิดวา ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยเปนอยางไร 
   ประเด็นคําถามท่ี ๒.ทานคิดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม เปนอยางไร  
   ประเด็นคําถามท่ี ๓.ทานคิดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานระงับอธิกรณ เปนอยางไร  
   ประเด็นคําถามท่ี ๔.ทานคิดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ เปนอยางไร  
   ประเด็นคําถามท่ี ๕.ทานคิดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง เปนอยางไร 
   ประเด็นคําถามท่ี ๖.ทานคิดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเปนอยางไร 

                                                 
 5ประยูรอาษานาม, คูมือวิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๒, (คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน : 
มหาวิทยาลัยขอนแกน,๒๕๔๑), หนา ๘๗. 

 6กาสัก  เตะขันหมาก, หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร :Principle of Social Science Research, 
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน ,๒๕๕๓), หนา ๙๘. 
 



๑๑๑ 
 

 ๒.๒ แบบสนทนากลุมเฉพาะ 
   ผูวิจัยสรางประเด็นคําถามในการสนทนากลุม เพ่ือกําหนดรูปแบบประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวย ๔ ประเด็นคําถาม ดังนี้ 
 ประเด็นคําถามท่ี ๑. ประเด็นปญหาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  เปนอยางไร ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระ
ธรรมวินัย๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๓) ดานระงับอธิกรณ ๔) ดาน
แกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง
๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ประเด็นคําถามท่ี ๒. หลักการ แนวคิด ท่ีเหมาะสมตอการนํามาประยุกต ใชใน
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ควรเปนอยางไร 
 ประเด็นคําถามท่ี ๓. รางรูปแบบประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มีความเหมาะสม มีความถูกตอง และมีความสมบูรณ เปนอยางไร 
 ประเด็นคําถามท่ี ๔. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ     
 ความมุงหมายของการทําสนทนากลุมเฉพาะ 
   ๑. กําหนดกระบวนการสรางรูปแบบประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
   ๒. กําหนดสาระเนื้อหาของสาระสําคัญรูปแบบประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
   ๓. ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนของผูรวมสนทนากลุมเฉพาะ 
 ๒.๓ แบบสอบถาม 
   แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนมาโดยศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของปรึกษาอาจารยท่ี
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญแลวนํามาปรับปรุงแกไขซ่ึงแบงแบบสอบถามออกเปน ๓ ตอนดังนี้ 
   ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามมี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการโดยถามเก่ียวกับ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ    
วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและตําแหนง โดยใชแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) จํานวน ๖ ขอ 
  ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ และการ
ปกครองคณะสงฆอีก ๖ ดานไดแก ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย      
๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๓) ดานระงับอธิกรณ ๔) ดานแกไข
ขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง      
๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา



๑๑๒ 
 

(Numeral Rating Scale) กําหนดความมากนอยของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดง
ความคิดเห็นจากคําถามท่ีผูศึกษากําหนดเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี ๕ ระดับโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนดังนี้ 
     ๕ หมายถึง การจัดการมีประสิทธิผล อยูในระดับมากท่ีสุด 
     ๔ หมายถึง การจัดการมีประสิทธิผล อยูในระดับมาก 
     ๓ หมายถึง การจัดการมีประสิทธิผล อยูในระดับปานกลาง 
     ๒ หมายถึง การจัดการมีประสิทธิผล อยูในระดับนอย 
     ๑ หมายถึง การจัดการมีประสิทธิผล อยูในระดับนอยท่ีสุด6

7 
   ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปดปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลัก               
อปริหานิยธรรม ๗             
 ๓. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดนําไปดําเนินการวิเคราะห และประเมินระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือ      
การวิจัย ดังนี้          

 ๓.๑ การวิเคราะห Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซ่ึงเปนการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารยท่ีปรึกษา ท้ัง ๒ ทาน ดวยการตรวจสอบประเมินกรอบเนื้อหา 
ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสําคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใชถอยคําสํานวนภาษา          
เชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเปนเอกนัยในการเก็บขอมูล 

  ๓.๒ การวิเคราะหความตรงเชิงเนื้อหา (Contentsvalidity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลองของประเด็นคําถามการวิจัยกับวัตถุประสงคของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห 
IOC (Index of Congruence)7

8 โดยผูเชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไมนอย
กวา ๕ ทาน ไดผลการหาคา IOC >๐.๕ ทุกขอ  

 ๓.๓ การหาคาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงจากข้ันตอนการหาคา IOC แลวไปแจกใหกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางของ

งานวิจัย จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (±) ซ่ึงผลการทดสอบการใชแบบสอบถาม 
(Try Out) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ ๐.๙๕๕    
 
 
                                                 
  7ธีรยุทธพ่ึงเทียร, สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสูตรไพศาล ๒๕๔๕),         

หนา ๑๓๐. 
8สุวรีย ศิริโภคารภิรมย, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพ สถาบันราชภัฎเทพสตรี

,๒๕๔๖), หนา ๑๒๙-๑๓๐. 



๑๑๓ 
 

๓.๔  การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังนี้ 
 ๑) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสืออางอิงทางพระพุทธศาสนา
ตางๆจากพระไตรปฎก (ภาษาไทย) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ๒) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมจากหนังสือวารสารบทความงานวิจัย
เก่ียวกับหลักการแนวคิดทฤษฎีตลอดจนขอมูลทางสถิติ ท่ีรวบรวมโดยหนวยงานราชการหรือ
สถาบันการศึกษาและแหลงขอมูลท่ีเปนท่ียอมรับผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 (๑ ) จั ด เต รี ยม เค รื่ อ ง มื อ คือแบ บสั มภ าษ ณ เจ าะลึ ก  (In-depth interview Guide) 
ประกอบดวยกลุมพระสงฆ จํานวน ๒๑ รูป/คน โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) โดย
เลือกแบบเจาะจง 
 (๒) ติดตอขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความ
รวมมือท่ีจะเขาสัมภาษณ 
 (๓) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของผลการสัมภาษณแลวนําไปวิเคราะหขอมูลขอมูลเชิง
คุณภาพการสัมภาษณ (interview)  
 การวิจัยครั้งนี้  ใชการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal interview) ดําเนินการ
สัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญซ่ึงมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ข้ันเตรียมการสัมภาษณไดแกกอนลงสนามเพ่ือรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูวิจัยได
เริ่มตนดวยการนัดหมายวันเวลาท่ีจะสัมภาษณกับกลุมตัวอยางพรอมกับขอเอกสารตางๆพรอมกันนั้น
ผูวิจัยจะตองศึกษาประเด็นคําถามท่ีใชในการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญเตรียมและศึกษาวิธีใชเครื่อง
บันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณตางๆใหพรอมกอนดําเนินการสัมภาษณ 
 ๒) ข้ันดําเนินการสัมภาษณไดแกกอนการสัมภาษณผูวิจัยจะสนทนาสรางความคุนเคยกับผูให
สัมภาษณแจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณอธิบายเหตุและขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงในขณะท่ี
สัมภาษณขออนุญาตใชกลองถายรูปเพ่ือใชอางอิงในการสัมภาษณรวมท้ังแจงใหทราบวาขอมูลตางๆ       
ท่ีบันทึกเสียงไวผูวิจัยจะเก็บไวเปนความลับ  
 ขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมประชากรจากพระสงฆท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ จํานวนประชากร ๑,๓๓๒ รูปวิเคราะหคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของทาโรยามาเน (Taro Yamane)9จํานวนกลุมตัวอยางจํานวน ๓๐๒ รูป
แลวดําเนินการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random sampling) ผูวิจัยดําเนินการแจกจายดวยตนเอง   
                                                 
 9อางแลว, หนา ๑๒๙-๑๓๒. 
 



๑๑๔ 
 

กับกลุมตัวอยางในภาค ๑๓ มีการนัดหมายใหมีผูรับผิดชอบเก็บรวบรวมสงคืนภายใน ๓ สัปดาหได
แบบสอบถามกลับคืนมา ๓๐๒ ชุด ในงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการจัดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณตาม
ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 ๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจํานวนกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ตรง
ตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการแจกแบบสอบถาม 
 ๒) ติดตอขอหนังสือจากผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
เชิงพุทธเพ่ือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือเขาแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  
 ๓) นําสงหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือถึงพระสงฆในภาค ๑๓ ท่ีเก่ียวของเพ่ือขอ
แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) และดําเนินการแจกและรับกลับคืนดวยตนเอง 
 ๔) ตรวจสอบความสมบูรณครบถวนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีรับกลับมาแลว
นําไปวิเคราะหขอมูล 
 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน ๒ สวนคือ ๑. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ ๒.การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 ผูวิจัยดําเนินการการสังเคราะหเอกสารเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ รวมท้ังการลงเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีดวยตัวเองตามระเบียบวิธีวิจัยและ
ตามประเด็นโจทยวิจัยวิธีดําเนินงานวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก
(In-Depth interview) โด ยผู เชี่ ย ว ช าญ แบ บ ลู ก โซ  (Snowball Technique) ก ารสน ท น าก ลุ ม       
(Focus Group Discussion) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การสังเคราะห
เนื้อหา(Synthesis) ขอมูลท่ีสอดคลองกันเพ่ือแสวงหาความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในบางประการปญหา
อุปสรรคขอเสนอแนะและแนวทางในการกําหนดประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ และนําเสนอเปนความเรียงตารางหรือแผนภูมิซ่ึงดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 ๑. จัดหมวดหมูของขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเปนแฟมขอมูล 
 ๒. อานทําความเขาใจบันทึกเขียนขอสังเกตและตั้งประเด็น 
 ๓. พรรณนาแยกแยะลดสวนขอมูล (Data Reduction) และใหรหัส (Coding) และตีความ
ขอมูลจัดหมวดหมูหาความเหมือนความตางและความเชื่อมโยงกับบริบท 
 ๔. สรุปผลการวิจัยนําเสนอขอมูลเปนความเรียงและรายงานผลการวิจัย 
 
 



๑๑๕ 
 

 ๒) การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ 
 ผูวิจัย ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตรสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบาย
ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางและพรรณนาความเปนไปไดของประสิทธิผลการปกครองของ            
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ และการปกครองคณะ
สงฆอีก ๖ ดานไดแก ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๒) ดานควบคุม
และสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๓) ดานระงับอธิกรณ ๔) ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะ
ปกครองใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๖) ดานตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนโดยใชสถิติดังนี้ 
 ๑. สถานภาพสวนบุคคลวิเคราะหโดยการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ
(Percentage) 
 ๒. ระดับความคิดเห็นของประชาชนตอความเปนไปไดในการใชประสิทธิผลการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ๓. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสําหรับทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของของบุคลากรตอสภาพการปกครองของพระสังฆาธิการสถิติท่ีใชคือการทดสอบคาที (t-test) 
กรณีตัวแปรสองกลุมการทดสอบคาเอฟ (F-test) กรณีตัวแปรสามกลุมวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการเปรียบเทียบ
ความแตกตางรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant Difference: LSD) 
 ๔) เกณฑการแปลผลคาเฉลี่ยดังตอไปนี9้10 
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายถึง มีความเห็นดวยนอยท่ีสุด 
 ๑.๕๐ - ๒.๔๙ หมายถึง มีความเห็นดวยนอย 
 ๒.๕๐ - ๓.๔๙ หมายถึง มีความเห็นดวยปานกลาง 
 ๓.๕๐ - ๔.๔๙ หมายถึง มีความเห็นดวยมาก 
 ๔.๕๐ - ๕.๐๐ หมายถึง มีความเห็นดวยมากท่ีสุด 
 ๕) เกณฑการแปลผลสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังตอไปนี้ 10

11 
 ต่ํากวา ๐.๕๐ หมายความวา สอดคลองกันมากท่ีสุด 
                                                 
 10พระมหาศุภกิจสุภกิจฺโจ (ภักดีแสน) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาศูนย
การเรียนชุมชนอําเภอพล จังหวัดขอนแกน, ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,        
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๓.    
 

 11บุญสงนิลแลว, “การประเมินหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม”, วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๓๐), หนา ๕๕. 
 



๑๑๖ 
 

 ๐.๐๕ - ๐.๙๙ หมายความวา สอดคลองกันมาก 
 ๑.๐๐ - ๑.๔๙ หมายความวา สอดคลองกันปานกลาง 
 ๑.๕๐ - ๑.๙๙ หมายความวา สอดคลองกันนอย 
 ๒.๐๐ ข้ึนไปหมายความวา สอดคลองกันนอยท่ีสุด 
 ๔. นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมมาวิเคราะหและสังเคราะหสรุปผลและนําเสนอเขียนเปน
ความเรียงตารางหรือแผนภูมิ 
 ๒) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีไดจาก
เอกสารการสังเกตแบบไมมีสวนรวมการสัมภาษณเชิงลึกใชวิธีการวิเคราะหขอมูลแบบอรรถาธิบายและ
พรรณนําความวิเคราะหลักษณะปญหาจากเอกสารจากการสัมภาษณและจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
ประกอบดวย ๑) รวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ ๒) จัดลําดับขอมูล ๓) จากการสัมภาษณ          
๔) นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเนื้อหาตามประเด็น ๕) สรุปผลการวิจัย 
 
  
         



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓” ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยทําการวิจัยเชิง
เอกสาร (Documentary  Analysis) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุม
เฉพาะ (Focus GroupDiscussion) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาแนวคิดท่ี
เก่ียวกับ“ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓” ผลการวิจัย
แบงออกเปน ๗ ตอน ดังนี้ 
 ๔.๑  สถานภาพการปกครองคณะสงฆในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๔.๒  หลักอปริหานิยธรรม ท่ีสงเสริมประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 ๔.๓ นําเสนอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ     
ภาค ๑๓ 

๔.๔ การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
๔.๖ องคความรูจากการวิจัย 

  

๔.๑ สถานภาพการปกครองคณะสงฆในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
การวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ 

ภาค ๑๓” ในสวนแรกผูวิจัยขอนําเสนอสถานภาพการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เปนอยางไร จากการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth- interviews) จากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานตางๆ โดยมีผลการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล ดังนี้ 

๑. สถานภาพการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
 การปกครองคณะสงฆในการบริหารงานท่ีหลากหลายเพราะเปนงานท่ีตองอาศัยเทคนิคและ
วิธีการท่ีชาญฉลาดเนื่องจากเก่ียวของกับหลายฝายเจาอาวาสตองรูวาวัดมีงานหรือภารกิจอะไรท่ีตองทํามี
วธิีทาอยางไรงานไหนควรทํากอนทําหลังงานไหนเก่ียวของกับกฎระเบียบขอใดตองใชทรัพยากรอะไรบาง
ในการบริหารวัดของเจาอาวาสตามภารกิจซ่ึงบทความนี้อาจจะมองดูถึงภารกิจของเจาอาวาสจากหนังสือ
และขอมูลเอกสารแหลงความรูตางๆ เชน ๑.พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๒. กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครอง



๑๑๘ 
 

คณะสงฆ ๓. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเรื่องการคณะสงฆและการพระศาสนา ๔. หนังสือคูมือพระสังฆาธิ
การวาดวยพระราชบัญญัติกฎระเบียบและคําสั่งของคณะสงฆ01 

 การบริหารวัดและการบริหารคณะสงฆคือกระบวนการจัดการและดําเนินการทุกดานเพ่ือให
การบริหารคณะสงฆซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการบริหารวัดและเปนฐานรองรับกิจการงานของพระศาสนา
ใหมีความกาวหนาสามารถอํานวยประโยชนเสริมสรางความผาสุกความถูกตองความเปนระเบียบ
เรียบรอยดีงามและแสดงความเมตตานุเคราะหตอปวงชนใหปรากฏชัดท้ังในทางรูปธรรมและนามธรรม
การบริหารวัดและการบริหารคณะสงฆจะตองมีแผนนโยบายเปาหมายเพ่ือจัดทําโครงการใหมีหลักมี
วิธีการและระเบียบงานท่ีเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงานตามภารกิจของวัดดานการปกครองการปกครอง
ตามลําดับชั้นการปกครองโดยเจาคณะชั้นปกครองจะดูแลปกครองผูอยูในเขตปกครองนั้นๆโดยปกครอง
ตามลําดับชั้นไปตามลําดับเม่ือเจาคณะชั้นปกครองดูแลปกครองพ้ืนท่ีในเขตปกครองท่ีตนรับผิดชอบดวยดี
เชนเจาคณะภาคดูแลปกครองในภาคท่ีตนปกครองเจาอาวาสดูแลปกครองภายในวัดท่ีตองเปนเจาอาวาส
หรือพระอุปชฌายดูแลสัทธิวิหาริกท่ีตนใหการอุปสมบทการมีกลยุทธในการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ใน
ปจจุบันโดยมีระเบียบท่ีวาดวยการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการจัดการปกครองเขต
หนในพ้ืนท่ีของภาคตางอยางครอบคลุมและเหมาะสมมีการกระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละ
เขตหน(ภาค) อยางชัดเจน1

2 
 หลักการบริหารการปกครองท่ีดีตองเปนผูรูเทาทันสถานการณตางๆ อยาเปนผูตกขาว
บริหารงานตองรวดเร็วและแมนยําการจะแกไขปญหาใดๆนั้นตองแกในขณะนั้นใหติดตามสถานการณ
อยางตอเนื่องตามคําสุภาษิตท่ีวา “ตีเหล็กตองติตอนเหล็กรอนการปกครองเม่ือมีเรื่องเดือดรอนตองดู
ทันที” นั่นหมายถึงการท่ีจะแกไขทันเหตุการณไดดีตองทําขณะนั้นอยาชะลอจนเรื่องเงียบหายไปโดยไม
สนใจหรือนิ่งเฉยจะทําใหเสียระบบการทํางานเสียระบบการปกครองการบริหารงานตองมีระบบจัดการ
ระบบใหดีลําดับเหตุการณไหเหมาะสมกับเหตุการณอยานิ่งดูดายตองขวนขวายหางานอยูเสมอและให
แนวคิดในสิ่งท่ีพึงทําคือการขาวขอมูลสื่อสารตองรวดเร็วทันใจทันเหตุการณเม่ือไดรับขาวสารขอมูลแลว
ตองรายงานผูบังคับบัญชาของตนเองโดยเปนลายลักษณอักษรรายงานความคืบหนาของสถานการณและ
การทําเชิงรุกรูทันรูคนรูงานรูกาลเปนแมวมองเลือกหาคนดีมีฝมือมารวมทีมเพ่ือสนองงานและใหพิจารณา
ความดีความชอบใหกําลังใจดวยผลงานท่ีเขาไดทํานั่นคือการสงเสริมคนดีมีฝมือไดทํางานการทํางานนั้น
อยาใหกระทบกระท่ังระบบการปกครองในระดับเบื้องบนหรือระดับสูงข้ึนไปการปกครองควรเปนไปตาม
จารีตอันดีงามท่ีบุรพาจารยเคยประพฤติปฏิบัติอันไมขัดแยงตอพระธรรมวินัยและกฎหมายบานเมืองควร

                                                           
 1สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), เจาอาวาสวัดสามพระยา รองเจาคณะภาค
๑๓, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙.   
 

 2สัมภาษณพระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัดบางพระ
วรมหาวิหารตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๑๙ 
 

เปนไปอยางถูกตองดวยพระธรรมวินัยและชอบธรรมควรเปนไปตามแบบแผนของกฎหมายกฎมหาเถร
สมาคมกฎระเบียบและขอบัญญัติตางๆ2

3 
 จําเปนตองมีกลยุทธการปกครองคณะภาค ๑๓ เพราะเปนภาคท่ีมีพ้ืนท่ีอยูในสวนกลางเปน
พ้ืนท่ีเจริญทางวัตถุมากและมีคณะสงฆมีความรูความสามารถมากปญหาอุปสรรคตางๆ ก็มีมากการ
ปกครองก็มีความจําเปนตองมีกลยุทธเพ่ือความเรียบรอยดีงามของคนหมูมากตามมาการจัดระบบความ
เปนอยูในสังคมสงฆเนนการบําบัดทุกขบํารุงสุขเปนหลักภายใตวิธีการ ๓ วิธีคือ ๑.นิคคหวิธีขมคนท่ีควรขม
หรือตําหนิคนท่ีควรตําหนิ ๒.ปคคหวิธียกยองคนท่ีควรยกยอง ๓.ปวารณาวิธีเปดโอกาสใหผูอ่ืนวากลาว
ตักเตือนสั่งสอนตนไดคือใหตักเตือนซ่ึงกันและกัน 3

4ท้ังนี้โดยอาศัยเครื่องมือ ๓ ประการคือ ๑. พระธรรม
วินัยท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวแลวและบัญญัติไวแลว ๒. กฎหมายบานเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหอํานาจทางรัฐบาลใหตราข้ึนไวตามกระบวนการนิติบัญญัติเพ่ือจัด
ระเบียบและขอบังคับการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยและ ๓. ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีดีงามท่ีบรรพบุรุษบูรพาจารยยอมรับนับถือและนําปฏิบัติสืบๆกันมามีระเบียบท่ีวาดวยการ
ปกครองท่ีเอ้ือประโยชนในการจัดการปกครองเขตหนในพ้ืนท่ีภาคอยางครอบคลุมและเหมาะสมมีการ
กระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละเขตอยางชัดเจน 4

5 มีระเบียบแบบแผนในการปกครองท่ี
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองมีการกระจายอํานาจไปยังพระสังฆาธิการผูมีหนาท่ีในการปกครอง
คณะสงฆเพ่ือจะไดปฏิบัติหนาท่ีโดยสมบูรณแบบ 5

6ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรมเอ้ือเฟอตอพระ
ธรรมวินัยจึงอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎระเบียบขอบังคับและมติมหาเถระสมาคมเปนแนวทาง
สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบานวัดราชการและท่ีสําคัญคือสามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใช
ในการบริหารการจัดการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิ์ภาพไดดีในปจจุบัน6

7

เปนไปตามแบบแผนกฎหมายกฎระเบียบฯควรเปนไปตามจารีตประเพณีของบุรพาจารยการปกครองไม
ควรใชกลยุทธหรือกลวิธีเพราะอาจเปนเหตุใหสูญเสียความถูกตองชอบธรรมไป 7

8การปกครองสวนใหญจะ
เปนการตั้งรับโดยแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเปนเรื่องๆไป 
                                                           
 3สัมภาษณพระเทพสิทธิเวที(สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗),เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,         
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 4สัมภาษณพระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล),เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม   
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 5สัมภาษณพระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบางปรือ 
ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 6สัมภาษณพระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคงสนาม
เปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 7สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบลทาประดู 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 8สัมภาษณพระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคายจังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๒๐ 
 

 ดังนั้นการบริหารเชิงรุกเปนหนทางหนึ่งท่ีการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนได89มีการปกครองท่ี
สอดคลองกับพระธรรมวินัยและเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎระเบียบขอบังคับประกาศมติมหา
เถรสมาคมนั้นในการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มุงเนนการพัฒนาวัดแตละวัดใหเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของ
ชุมชนอยางแทจริงท้ังพยายามชวยลดข้ันตอนสายบังคับบัญชาโดยปรับปรุงระบบการทํางานของคณะสงฆ
โดยอาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการยึดหลักธรรมาธิปไตยในการปกครองสนับสนุน
ใหคณะสงฆทํางานรวมกันเปนทีมและมุงสงเสริมใหคณะสงฆระดับทองถ่ินเขมแข็งสนับสนุนใหคณะสงฆ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพเปนผูรูเทาทันสถานการณตางๆ ใชนโยบายการทํางานเชิงรุก9

10 
 สําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  ซ่ึงประกอบไปดวยจังหวัดในเขตปริมณฑล            
ท้ัง ๔ จังหวัดไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด ถือไดวามีการบริหาร
ปกครองท่ีมีความเขมแข็งโดยกลยุทธหรือรูปแบบท่ีใชในการปกครองคณะสงฆเจาผูปกครองจะมีการ
กําหนดทิศทางในการของการบริหารจัดการโดยประเมินสภาพสภาพแวดลอมปญหาหรืออุปสรรคตางๆ   
ท่ีเกิดข้ึนจากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานั้นใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนสงผลใหการปกครอง
ของคณะสงฆภาค ๑๓ มีความเขมแข็งดังปจจุบัน10

11 
 กลยุทธการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ในปจจุบันยังคงยึดหลักพระธรรมวินัยแลวยังอิงอาศัย
กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆกฎระเบียบขอบังคับประกาศและมติมหาเถรสมาคมเปนตนในการ
สงเสริมสนับสนุนการปกครองคณะสงฆใหเกิดความเรียบรอยดีงามในหมูสงฆและปองกันอันตรายจากภัย
ภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนกับองคกรคณะสงฆและท่ีสําคัญคือสามารถนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชการ
บริหารการจัดการปกครองคณะสงฆไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 11

12ยึดพระธรรมวินัยเปนหลัก
สูงสุดมีพระราชบัญญัติคณะสงฆเปนกฎหมายสงเสริมใหการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและกฎมหาเถร
สมาคมระเบียบคําสั่งยึดเปนแนวปฏิบัติในการปกครอง12

13 
  

๔.๒ ประสิทธผิลการปกครองของพระสังฆาธกิารในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดประสิทธิผลการปกครองของ       
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  ดวยวิธีการศึกษาเอกสารหลักฐานสําคัญ 

                                                           
 9สัมภาษณพระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 10สัมภาษณพระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนองใหญ 
ศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 11สัมภาษณพระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก ตําบล
ทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 12สัมภาษณพระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบล
มาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 13สัมภาษณพระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ       
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๒๑ 
 

(Documentary Research) การสัมภาษณบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวยพระสงฆผู
มีสวนเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิพ้ืนท่ีท่ีใชเปนกรณีศึกษาไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด จํานวน ๒๑ รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง ท่ีมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับเรื่อง 
“ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓” ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย คือ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ คือ    
๑.ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมายกฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ๒. ควบคุมและสงเสริมการรักษาความ
เรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนาการสาธารณูปการและ
การสาธารณสงเคราะหใหดําเนินไปดวยดี ๓. วินิจฉัยการลงนิคหกรรมวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคํา
วินิจฉัยชั้นจังหวดั ๔. แกไขขอขัดของของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ ๕. ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและ
เจาอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะนํา
การปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปโดยความเรียบรอย ๖. ตรวจการและประชมุพระสังฆาธิ
การในเขตปกครองของตนมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 ๔.๒.๑ ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย  
 สภาพท่ัวไปดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยเม่ือพิจารณาดูในแตละวัด
จะมีความคิดเห็นแตกตางกันและไมแตกตางกันเม่ือวิเคราะหถึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ ในแต
ละวัดและผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละวัดในพ้ืนท่ีคณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง ๔ จังหวัดพบวา 
 ๑. สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมดําเนินไปอยูเสมอและรุนแรงรวดเร็วมีผลกระทบตอ
กระบวนการปกครองจึงควรมีการใหการศึกษาอบรมหาแนวทางเพ่ือใหไดขอเรียนรูเพ่ือการปรับใหเกิด
ความเหมาะสมควรหาแนวทางประยุกตใชหลักธรรมในการปกครองคณะสงฆและควรมีการกระจาย
อํานาจการปกครองใหเปนไปตามพระธรรมวินัยภายในวัดไปยังกลุมท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัด
เชนมีกรรมการบริหารวัดท่ีสามารถบริหารจัดการวัดรวมกับเจาอาวาสไดอยางมีประสิทธิผลอยางไรก็ตาม
ควรท่ีจะบริหารงานดานการปกครองใหมีประสิทธิผลดังกลาวนั้น13

14 
 ๒. วัดมีกระบวนการตรวจสอบประเมินผลการบริหารจัดการวัดอยางตอเนื่องเปนระบบท่ี
ชัดเจนไมคลุมเครือสามารถตรวจสอบไดโปรงใส14

15 
 ๓. สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัดในสวนท่ีสามารถเขา
รวมเสนอความคิดเห็นเพ่ือประโยชนตอการสรางศรัทธาความเชื่อม่ันตอการบริหารจัดการวัดท่ีโปรงใส
และจัดกิจกรรมตางๆ ในวันสําคัญทางศาสนามีความสามัคคีเชนวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า หรือภายในพรรษา

                                                           
 14สัมภาษณพระเทพชลธารมนีุ (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัดบางพระ
วรมหาวิหารตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 15สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๒๒ 
 

ใหกับประชาชนใหมากข้ึนและควรสรางแหลงเรียนรูมาไวในวัดเพ่ือองคกรตางๆ ในชุมชนมาใชประโยชน
ศึกษาคนควาในทางดานหลักธรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีจริยธรรมคุณธรรมและท่ีสําคัญคณะสงฆตองท่ี
จะสามารถเปนวิทยากรพิเศษในชุมชนท่ีบรรยายเก่ียวกับธรรมะใหความรูแกประชาชนท่ีสนใจไดรับฟงเพ่ือ
เปนกุศโลบายดึงคนเขาวัดไดอีกทางหนึ่ง15

16 

 ๔. สรางทัศนคติท่ีมีความนาเชื่อถือเชื่อม่ันและแรงศรัทธาตอประชาชนตอกิจกรรมท่ีสําคัญ
ในทางพระพุทธศาสนา16

17 

 ๕. การบริหารจัดการวัดตองมีการวางแผนนโยบายแผนผังการบริหารจัดการวัดท่ีชัดเจนเปน
ระบบและตอเนื่องเปนรูปธรรมประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมและตรวจสอบไดอยางไมยุงยากและ
พยามยามดึงสวนราชการองคกรในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายการพัฒนาองคกรหรือเปนสวน
รวมกับองคกรอ่ืนในการพัฒนาชุมชนท่ีตนเองอยู17

18 
 ๖. ใหทุกอําเภอดําเนินการจัดใหมีการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนเดือนละ
๑ครั้งเม่ือดําเนินการแลวจัดทําบันทึกการประชุมรายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบตอไปและการใหคณะ
สงฆหมผาสีราชนิยมใหเหมือนกันท้ังภาค18

19 
 ๗. การออกกฎระเบียบขอบังคับของวัด พระสวนใหญไมคอยตั้งใจเทาท่ีควร19

20 

 ๘. การแตงตั้งพระสังฆาธิการใหมจังหวัดจะมีการอบรมเพ่ือแตงตั้งเพียงปละ ๑ ครั้งโดยจะมี
หนังสือแจงเม่ือถึงกําหนดเวลา20

21 
 ๙. จังหวัดไดมีคําสั่งแตงตั้งใหเจาคณะอําเภอเจาคณะตําบลและพระสังฆาธิการเปนพระ
วินยาธิการเพ่ือเอาใจใสดูแลสอดสองความประพฤติและการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรท้ังภายในจังหวัด
และท่ีเดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือใหอยูในระเบียบวินัยและกฎมหาเถรสมาคม21

22 

                                                           
 16สัมภาษณพระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗),เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,          
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 17สัมภาษณพระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล),เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 18สัมภาษณพระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕),เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบางปรือ 
ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 19สัมภาษณพระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 20สัมภาษณพระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบลทาประดู 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 21สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 22สัมภาษณพระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปโฺ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๒๓ 
 

 ๑๐. ใหพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นสนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานตาม
แนวมหาสติปฎฐาน ๔ แกพระภิกษุสามเณรในปกครองของตนและของคณะสงฆจังหวัดซ่ึงจังหวัดจะจัดให
มีการอบรมเปนประจําชวงเทศกาลเขาพรรษาในแตละป22

23 

 ๑๑. พระสังฆาธิการทุกระดับชั้นใหความสําคัญในการทํากิจวัตรและสังฆกรรมใหถูกตองตาม
พระวินัยอยางสมํ่าเสมอเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกพระภิกษุ-สามเณรท่ีอยูในการปกครองของตน23

24 

๑๒. องคกรในปกครองคณะสงฆพรอมท้ังพระสังฆาธิการจะตองมีความเปนผูนําวิสัยทัศนนํา
รองเปนรูปแบบในกลุมในชุมชนเพ่ือสังคมใหกระตือรือรนไมทํางานซํ้าซอนท่ีจะทําใหเสียเวลาและตอง
ทํางานใหดีตองการสงเสริมการเรียนรูในองคกรหรือท่ีเรียกวาองคการแหงการเรียนรูเพ่ือปรับคุณลักษณะ
ท่ีพ่ึงประสงคของการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ใหเกิดการทํางานท่ีสอดคลองกันมากท่ีสุดนอกจากนี้
คณะสงคจะตองเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือแสดงความเปนประชาธิปไตยรวมกัน24

25 
๑๓. ไมคอยใหความรวมมือในการเขารวมการประชุมและกิจกรรมเก่ียวกับงานประชุมคณะ

สงฆตามท่ีผูบังคับบัญชามีมติใหทําการประชุม25

26 

๑๔. ตองยึดม่ันในพุทธศาสนาอยางม่ันคงเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชาวพุทธกลาวไดวา
พฤติกรรมของพระสังฆาธิการทุกๆ อยางจะมีผลตอความเชื่อความเคารพศรัทธาของประชาชนท่ีพบเห็น
แทบท้ังสิ้นฉะนั้นหากพระสังฆาธิการประพฤติปฏิบัติตนเองนายองเชิดชูและเปนผูใหความสําคัญกับพระ
วินัยในสวนของพระภิกษุจะทําใหคําพูดของพระสังฆาธิการยอมมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของ
ชาวบานอีกดวย26

27 

๑๕. คําสั่งเจาอาวาสในการปกครองก็มีประสิทธิผล การปกครองคือการชวยบําบัดทุกขบํารุง
สุขการสอดสองคือการคอยดูแลความประพฤติใหบรรพชิตพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถท่ีมีอยูในวัดหรือ
พํานักอยูอาศัยอยูในวัดใหประพฤติดีปฏิบัติชอบ27

28 
๑๖. หนาท่ีของพระสงฆตามพระธรรมวินัยพระภิกษุสงฆซ่ึงเปนบรรพชิตในพระพุทธศาสนามี

หนาท่ีศึกษาปฏิบัติธรรมเผยแผคําสอนและสืบตอพระพุทธศาสนาโดยตรงมีคุณธรรมและหลักความ
                                                           
 23สัมภาษณพระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนองใหญ 
ศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 24สัมภาษณพระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก ตําบล
ทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 25สัมภาษณพระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา       
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 26สัมภาษณพระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบลสัต
หีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 27สัมภาษณพระอรรถโมลี (อบปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม ตําบล
จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 28สัมภาษณพระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๒๔ 
 

ประพฤติท่ีตองปฏิบัติมากมายแตกลาวตามหนาท่ีทางศาสนาแลวมี๖อยางไดแก ๑. หามปรามสอนใหเวน
จากความชั่ว ๒. แนะนําสั่งสอนใหตั้งอยูในความดี ๓. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี ๔. ใหไดฟงไดรูสิ่ง
ท่ียังไมเคยรูไมเคยฟง ๕. ชี้แจงอธิบายทําสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง ๖. บอกทางสวรรคสอนวิธี
ดําเนินชีวิตใหประสบความสุขความเจริญในชีวิต28

29 
๑๗. หนาท่ีหลักของพระสงฆ ในพระพุทธศาสนาไดแกการศึกษาหลักคําสอนทาง

พระพุทธศาสนาแลวปฏิบัติตามพรอมท้ังนําหลักคําสอนมาเผยแผแกประชาชนสําหรับพระสงฆไทยมี
หนาท่ีและบทบาทท่ีตองรับผิดชอบซ่ึงไดรับการแตงต้ังโดยตรงและเปนหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติดังนี้คือ ๑.ดาน
การปกครองคณะสงฆ ไดแก งานดานการบริหารพระภิกษุสามเณรซ่ึงพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถจะ
ไดรับแตงเปนเจาคณะตางๆ ตําแหนงสังฆราชเปนตําแหนงสูงท่ีสุดรองลงมาไดแกเจาคณะหนเจาคณะภาค
เจาคณะจังหวัดเจาคณะอําเภอเจาคณะตําบลเจาอาวาสผูชวยเจาอาวาสและเลขานุการแตละเจาคณะเปน
ตําแหนงสุดทาย, มหาเถรสมาคมถือวาเปนองคกรปกครองสูงสุดของคณะสงฆท้ังสองนิกาย๒.ดานการจัด
การศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไปไดแกงานบริหารและเปนอาจารยสอนตาม
สถาบันการศึกษาของสงฆท่ีมีอยูไดแกมหาวิทยาลัยสงฆโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีและ
แผนกสามัญศึกษา (ม.๑-ม.๖) ๓. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาไดมีการสอนการอบรมการแสดงธรรม
การปาฐกถาธรรมและการเขียนตําราและการปฏิบัติธรรมโดยเผยแผผานสื่อตางๆ เชนวิทยุโทรทัศนและ
หนังสือพิมพเปนตน ๔.ดานการกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณวัดวาอารามมีผูดูแลการสรางวัดวาอาราม
และรักษาบูรณะซอมแซม ๕.ดานการบําเพ็ญสาธารณประโยชนแกสังคมไดมีสวนรวมในการทําประโยชน
แกสังคมดานตางๆ เชนการจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาสการตอตานยาเสพติดการบริจาคเงินทุนแก
หนวยงานตางๆ และการสงเสริมวิชาชีพตางๆ เปนตน29

30 

๑๘. บทบาทของพระสงฆในปจจุบันท่ีปรากฏในสังคมไทยพระสงฆไทยมีบทบาทท่ีไดปฏิบัติ
ใหเกิดประโยชนตอสังคมไทยเก่ียวกับเรื่องเหลานี้คือ ๑. การจัดการศึกษาแกชาวบาน (ท้ังมหาวิทยาลัย
และระดับมัธยมศึกษาตลอดจนเด็กเล็ก) ๒. การเปนครูผูสอนตามสถาบันการศึกษาตางๆ ๓. การ
ชวยเหลือสังคมดานการบริจาคทุนทรัพยแกหนวยงานตางๆ ๔. การชวยเหลือดานการรักษาโรคพยาบาล
แกผูยากจน ๕. การเปนผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน ๖. การเปนผูนําในการแกไขปญหายาเสพติด ๗. 
การชวยเหลือดานการสรางสถานท่ีราชการ ๘. การเผยแผหลักธรรมผานสื่อวิทยุโทรทัศนโดยการเปนผู
แสดงธรรมปาฐกถาธรรมและการประพฤติปฏิบัติธรรม30

31 

                                                           
 29สัมภาษณพระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโร ป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 
 

 30สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 31สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดระยอง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๒๕ 
 

๑๙. พระภิกษุสามเณรมีความหลากหลายทางดานความรู และพฤติกรรมท่ีแสดงออก31

32 
๒๐. การจัดสรรงบประมาณกระจายไปไมท่ัวถึงระดับลางการใชจายงบประมาณยังไมคุมคา

เทาท่ีควรความลาชาในการจัดสงเอกสาร32

33 
๒๑. คําสั่งการตีความกฎหมายผิด หรือคลาดเคลื่อนพ้ืนท่ีการปกครองขนาดใหญ ยากตอ

การควบคุมพระสังฆาธิการบางรูปมีอายุกาลพรรษามาก บางรูปไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มศักยภาพ 
เปดชองทางใหพระภิกษุสามเณรบางรูปกระทําผิดกฎหมายเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับตัวบท
กฎหมายและมีการตีความกฎหมายไปตางๆ นานา33

34 
 สรุปไดวา การปกครองคือเปนงานท่ีเจาอาวาสดําเนินการปกครองสอดสองและใหเปนไป
ตามพระธรรมวินัย เพ่ือใหพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัยในวัดไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
กฎหมายกฎมหาเถรสมาคมระเบียบมติขอบังคับคําสั่งประกาศคณะสงฆหรือมหาเถรสมาคมรวมถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีการใชอํานาจของเจาอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆการควบคุมการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของสงฆการชี้แจงแนะนําความประพฤติของพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัยภายในวัดการออก
กฎระเบียบขอบังคับของวัด พระสวนใหญไมคอยตั้งใจเทาท่ีควร การวินิจฉัยปญหาความขัดแยง การดูแล
พระภิกษุสามเณรของเจาอาวาสนั้นสวนมากก็ไมคอยวางเพราะภารกิจมากเกินไป ในแตละปจะมีการ
ประชุมผูบริหาร เพ่ือวางแผนเปาหมายใหเปนไปในทิศทางท่ีกําหนด และติดตามผลได การวางแผนเชิงรุก 
คือ ใหทุนการศึกษาแกบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม สวนการวางแผนเชิง
รับคือการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากรใหมีศึกษาวิจัยคนควาตามความสามารถแตละบุคคลท่ีมี
ความสามารถมีสติปญญา เพ่ือเปนการสรางศาสนทายาทการใหคณะสงฆหมผาสีราชนิยมใหเหมือนกัน
และพรอมเพียงกันท้ังภาค ๑๓ หามพระสงฆขับรถและมีเจาคณะปกครองสอดสองดูแลอยูเปนประจําจึง
เกิดผลสําเร็จตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดไมคอยอยูในระเบียบของวัด 
วัดหลายแหงยังไมมีระเบียบปฏิบัติของวัด บางวัดกําหนดระเบียบปลีกยอยมากเกินไป 
 ๔.๒.๒ ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
 สภาพท่ัวไปดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงามเม่ือพิจารณาดูในแต
ละวัดจะมีความคิดเห็นแตกตางกันและไมแตกตางกันเม่ือวิเคราะหถึงการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม
การปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ ในแตละวัดและผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละวัดใน
พ้ืนท่ีคณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง ๔ จังหวัดพบวา 

                                                           
 32สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 33สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 34สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๑๒๖ 
 

 ๑. การตั้งกฎระเบียบภายในวัดยังสอดคลองการอยูรวมกันปฏิบัติรวมกันของภิกษุจึงจะลด
ความขัดแยงระหวางสงฆได34

35 
 ๒. การรับผูท่ีจะเขามาบรรพชาอุปสมบทตองตรวจสอบประวัติความกาวราวและเหตุผลของ
การมาบรรพชาอุปสมบทจะลดปญหาของการอยูรวมกันเปนหมูคณะได35

36  
 ๓. การอยูรวมกันของหมูคณะสงฆจะมีความเรียบรอยมากนอยข้ึนอยูกับความสามารถของ
เจาอาวาสท่ีจะควบคุมพระสงฆผูอยูใตอาวาสมากนอยแคไหน36

37 
 ๔. เจาอาวาสบางรูปไมมีความเด็จขาดในการบังคับใชกฎกติกาขอระเบียบวินัยกับพระภิกษุ
ภายในวัดจึงไมเกิดปญหากันระหวางสงฆ37

38 
 ๕. การวางกฎระเบียบภายในวัดของเจาอาวาสมีระเบียบการและบทลงโทษท่ีชัดเจนและ
จริงจังในการประพฤติวินัยของพระสงฆในวัดเพราะจะทําใหมีความเกรงกลัวตอพระสงฆในวัด 38

39การ
ประชุมกันระหวางเจาอาวาสกับพระภิกษุสงฆภายในวัดจะสามารถชวยใหการอยูรวมกันเปนไปอยาง
ราบรื่นซ่ึงสวนใหญในภาค ๑๓ จะมีการประชุมนอกรอบอยูแลว39

40 
 ๖. เจาอาวาสตองมีกฎขอบังคับมีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจงระเบียบตาม
วาระตางๆ40

41  
 ๗. วัดสวนใหญจะมีการทําภารกิจรวมกันเชนบิณฑบาตฉันรวมกันลงทําสังฆกรรมรวมกันทํา
ใหลดปญหาความขัดแยงระหวางสงฆได41

42 

                                                           
 35สัมภาษณพระเทพชลธารมนีุ (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัดบางพระ
วรมหาวิหารตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 36สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 37สัมภาษณพระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,       
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 38สัมภาษณพระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 39สัมภาษณพระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคายจังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 40สัมภาษณพระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบางปรือ 
ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 41สัมภาษณพระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบลทาประดู 
อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 42สัมภาษณพระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๒๗ 
 

 ๘. การใหความรูในเรื่องของพระบัญญัติพระธรรมวินัยแกพระภิกษุสงฆท้ังเกาและใหมใหมี
ความเขาใจอยางถองแทและโทษของการละเมิดพระธรรมวินัยจะยังสามารถควบคุมการอยูรวมกันของ
คณะพระภิกษุสงฆได42

43 
 ๙. การอยูรวมกันของสงฆในปจจุบันจะมีปญหานอยกับวัดท่ีมีพระภิกษุสงฆจํานวนมากหรือ
วัดใหญเพราะการควบคุมดูแลของเจาอาวาสท่ัวถึงแมจะมอบใหพระสงฆผูมีอายุพรรษาดูแลแทนเจา
อาวาสก็ยังไมมีปญหาภายในระหวางสงฆดวยกัน43

44 
 ๑๐. การตั้งกฎระเบียบเก่ียวกับการอยูรวมกันภายในวัดพระสงฆสวนใหญแลวปญหาจะเกิด
กับวัดท่ีมีจํานวนพระภิกษุท่ีมากดังนั้นการออกกฎระเบียบของเจาอาวาสตองเข็มงวดและจริงจังท้ังการตั้ง
กฎและบทลงโทษ44

45 
 ๑๑. พระภิกษุสงฆแตละรูปตางท่ีมาตางนิสัยการควบคุมใหอยูแบบสงบเรียบรอยจะคอนขาง
ยากข้ึนอยูกับเจาอาวาสมีความเด็ดขาดและมีความเกรงกลัวและความเคารพตอพระภิกษุสงฆลูกวัดมาก
นอยแคไหน45

46 
 ๑๒. การตั้งกฎระเบียบเก่ียวกับการอยูรวมกันภายในวัดของพระภิกษุสงฆสามเณรและ
ฆราวาสทุกวัดยอมมีกฎระเบียบขอบังคับอยูแลวอาจจะแตกตางกันบางมากบางนอยบางแตก็มีเปาหมาย
คือการอยูรวมกันอยางสงบเรียบรอยดีงามแตท้ังหมดท้ังมวลข้ึนอยูกับเจาอาวาสจะมีการควบคุมดูแล
จริงจังมากนอยไดแคไหน46

47 
 ๑๔. กฎระเบียบของการอยูรวมกันของหมูคณะสงฆเจาอาวาสยังมีความบกพรองในการออก
กฎระเบียบท่ีไมครอบคลุมในเรื่องของการอยูรวมกันของพระภิกษุสงฆสามเณรและบางวัดก็ไมไดกําหนด
กฎเกณฑหรือตั้งกฎระเบียบ47

48  
 
 

                                                           
 43สัมภาษณพระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปโฺ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 44สัมภาษณพระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนองใหญ 
ศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 45สัมภาษณพระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก      
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 46สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 47สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ     
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 48สัมภาษณ พระอรรถโมลี (อบ ปสาโทป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม ตําบล
จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๒๘ 
 

 ๑๕. ตองมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางเจาคณะผูปกครองและเจาอาวาสพรอม
หาทางออกของปญหาและกําหนดใชกฎระเบียบนั้นใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน48

49 
 ๑๖. การปกครองพระภิกษุสงฆสามเณรใหมีความราบรื่นและเปนระเบียบจะทําไดยากกับวัด
ท่ีมีจํานวนพระภิกษุสามเณรมากเพราะเจาอาวาสรูปเดียวดูไมท่ัวถึง49

50 
 ๑๗. เจาอาวาสมักมองขามกฎระเบียบในสวนนี้เพราะจะเนนกิจกรรมและการกอสรางเม่ือมี
ปญหาในระหวางคณะสงฆก็คอยมาแกปญหาเม่ือเรื่องเกิดไปแลว50

51 
 ๑๘. การอยูรวมกันของพระภิกษุสงฆสามเณรและฆราวาสบางวัดก็ควบคุมไดอยางเปน
ระเบียบเรียบรอยความเด็จขาดในเรื่องของกฎระเบียบของเจาอาวาสและการสรางความเคารพความ
ศรัทธาตอเจาอาวาสเปนเรื่องสําคัญท่ีเจาอาวาสตองคํานึงถึง51

52 
๑๙. กฎระเบียบขอบังคับภายในวัดใหพระภิกษุสงฆสามเณรผูอยูอาศัยภายในวัดตองมี

เอกภาพอยางแทจริงมีผลบังคับใชจริงและเจาอาวาสตองมีความเสมอภาพเปนธรรม52

53 
 ๒๐. เจาอาวาสตองใหพระสงฆสามเณรเขาใจในเรื่องของการใหความนับถือและความเคารพ
กับผูมีพรรษามากกวาและใหเชื่อฟงเม่ือพระผูมีพรรษามากกวาตักเตือน53

54 
๒๑. จํานวนพระภิกษุสามเณรท่ีมาก การสอดสองดูแลอาจไมท่ัวถึงการประพฤตินอกรีตของ

พระภิกษุสามเณรบางรูป และขาดผูเชี่ยวชาญในการกอสรางและบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ54

55 
 สรุปไดวา จากเรื่องควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงามของดานการ
จัดการวัดดังกลาวและผลจากการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญผูใหขอมูลพระสังฆาธิการตองมีการ
ดําเนินการตามลําดับการปกครองคณะสงฆ คือ ผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะ
อําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน ทําหนาท่ีดูแลรักษาความเรียบรอยใหดีในวัด ในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เม่ือมี
กรณีความขัดแยงผลประโยชนหรือแนวคิดไมตรงกันก็เขาไปดําเนินการแกไขปญหาอยางถูกตองตาม
หลักการและกฎระเบียบท่ีมีอยู นอกจากนั้น โครงสรางการปกครองคณะสงฆควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู
เสมอเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาบริหารงานไดโชวฝมือ ตําแหนงการ
                                                           
 49สัมภาษณพระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัด
สุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 50สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 51สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 

 

 52สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 53สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 54สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 55สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๒๙ 
 

ปกครองคณะสงฆก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเขามาทําหนาท่ีดูแลรักษา
กฎระเบียบอยางถูกตอง สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือตนเอง
และมีการกํากับดูแลพระสงฆในเขตปกครองในพระธรรมวินัยโดยปราศจากขอรองเรียนเกิดผลสําเร็จ
ตามมา นอกจากนั้น นโยบายการปกครองคณะสงฆควรจะสงเสริมการศึกษาแกบุคลากรดวยการจัด
กิจกรรมพิเศษ เชน การอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยายถวายความรู เทคนิคใหมๆ การ
บูรณปฏิสังขรณไมสามารถทําไดเต็มท่ี การสืบคนประวัติความเปนมาของวัด พระภิกษุสามเณร ลาชา 
ความสิ้นเปลืองในการใชวัสดุอุปกรณสูง ขาดการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี ขาด
แผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุมและเขาใจงาย และขาดการนําเสนอผลงานใหเปนท่ีประจักษแกสายตา
ประชาชนและสังคมโลก 
 ๔.๒.๓ ดานการระงับอธิกรณ 
 สภาพท่ัวไปดานการระงับอธิกรณเม่ือพิจารณาดูในแตละวัดจะมีความคิดเห็นแตกตางกันและ
ไมแตกตางกันเม่ือวิเคราะหถึงการระงับอธิกรณเพ่ือยุติเหตุความขัดแยงในการปกครองของคณะสงฆภาค
๑๓ในแตละวัดและผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละวัดในพ้ืนท่ีคณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง        
๔จังหวัดพบวา 
 ๑. อธิกรณตางๆ มีมูลเหตุมาจากพระภิกษุสงฆและสามเณรคณะสงฆไดรับความเสียหาย
โดยตรงสงฆจึงมีหนาท่ียุติขอปญหาอธิกรณเหลานั้นและเพ่ือใหเปนไปตามพุทธประสงคท่ีตองการใหสงฆ
เปนใหญในการบริหารหมูคณะท้ังนี้เพ่ือประโยชนของสงฆและพุทธบริษัทท้ังหลายการยุติปญหาหรือการ
ระงับอธิกรณจะตองเปนไปตามหลักการท่ีทรงวางไวคือ “เปนธรรมเปนวินัย55

56 
 ๒. เจาอาวาสตองมีการปองกันเหตุกอนท่ีจะเกิดกับพระสงฆสามเณรท่ีอยูภายใตการปกครอง
56

57ชวยลดการขัดแยงหรือลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกลุมสงฆโดยเจาอาวาสตองใหความรูความเขาใจเรื่อง
กฎระเบยีบวินัยสงฆเสียกอน57

58 
 ๓. พระสังฆาธิการมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไมท่ัวถึงจึงไมระงับอธิกรณ มีปญหาภายใน
คณะสงฆเจาอาวาสตองรับผิดชอบและจริงจังในกฎระเบียบใหมากไมออนไมปลอยปะละเลยความ
เรียบรอยก็จะเกิดข้ึน58

59 

                                                           
 56สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 57สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 58สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,     
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 59สัมภาษณ พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๓๐ 
 

 ๔. คณะสงฆระดับพระผูใหญไมคอยเนนเรื่องการอยูรวมกันโดยไมมีเหตุขัดแยงระหวาง
พระสงฆสามเณรในการหละหลวมจึงมีเรื่องเกิดข้ึนในหลายๆ วัด59

60 
 ๕. กฎมหาเถรสมาคมก็สวนหนึ่งท่ียังนอยอยูกับเรื่องนี้และอีกสวนก็ข้ึนอยูกับเจาอาวาสท่ี
ตองคอยดูแลความประพฤติของเหลาพระสงฆสามเณรผูอยูใตปกครองคอยตักเตือนกอนท่ีจะเกิดความ
ขัดแยงข้ึน60

61 
 ๖. เจาอาวาสตองปกครองในแบบพอปกครองลูกคือติดตามพฤติกรรมของพระลูกวัดแบบ
ลับๆ ไมใหรูตัวถาดีก็ปลอยไปไมตองตักเตือนถาพฤติกรรมนาสงสัยเขากับคนอ่ืนไมไดตองเรียกมาตักเตือน
ชี้แนะใหเขาไดปรับปรุงการกระทํานั้นๆ หรือขาดตกบกพรองสิ่งใดเจาอาวาสชวยไดก็ตองชวย61

62 
 ๗. ตองหากิจกรรมในการทํารวมกันระหวางพระสงฆและสามเณรเพ่ือท่ีจะใหไดชวยเหลือกัน
และสนิทสนมกันก็จะลดปญหาการขัดแยงระหวางกันไดสวนหนึ่ง62

63 
 ๘. สังคมสงฆมีความเรียบรอยมีความสามัคคีภิกษุอยูรวมกันอยางสงบสุขภิกษุท่ีถูกกําราบ
หรือถูกกําจัดออกไปและเปนการปองกันปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและในอนาคตทําใหเกิดความ
เลื่อมใสแกผูท่ียังไมเลื่อมใสและเกิดความเลื่อมใสยิ่งข้ึนกับผูท่ีเลื่อมใสแลวถือวายังเปนขอดีอยู63

64 

 ๙. ปจจุบันพระภิกษุแตละวัดในเรื่องการทะเลาะหรือขัดแยงกันอยางรุนแรงจนทําใหเสื่อม
เสียตอพระพุทธศาสนามีอคติตอการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการผูจร64

65 

 ๑๐. การระงับอธิกรณท่ีเกิดข้ึนถาปญหาเล็กๆท่ีพอแกไขไดตองมีการประชุมสงฆใหไดรับรู
และพระผูท่ีผิดปรับตัวปรับพฤติกรรมใหมเพ่ือใหพระรูปนั้นไดแกตัวอยาเพ่ิงตัดสินเด็ดขาดแตก็ข้ึนอยูวาขัด
ตอวินัยและกฎหมายมากหรือไม65

66 

                                                           
 60สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 61สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 62สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบลทา
ประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 63สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 64สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 65สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหมเจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 
 

 66สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๓๑ 
 

 ๑๑. อธิกรณของคณะสงฆในปจจบุันนี้ยังมีอยูบางในบางวัดท่ีเข็มงวดแตถาหากอธิกรณไมได
รับการเหลียวแลแกไขหรือแกไขปญหาในทางท่ีไมเปนไปตามธรรมตามวินัยจะเกิดผลในทางตรงขามเกิด
ความเสียหายตอคณะสงฆโดยรวมและกระทบตอความม่ันคงของพระพุทธศาสนา66

67 

 ๑๒. ตองรวมดวยชวยกันระงับอธิกรณมิใหเกิดข้ึนตามระเบียบวินัยขอบัญญัติในพระวินัยเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยในคณะสงฆและเพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีในหมูคณะ67

68 
 ๑๓. การลงโทษก็มีในกฎของมหาเถรสมาคมใหปฏิบัติตามแตถาหากเปนกรณีนอกเหนือจาก
นี้ตองปรึกษาคณะสงฆผูปกครองระดับชั้นข้ึนไปตามลําดับใหชวยแกไขหาทางออกและกําหนดโทษ68

69 

 ๑๔. ปจจุบันนี้การปกครองคณะสงฆนอกจากจะยึดพระธรรมวินัยตามอธิกรณและวิธีระงับ
อธิกรณเปนหลักแลวระบบการปกครองคณะสงฆยังมีการกําหนดเอากฎหมายบานเมืองรวมดวย69

70 

 ๑๕. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยและเพ่ือความเรียบรอยดีงามของคณะสงฆมหาเถร-สมาคม
ตองตั้งกฎท่ีชัดเจนในแตละเรื่องและบทลงโทษท่ีรุนแรงตามความผิดเพ่ือกําหนดโทษหรือวิธีลงโทษ
ทางการปกครองสําหรับพระภิกษุและสามเณรท่ีประพฤติใหเกิดความเสียหายแกพระศาสนา70

71 

 ๑๖. เจาอาวาสตองมอบหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจตราดูแลพระภิกษุในการดูแลใหกับพระ
ผูเปนเถระหรือเปนท่ีเคารพนับถือตอพระผูมีพรรษาออนกวาดูแลจัดการแทนเจาอาวาส71

72 
 ๑๗. ปจจุบันคณะสงฆคือทําอยางไรความขัดแยงและรูปแบบการลงโทษผูกระทําผิดเหลานั้น
จะไมนําไปสูความรุนแรงจนทําใหสังคมสงฆและสังคมไทยเกิดความไรระเบียบอันจะกอใหเกิดความเปน
เอกภาพซ่ึงเอกภาพท่ีพระองคทรงเนนในบริบทนี้คือ “สังฆสามัคคี”การขัดแยงกันระหวางสงฆสวนใหญ
แลวจะมาจากพระภิกษุสงฆท่ีมีอายุพรรษานอยไมคอยเขาในระเบียบวินัยสงฆและกฎของมหาเถรสมาคม
ท่ีตั้งไวจึงทําใหเกิดเรื่องได72

73 

                                                           
 67สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก    
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 68สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา     
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 69สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ     
ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 70สัมภาษณพระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม      
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 71สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺญาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัด
สุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 72สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 73สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๓๒ 
 

 ๑๘. การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทําใหพระสังฆาธิการไมรู ในบางวัดเจาอาวาสยังไม
สามารถคนพบทางปองกันการเกิดอธิกรณในพระสงฆและจัดการกับปญหาเหลานั้นไดมากพอ73

74 
 ๑๙. ชวยลดการขัดแยงหรือลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกลุมสงฆโดยเจาอาวาสตองใหความรู
ความเขาใจเรื่องกฎระเบียบวินัยสงฆเสียกอน74

75 
๒๐. งบประมาณทางดานนี้เปนการเฉพาะ ใชงบประมาณสวนตัวในการดําเนินการเครื่องมือ

ท่ีนํามาใชในการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพต่ํา ความลาชาในการสงเรื่อง หรือรายงานสรุปผลการ
พิจารณา75

76 
๒๑. การรับขอรองเรียนมากเกินไปการมอบอํานาจใหเจาคณะผูปกครองเปนผูตัดสินใจ อาจ

มีขอบกพรอง หรือขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจและมีขอรองเรียนเพ่ิมมากข้ึน76

77 
 สรุปไดวา หนาท่ีหลักของพระวินยาธิการ คือ ตรวจดูความสงบเรียบรอยของพระสงฆ หรือ
ทําหนาท่ีเหมือนตํารวจนั่นเอง สวนประชาชนทานใดท่ีสังเกตุเห็นพระสงฆท่ีมีพฤติกรรมไมเหมาะสมเชน 
พระเดินบิณฑบาตหลัง เวลา ๐๘.๐๐น. เดินเรี่ยไรเงิน หรือปกกลดในเขตชุมชน ซ่ึงพระวินยาธิการจะมี
ประจําอยูทุกวัดในเขตพ้ืนท่ีอยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีและพระวินยาธิการ จะสอดสองดูแลและตรวจสอบ
อยางเขมงวด เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณแบบเดียวกันนี้อีกถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย
อยางเครงครัดและลงโทษพระภิกษุสามเณรใตการปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติจึงเกิด
ผลสําเร็จตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองการรับขอรองเรียนมากเกินไปการมอบอํานาจใหเจาคณะ
ผูปกครองเปนผูตัดสินใจ อาจมีขอบกพรอง หรือขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจและมีขอรองเรียนเพ่ิม
มากข้ึนพระสังฆาธิการมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไมท่ัวถึงจึงไมระงับอธิกรณมีปญหาภายในคณะสงฆ
ผูปกครองไมทราบปญหาท่ีแทจริงของผูใตบังคับบัญชา พระเถระผูใหญไมคอยใกลชิดกับพระภิกษุ
สามเณรทําใหเกิดอธิกรณของพระสังฆาธิการ อธิกรณของพระสังฆาธิการสวนมากก็ไมเอาจริงจังตอการ
ปกครองคณะสงฆ สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทําใหพระสังฆาธิการไมรู 
 ๔.๒.๔ ดานแกไขขอขัดของของเจาปกครองใหเปนไปโดยชอบ 
 สภาพท่ัวไป ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบเม่ือพิจารณาดูในแต
ละวัดจะมีความคิดเห็นแตกตางกันและไมแตกตางกันเม่ือวิเคราะหถึงแกไขขอขัดของของเจาคณะให
เปนไปโดยชอบในการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ ในแตละวัดและผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญในแตละวัดในพ้ืนท่ีคณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง ๔ จังหวัดพบวา 

                                                           
 74สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 75สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 76สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 77สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๓๓ 
 

 ๑. นโยบายและกฎตางๆ ตองใหมีความสอดคลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมใน
ปจจุบันกลาวคือตองยังคงรักษาพระธรรมวินัยโดยเครงครัดแตผสมผสานความทันสมัยท่ีเกิดข้ึนเชนการ
สื่อสารการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศตางๆ ซ่ึงพระภิกษุสงฆจําเปนตองเรียนนอกจากนี้ยังตอง
ศึกษาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจิตวิทยาใหเขาใจเพ่ือท่ีจะตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสวนท่ี
คงตองดํารงไวเชนการบวชควรพิจารณาใหเครงครัดสําหรับผูประสงคจะบวชตองพิจารณาถึงความศรัทธา
ในการบวชอาจมีข้ันตอนท่ีเครงครัดข้ึน77

78 
 ๒. วัดใหญๆ หรือวัดท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวมักมีผูคนประชาชนไปเท่ียวมากหนาหลายตาอาจ
มีมิจฉาชีพปนไปดวยเจาอาวาสก็ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาของภายในวัดเชนการติดกลองวงจรปด
หรือมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษา78

79 
 ๓. พระบางรูปไมคอยใสใจในหนาท่ีจะตองทําคือ (๑) บํารุงรักษาจัดกิจการและศาสนสมบัติ
ของวัดใหเปนไปดวยดีใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล79

80 
 ๔. ไมระวังรักษาเพ่ือใหคงอยูรักษาใหอยูในสภาพดีทําใหงอกงามทําใหเจริญดังนั้นการ
บํารุงรักษานอกจากดูแลรักษาวัดและสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดไมวาจะเปนโบสถวิหารศาลาการเปรียญ
กุฏิสงฆโรงครัวหองน้ําเหลานี้ใหอยูในสภาพดีแลวยังจะตองพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึนดวยอาทิเชนการทําทาง
ลาดใหผู พิการผูสูงอายุใหสามารถใชหองน้ําไดโดยสะดวกการทําหองน้ําใหผู พิการโดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนหองสวมเปนแบบชักโครกเพ่ือใหผูสูงอายุใชไดเปนตนก็เปนตัวอยางในการพัฒนาหองน้ําหอง
สวมภายในวัดใหดีข้ึนสะอาดข้ึน80

81 

 ๕. เรื่องดังกลาวหากทานเจาอาวาสใหความสําคัญก็จะไดรับการพัฒนาและไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายท้ังพระเณรในวัดหรือพุทธบริษัทแตบางเรื่องนั้นหากทานเจาอาวาสไดดําเนินการตาม
หนาท่ีแตพระลูกวัดบางรูปเกิดไมเห็นดวยกับการกระทําจนกลายเปนขอพิพาทข้ึนระหวางเจาอาวาสกับ
พระลูกวัดจนตองนําเรื่องราวเขาสูกระบวนการยุติธรรม81

82 

                                                           
 78สัมภาษณ พระอรรถโมลี (อบ ปสาโทป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม     
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 79สัมภาษณพระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺาวุฑฺโฒ),เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัดสุวรรณ
มงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,๖ตุลาคม๒๕๕๙.  
 

 80สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 81สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหมเจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 82สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๓๔ 
 

 ๖. ปญหาในการปกครองตองสืบสวนและสอบสวนตามลําดับชั้นการปกครองไมปลอยปละ
ละเลยใหเรื่องบานปลาย82

83 
 ๗. บางรูปไมใหความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีและไมมีการจัดทําบัญชีรับ-จาย
อยางเปนระบบและโปรงใสตามสมควร83

84 

 ๘. ความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ชวยเหลือเก้ือกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชนนอยเกินไป84

85 
๙. บางรูปไมสามารถปฏิบัติงานไดเต็มท่ีและแนวทางปฏิบัติท่ีดีหลังจากไดรับการแกไข  

ปญหาแลว85

86 
 ๑๐. ความเอาใจใสของเจาคณะพระสังฆาธิการตอพระสังฆาธิการไมเทาเทียมกันเชนออก
กฎระเบยีบบางอยาง86

87 

 ๑๑. ความชัดเจนหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไปมีการจัดสาธารณสมบัติของ
วัดไมเปนระบบและไมถูกตองกฏระเบียบของวัด87

88 
 ๑๒. บางวัดมีวัสดุอุปกรณในการทํางานท่ีไมเพียงพอมีการประชุมพระสังฆาธิการอยูเนื่อง
นิตยไมมีการใหความชวยเหลือพระสังฆาธิการท้ังงบประมาณ และบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพพระ
สังฆาธิการอยูเปนประจํา88

89 

 ๑๓. เจาอาวาสทุกวัดจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายประจําเดือนทุกเดือนแลวรายงานให    
เจาคณะทราบตามลําดับชั้นและใหอําเภอจัดทําสรุปรายรับ-รายจายของแตละวัดในเขตปกครองของตน
รายงานจังหวัดทราบตอไป89

90 

                                                           
 83สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 84สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,    
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 85สัมภาษณ พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 86สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 87สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 88สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบลทา
ประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 89สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 90สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๓๕ 
 

 ๑๔. ทุกวัดจัดทําบัญชีรายรับ –รายจายงานกฐินประจําปของแตละวัดตามแบบฟอรม        
ท่ีจังหวัดจัดทําใหแลวรายงานใหเจาคณะทราบตามลําดับชั้นจนถึงจังหวัด90

91 

 ๑๕. ดําเนินการแตงต้ังไวยาวัจกรใหถูกตองตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๑๘ วาดวยการ
แตงตั้งถอดถอนไวยาวัจกรเพ่ือใหการจัดทําบัญชีและการใชจายดานการเงินของวัดดําเนินไปดวยความ
ถูกตองเรียบรอย91

92 

 ๑๖. พระสงฆตองทําหนาท่ีเปนท้ังผูใหความรูท่ีจะนําไปประกอบอาชีพและใหคุณธรรมคือ
ความประพฤติดีปฏิบัติชอบสําหรับเปนเครื่องอุปถัมภคํ้าจุนวิชาชีพใหเจริญรุงเรืองและคงอยูตลอดไป92

93 

 ๑๗. สรางความสัมพันธระหวางวัดกับประชาชนในทองถ่ินวัดตองสะอาดรมรื่นมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือประชาชนมีความพรอมท่ีจะใหบริการแกประชาชนท่ีเขาวัดเพ่ือบําเพ็ญกุศลศึกษาพระธรรม
วินัยและยึดหลักพระพุทธศาสนา93

94 

 ๑๘. สงเสริมใหพระสังฆาธิการจะตองไดศึกษาเลาเรียนท้ังทางโลกหรือจะเปนทางธรรมก็ตาม
ใหมีความรูเพ่ืออนาคตท่ีดีตอไป94

95 
๑๙. สงเสริมใหมีการเรียนรูความรูดานวิชาชีพและถายทอดสูคนรุนหลังธํารงคุณคาและ

วัฒนธรรมของตนในทามกลางความแตกตางหลากหลายของชีวิตสังคมอาเซียน95

96 
๒๐. งบประมาณ ท่ี เพียงพอในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการอยางตอเนื่ อง             

เปนประจําทุกป96

97     
๒๑. ความลาชาในการรายงานขอขัดของของพระสังฆาธิการตามลําดับชั้นความลาชาในการ

ใหความชวยเหลือความชัดเจนหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไปความเอาใจใสของเจาคณะ
พระสังฆาธิการตอพระสังฆาธิการไมเทาเทียมกัน97

98  

                                                           
 91สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล

สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 92สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา    
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 93สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 94สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี  (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด, ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 95สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 96สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 97สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 98สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๓๖ 
 

 สรุปไดวา ไดดําเนินตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จเชน การทําบัญชีรายรับ-รายจายใหโปรงใส  ทําเปนประจําทุกเดือนอยูแลว ปฏิบัติหนาท่ี
ตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายไมเกิดการทุจริตในหนาท่ีของความเปนเจาอาวาสอยูแลวจึงเกิดผล
สําเร็จตามมา ขาดความรูและทักษะในการใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงสรางการ
บริหารท่ีใหญ ควบคุมยาก ความลาชาในการรายงานขอขัดของของพระสังฆาธิการตามลําดับชั้นความ
ลาชาในการใหความชวยเหลือความชัดเจนหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีแตกตางกันออกไปความเอาใจใส
ของเจาคณะพระสังฆาธิการตอพระสังฆาธิการไมเทาเทียมกันและขาดบทสรุปหรือแนวทางปฏิบัติท่ีดี
หลังจากไดรับการแกไขปญหาแลว 
 ๔.๒.๕ ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 
 สภาพท่ัวไปดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครองเม่ือพิจารณาดูในแตละวัดจะมี
ความคิดเห็นแตกตางกันและไมแตกตางกันเม่ือวิเคราะหถึงควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครองการ
ปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ ในแตละวัดและผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในแตละวัดในพ้ืนท่ี
คณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง ๔ จังหวัดพบวา 
 ๑. พระสังฆาธิการไมมอบหนาท่ีใหทําความสะอาดอาคารเสนาสนะภายในวัดและชวย
ดําเนินงานภายในวัดใหม่ันคงแข็งแรง98

99 

 ๒. การทําวัตรสวดมนตท้ังเชา-เย็นรวมกันโดยท่ีเจาอาวาสเปนผูนําจะทําใหพระสงฆมีความ
สนิทสนมภายในคณะสงฆแตบางวัดไมทํา99

100 
 ๓. ทุกจังหวัดสงพระภิกษุสามเณรเขามาศึกษาบาลีท่ีวัดของเจาคณะภาคนําพระภิกษุ
สามเณรมาศึกษาบาลีหนึ่งอําเภอตอหนึ่งรูปและโครงการหมูบานรักษาศีลหา100

101 

 ๔. ควรยึดม่ันในพุทธศาสนาอยางม่ันคงเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชาวพุทธกลาวไดวา
พฤติกรรมของพระสังฆาธิการทุกๆอยางจะมีผลตอความเชื่อความเคารพศรัทธาของประชาชนท่ีพบเห็น
แทบท้ังสิ้นฉะนั้นหากพระสังฆาธิการประพฤติปฏิบัติตนเองนายองเชิดชูและเปนผูใหความสําคัญกับพระ
วินัยในสวนของพระภิกษุจะทําใหคําพูดของพระสังฆาธิการยอมมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของ
ชาวบานอีกดวย101

102 

                                                           
 99สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท  (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัด
โขด ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง, ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 100สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี  (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,   ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 101สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี  (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 102สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๓๗ 
 

 ๕. ดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเม่ือไดรับคําสั่งและทําหนาท่ีเพ่ือประโยชน
สวนรวมไมใชเพ่ือประโยชนตนเองตองมีความเสียสละ102

103 
 ๖. จะตองมีความเชื่อม่ันตอองคกรในปกครองคณะสงฆพรอมท้ังพระสังฆาธิการจะตองมี
ความเปนผูนําวิสัยทัศนนํารองเปนรูปแบบในกลุมในชุมชนเพ่ือสังคมใหกระตือรือรนไมทํางานซํ้าซอนท่ีจะ
ทําเสียเวลาและตองทํางานใหดีตองการสงเสริมการเรียนรูในองคกรหรือท่ีเรียกวาองคการแหงการเรียนรู
เพ่ือปรับคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ใหเกิดการทํางานท่ีสอดคลองกัน
มากท่ีสุดนอกจากนี้คณะสงคจะตองเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นรวมกันเพ่ือแสดงความเปน
ประชาธิปไตยรวมกัน103

104 
 ๗. มีการชวยการจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัดเชนน้ําประปาไฟฟาใหเรียบรอยวัด
104

105 
 ๘. มีการจัดการประชุมเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในเขตปกครองไมมี
งบประมาณสนับสนุนในการศึกษาจากทางภาครัฐไมเพียงพอและการจัดการอบรมความรูใหกับคณะสงฆ
และชาวบานใหเกิดการประสานงานความรวมมือและทําความเขาใจในการทําหนาท่ีและบทบาทของ
ตนเองเพ่ือใหเกิดความคิดดีทําดีเสียสละอยางเต็มท่ี 105

106อบรมสอนธรรมปฏิบัติใหพระสังฆาธิการจะตองมี
กฎกติกาวัดท่ีจะตองปฏิบัติกฎระเบียบของวัดเชนการไมนําสิ่งเสพยาติดมาเสพยาในวัดมาเสพสุรายาเมา
ไมเลนการพนันทุกอยาง106

107 
 ๙. ควบคุมดูแลรักษาความดีงามเพ่ือใหพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัยในวัดไดปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของวัดนั้นๆ107

108 

 ๑๐. มอบหมายหนาท่ีใหกรรมการวัดไวยาจักรและมรรคทายกวัดรับผิดชอบตามกฎหมาย
มหาเถรสมาคมรวมถึงการบังคับบัญชาการสั่งงานการมอบหมายงานและการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ี
ตางๆท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมภายในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม108

109 

                                                           
 103สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที  (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,    
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 104สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 105สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี  เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 106สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ  (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมืองเจาอาวาสวัดลุม ตําบล      
ทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 107สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 108สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด
พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๓๘ 
 

 ๑๑. การเขารวมกิจกรรมวัฒนธรรมผสมผสานจารีตท่ีแตกตางหลากหลายและสืบทอดสูคน
รุนตอๆ ไป109

110 

 ๑๒. การปกครองพระสังฆาธิการจะตองไมใชแคมีใจเอาใจใสเทานั้นยังตองมีทักษะในการ 
“จุดไฟ” ในใจของพระสังฆาธิการใหเปนคนรักการเรียนรูใหสนุกกับการเรียนรู110

111 

 ๑๓. ตองเรียนไดโดยแสดงความเชื่อในตัวเองวาตอง สามารถเรียนรูไดและไมใชแคแสดงออก
ดวยคําพูดแตตองแสดงออกดวยการกระทําแสดงแลวแสดงอีกจนลูกศิษยเชื่อแนวาความเพียรคือหนทางสู
ความสําเร็จในการเรียนรูผลจากการท่ีครูชวยศิษยเรียนตามแนวทางนี้จะเปนคุณตอศิษยไปตลอดชีวิตใน
ลักษณะเปลี่ยนชีวิตทีเดียว111

112 

 ๑๔. ครูเปนทักขิณทิสทิศเบื้องขวาไดแกครูอาจารย ครูอาจารยอนุเคราะหศิษยดังนี้คือ      
๑. ฝกฝนแนะนําใหเปนคนดี ๒. สอนใหเขาใจแจมแจง ๓. สอนศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง ๔. ยกยองใหปรากฏ
ในหมูเพ่ือน ๕. สรางเครื่องคุมกันภัยในสารทิศคือสอนใหศิษยปฏิบัติไดจริงนําวิชาไปเลี้ยงชีพทําการงานได
112

113 

 ๑๕. ปรับปรุงพัฒนาดูและรักษาสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนภายในวัดเชนใหปลูกตนไมภายวัด
ใหรมรื่น113

114 
 ๑๖. จัดทําระเบียบปฏิบัติเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับบุคลากรภายในวัดคือ ๑.ใหมี
ระเบียบปฏิบัติของศิษยวัดและผูอยูอาศัยภายในวัด ๒.ใหมีระเบียบปฏิบัติสําหรับบุคคลท่ีเขามารวมหรือ
จัดกิจกรรมตางๆ ภายในวัด114

115 
 ๑๗. ใหมีการสอนธรรมศึกษาใหแกนักเรียนนักศึกษาประชาชนภายในวัดทําหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือประโยชนตนเองตองมีความเสียสละ115

116 

                                                                                                                                                                             
 109สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 110สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ  (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 111สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 112สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 113สัมภาษณ พระอรรถโมลี  (อบ ปสาโทป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม ตําบล
จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 114สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร  (สันทัด ปฺญาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาส      
วัดสุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด , ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 115สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน  (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม  เจาอาวาส     
วัดสามผาน ตําบลทาใหม อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 
 



๑๓๙ 
 

๑๘. แผนการปฏิบัติงานยังไมชัดเจน ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได 
การจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนประชาชนขาราชการ116

117 
๑๙. ผูกํากับติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและผูชํานาญการในการสรางเครื่องมือใน

การกํากับติดตามงานของพระสังฆาธิการ117

118 
 ๒๐. งบประมาณในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว
ขาดเครื่องมือในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานของแตละวัดท่ีมีคุณภาพ118

119 
๒๑. ผูใตบังคับบัญชาไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาคณะผูปกครองขาดการตรวจสอบอยาง

ตอเนื่องขาดการนํานโยบายมาสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเปนเอกภาพและแผนการปฏิบัติงานยัง
ไมชัดเจน ไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกันได119

120 
 สรุปไดวา การควบคุมงานปกครองคณะสงฆจะมีการกํากับดูแลบุคลากรเปนไปตามลําดับชั้น
การปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด ผูปกครองจะนําเสนอเปนรายงานประจําปแจง
ใหเจาคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องรองเรียนเปนทางการถึงคณะผูปกครอง เจาคณะผูปกครองนั้นก็จะ
ดําเนินการตรวจสอบ หากมีมูลความผิดจริง ก็แจงเปนรายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบ เพ่ือพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนและชวยเหลือแกไขปญหาหรือลงโทษผูตั้งใจกระทําผิดจริงตอไป นอกจากนั้น การ
ตรวจสอบการเงิน เชน เม่ือมีงานประจําปหรืองานปดทองลูกนิมิต ทางวัดจะตองแจงยอดรายได รายจาย
ใหทางคณะกรรมการทราบ ตลอดจนรายงานประจําเดือน ประจําป สงคณะผูปกครองทราบตามลําดับชั้น
มีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรท่ีอยูประจําวัด อยางเปนระบบสนับสนุนใหพระภิกษุเรียน
ปริยัติสามัญ-ปริยัติธรรม-แผนกบาลีไดดําเนินตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการ
ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเชน โครงการหนึ่งมหาเปรียญ หนึ่งอําเภอ เปนนโยบายของเจาภาค ๑๓ เพ่ือ
สงเสริมการศึกษาแผนกบาลีใหพระภิกษุสามเณรไดมีความรูความสามารถไดนํามาสูการปฏิบัติในทุก
จังหวัดทําใหพระภิกษุสามเณรสอบไดมหาเปรียญเพ่ิมข้ึนทุกอําเภอและโครงการหมูบานรักษาศีลหาจึงเกิด
ผลสําเร็จมาจนทุกวันนี้ 
 
 ๔.๒.๖ ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

                                                                                                                                                                             
 116สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก  (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง  รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 

 117สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 118สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 119สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 120สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๔๐ 
 

 สภาพท่ัวไป ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค๑๓มีการเปลี่ยนแปลงในระดับใดและเปนไปในทิศทางเดียวกันไหมเพราะคณะ
ผูปกครองสงฆระดับเจาคณะภาคเปนผูกําหนดกฏิกติกาวางระบบการจัดการระเบียบไวเม่ือเจาอาวาสมี
หนาท่ีรับปฏิบัติจะเกิดประสิทธิผลเปนอยางไรผลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญแตละทานท้ังพระสงฆ
ระดับคณะผูปกครองสงฆพบวา 
 ๑. หลักการบริหารจัดการวัดโดยสวนรวมวัดในเขตชายเมืองไมคอยมีปญหามากเทาไหรตาง
กับวัดท่ีอยู ในเมืองหรืออยู ในเขตความเจริญปญหาก็จะเยอะแตก็สวนนอยสวนใหญแลวประสบ
ความสําเร็จดี120

121 
 ๒. เจาอาวาสตองมีหนาท่ีโดยตําแหนงท่ีจะตองปองกันความเสียหายภายในวัดท้ังเรื่องของ
บุคคลและสถานท่ีและเม่ือเกิดข้ึนแลวก็ตองแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหไปในทิศทางท่ีดีเชน หามพระ
สะพายกลอง ถายรูป121

122 
 ๓. ในเขตเมืองสวนใหญแลวมีนโยบายบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศาสนวัตถุศาสนธรรมศาสน
บุคคลและศาสนพิธีอยางมีระบบ122

123 
 ๔. การจัดการวัดจะแยกเปนสวนงานการปกครองเจาอาวาสดูแลสวนรวมตั้งพระประจํา
ตําแหนงดูแลการจัดการและปกครองอีกข้ันหนึ่ง123

124  
 ๕. การดูแลเอาใจใสในเรื่องของพระเณรเจาอาวาสและพระอุปชฌายจะประสบปญหาใน
เรื่องของผูท่ีจะเขามาบวชโดยคุณสมบัติไมผานแตปกปดไมบอกความจริงปกปดไวเม่ือเรื่องเกิดเจาอาวาส
และอุปชฌายก็ตองรับผิดชอบดวยกฎกติกา124

125 
 ๖. เคารพกฎและปฏิบัติตามกฎของคณะสงฆปญหาในการจัดการวัดจึงไมประสบปญหาท่ี
ใหญหลวงหรือเกิดความเสียหายตอคณะสงฆสวนใหญ125

126 
 ๗. ใหความสําเร็จในชวงระยะเวลาท่ีผานมาพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรในการปกครอง
ยังประพฤติอยูในกรอบไมมีปญหาอธิกรณใดๆเกิดข้ึน126

127 
                                                           
 121สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที  (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 122สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี  (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาส        
วัดบางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 123สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก  (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 124สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว  อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 125สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณ ี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕),  เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 126สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๔๑ 
 

 ๘. การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจัง เรื่องปญหาก็เปนธรรมดายอมมีบางแตวาไมทําให
การปฏิบัติงานตางๆ ตองสะดุดหรือเสียงานปญหาท่ีมีคือไมเขาใจถองแทในคําชี้แนะหรือไมเขาใจ
เจตนารมณของคระสงฆผูปกครองอยางถูกตอง127

128 
 ๙. การประชาสัมพันธ หรือผลการประชุมสูสาธารณชนหากมีการจัดระเบียบการจัดการ
รวมถึงการปฏิบัติใหถูกตองตามพระธรรมวินัยปญหาและความไมเรียบรอยก็จะไมเกิดข้ึน128

129 
 ๑๐. ความสามารถของสติปญญาแตในการจัดการท้ังหมดก็ยังเคารพกฎและปฏิบัติตามพระ
ผูใหญโดยเครงครัด129

130 
 ๑๒. การจัดการวัดท้ังหมดเจาอาวาสดําเนินการผูเดียวท้ังหมดจะไมคอยประสบผลสําเร็จ
ตองมีการประชุมหรือสนทนาสอบถามปญหาผูอยูอาศัยภายในวัดเรื่องปญหาอุปสรรคแลวแกไขขอขัดของ
ไปดวยกัน130

131 
 ๑๓. ในฐานะท่ีมีสวนเก่ียวของประสานงานกับวัดมาพอสมควรมีความเห็นวาการจัดการวัด
ของเจาอาวาสปจจุบันโดยเฉพาะในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ โดยภาพรวมมีระบบการจัดการท่ีดี
มีการจัดการในระดับปานกลางถึงคอนขางดีและสมควรปรับปรุง131

132 
 ๑๔. ความสามารถของเจาอาวาสไมเหมือนกันเกิดจากการกําหนดคุณสมบัติเจาอาวาสท่ีมี
มาตรฐานต่ําเชนการกําหนดอายุของเจาอาวาสการกําหนดคุณวุฒิสายสามัญไมมีขอกําหนดสายความรู
ดานพระปริยัติธรรมนักธรรมชั้นเอกถือวานอยไปทําใหเจาอาวาสมีระดับความรูแตกตางกันมากการมี
ระดับความรูท่ีตางกันมีผลตอการบริหารงานในทุกดานแตกตางกันมาก132

133 
 
 
 

                                                                                                                                                                             
 127สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ  (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบล    
ทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 128สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 129สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด
พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 130สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ  (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 131สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ  (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 132สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร  (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 133สัมภาษณ พระอรรถโมลี  (อบ ปสาโทป.ธ. ๗)  เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม 
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,   ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๔๒ 
 

 ๑๕. การลงพ้ืนท่ีจริง ไมสามารถหาวัสดุอุปกรณท่ีจะใชไดเต็มประสิทธิภาพ133

134 
 ๑๖. ผลของการจัดการวัดของเจาอาวาสจะประสบผลสําเร็จตามท่ีพระผูใหญตั้งไวข้ึนอยูกับ
ศักยภาพของแตละเจาอาวาสและนิสัยความรูความสามารถแตละบุคคลซ่ึงไมสามารถสั่งสอนกันไดงายๆ
ซ้ึงตองมีแนวคิดวิธีการท่ีมีแนวรวมและวิธีการปฏิบัติไปรวมกันได134

135 
 ๑๗. การจัดการวัดของเจาอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆภาค๑๓การบริหารจัดการโดย
เนนใหพระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติตามกรอบแหงพระธรรมวินัยและกฎระเบียบมหาเถรสมาคมและ
แบงการบังคับบัญชากันไปตามลําดับ135

136 
๑๘. การควบคุมความเปนไปของวัดใหมีความเจริญและประคับประคองประชาชนใหมีความ

ศรัทธาท่ีม่ันคงพรอมท้ังพัฒนาวัดใหเปนจุดศูนยรวมความศรัทธาวัดบางแหงเปนสถานท่ีทองเท่ียวทําบุญ
ซ่ึงการทํางานของเจาอาวาสยากงายไมเทากันแตก็ไมประสบปญหาอันใหญหลวงเพราะจะเปนไปตาม
ความสามารถของแตละเจาอาวาสแตละทาน136

137 
 ๑๙. การออกกฎระเบียบตองมีความเปนเอกภาพอยางแทจริงมีผลบังคับจริงมีความเสมอ
ภาคเปนธรรมไมคํานึงถึงสายหรือเสนสายพรรคพวก137

138 
 ๒๐. การอยูรวมกันเปนคณะของสงฆจะแบงเขตเปนอําเภอจังหวัดภาคแตเม่ือตองรวมกัน
ปฏิบัติงานประชุมตองมีความเคารพในหลักอาวุโสภันเตแมกระท่ังภายในวัดจักตองมีและจะมีผลใหมีความ
เรียบรอยดีงาม138

139 
๒๑. การนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจริงจัง ไมมีบทลงโทษแกผูฝาฝนคําสั่งอยางจริงจัง และ

ขาดการเผยแผผลการตรวจตรางานคณะสงฆสูสาธารณชน139

140 
สรุปไดวา จัดใหมีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการ

ปฏิบัติงาน โดยกําหนดครั้ง เรื่อง วัตถุประสงคของการเขาตรวจ และการแจงใหเจาอาวาสวัดนั้นๆ ทราบ 
การเขาไปตรวจตราวัดในเขตปกครองของตนท้ังเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ ตาม

                                                           
 134สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺาวุฑฺโฒ),  เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาส      
วัดสุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 135สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาส      
วัดโขด ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 136สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหมเจาอาวาส         
วัดสามผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 
 

 137สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 138สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 139สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 140สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๔๓ 
 

เรื่องและวัตถุประสงคของการตรวจไว การประเมินผลการดําเนินงานของวัดนั้นๆ ท่ีเขาไปตรวจ พรอมท้ัง
ใหคําแนะนําในการแกปญหาตางๆ แกเจาอาวาส และรายงานผลการตรวจการคณะสงฆใหเจาคณะทราบ
ตามลําดับ ข้ันตอนสุดทาย คือ การนําคําแนะนําของเจาคณะไปปรับปรุงแกไข ใหเกิดความเรียบรอยและ
รายงานใหเจาคณะทราบตามลําดับ หรืออาจมีการเขาไปตรวจซํ้าสําหรับบางวัดท่ีมีปญหามาไดดําเนินตาม
นโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเชน พระถายรูปสะพาย
กลอง การกระทําของพระรูปนั้น เปนสิ่งท่ีไมงาม เพราะมิใชการกระทําของพระภิกษุผูควรมีอาการสงบ 
สํารวม ไมพึงทําสิ่งใดๆ เพ่ือเรียกรองความสนใจหรือเพ่ือสรางความเดนดังใหแกตนเอง การทําอยางนั้นถือ
วาเปน “โลกวัชชะ” คือ โลกติเตียน อันขอนี้ถือเปนนโยบายของเจาคณะภาค ๑๓ พระสังฆาธิการถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัดสนับสนุนและปฏิบัติตามผูบังคับบัญชาจึงเกิดผลสําเร็จตามมาทุกวันนี้  การพัฒนาซ่ึง
จะเปนไปตามความสามารถของสติปญญาและนิสัยการประพฤติตัวโดยสวนรวมมีทิศทางไปในทางบวก
กฎระเบียบขอบังคับท่ีเจาคณะตั้งไวเพ่ือกําหนดทิศทางในการอยูรวมกันของพระสงฆสามเณรและฆราวาส
ภายในวัดมีในทุกวัดโดยเฉพาะวัดเล็กจะเปนท่ีเขาใจกันระหวางเจาอาวาสและผูอยูใตบังคับบัญชา 
 สรุปงานวิจัยท่ีไดจากการสัมภาษณพบวา 

๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย  
 ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กระบวนการตรวจสอบประเมินผล
การบริหารจัดการวัดอยางตอเนื่องเปนระบบท่ีชัดเจนไมคลุมเครือสามารถตรวจสอบไดโปรงใสและควรให
การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัดในสวนท่ีสามารถเขารวมเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ือประโยชนตอการสรางศรัทธาความเชื่อม่ันตอการจัดการวัดท่ีโปรงใสและมีจัดกิจกรรม
ตางๆในวันสําคัญทางศาสนามีความสามัคคีเชนวันอุโบสถ๑๕คํ่าหรือภายในพรรษาใหกับประชาชนใหมาก
ข้ึนและสรางแหลงเรียนรูมาไวในวัดเพ่ือองคกรตางๆในชุมชนมาใชประโยชนศึกษาคนควาในทางดาน
หลักธรรมทางการศึกษาเทคโนโลยีจริยธรรมคุณธรรมและท่ีสําคัญคณะสงฆจะตองสามารถเปนวิทยากร
พิเศษในชุมชนท่ีบรรยายเก่ียวกับธรรมะใหความรูแกประชาชนท่ีสนใจไดรับฟงเพ่ือเปนกุศโลบายดึงคนเขา
วัดไดอีกทางหนึ่งเพ่ือสรางทัศนคติท่ีมีความนาเชื่อถือเชื่อม่ันและแรงศรัทธาตอประชาชนตอกิจกรรมท่ี
สําคัญในทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปการสัมภาษณ แตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 

ดวยหลักการปกครองเจาอาวาสสวนใหญ จะพยายามกระจายงานปกครองภายในวัดมีการ
มอบหมายใหเจาคณะปกครองชวยควบคุมดูแลอีกทางหนึ่งตั้งแตเจาคณะตําบลเจาคณะอําเภอตามลําดับ
และยอมรับการตําหนิหรือบอกกลาวของเจาคณะผูปกครองเพ่ือการพัฒนาการปกครองเจาอาวาสอีกวิธี
หนึ่งแตบางครั้งเจาอาวาสมักใชอารมณในการตัดสินใจไมไดใชเหตุผลท่ีเหมาะสมในดานการปกครองเปน
งานท่ีเจาอาวาสตองรับผิดชอบโดยตรงซ่ึงมีความสําคัญตอการพัฒนาวัดใหเจริญรุงเรืองกาวหนาเปน
ศูนยกลางในการพัฒนาประชาชนและสังคมเปนอยางดียิ่งโดยมหาเถระสมาคมไดกําหนดไวเปนระเบียบ
ปกครองคณะสงฆและเปนภารกิจของพระสังฆาธิการเจาอาวาสทุกวัดตองปฏิบัติและดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จนอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาอาวาส 



๑๔๔ 
 

 ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
 ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม การอยูรวมกันของหมูคณะสงฆ
จะมีความเรียบรอยมากนอยข้ึนอยูกับความสามารถของเจาอาวาสท่ีจะควบคุมพระสงฆผูอยูใตอาวาสได
มากนอยแคไหนข้ึนอยูกับเจาอาวาส แตบางครั้งเจาอาวาสบางรูปไมมีความเด็จขาดในการบังคับใชกฎ
กติกาขอระเบียบวินัยกับพระภิกษุภายในวัดจึงเกิดปญหากันระหวางสงฆ การวางกฎระเบียบภายในวัด
บางวัดเจาอาวาสมีระเบียบการท่ีดีและมีบทลงโทษท่ีชัดเจนและจริงจังในการประพฤติวินัยของพระสงฆใน
วัดเพราะจะทําใหมีความเกรงกลัวตอกันและกันในวัดการประชุมกันระหวางเจาอาวาสกับพระภิกษุสงฆ
ภายในวัดก็สามารถชวยใหการอยูรวมกันเปนไปอยางราบรื่น 
 สรุปการสัมภาษณแตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 
 การท่ีเจาอาวาสจะตองดําเนินการปกครองก็คือการสอดสองและความควบคุมดูแลรักษา
ความเรียบรอยดีงามเพ่ือใหพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัยในวัดไดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย
กฎหมายกฎมหาเถรสมาคมระเบียบมติขอบังคับคําสั่งประกาศคณะสงฆหรือมหาเถรสมาคมรวมถึงการ
ปฏิบัติหนาท่ีการใชอํานาจของเจาอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆการควบคุมการปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันของสงฆการชี้แจงแนะนําความประพฤติของพระภิกษุสามเณรและผูอยูอาศัยภายในวัด
แมกระท่ังการจัดทําผังบริการวัดทําขอมูลทะเบียนประวัติการแตงต้ังและมอบหมายหนาท่ีใหกรรมการวัด
ไวยาจักรและมรรคทายกวัดรับผิดชอบตามกฎหมายมหาเถรสมาคมรวมถึงการบังคับบัญชาการสั่งงานการ
มอบหมายงานและการควบคุมการปฏิบัติหนาท่ีตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมภายในวัดใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยดีงาม 
 ๓. ดานการระงับอธิกรณ 
 ดานการระงับอธิกรณการยุติปญหาหรือการระงับอธิกรณจะตองเปนไปตามหลักการท่ีทรง
วางไวคือ “เปนธรรมเปนวินัยเจาอาวาสตองมีการปองกันเหตุกอนท่ีจะเกิดกับพระสงฆสามเณรท่ีอยู
ภายใตการปกครองชวยลดการขัดแยงหรือลดปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในกลุมสงฆโดยเจาอาวาสตองใหความรู
ความเขาใจเรื่องกฎระเบียบวินัยสงฆเสียกอนพระสังฆาธิการมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไมท่ัวถึงจึงไม
ระงับอธิกรณ มีปญหาภายในคณะสงฆเจาอาวาสตองรับผิดชอบและจริงจังในกฎระเบียบใหมากไมออนไม
ปลอยปะละเลยความเรียบรอยก็จะเกิดข้ึนคณะสงฆระดับพระผูใหญไมคอยเนนเรื่องการอยูรวมกันโดยไม
มีเหตุขัดแยงระหวางพระสงฆสามเณรในการหละหลวมจึงมีเรื่องเกิดข้ึนในหลายๆ วัด  
 สรุปการสัมภาษณแตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 
 การออกกฎระเบียบพิจารณาอธิกรณตองโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามพระ
พุทธบัญญัติและกฎมหาเถรสามคมการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิไมมีการตัดสินตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ในหมูสงฆและเขตการปกครองมีอคติตอการตัดสินในเรื่องระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการผูจรมาเพราะ
เห็นแกพวกตัวเองเจาอาวาสตองปกครองในแบบพอปกครองลูกคือติดตามพฤติกรรมของพระลูกวัดแบบ
ลับๆไมใหรูตัวถาดีก็ปลอยไปไมตองตักเตือนถาพฤติกรรมนาสงสัยเขากับคนอ่ืนไมไดตองเรียกมาตักเตือน
ชี้แนะใหเขาไดปรับปรุงการกระทํานั้นๆหรือขาดตกบกพรองสิ่งใดเจาอาวาสชวยไดก็ตองชวยสังคมสงฆมี



๑๔๕ 
 

ความเรียบรอยมีความสามัคคีภิกษุอยูรวมกันอยางสงบสุขภิกษุท่ีถูกกําราบหรือถูกกําจัดออกไปและเปน
การปองกันปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในปจจุบันและในอนาคตทําใหเกิดความเลื่อมใสแกผูท่ียังไมเลื่อมใส
และเกิดความเลื่อมใสยิ่งข้ึนกับผูท่ีเลื่อมใสแลวถือวายังเปนขอดีอยู 
 ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาปกครองใหเปนไปโดยชอบ 
 ดานแกไขขอขัดของของเจาปกครองใหเปนไปโดยชอบ ตองรักษาพระธรรมวินัยโดยเครงครัด
แตผสมผสานความทันสมัยท่ีเกิดข้ึนเชนการสื่อสารการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสารสนเทศตางๆ ซ่ึง
พระภิกษุสงฆจําเปนตองเรียนนอกจากนี้ยังตองศึกษาเศรษฐกิจการเมืองและสังคมจิตวิทยาใหเขาใจเพ่ือท่ี
จะตองกาวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในสวนท่ีคงตองดํารงไวเชนการบวชควรพิจารณาใหเครงครัดสําหรับ
ผูประสงคจะบวชตองพิจารณาถึงความศรัทธาในการบวชอาจมีข้ันตอนท่ีเครงครัดข้ึนวัดใหญๆ หรือวัดท่ี
เปนสถานท่ีทองเท่ียวมักมีผูคนประชาชนไปเท่ียวมากหนาหลายตาอาจมีมิจฉาชีพปนไปดวยเจาอาวาสก็
ควรมีมาตรการในการดูแลรักษาของภายในวัดเชนการติดกลองวงจรปดหรือมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาบาง
รูปไมคอยใสใจในหนาท่ีจะตองทําคือบํารุงรักษาจัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดีใหความ
สะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล ไมระวังรักษาเพ่ือใหคงอยูรักษาใหอยูในสภาพดีทําใหงอกงามทําให
เจริญเจาอาวาสทุกวัดจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายประจําเดือนทุกเดือนแลวรายงานใหเจาคณะทราบ
ตามลําดับชั้นตอไป 
 สรุปการสัมภาษณแตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 

พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวแลว และบัญญัติไวแลว  กฎหมายบานเมืองท่ีพระ
มหาสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหอํานาจทางรัฐบาลใหตรงข้ึนไวตามกระบวนการนิติ
บัญญัติ  เพ่ือจัดระเบียบและขอบังคับการปกครองคณะสงฆ ให เปนไปตามพระธรรมวินัย และ 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดีงามท่ีบรรพบุรุษบูรพาจารยยอมรับนับถือ และนําปฏิบัติสืบๆ กันมา มี
ระเบียบท่ีวาดวยการปกครองท่ีเอ้ือประโยชนในการบริหารจัดการของเจาคณะตางๆ ในพ้ืนท่ีอยาง
ครอบคลุมและเหมาะสมมีการกระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละเขตอยางชัดเจน มีระเบียบ
แบบแผนในการปกครองท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองมีการกระจายอํานาจไปยังพระสังฆาธิการ 
ผูมีหนาท่ีในการปกครองคณะสงฆ เพ่ือจะไดปฏิบัติหนาท่ีโดยสมบูรณแบบ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักพุทธ
ธรรม เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย เม่ือเจาคณะมีปญหาก็จะรีบเขาไปชวยเหลือแกไขอยางทันทวงที มิไดนิ่ง
นอนใจแตอยางใด ทําใหคณะสงฆภาค ๑๓ ในปจจุบันมีความเขมแข็งมาก 
 ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 
 ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครองการทําวัตรสวดมนตท้ังเชา-เย็นรวมกันโดยท่ี
เจาอาวาสเปนผูนําจะทําใหพระสงฆมีความสนิทสนมภายในคณะสงฆแตบางวัดไมทํา ไมมีการประชุม
คณะกรรมการวัดสมํ่าเสมอควรยึดม่ันในพุทธศาสนาอยางม่ันคงเปนแบบอยางท่ีดีสําหรับชาวพุทธกลาวได
วาพฤติกรรมของพระสงัฆาธิการทุกๆอยางจะมีผลตอความเชื่อความเคารพศรัทธาของประชาชนท่ีพบเห็น
แทบท้ังสิ้นฉะนั้นหากพระสังฆาธิการประพฤติปฏิบัติตนเองนายองเชิดชูและเปนผูใหความสําคัญกับพระ
วินัยในสวนของพระภิกษุจะทําใหคําพูดของพระสังฆาธิการยอมมีอิทธิพลตอการประพฤติปฏิบัติของ



๑๔๖ 
 

ชาวบานอีกดวยดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเม่ือไดรับคําสั่งจะตองมีความเชื่อม่ันตอองคกรใน
ปกครองคณะสงฆพรอมท้ังพระสังฆาธิการจะตองมีความเปนผูนําวิสัยทัศนนํารองเปนรูปแบบในกลุมใน
ชุมชนเพ่ือสังคมใหกระตือรือรน  
 สรุปการสัมภาษณแตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 
 มีการวางแผนประชุมอยางสมํ่าเสมอ (Planning) มีการจัดหนวยงาน (Organizing) จัด
โครงสรางการบริหารงานการแบงอํานาจหนาท่ีกันอยางชัดเจนและการแบงสวนของงานใหเหมาะสมและ
ลงตัว มีการจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) มีการแตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการตาม
วาระ โดยยึดกฎหมาเถรสมาคมเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัดมีการอํานวยการ (Direction) มีการ
ตัดสินใจและสั่งการในการปฏิบัติงานของสวนตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผนท้ังในลักษณะ
งานท่ัวไปและในลักษณะงานเฉพาะตลอดจนการใหคําแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคสวนมี
การประสานงาน (Coordinating) กันอยางตอเนื่องท้ังคณะสงฆและหนวยงานราชการ มีการรายงานผล
การดําเนินงานตางๆ (Reporting)ท่ีคณะสงฆจัดทํา กิจกรรมท่ีเปนภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เชน 
กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดทําบัญชีรับจาย การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป   
เปนตน 
 ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
 ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน เจาคณะผูปกครองตองมี
หนาท่ีโดยตําแหนงท่ีจะตองปองกันความเสียหายภายนอกวัดและภายในวัดท้ังเรื่องของบุคคลและสถานท่ี
และเม่ือเกิดข้ึนแลวก็ตองแกไขความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหไปในทิศทางท่ีดีในเขตเมืองสวนใหญแลวมี
นโยบายบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาศาสนวัตถุศาสนธรรมศาสนบุคคลและศาสนพิธีอยางมีระบบการจัดการ
วัดจะแยกเปนสวนงานการปกครองเจาอาวาสดูแลสวนรวมตั้งพระประจําตําแหนงดูแลการจัดการและ
ปกครองอีกข้ันหนึ่งการดูแลเอาใจใสในเรื่องของพระเณรเจาอาวาสและพระอุปชฌายจะประสบปญหาใน
เรื่องของผูท่ีจะเขามาบวชโดยคุณสมบัติไมผานแตปกปดไมบอกความจริงปกปดไวเม่ือเรื่องเกิดเจาอาวาส
และอุปชฌายก็ตองรับผิดชอบดวยกฎกติกาเคารพกฎและปฏิบัติตามกฎของคณะสงฆปญหาในการจัดการ
วัดจึงไมประสบปญหาท่ีใหญหลวงหรือเกิดความเสียหายตอคณะสงฆสวนใหญ 
 สรุปการสัมภาษณแตละทานทําใหเกิดการสอดคลอง 
 จัดใหมีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน 
โดยกําหนดครั้ง เรื่อง วัตถุประสงคของการเขาตรวจ และการแจงใหเจาอาวาสวัดนั้นๆ ทราบ ข้ันตอนท่ี
สองคือการเขาไปตรวจตราวัดในเขตปกครองของตนท้ังเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะ
จังหวัด ตามเรื่องและวัตถุประสงคของการตรวจไว ข้ันตอนท่ีสามคือ การประเมินผลการดําเนินงานของ
วัดนั้นๆ ท่ีเขาไปตรวจ พรอมท้ังใหคําแนะนําในการแกปญหาตางๆ แกเจาอาวาส และรายงานผลการ
ตรวจการคณะสงฆใหเจาคณะทราบตามลําดับ ข้ันตอนสุดทาย คือ การนําคําแนะนําของเจาคณะไป
ปรับปรุงแกไข ใหเกิดความเรียบรอยและรายงานใหเจาคณะทราบตามลําดับ หรืออาจมีการเขาไปตรวจซํ้า
สําหรับบางวัดท่ีมีปญหามา 



๑๔๗ 
 

  

๔.๓ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดวยวิธีการศึกษาเอกสาร
หลักฐานสําคัญ (Documentary Research) การสัมภาษณบุคคลแบบเจาะลึก (In-depth interview) 
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ประกอบดวย
พระสงฆผูมีสวนเก่ียวของและผูทรงคุณวุฒิพ้ืนท่ีท่ีใชเปนกรณีศึกษาไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด จํานวน ๒๑รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจง ท่ีมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับเรื่อง 
“ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓” ตามวัตถุประสงค
ของการวิจัย คือ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓มี
รายละเอียดดังตอไปนี้  
 ๑. หม่ันประชุมกันเนืองนิตย 
 ประเด็นคําถามวา “หม่ันประชุมเนืองนิตย: ผูบริหารคือพระสังฆาธิการ ตองดําเนินการ
อยางไรบาง” ผูทรงคุณวุฒิทางดานการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดใหคําสัมภาษณเพ่ือการศึกษาวิจัย 
ดังตอไปนี้ 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือมีการประชุมกันอยางสมํ่าเสมอโดยไดดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนท่ี
ปกครองเปนประจําระหวางคณะสงฆกับชุมชนอยูเนืองๆ140

141 
 ๒) ไดประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายในเขตปกครอง141

142 
 ๓) มีการจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการหรือการรางนโยบายอันกอใหเกิดความม่ันคงทาง
คณะสงฆภายในพ้ืนท่ีปกครองเปนประจํา142

143 
 ๔) จัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการหรือการรางนโยบายอันกอใหเกิดความม่ันคงทางคณะ
สงฆควรจัดใหมีการประชุมอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง143

144 

                                                           
 141สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ  (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 142สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ  (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 143สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร  (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๔๘ 
 

 ๕) กําหนดใหชัดไปเลยวา ใหมีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละครั้ง144

145 
 ๖) ชวยกันทํากิจกรรมกลุมยอย ถือวาเปนการประชุม นอกจากจะเปนการแกปญหาในการ
สื่อสารแลว145

146 
 ๗) มีการรายงานการประชุมในทุกระดับใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบทําใหเกิดความเขาใจซ่ึง
กันและกัน146

147 
 ๘) ดูเหมือนคนทํางานในยุคสมัยนี้ก็นิยมการประชุมกันเปนนิตยเพราะถามใครก็ติดประชุม
กันท้ังนั้น147

148 
 ๙) จนบางวันมีแตประชุมและประชุม ซ่ึงวาไปก็ดูทาจะดีเพราะไดมีการพูดคุยกันบอยๆ งาน
ก็นาจะกาวหนาไปดวยดี148

149 
 ๑๐) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ในกิจของสงฆท่ีตองทํารวมกันไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ เชน 
การทําอุโบสถสังฆกรรม149

150 
 ๑๑) หม่ันประชุมกันเนื่องนิจ การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการ
พบปะประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ150

151 
 ๑๒) เพ่ือแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตองท่ี
เปนประโยชน151

152 
 ๑๓) เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญ152

153 

                                                                                                                                                                             
 144สัมภาษณพระครูศรีปริยัติโกวิท  (ช้ิน ปฺญาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 145สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน  (จรูญ พุทฺธสโร ป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัด
สามผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 

 

 146สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที  (สมอิง โชติกโร  ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,    
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 147สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 148สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป  ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 149สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ  (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบล    
ทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 150สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 151สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี, ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 152สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๔๙ 
 

 ๑๔) ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน มีอะไรพูดกันปรึกษากันและชวยกันปญหาตางๆ153

154 
 ๑๕) ในสถานท่ีทํางาน  หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่น   
หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนได154

155 
 ดังนั้นการประชุมอยางมีประสิทธิผลจึงสําคัญอยางยิ่ง ประธานท่ีประชุมตอง มี “สติ”      
(ฝกการควบคุมอารมณ) และมีเทคนิคทําใหการประชุมลื่นไหลไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ประชุมนั้น  
 สรุปไดวา หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ในกิจของสงฆท่ีตองทํารวมกันไมวาเรื่องเล็กหรือใหญ 
เชน การทําอุโบสถสังฆกรรม การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการพบปะประชุม
ปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหรับทราบรายละเอียด วิธีปฏิบัติในเรื่อง
ตางๆ ใหถูกตองปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินการของคณะสงฆจะไดบรรลุเปาหมายดวยดี   
คณะสงฆควรจะกําหนดใหมีการประชุม ตองปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมองคกรนอกจากนั้น ผูบริหารคือ   
พระสังฆาธิการ ตองจะดําเนินการ ๑) ผูบริหารมีการเรียกประชุมกันเปนประจํา ๒) มีการติดตอกัน ไปหา
สูกันและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนประจํา ๓) เม่ือมีการประชุมก็ตองมาตรงเวลา พรอมเพรียงกันประชุม 
เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกัน ๔) การประชุมกันตองประชุมกันท่ีดีท่ีชอบเปนประโยชนเปนตนเพ่ือ
แกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตองท่ีเปนประโยชน       
เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญ  ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน มีอะไรพูด
กันปรึกษากัน ก็จะอบอุน ปญหาตางๆ  ก็จะไมเกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน  หัวหนามีการประชุมปรึกษากับ
ผูรวมงานทุกครั้งงานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึนได 
 ๒. การพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ี
สงฆจะพึงทํา 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ เจาคณะปกครองตองเขมงวดจริงจังใหปรับเวลาเปนทุกวันท่ี ๒๕ ของเดือนแทน155

156 

                                                                                                                                                                             
 153สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 154สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ, ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 155สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 156สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี  (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาส       
วัดบางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 
 



๑๕๐ 
 

 ๒) บางครั้งก็มีการจัดใหมีการประชุมสัญจรโดยทุกตําบลผลัดเปลี่ยนกันเปนเจาภาพทาน
พรอมจะอุทิศเวลาของตนเพ่ือกิจกรรมของคณะสงฆ156

157 
 ๓) เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ157

158 
 ๔) ไดเขารวมการประชุมตามเวลาท่ีกําหนดไดใหความสําคัญในการประชุมในแตละครั้งการ
ตรงตอเวลาเปนการเสียสละการเสียสละเปนการสรางบารมีอยางหนึ่งการตรงตอเวลาเปนการแสดงความ
เปนคนมีน้ําใจเห็นใจผูอ่ืน ใหความสําคัญกับของคําวา ”ทีม”159 
 ๕) เพราะฉะนั้นผูบริหารท่ีดีตองรักษาเวลาท้ังการเริ่มและเลิกประชุมการทํากิจตางๆ ตามท่ี
ตกลงกันในท่ีประชุมเปนการเสียสละ159

160 
 ๖) การอดกลั้น การยอมรับ และท่ีสําคัญเรื่องของ Trust (ความไวเนื้อเชื่อใจ) เปนเรื่องท่ี
สําคัญท่ีสุด160

161 
 ๗) หากไมเชื่อใจกัน ทําใหไปแบงงานกัน การหลงตนเอง การท่ีใจไมถึง ไมกวางพอ และไม
เปดโอกาสใหคนอ่ืนๆ ทําผิดพลาดเพ่ือการเรียนรูการจัดทําเอกสาร161

162 

 ๘) กําหนดมาตรฐานตางๆ ในการทํางาน เชน ISO ก็เปนการวางระบบใหทําแบบพรอม
เพรียงกัน ไดอยางหนึ่ง162

163 
 ๙) การประชุม – เลิกประชุม และกระทํากิจควรทําโดยพรอมเพียงกัน163

164 
 ๑๐) เพ่ือใหเกิดความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกันไมกินแหนง
แคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จไดมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน164

165 

                                                           
 157สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 158สัมภาษณ พระราชจันทโมล ี(ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 159สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาส      
วัดพิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 160สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 161สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา เจา
อาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง, ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 162สัมภาษณ พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม ตําบล
จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 163สัมภาษณพระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาส         
วัดสุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,๖ตุลาคม๒๕๕๙.  
 

 164สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 



๑๕๑ 
 

 ๑๒) นําเสนอขอมูลในท่ีประชุมดวยเสียงดังฟงชัดเจน ถามีอุปกรณอํานวยความสะดวกใหก็
ยิ่งดี เปนการชวยทําใหเขาไดทันที และสามารถนํามาใชประโยชนไดโดยไมยุงยาก ก็ควรนํามาประยุกตใช
เพ่ือทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจ165

166 
 ๑๓) การพรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึงเปน ๑ ในหลักการของ
หลักการการประชุมท่ีดีพรอมเพรียงกันประชุม166

167 
 ๑๔) เลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆตองทําการประชุมถือวาเปนกิจท่ีสงฆตองทํารวมกัน167

168 
 ๑๕) การท่ีจะใหสงฆทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกันเพ่ือความสามัคคีก็จะตองอาศัยความพรอม
เพรียงกันทุก ๆ ครั้งเสมอมา168

169 
 สรุปไดวา การประชุมและเลิกประชุม มีกระทํากิจควรทําโดยพรอมเพียงกัน เพ่ือใหเกิด
ความยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกัน  ไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็
สําเร็จได มีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน การประชุมทุกคนตองเคารพกฎระเบียบ มีมารยาท
ท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม เชน เม่ือเดินเขาออกจากหองประชุมตองเคารพประธาน
การประชุมยังไมเสร็จสิ้น ท่ีสําคัญคือไมแสดงพฤติกรรมใดๆ ท่ีจะทําลายบรรยากาศการประชุม ตอง
เคารพประธานในท่ีประชุม ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ ๑) เคารพนับถือ ปฏิบัติตามคําสั่ง คําตักเตือนสั่ง
สอนของประธาน โดยประธานเปนผูอาวุโส เปนพระผูใหญ ท่ีทุกคนเคารพนับถือ ๒) ไมแสดงอาการกิริยา 
ไมพูดจา ไมทํา ไมคิดอะไรตามอํานาจของความอยาก ๓) ไมขัดแยงกัน ตองขอรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 
๔) ผูเขารวมประชุมตองเคารพนับถือกัน ใหเกียรติกัน ๕) ตองเขารวมประชุมตรงเวลา เพ่ือทุกคนจะได
ยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจ  ซ่ึงการพรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึง
เปน ๑ ในหลักการ ของหลักการการประชุมท่ีดี พรอมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆตอง
ทําการประชุมถือวาเปนกิจท่ีสงฆตองทํารวมกัน  
 ๓. การไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลมลางส่ิงท่ีพระองคทรงบัญญัติไว 
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติ 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด

                                                                                                                                                                             
 165สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 166สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 167สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 168สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๖๐.  
 

 169สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

 
 



๑๕๒ 
 

ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ ใหเจาคณะปกครองกวดขัน169

170 
 ๒) ตั้งกฎระเบยีบโดยอิงพระธรรมวินัยเปนหลักตองระมัดระวังถือพระธรรมวินัยเปนหลัก 
 ๓) ใหปรึกษาเจาคณะปกครองกอนทุกครั้งเพ่ือไดออกกฎระเบียบแกผูใตปกครองโดย
คํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติ170

171 
 ๔) ไดลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติถือพระวินัยไวเปน
บรรทัดฐานในการบริหารงาน171

172 
 ๕) ถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัยอยางเครงครัด172

173 
 ๖) การไมบัญญัติ หรือไมลมเลิกระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกรพระพุทธศาสนา173

174 
 ๗) การวางกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ตามความตองการของบุคลใดบุคคลหนึ่งหรือตามความ
ตองการของกลุมคนใดกลุมคนหนึ่งหรือตามอิทธิพลใดอิทธิพลหนึ่งโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง174

175 
 ๘) การไมบัญญัติสิ่งท่ีขัดตอสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติ
และไมเลิกลมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัต1ิ75

176 
 ๙) สิ่งท่ีบัญญัติไวแลวเพราะกฎหมายนั้นเปนสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ี
แมบทของการปกครองและบริหารประเทศบานเมืองจะสงบสุขไดทุกคนจะตองไมบัญญัติและไมลมเลิก
176

177 

                                                           
 170สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาส        
วัดบางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 171สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 172สัมภาษณ พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร), เจาคณะอําเภอเมือง เจาอาวาสวัดลุม ตําบล     
ทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 173สัมภาษณ  พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาส            
วัดบานคาย ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 174สัมภาษณพระครูวิบูลปริยัติกิจ (สงัขีด จนฺทปฺโญ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัดพิบูล
สัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 175สัมภาษณพระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ กันยายน๒๕๕๙.  
 

 176สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺญาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัด
สุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ,๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 177สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๕๓ 
 

 ๑๐) ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ๑) ตองปฏิบัติตามศีลท่ี
พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวอยางเครงครัด ๒) ไมควรบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไว เพราะ
สิ่งท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไวสามารถนํามาปฏิบัติไดเปนอยางดีระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกร177

178 
 ๑๑) อานและศึกษากฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหเขาใจชัดเจนและแจมแจงกอนลงมือปฏิบัติหรือ
กฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ178

179 
 ๑๒) ตามความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตองไมบัญญัติในสิ่งท่ี
พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ179

180 
 ๑๓) การระบุโทษของผูไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ คณะสงฆควรจะระบุโทษใหหนักกวา
ปจจุบันนี้ เพราะวาพระสงฆเปนตนแบบของสังคม180

181 
 ๑๔) ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของบานเมือง เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย 
เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมท่ีบุรพาจารยไดปฏิบัติสืบๆ ตอกันมา ดวยการการรักษาประเพณีการ
ปฏิบัติดีของพระสงฆไทยท่ีไดปฏิบัติกันสืบทอดกันมา181

182 
 ๑๕) ไมลมเลิกสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไวถือวาสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไวเปรียบเสมือน
รัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆจะตองถือปฏิบัติตามอยางเครงครัด182

183 

 สรุปไดวา ผูปกครองคณะสงฆตองปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของบานเมือง 
เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมท่ีบุรพาจารยไดปฏิบัติสืบๆ ตอกันมา ดวย
การการรักษาประเพณีการปฏิบัติดีของพระสงฆไทยท่ีไดปฏิบัติกันสืบทอดกันมา นอกจากนั้น การบัญญัติ
ขอกฎระเบียบตางๆ ของทางคณะสงฆต้ังแตกฎระเบียบมหาเถรสมาคม จนถึงระดับเจาอาวาส วา 
กฎระเบียบท่ีขัดกับพระธรรมวินัยถือวา ไมเหมาะสมโดยประการท้ังปวง ดังนั้น พระสังฆาธิการ ตอง
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ๑) ปฏิบัติตามศีลท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไว
แลวอยางเครงครัด ๒) ไมควรบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไว เพราะสิ่งท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไวดี
แลวเพราะกฎหมายนั้นเปนสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีแมบทของการปกครองและ
บริหารประเทศ บานเมืองจะสงบสุขไดทุกคนจะตองไมบัญญัติและไมลมเลิก  ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ของ
                                                           
 178สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 179สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 180สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๖๐.  
 

 181สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 182สัมภาษณ พระราชจันทโมล ี(ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 183สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗กุมภาพันธ๒๕๖๐. 
 



๑๕๔ 
 

องคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ  ตามความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง  
ไมบัญญัติในสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติพระธรรมวินัยเพ่ือเปนแบบแผนขอวัตรปฏิบัติในการอยูรวมกัน
เปนหมูคณะและทรงปองกันภัยอันตรายจากอสัจธรรมท่ีจักเกิดข้ึนกับพุทธศาสนา พระธรรมวินัยเปน
กรอบและแนวการปฏิบัติดํารงตน ใหอยูในขอบเขตอันเหมาะสมในสมณภาวะ เพ่ือความผาสุกและความ
เรียบรอยในหมูคณะ อันเปนประโยชนเก้ือกูลท้ังฝายบรรพชิตและคฤหัสถนั่นเอง และการบัญญัติพระ
ธรรมวินัยหรือขอสิกขาบทแตละขอนั้น ลวนมีเหตุผลแหงการบัญญัติท้ังนั้น ไมวาสิกขาบทเล็กๆ นอยๆ ก็
ตาม โดยการยอมรับแหงคณะสงฆเปนเสียงขางมาก พระพุทธเจาบัญญัติพระวินัยโดยผานมติการยอมรับ
จากคณะสงฆรวมกัน โดยกําหนดกฎเกณฑในการถือปฏิบัติ คือ ภิกษุถือขอวัตรศีลสิกขาบท ๒๒๗ ขอ 
ภิกษุณีถือขอวัตรสิกขาบท๓๑๑ ขอ สามเณรถือขอวัตรสิกขาบท ๑๐ ขอ อุบาสก-อุบาสิกาถือขอวัตร
สิกขาบท ๘ ขอ และชาวบานท่ัวไปถือขอวัตรสิกขาบท ๕ ขอ พระภิกษุ-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกาทุกคน 
เปนหนึ่งในองคกรของพระพุทธศาสนา เม่ืออยูรวมกันแลวยอมจะมีแนวทางการปฏิบัติการศึกษา
เหมือนกันและการศึกษาในพระพุทธศาสนาถือเปนบรรทัดฐานการรองรับพระธรรมวินัยอีกอยางหนึ่ง 
 ๔. ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เปนสังฆบิดรเปนสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 
เห็นถอยคําของทานวาเปนส่ิงอันควรรับฟง 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ เจาคณะปกครองใชวิธีขอความรวมมือแทนการสั่งการ183

184 
 ๒) ขอความรวมมือจากเจาคณะปกครองระดับสูงจัดการอบรมเพ่ิมความรูใหแกพระสังฆาธิ
การโดยเนนในเรื่องพระธรรมวินัย184

185 
 ๓) ใหความยําเกรงตอพระสังฆาธิการชั้นผูใหญเสมอ185

186 
 ๔) ไดดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเหนือตนข้ึนไปเสมอเม่ือไดรับคําสั่ง186

187 
 ๕) ไดแสดงความเคารพตอพระภิกษุผูมากพรรษากวาตามพระธรรมวินัย187

188 

                                                           
 184สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด

พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 185สัมภาษณ พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม ตําบล
จันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 186สัมภาษณพระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาส         
วัดสุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 187สัมภาษณพระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺญาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาสวัดโขด 
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 188สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโรป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 
 



๑๕๕ 
 

 ๖) นําหลักคําสอน วิธีการและแนวทางการปฏิบัติอันเปนประโยชนของพระเถระเหลานั้นไป
เผยแผ188

189 
 ๗) การสงเสริม สนับสนุนและปฏิบัติตามผูบังคับบัญชาใหบรรลุไปตามวัตถุประสงคและ
นโยบายขององคกรพระพุทธศาสนา189

190 
 ๘ ) ปฏิบั ติหน า ท่ี ตาม พันธกิจ ท่ีผู บั งคับบัญ ชามอบหมายด วยความ ซ่ือสัตย และ
ขยันหม่ันเพียรหความเคารพเชื่อฟงใหเกียรติ190

191 
 ๙)  ปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี191

192 
 ๑๐) พึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียรถูกตอง
สมเหตุสมผลตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงาน
192

193 
 ๑๑) เคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆ193

194 
 ๑๒) ใหอํานาจแกผูท่ีมีความสามารถตามบรรดาศักดิ์ภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตามลําดับข้ัน
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยตามพระธรรมวินัย194

195 
 ๑๓) ไมตีตนเสมอทานผูใหญกวา และไมทําการดูหม่ินตอทานผูมีอายุกาลพรรษานานท้ังโดย
กาย วาจาและใจ195

196 
 ๑๔) ไมแสดงอการเยอหยิ่งทะนงตัวตอทาน อันสออัธยาศัย เลวทรามของตน196

197 

                                                           
 189สัมภาษณพระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ. ๙) ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง วัดสาม
พระยารองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙.   
 

 190สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี  (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 191สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 192สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด
พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 193สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 194สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 195สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี, ๒๗ กุมภาพันธ๒๕๖๐.  
 

 196สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 197สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๑๕๖ 
 

 ๑๕) ตองมีวิธีการดําเนินการปฏิบัติตอผูใหญ ๑) เชื่อฟงพระผูใหญ เคารพนักถือ ปฏิบัติตาม
คําตักเตือน คําสั่งสอน ๒) ไมฝาฝนคําสั่งสอน คําตักเตือน เพราะทานผูใหญชวยปกครองหมูคณะสงฆสืบ
ตอๆ กันมาจนถึงยุคสมัยปจจุบัน197

198 
  
 สรปุไดวา แนวทางการปฏิบัติอันเปนประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ การสงเสริม 
สนับสนุนและปฏิบัติตามผูบั งคับบัญชา ใหบรรลุไปตามวัตถุประสงค และนโยบายขององคกร
พระพุทธศาสนา โดยเนนในเรื่องพระธรรมวินัย ใหความยําเกรงตอพระสังฆาธิการชั้นผูใหญเสมอ 
ดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเหนือตนข้ึนไปเสมอเม่ือไดรับคําสั่ง ทานแสดงความเคารพตอ
พระภิกษุผูมากพรรษากวาตามพระธรรมวินัย นําหลักคําสอน วิธีการ และแนวทางการปฏิบัติอันเปน
ประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ การสงเสริม สนับสนุนและปฏิบัตติามผูบังคับบัญชา ใหบรรลุไป
ตามวัตถุประสงค และนโยบายขององคกรพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย ดวยความซ่ือสัตยและขยันหม่ันเพียร  ใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ และปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ดวย
ความซ่ือสัตยและขยันหม่ันเพียร ใหความเคารพเชื่อฟง ใหเกียรติ  และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
ในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี  พึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 
ถูกตองสมเหตุสมผลตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชนสูงสุดของ
หนวยงาน  เคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆ 
 ๕. การไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ การประเมินผลการบริหารงานของพระสังฆาธิการ198

199 
 ๒) โดยใหคณะสงฆนอกพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการประเมินอยางเปนกลาง199

200 
 ๓) ทําหนาท่ีโดยไมมุงหวังถึงลาภสักการะและทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใช        
เพ่ือตนเอง200

201 

                                                           
 198สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 199สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโร ป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัดสาม
ผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 
 

 200สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 201สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด  เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๕๗ 
 

 ๔) ควบคุมจิตใจมิใหลุแกอํานาจโทสะเม่ือมีเขามาใหขุนเคืองใจใชสติสัมปชัญญะกํากับใน 
การปฏิบัติงาน201

202 
 ๕) เปดโอกาสใหอํานาจมีสวนรวมหรือการเขาไปมีบทบาทในตําแหนงสําคัญของพระสังฆาธิ
การในการดูแลของเจาคณะภาค ๑๓ ตามระเบียบของมหาเถรมหาเถรสมาคม202

203 
 ๖) พระสังฆาธิการยอมเสมอกันไมลุอํานาจแกความอยากท่ีเกิดข้ึนพระสงฆตัดแลวซ่ึงกิเลส
ตัณหา203

204ความอยากมีอยากไดจะตองไมเกิดข้ึนจึงจะเปนท่ียกยองของคนท่ัวไป204

205 
 ๗) การปกครองตามความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการปกครองนั้น มิใชเปนจุดหมายใน
ตัวการปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะขัดแยงกัน ดวยเหตุนี2้05

206 
 ๘) การปกครองแบบใชอํานาจ จึงกอใหเกิดปญหาเริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยงในจิตใจ      
เปนตน206

207 
 ๙) การปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน ถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมี
การบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับชั้น นับตั้งแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปนการ
ปกครองบังคับบัญชาตามพระธรรมวินัย207

208 
 ๑๐) การเสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืนก็ดี เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุ
อํานาจตัณหาท่ีจะเกิดข้ึนในจิตได จึงสมควรอยางยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควร
ประพฤติปฏิบัติอยูเสมอ เชน แจกสิ่งของท่ีมีอยูแตไมควรจะเกินความจําเปนใหแกผูขัดสนไมมีสิ่งของใช 
หรือเปดบัญชีเงินฝากในธนาคารเพ่ือตั้งเปนกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน และดําเนินการแจก
ทุนการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนท่ีครองครัวมีรายไดนอยเปนตน208

209 

                                                           
 202สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 203สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด
พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 204สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 205สัมภาษณ พระอรรถโมลี  (อบ ปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม 
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 206สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี  (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาส       
วัดบางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 207สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.   
 

 208สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 209สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 



๑๕๘ 
 

 ๑๑) จัดสวัสดิการใหกับพระภิกษุสามเณร ท่ีอยูภายในวัด เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความ
เสียสละ ความมีจิตใจเมตตาปราณีตอเพ่ือนสหธรรมิกดวยกัน209

210 
 ๑๒) ผูบริหารมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการนิมนตทํากิจแลวก็มีการถวายปจจัย ๔   
มีการเยี่ยมเยือนวัดอยูเปนประจําทุกเดือน มีกิจการการใหทุนการศึกษาแจกของเครื่องใชอุปกรณ
การศึกษา ถวายคําแนะนําดวยความอนุเคราะห สรางความสามัคคีทําใหผูนอยใหความยําเกรงใหความ
รวมมือ รวมปฏิบัติงานกันเปนอยางดี210

211 
 ๑๓) ไมลุอํานาจและตัณหา ในกรณีท่ีใชกระบวนการยุติธรรมตัดสินผิดถูก แตผูอยูใตบังคับ
บัญญัติชาตองไมใชอํานาจเกินขอบเขต และไมพึงหวังผลหรือสิ่งตอบแทนจากผูถูกตัดสินนั้น211

212 
 ๑๔) ใหโอกาสตอผูอ่ืนในการมีสวนรวมการพิจารณาขอสมณศักดิ2์12

213 
 ๑๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความยากท่ีเกิดข้ึนตองแสดงความเสียสละดวยเรื่อง ๑) ความ
อยากได  ๒) การกระทํา  ๓) อํานาจหนาท่ีการงาน  ๔) คําพูด  ๕) มีใจเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ระวังตัวระวัง
ตน คอยขมจิต อดทนตอความอยากได ทําสมาธิใหจิตสงบ สะอาดปราศจากอกุศลธรรม213

214 
 สรุปไดวา การปกครองตามความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการปกครองนั้น มิใชเปนจุดหมาย
ในตัว เม่ือปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะขัดแยงกัน ดวยเหตุนี้  
การปกครองแบบใชอํานาจ จึงกอใหเกิดปญหา เริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยงในจิตใจเปนตน มีการเสียสละ 
การมีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืน เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุอํานาจตัณหาท่ีจะเกิดข้ึนในจิตได จึง
สมควรอยางยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควรประพฤติปฏิบัติอยูเสมอ เชน แจกสิ่งของ
ใหแกผูขัดสนไมมีสิ่งของใชหรือเปดบัญชีเงินฝากในธนาคารเพ่ือต้ังเปนกองทุนการศึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชนเปนตน นอกจากนั้น  ผูบริหารมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง  มีการนิมนตทํากิจแลวก็มีการถวาย
ปจจัย ๔ มีการเยี่ยมเยือนวัดอยูเปนประจําทุกเดือน มีกิจการการใหทุนการศึกษาแจกของเครื่องใช
อุปกรณการศึกษา ถวายคําแนะนําดวยความอนุเคราะห สรางความสามัคคีทําใหผูนอยใหความยําเกรง ให
ความรวมมือ รวมปฏิบัติงานกันเปนอยางดี ดังนั้น ตองแสดงความเสียสละดวยเรื่อง ความอยากได การ
กระทํา อํานาจหนาท่ีการงาน คําพูดจา  มีใจเมตตากรุณาตอผูอ่ืน ระวังตัวระวังตน คอยขมจิต อดทนตอ
ความอยากได ทําสมาธิใหจิตสงบ สะอาดปราศจากอกุศลจิต 

                                                           
 210สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 211สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 212สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 213สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร (สันทัด ปฺญาวุฑฺโฒ), เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัด
สุวรรณมงคล ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด , ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 214สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๕๙ 
 

 ดวยเหตุนี้พระสังฆาธิการจึงตองดําเนินการปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตองตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติประกาศมหาเถร
สมาคม และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะตองทําหนาท่ีระงับ
อธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม การวนิิจฉัยขออุทธรณคําสั่ง ตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุ
สามเณรผูอยูใตเขตปกครองของตน ชี้แจง แนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ใหเปนไปโดย
ความเรียบรอย พรอมท้ังการตรวจตรา จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนงานปกครอง
เปนงานนํา เปนงานลึกซ้ึง กวางขวาง ยิ่งใหญ ละเอียดออนยิ่งกวางานท้ังหลาย และเปนงานท่ีทําไมเสร็จ 
ตองคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมแกสภาพการณปจจุบันอยูตลอดเวลา ถางานปกครองดําเนินไป
อยางใด งานอ่ืนๆ ก็จะดําเนินไปอยางนั้น ถางานปกครองดําเนินไปไมได งานบริหารลักษณะอ่ืนๆ ก็ดําเนิน
ไปไมไดเชนกัน  
 ๖. การยินดีในเสนาสนะ 
 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ มุงแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพรใหกับผูอ่ืนเสนาสนะท่ีอยูอาศัย ทรงสอนใหหาเสนาสนะท่ี
เปนปจจัยโนมนอมไปเพ่ือหาความสงบ214

215 
 ๒) โดยเนนไปท่ีเสนาสนะปาซ่ึงหางจากเสียงรบกวนไมมีเสียงอึกทึกครึกโครมซ่ึงเปนอันตราย
ตอการกระทําความสงบ แตวาในชั้นของการปฏิบัตินั้น215

216 
 ๓) เราจะอยูท่ีไหนก็ตาม ถาหากวามีเสียงรบกวนมาก ก็อยาไปใสใจ สนใจตอเสียงรบกวน
เหลานั้น ก็จะทําจิตใจใหเกิดความสงบได216

217 
 ๔) การกอสรางเสนาสนะข้ึนใหมตองคํานึงถึงการใชงานท่ีเหมาะสมหากคณะสงฆปลอยไว
ยอมจะนําความเสื่อมเสียมาสูวงการคณะสงฆ ในกรณีคณะสงฆจําจะตองพ่ึงอํานาจรัฐเพ่ือสรางความ
ศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แหงพระศาสนาแมวามหาเถรสมาคมมีอํานาจปกครอง
คณะสงฆอยางเต็มท่ี ขอนี้ไมไดหมายความวาคณะสงฆมีอิสระจากการควบคุมของกลไกของรัฐวัด217

218 

                                                           
 215สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ  (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 216สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร  (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 217สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย ฐานิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 218สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที  (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,     
๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
 



๑๖๐ 
 

 ๕) ตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอสังคมและมีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน218

219 
 ๖) ตองดึงเอาศาสนิกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและพระเขาไปมีสวนรวมใน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณบทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัด219

220 
 ๗) ดานการปกครองในปจจุบันนอกจากเจาอาวาสจะตองคํานึงถึงพระธรรมวินัย กฎหมาย
บานเมืองและกฎหมายคณะสงฆเปนตน220

221 
 ๘) สิ่งท่ีสําคัญท่ีพึงตระหนัก คือความเจริญม่ันคงของวัด การพัฒนาวัดใหมีศักยภาพท่ี
เอ้ืออํานวยคุณประโยชนตอประชาชนชุมชนและสังคมซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยกลไกการบริหาร
จัดการอยางมีระเบียบและตองการทําอยางตอเนื่อง221

222 
 ๙) มีกระบวนการพัฒนาการดานเทคโนโลยีและการบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนําการ
บริหารไปสูความเจริญและมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัย 
โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจากสมัยกอนมาก เชน ดานการปกครอง ดาน
การศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผ ดานสาธารณูปการ ดานการสาธารณ
สงเคราะห222

223 
 ๑๐) มีรูปแบบท่ีปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆชื่อวามีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล223

224 
 ๑๑) ฉะนั้น ผูท่ีจะเปนผูนํา ในการบริหารคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ตองเปนผูท่ีมีวิสัยทัศน มี
ความรูความสามารถและเปนผูเพียบพรอมดวยจริยาวัตรขอปฏิบัติท่ีดีงาม และเปนท่ียอมรับของคณะสงฆ
และสังคมโดยรวม224

225 

                                                           
 219สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 220สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี  (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 221สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 222สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ  (วันชัย านิสฺสโร), เจาคณะอําเภอบานคาย เจาอาวาสวัดบานคาย 
ตําบลบานคาย อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 223สัมภาษณ พระครูกัลยาณานุรักษ (เพียง ทีปธมฺโม), เจาคณะอําเภอคลองใหญ เจาอาวาสทาพริก 
ตําบลทาพริก อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 224สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง, ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 225สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง, ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 



๑๖๑ 
 

 ๑๒) มีความพอใจกับท่ีอยูอาศัย สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกสบาย ตามท่ีจะหาได 
มีได และหามาใหเพียงพอตอการใชงานในหนาท่ีก็พอ225

226 
 ๑๓) การกอสรางเสนาสนะข้ึนใหมควรคํานึงถึงความคุมคา และประหยัดเงินงบประมาณ226

227 
 ๑๔) ตองยินดีท่ีจะรับผิดชอบ ดูแลรักษาเสนาสนะท่ีมีอยูในวัดมิใหเกิดการเสียหาย หรือไม
ปลอยใหเสนาสนะชํารุดทรุดโทรมจนใชประโยชนไมได ลําดับตอมาคือ ควรมีความยินดีพอใจในเสนาสนะ
ท่ีอยูอาศัยเฉพาะตน ท่ีเหมาะสมแกฐานะ ไมอัตคัดเกินไป หรือไมหรูหราเกินไป227

228 
 ๑๕) ตองยินดีกับสิ่งของเสนาสนะท่ีมีอยูในวัด ๑) มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี ๒) ไม
หวงท่ีอยูอาศัย ๓) ไมกีดก้ันคนท่ีมีศีลธรรม ตั้งใจตอนรับสหธรรมิกใหมาอยูในหมูคณะสงฆ ๔) ใหแผ
เมตตาตอผูอ่ืนท่ีมาอยูดวยความอนุเคราะห228

229 
  สรุปไดวา โดยเนนไปท่ีเสนาสนะปา ซ่ึงหางจากเสียงรบกวน ไมมีเสียงอึกทึกครึกโครม ซ่ึง
เปนอันตรายตอการกระทําความสงบ ดูแลเสนาสนะท่ีอยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอยปลอดภัย  เปนสาเหตุ
ใหเกิดความสงัด เกิดความสงบ ไมพลุกพลานจนเกิดไป ใหเกิดระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด ทําใหนาอยู
อาศัย เหมาะสมกับการปฏิบัติธรรม หลีกเวนอโคจรท่ีไมสมควร เวนจากอบายมุขท้ังหลาย มีตนไม รมเย็น
เปนสุขเปนอารามตองหลีกเรนจากการพลุกพลานดวยสรรพกิจท้ังปวง มีขอบเขตนาศรัทธาเลื่อมใสชวนให
เกิดความสุขความสบาย ปลอดโปรงจิตใจ นอกจากนั้นตองยินดีกับสิ่งของเสนาสนะท่ีมีอยูในวัด ๑) มีจิตใจ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ โอบออมอารี ๒) ไมหวงท่ีอยูอาศัย ๓) ไมกีดก้ันคนท่ีมีศีลธรรม ตั้งใจตอนรับสหธรรมิกให
มาอยูในหมูคณะสงฆ ๔) ใหแผเมตตาตอผูอ่ืนท่ีมาอยูดวยความอนุเคราะหภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ
บทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัดดานการปกครองในปจจุบันนอกจากเจาอาวาสจะตองคํานึงถึงพระ
ธรรมวินัย กฎหมายบานเมืองและกฎหมายคณะสงฆเปนตนแลว  สิ่งท่ีสําคัญท่ีพึงตระหนัก คือความเจริญ
ม่ันคงของวัด การพัฒนาวัดใหมีศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยคุณประโยชนตอประชาชนชุมชนและสังคม ซ่ึงสิ่ง
เหลานี้จะเกิดข้ึนไดตองอาศัยกลไกการบริหารจัดการอยางมีระเบียบและตองการทําอยางตอเนื่องมี
กระบวนการพัฒนาการดานเทคโนโลยีและการบูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนําการบริหารไปสูความเจริญ  
และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ 
 ๗. ภิกษุยังตั้งสติไวภายในวา “ทําอยางไร เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผูมีศีลงามท่ียังไมมา
พึงมาทานท่ีมาแลวพึงอยูอยางผาสุก” 

                                                           
 226สัมภาษณพระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารงจกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญเจาอาวาสวัดหนองใหญศิ
ริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 227สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ  (สังขีด จนฺทปฺโ ป.ธ. ๓), เจาคณะอําเภอศรีราชา เจาอาวาสวัด
พิบูลสัณหธรรม ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 228สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 229สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  



๑๖๒ 
 

 ๑) พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดําเนินการปกครองอยางมี
ประสิทธิผลท้ังนี้ใหใชหลักอปริหานิยธรรมมาประยุกตใชกับการปกครองของคณะสงฆซ่ึงทําใหเกิด
ประสิทธิผลในการปกครองดังกลาวซ่ึงการปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ นี้ไดดําเนินตามหลักธรรม
ดังกลาว กลาวคือ เจาอาวาสตรวจหนังสือสุทธิหรือหนังสือรับรองทุกครั้ง229

230 
 ๒) กอนท่ีจะตัดสินใจรับเขาพักใหแจงกฎระเบียบของวดักอนทุกครั้ง 230

231ถาปฏิบัติตามไมไดก็
ไมรับเขาพัก231

232 
 ๓) สงเสริมใหเจาอาวาสเปดรับความรูใหมๆตามมติของเจาคณะปกครอง 232

233เพ่ือนํามาใชใน
การบริหารจัดการวัด โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาวัดใหมากข้ึน233

234 
 ๔) ใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ และปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย234

235 
 ๕) มีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล235

236 
 ๖) ไดทําการปรับภูมิทัศนใหเปนสัปปายะเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผูจรมา236

237 
 ๗) ตั้งใจอยูวา เพ่ือนภิกษุสามเณร เปนผูมีศีลซ่ึงยังไมมาสูอาวาสขอใหมา ท่ีมาแลวขอใหอยู
เปนสุข คือ พระสงฆตองใจกวางยินดีตอนรับสมาชิกใหมและมีความปรารถนาดีตอสมาชิกเกาเพ่ือสังคม
สงฆจะไดไมเกิดความเสื่อมเปนหลักสําคัญของคนท่ีอยูรวมกันวัดหรือศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือวา
เปนสมบัติกลางของพระศาสนา237

238 

                                                           
 230สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาส      
วัดโขด ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 231สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน  (จรูญ พุทฺธสโร ป.ธ. ๔), เจาคณะอําเภอทาใหม เจาอาวาสวัด
สามผาน ตําบลทาใหมอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  

 

 

 232สัมภาษณ พระเทพชลธารมุนี  (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัด
บางพระวรมหาวิหาร ตําบลบางพระเขต ๒  อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี,  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 233สัมภาษณ พระราชวิสุทธิดิลก  (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙), ผูชวยเจาอาวาสวัดสามพระยา พระอาราม
หลวง รองเจาคณะภาค ๑๓,  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 234สัมภาษณ พระเทพสิทธิเวที  (สมอิง โชติกโร ป.ธ. ๗), เจาคณะจังหวัดระยอง เจาอาวาสวัดเนินพระ,   
๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 235สัมภาษณ พระราชจันทโมลี  (ประเสริฐ วิมโล), เจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม 
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 236สัมภาษณ พระบุรเขตธรรมคณี  (บังคม รกฺขิตธมฺโม ป.ธ. ๕), เจาคณะจังหวัดตราด เจาอาวาสวัดบาง
ปรือ ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 237สัมภาษณ พระศรีศาสนโมลี  (วิสูติ ปฺาทีโป ป.ธ. ๙), รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี เจาอาวาสวัดโคง
สนามเปา ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 238สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ  (ดํารง จกฺกวโร), เจาคณะอําเภอหนองใหญ เจาอาวาสวัดหนอง
ใหญศิริธรรม ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี,  ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 



๑๖๓ 
 

 ๘) พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีบวชมาถูกตองตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงตอ
หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจึงมีสิทธิท่ีจะเขาอยูในอารามนั้น ในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยูในวัดใดก็
ตาม238

239 
 ๙) ตองสรางความรูสึกพรอมท่ีจะพบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณรท่ียังไมไดอยูในวัดของเราก็ขอให
มาท่ีมาแลวก็ขอใหอยูเปนสุขซ่ึงท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการสรางความรูสึกท้ังนั้น แมจะไมลงมือประพฤติ
ปฏิบัติคือไมลงมือชวยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตาม แตเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ความไมหวงท่ี
อยู ความไมอิจฉาริษยาคนอ่ืนซ่ึงแตละอยางนั้นไมใชเรื่องท่ีทําไดงายนัก239

240 
 ๑๐) เม่ือประชุมไปแลวก็ตองอยูในระเบียบวินัยตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม ตองพรอมเพรียง
กันปฏิบัติภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยด2ี40

241 
 ๑๑) และพรอมเพรียงกันทํางานอันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหมูของคณะนั้นๆ ไมใหมี
ความบกพรอง241

242 
 ๑๒) ทําใหสภาพวัดเปนสถานท่ีสัปปายะคนอยูอาศัยก็มีความสุขความสบาย ปลอดภัยไร
อุปททวันตราย ไปมาหรือเขาออกไดสะดวก242

243 
 ๑๓) มีนโยบายเขมงวดในการรับผูเขามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปชฌาย เม่ือบวชเขา
มาแลวควรอบรมสั่งสอนใหมากๆ กวดขันดูแลอยาใหทําเรื่องเสียหาย ตอพระศาสนา และบานเมือง243

244 
 ๑๔) วัดเปนสถานท่ีพักอาศัยของพระภิกษุ ผูมาจากทิศท้ัง ๔ เม่ือมีผูมาขอพักอาศัย หรือขอ
อาศัยอยูดวย พึงจัดใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ วัยวุฒิของผูท่ีมานั้นๆ244

245 
 ๑๕ สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมาตองมีวิธีการรับสมาชิกใหมผูมาอยูใหม ๑) ยินดี
ตอนรับ การพูดคุยกับสมาชิกใหม ๒) ยินดีรวมงานดวยความเต็มใจ ๓) มีความเพียรพยายามดวยความ
เสียสละ การเลือกคบกัลยาณมิตร ๔) ไมหมกมุนอยูกับความเชื่องมงายแบบอคต2ิ45

246 

                                                           
 239สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ  (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม), เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา เจาอาวาสวัดมาบขา 
เจาอาวาสวัดมาบขา ตําบลมาบขา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง,  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 240สัมภาษณนายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  

 
 

 241สัมภาษณนางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ รักษาการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐.  
 

 242สัมภาษณนางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ,  ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 243สัมภาษณนายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง,  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
 

 244สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท  (ช้ิน ปฺาวชิโร ป.ธ. ๖), เจาคณะอําเภอปลวกแดง เจาอาวาส     
วัดโขด ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง,  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.   
 

 245สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย), เจาคณะอําเภอสัตหีบ เจาอาวาสวัดสัตหีบ ตําบล
สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
 

 246สัมภาษณ พระอรรถโมลี  (อบ ปสาโท ป.ธ. ๗) เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี เจาอาวาสวัดไผลอม 
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี,  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙.  



๑๖๔ 
 

สรุปไดวา พระอุปชฌาย มีนโยบายเขมงวดในการรับผูเขามาบวช ตามกฎระเบียบเม่ือบวช
เขามาแลวควรอบรมสั่งสอนใหมากๆ จึงมีสิทธิท่ีจะเขาอยูในอารามนั้น ในวัดนั้น ดังนั้น ใครจะอยูในวัดใด
ก็ตาม  ก็ตองสรางความรูสึกพรอมท่ีจะพบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณร  ใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ 
ปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย มีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล ไดทําการปรับภูมิทัศนให
เปนสัปปายะเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผูจรมา ตั้งใจอยูวา เพ่ือนภิกษุสามเณร เปนผูมีศีล ซ่ึงยัง
ไมมาสูอาวาสขอใหมา ท่ีมาแลวขอใหอยูเปนสุข คือ พระสงฆตองใจกวางยินดีตอนรับสมาชิกใหมและมี
ความปรารถนาดีตอสมาชิกเกา  เพ่ือสังคมสงฆจะไดไมเกิดความเสื่อม  เปนหลักสําคัญของคนท่ีอยูรวมกัน
วดัหรือศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือวาเปนสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณรทุกรปูท่ีบวช
มาถูกตองตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความคิดเห็นตรงตอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาซ่ึงท้ังหมดนี้เปน
เรื่องของการสรางความรูสึกท้ังนั้น แมจะไมลงมือประพฤติปฏิบัติ  คือไมลงมือชวยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตาม 
แตเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ความไมหวงท่ีอยู ความไมอิจฉาริษยาคนอ่ืน  ซ่ึงแตละอยางนั้น
ไมใชเรื่องท่ีทําไดงายนัก จะตองพรอมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และพรอม
เพรียงกันทํางานอันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหมูของคณะนั้นๆ ไมใหมีความบกพรอง 

 
๔.๔ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุพรรษาวุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และตําแหนงมีรายละเอียด ดังตารางท่ี ๔.๑ 
ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (รูป) รอยละ 
๑. อายุ   

๒๕-๓๐ป ๑๔ ๔.๖ 
๓๑-๓๕ป ๑๖ ๕.๓ 

๓๖-๔๐ป ๓๑ ๑๐.๓ 

๔๑-๔๕ป ๒๗ ๘.๙ 
๔๖ปข้ึนไป ๒๑๔ ๗๐.๙ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 

๒. พรรษา   
๕-๑๐พรรษา ๕๑ ๑๖.๙ 
๑๑-๑๕พรรษา ๒๖ ๘.๖ 
๑๖-๒๐พรรษา ๔๑ ๑๓.๖ 
๒๑พรรษาข้ึนไป ๑๘๔ ๖๐.๙ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 

(n=๓๐๒) 



๑๖๕ 
 

๓. วุฒิการศึกษาสามัญ   
ต่ํากวาปริญญาตรี ๑๖๕ ๕๔.๖ 
ปริญญาตรี ๙๒ ๓๐.๕ 
สูงกวาปริญญาตรี ๔๕ ๑๔.๙ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 
  



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ แสดงจํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม   
ไมมีวุฒิทางธรรม ๕ ๑.๗ 
นักธรรมชั้นตรี ๑๘ ๖.๐ 
นักธรรมชั้นโท ๒๖ ๘.๖ 
นักธรรมชั้นเอก ๒๕๓ ๘๓.๘ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 
๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม   

ไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ๒๓๑ ๗๖.๕ 
ประโยค๑-๒ถึงป.ธ.๓ ๒๘ ๙.๓ 
ป.ธ. ๔-๖ ๓๓ ๑๐.๙ 
ป.ธ. ๗-๙ ๑๐ ๓.๓ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 
๖. ตําแหนง   

เจาคณะปกครอง ๕๙ ๑๙.๕ 
เจาอาวาส ๑๙๐ ๖๒.๙ 
รองเจาอาวาส ๕ ๑.๗ 
ผูชวยเจาอาวาส ๔๘ ๑๕.๙ 

รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐ 
 

จากตารางท่ี ๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
พรรษาวุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และตําแหนง ดังนี้ 

อายุ พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ ๔๖ ป ข้ึนไป จํานวน ๒๑๔ รูป คิดเปนรอย
ละ ๗๐.๙ รองลงมามีอายุ  ๓๖-๔๐ ปจํานวน ๓๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐.๓ รองลงมามีอายุ ๔๑-๔๕ ป 
จํานวน ๒๗ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๙รองลงมามีอายุ ๓๑ - ๓๕ ปจํานวน ๑๖ รูป คิดเปนรอยละ ๕.๓
สุดทายมีอายุ ๒๕-๓๐ ปจํานวน ๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๔.๖ 

พรรษา พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไป จํานวน ๑๘๔ รูป 
คิดเปนรอยละ ๖๐.๙ รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษา จํานวน ๕๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๖.๙ รองลงมา   
มีพรรษา ๑๖-๒๐ พรรษาจํานวน ๔๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๓.๖ สุดทายมีพรรษา ๑๑-๑๕ พรรษาจํานวน 
๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๖ 

วุฒิการศึกษาสามัญ พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
๑๖๕ รูป คิดเปนรอยละ ๕๔.๖ รองลงมามีวุฒิปริญญาตรี จํานวน  ๙๒ รูป คิดเปนรอยละ ๓๐.๕ และ
สุดทายมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๔๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑๔.๙ 

(n=๓๐๒) 



๑๖๗ 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒินักธรรมชั้นเอกจํานวน
๒๕๓ รูป คิดเปนรอยละ ๘๓.๘ รองลงมามีวุฒนิักธรรมชั้นโทจํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๖ รองลงมา
มีวุฒินักธรรมชั้นตรี จํานวน ๑๘ รูป คิดเปนรอยละ ๖.๐ สุดทายไมมีวุฒิทางธรรม จํานวน ๕ รูป คิดเปน
รอยละ ๑.๗ 

 วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม จํานวน ๒๓๑ รูป คิดเปนรอยละ ๗๖.๕ รองลงมามี ป.ธ.๔ –๖ จํานวน ๓๓ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐.๙
รองลงมามีประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จํานวน ๒๘ รูป คิดเปนรอยละ ๙.๓ สุดทายมี ป.ธ. ๗ -๙ จํานวน ๑๐ 
รูป คิดเปนรอยละ ๓.๓ 

ตําแหนง พระสงฆผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ตําแหนงเจาอาวาส จํานวน ๑๙๐ รูป คิด
เปนรอยละ ๖๒.๙ รองลงมามีตําแหนงเจาคณะปกครองจํานวน ๕๙ รูป คิดเปนรอยละ ๑๙.๕ รองลงมามี
ตําแหนงผูชวยเจาอาวาสจํานวน ๔๘ รูป คิดเปนรอยละ ๑๕.๙ สุดทายมีตําแหนงรองเจาอาวาส จํานวน ๕ 
รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ 

 

๔.๕ ผลการวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลระดับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ สามารถวิเคราะหขอมูลระดับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ไดดังนี้ 
 ๑) การวิเคราะหประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ผลการวิเคราะหสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรร๗ตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมและจําแนกตาม
รายดานไดแกดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา ดานไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติดานภิกษุ
เหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน ดานการ
ยินดี ใน เสนาสนะป า ด านสพรหมจารีผู มี ศีล งานยั งไมมาขอให มามีรายละเอียดดั งแสดงใน              
ตารางท่ี ๔.๒-๔.๙       
    
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔ .๒ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม
หลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยภาพรวม 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗

โดยรวม 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย ๔.๐๙ ๐.๗๐๘ มาก 
๒. ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก 
ประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา ๔.๔๘ ๐.๕๕๓ มาก 

๓. ดานการไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ๔.๔๖ ๐.๗๒๕ มาก 

๔. ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น ๔.๕๓ ๐.๕๑๗ มากท่ีสุด 

๕. ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน ๔.๓๑ ๐.๖๑๑ มาก 

๖. ดานการยินดีในเสนาสนะปา ๓.๙๗ ๐.๕๘๓ มาก 

๗. ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา ๔.๒๓ ๐.๕๑๑ มาก 

รวม ๔.๒๙ ๐.๔๕๖ มาก 

 
จากตารางท่ี ๔.๒ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗โดยรวมอยูในระดับเห็นดวย
มาก ( x =๔.๒๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๔๕๖) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา
ขอ ๔) ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นกลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด
สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๖๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๓ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย    

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดาน

การหม่ันประชุมกันเนืองนิตย 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. ทานไดดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนท่ี 
ปกครองเปนประจํา ๔.๑๙ ๐.๗๖๔ มาก 

๒. ทานไดดําเนินการประชุมระหวางคณะสงฆกับชุมชนอยู 
เนือง ๆ ๓.๙๗ ๐.๘๖๖ มาก 

๓. ทานไดจัดการประชุมประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี 
ท่ีไดรับมอบหมายภายในเขตปกครอง ๔.๐๘ ๐.๘๔๖ มาก 

๔. ทานไดจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการหรือการราง 
นโยบายอันกอใหเกิดความม่ันคงทางคณะสงฆ ๔.๐๘ ๐.๘๖๓ มาก 

๕. ทานไดออกกฎระเบียบท่ีไมขัดกับกฎหมายบานเมืองอยาง 
เครงครัด ๔.๑๔ ๐.๘๘๓ มาก 

รวม ๔.๐๙ ๐.๗๐๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการหม่ันประชุมกัน
เนืองนิตยโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๐๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก 
(S.D.=๐.๗๐๘) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ
และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํา
กิจท่ีสงฆจะพึงทํา 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดาน
การพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และ
พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา 

ระดับ 

การแปลผล 
 S.D. 

๑. ทานไดใหความสําคัญในการประชุมในแตละครั้ง ๔.๔๖ ๐.๖๖๕ มาก 

๒. ทานไดเขารวมการประชุมตามเวลาท่ีกําหนด ๔.๔๖ ๐.๖๕๐ มาก 

๓. เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความยินดีเขารวมกิจ  
กรรมอยูเสมอ ๔.๕๔ ๐.๖๒๙ มากท่ีสุด 

๔. ทานพรอมจะอุทิศเวลาของตนเพ่ือกิจกรรมของคณะสงฆ ๔.๔๖ ๐.๖๒๔ มาก 

๕. เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆวัดจะเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ ๔.๔๘ ๐.๖๔๕ มาก 

รวม ๔.๔๘ ๐.๕๕๓ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการพรอมเพรียงกันประชุม 
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทําโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
ทุก ( x =๔.๔๘) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๕๓) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวา
ขอ ๓) เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอกลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุดและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ดานไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดาน
ไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. วัดของทานไดออกกฎระเบียบแกผูใตปกครองโดยคํานึงถึง
ความถูกตองและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัต ิ ๔.๔๐ ๐.๗๐๗ มาก 

๒. วัดของทานไดลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดย
สมควรตามพระพุทธบัญญัต ิ ๔.๓๓ ๐.๗๔๙ มาก 

๓. ทานถือพระวินัยไวเปนบรรทัดฐานในการบริหารงาน ๔.๔๙ ๐.๖๓๕ มาก 

๔. ทานถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัยอยาง
เครงครัด ๔.๔๙ ๐.๖๔๐ มาก 

๕. ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไวเปนบรรทัดฐานใน
การดูแลกฎระเบียบ ๔.๖๑ ๒.๕๕๔ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๔๖ ๐.๗๒๕ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๕ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานไมบัญญัติสิ่งท่ี
พระพุทธเจาไมทรงบัญญัติโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๔๖) และเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๗๒๕) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากทุกขอและขอ ๕ ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไวเปนบรรทัดฐานในการดูแลกฎระเบียบ 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดาน
ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. ทานใหความยําเกรงตอพระสังฆาธิการชั้นผูใหญ ๔.๖๔ ๐.๕๖๙ มากท่ีสุด 
๒. ทานดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเหนือตนข้ึนไป
เสมอเม่ือไดรับคําสั่ง ๔.๕๖ ๐.๕๙๕ มากท่ีสุด 

๓. ทานแสดงความเคารพตอพระภิกษุผูมากพรรษากวาตาม
พระธรรมวินัย ๔.๕๘ ๐.๕๘๑ มากท่ีสุด 

๔. ทานนําหลักคําสอน วิธีการและแนวทางการปฏิบัติอันเปน
ประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ ๔.๔๕ ๐.๖๗๙ มาก 

๕. ใหเคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการ
ปกครองของพระสงฆ ๔.๔๗ ๐.๖๖๕ มาก 

รวม ๔.๕๓ ๐.๕๑๗ มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี ๔.๖ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ 
เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด( x =๔.๕๓) และเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๑๗) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุดและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดาน
การไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. ทานทําหนาท่ีโดยไมมุงหวังถึงลาภสักการะ ๔.๓๓ ๐.๘๐๐ มาก 

๒. ทานทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือตนเอง ๔.๔๐ ๐.๖๓๒ มาก 

๓. ทานควบคุมจิตใจมิใหลุแกอํานาจโทสะ เม่ือมีเขามาใหขุน
เคืองใจ ๔.๒๖ ๐.๘๒๓ มาก 

๔. ทานใชสติสัมปชัญญะกํากับในการปฏิบัติงาน ๔.๓๗ ๐.๖๖๙ มาก 

๕. วัดประพฤติปฏิบัติธรรมอยูเสมอ ๔.๒๓ ๐.๘๙๘ มาก 

รวม ๔.๓๑ ๐.๖๑๑ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๗ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือ
ความอยากท่ีเกิดข้ึน โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๑) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
กันมาก (S.D.=๐.๖๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๘ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗ดานการยินดีในเสนาสนะปา 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดาน
การยินดีในเสนาสนะปา 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. วัดของทานสงเสริมใหมีการปฏิบัติถือการอยูปาหรืออยูโคน
ไมเปนธุดงควัตรตามโอกาสอันควร 

๓.๖๕ ๐.๘๔๕ มาก 

๒. วัดของทานสงเสริมใหมีการฟนฟูธรรมชาติภายในวัด ๔.๐๐ ๐.๗๒๒ มาก 

๓. วัดของทานรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกาชวยกันดูแลรักษาปา
ไม 

๓.๙๕ ๐.๗๙๑ มาก 

๔. วัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณรชวยถายทอดความรูใน
การจาริกธรรมโดยไมเบยีดเบียนธรรมชาติ 

๓.๙๑ ๐.๗๙๐ มาก 

๕. วัดชวยควบคุมดูแลการกอสรางถาวรวัตถุภายในวัดและท่ี
ธรณีสงฆ 

๔.๓๔ ๐.๗๕๑ มาก 

รวม ๓.๙๗ ๐.๕๘๓ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานการยินดีในเสนาสนะปา 
โดยผลรวมอยู ในระดับ เห็นดวยมาก  ( x =๓ .๙๗ ) และเปนความคิดเห็น ท่ีสอดคลองกันมาก           
(S.D.=๐.๕๘๓) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา กลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีความเห็น
สอดคลองกันในระดับมาก  
 

 

 

 

 

 

 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๙ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม ๗ ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗
ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. วัดของทานใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ ๔.๑๔ ๐.๖๕๖ มาก 

๒. วัดของทานปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย ๔.๒๑ ๐.๖๙๓ มาก 

๓. วัดของทานมีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล ๔.๒๙ ๐.๗๑๕ มาก 

๔. วัดของทานไดทําการปรับภูมิทัศนใหเปนสัปปายะเอ้ือตอ
การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผูจรมา ๔.๐๗ ๐.๗๑๒ มาก 

๕. วัดของทานไดทําตามมติของมหาเถรสมาคม ๔.๔๗ ๐.๖๔๖ มาก 

รวม ๔.๒๓ ๐.๕๑๑ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๙ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยัง
ไมมาขอใหมาโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก 
(S.D.=๐.๕๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากและเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๖ 
 

 ๒) การวิเคราะหประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครอง 
 ผลการวิเคราะหประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองตามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางโดยภาพรวมและรายดานไดแก ๑. ดาน
งานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอยดีงาม ๓. ดานระงับอธิกรณ ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ     
๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๔.๑๐ ถึงตารางท่ี ๔.๑๖ รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๐ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอ

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม
หลักการปกครองโดยภาพรวม 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยรวม 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๔.๕๒ ๐.๘๕๓ มากท่ีสุด 

๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ๔.๓๘ ๐.๖๓๘ มาก 

๓. ดานระงับอธิกรณ ๔.๑๔ ๐.๗๖๖ มาก 

๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดย
ชอบ 

๔.๒๑ ๐.๕๗๕ มาก 

๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๔.๔๒ ๐.๖๓๔ มาก 

๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
ของตน 

๔.๑๑ ๐.๖๒๗ มาก 

รวม ๔.๓๐ ๐.๕๖๒ มาก 

   
 จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก   
( x =๔.๓๐) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๖๒) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวาขอ    
๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุดกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมากและเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔ .๑๑ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ ตามหลักการปกครองดานงานปกครอง
คณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. พระสังฆาธิการให พระภิกษุในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟง
พระปาฏิโมกขทุกก่ึงเดือน 

๔.๘๐ ๓.๑๓๒ มากท่ีสุด 

๒. พระสังฆาธิการจัดให พระภิกษุทําวัตรสวดมนตเชา-เย็น
ตลอดท้ังป 

๔.๔๖ ๐.๗๓๑ มาก 

๓. พระสังฆาธิการให การสนับสนุนแกพระภิกษุในปกครอง
เชน จัดสงใหเรียนพระปริยัติธรรม ตร-ีโท-เอกและปบ.ส. 

๔.๔๔ ๐.๗๔๘ มาก 

๔. มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการประจําเดือนท่ีผูบัญชา
เหนือตนจัดประชุม ๔.๕๓ ๐.๖๕๕ มากท่ีสุด 

๕. พระสังฆาธิการจัดให มีการประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือ
อบรมสั่งสอนดานขอวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 

๔.๔๑ ๐.๗๓๒ มาก 

รวม ๔.๕๒ ๐.๘๕๓ มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด ( x =๔.๕๒) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๘๕๓) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก ๓ ขอ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด ๒ ขอ และเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔ .๑๒ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ ตามหลักการปกครองดานควบคุมและ
สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจง
ระเบียบตามวาระตางๆ ๔.๓๒ ๐.๗๔๘ มาก 

๒. พระสังฆาธิการออก กฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมู
คณะ ๔.๓๑ ๐.๗๕๗ มาก 

๓. พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย ๔.๔๑ ๐.๗๐๔ มาก 

๔. พระสังฆาธิการปกครองพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัด ๔.๔๔ ๐.๗๓๔ มาก 

๕. พระสังฆาธิการ สงเสริม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห การเผยแผ  การสาธารณูปการ การสาธารณ
สงเคราะห ๔.๔๖ ๐.๗๑๓ มาก 

รวม ๔.๓๘ ๐.๖๓๘ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานควบคุมและสงเสริมการรักษา
ความสงบเรียบรอยดีงามโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๘)  และเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๘) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔ .๑๓ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานระงับอธิกรณ 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ ตามหลักการปกครองดานระงับอธิกรณ 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ การวินิจฉัยปญหาเพ่ือยุติเหตุ
หรือการลงนิคหกรรม 

๔.๑๐ ๑.๐๑๒ มาก 

๒. พระสังฆาธิการลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดย
สมควรตามพระพุทธบัญญัต ิ

๔.๑๙ ๐.๙๓๘ มาก 

๓. พระสังฆาธิการมีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล ๔.๑๙ ๐.๙๑๓ มาก 

๔. พระสังฆาธิการดําเนินการประชุมการระงับอธิกรณในพ้ืนท่ี
ปกครองเปนประจํา 

๓.๘๗ ๐.๙๗๖ มาก 

๕. พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรม
วินัยอยางเครงครัด 

๔.๓๖ ๐.๗๕๑ มาก 

รวม ๔.๑๔ ๐.๗๖๖ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานระงับอธิกรณโดยผลรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๑๔) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๗๖๖) กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณ ะสงฆ  ตามหลักการปกครองด านแก ไข
ขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. พระสังฆาธิการให การชวยเหลือเก้ือกูลการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของพุทธบริษัท ๓.๙๙ ๐.๗๓๔ มาก 
๒. พระสังฆาธิการใหมีการจัดทําบัญชีรับ-จายอยางเปนระบบ
และโปรงใส ๔.๔๕ ๐.๖๗๔ มาก 
๓. พระสังฆาธิการออกกฎระเบียบ ท่ีไม ขัดกับกฎหมาย
บานเมืองอยางเครงครัด 

๔.๓๓ ๐.๗๕๗ มาก 

๔. พระสังฆาธิการปกครองพระภิกษุและดูแลรักษาวัดจัด
กิจการศาสนสมบัติของวัด   ๔.๑๗ ๐.๗๑๒ มาก 
๕. มีการจัดสาธารณสมบัติของวัดอยางเปนระบบและถูกตอง
กฎระเบียบของวัด ๔.๑๔ ๐.๗๖๘ มาก 

รวม ๔.๒๑ ๐.๕๗๕ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะ
ปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๑) และเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๗๕) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ ตามหลักการปกครองดานควบคุมการ
บังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. พระสังฆาธิการมอบหมายใหพระภิกษุสามเณรทําวัตรเชา - 
เย็น ตลอดท้ังป 

๔.๔๘ ๐.๖๙๐ มาก 

๒. พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุใหมีศีลจารวัตรท่ีดีงาม
แกผูพบเห็น 

๔.๓๙ ๐.๗๓๘ มาก 

๓. พระสังฆาธิการสนับสนุนใหพระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ-
ปริยัติธรรม-แผนกบาลี 

๔.๔๐ ๐.๗๕๗ มาก 

๔. พระสังฆาธิการมอบหมายใหพระภิกษุดูแลการเบิกจาย
ครุภัณฑอยางโปรงใส 

๔.๓๙ ๐.๗๖๐ มาก 

๕. พระสังฆาธิการมีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุ
สามเณรท่ีอยูประจําวัด อยางเปนระบบ 

๔.๔๔ ๐.๗๒๖ มาก 

รวม ๔.๔๒ ๐.๖๓๔ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะ
ปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๔๒) และเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๔) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็น
ดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ตามหลักการ
ปกครองดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ ตามหลักการปกครองดานตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

ระดับ 
การแปลผล 

 S.D. 

๑. เม่ือมีกิจกรรมในงานปกครองของวัดหรือทางคณะสงฆพระ
สังฆาธิการมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 

๔.๔๐ ๐.๖๙๘ มาก 

๒. พระสังฆาธิการไดดําเนินการประชุมใหความรูในการ
บําเพ็ญกุศล ระหวางคณะสงฆกับคฤหัสถในปกครองอยูเสมอ 

๔.๑๒ ๐.๗๗๓ มาก 

๓. พระสังฆาธิการนําหลักคําสอน วิธีการและแนวทางการ
ปฏิบัติอันเปนประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ 

๔.๑๑ ๐.๗๔๐ มาก 

๔. พระสังฆาธิการจัดตั้งหนวยอ.บ.ต.อบรมประชาชนประจํา
ตําบลเดือนละ๑ ครั้ง 

๓.๘๑ ๐.๙๕๖ มาก 

๕. พระสังฆาธิการสงเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติ
ธรรมตามสมัยปละ ๒ ครั้ง 

๔.๑๗ ๐.๙๐๔ มาก 

รวม ๔.๑๑ ๐.๖๒๗ มาก 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานตรวจการและประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตนโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๑๑) และเปนความคิดเห็น
ท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๒๗) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

สรุปสาระสําคัญผลการวิจัยเชิงประมาณ 
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนพระสงฆ จํานวน ๓๐๒ รูปคิดเปนรอยละ ๑๐๐ มีอายุ ๔๖ ปข้ึนไป 

จํานวน ๒๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๗๐.๙ รองลงมามีอายุ  ๓๖-๔๐ ปจํานวน ๓๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐.๓ 
รองลงมามีอายุ ๔๑-๔๕ ป จํานวน ๒๗ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๙ รองลงมามีอายุ ๓๑ - ๓๕ ปจํานวน ๑๖ 
รูป คิดเปนรอยละ ๕.๓ สุดทายมีอายุ ๒๕-๓๐ ปจํานวน ๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๔.๖ มีพรรษา ๒๑ 
พรรษาข้ึนไปจํานวน ๑๘๔ รูป คิดเปนรอยละ ๖๐.๙ รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษาจํานวน ๕๑ รูป คิด
เปนรอยละ ๑๖.๙ รองลงมา มีพรรษา ๑๖-๒๐ พรรษาจํานวน ๔๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๓.๖ สุดทายมี
พรรษา ๑๑-๑๕ พรรษาจํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๖ มีวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน ๑๖๕ รูป คิด
เปนรอยละ ๕๔.๖ รองลงมามีวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๙๒ รูป คิดเปนรอยละ ๓๐.๕  และสุดทายมีวุฒิสูง

Χ

(n=๓๐๒) 



๑๘๓ 
 

กวาปริญญาตรีจํานวน ๔๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑๔.๙ มีวุฒินักธรรมชั้นเอกจํานวน ๒๕๓ รูป คิดเปนรอยละ 
๘๓.๘ รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นโทจํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๖ รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นตรี 
จํานวน ๑๘ รูป คิดเปนรอยละ ๖.๐ สุดทายไมมีวุฒิทางธรรม จํานวน ๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ ไมมีวุฒิ
การศึกษาเปรียญธรรม จํานวน๒๓๑รูป คิดเปนรอยละ ๗๖.๕รองลงมามีป.ธ.๔ –๖จํานวน๓๓รูป คิดเปน
รอยละ ๑๐.๙ รองลงมามีประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ จํานวน ๒๘ รูป คิดเปนรอยละ ๙.๓ สุดทายมี ป.ธ. ๗ -
๙ จํานวน ๑๐ รูป คิดเปนรอยละ ๓.๓ ตําแหนงเจาอาวาส จํานวน ๑๙๐ รูป คิดเปนรอยละ ๖๒.๙ 
รองลงมามีตําแหนงเจาคณะปกครองจํานวน ๕๙ รูป คิดเปนรอยละ ๑๙.๕  รองลงมามีตําแหนงผูชวยเจา
อาวาสจํานวน ๔๘ รูป คิดเปนรอยละ ๑๕.๙ สุดทายมีตําแหนงรองเจาอาวาส จํานวน ๕ รูป คิดเปนรอย
ละ ๑.๗ 

พระสงฆมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๙) และ
เปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๔๕๖) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวาเม่ือพิจารณาแตละ
ดานพบวาขอ ๖) ดานการยินดีในเสนาสนะปากลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมากสวนขอท่ีเหลืออยูใน
ระดับมากดังตอไปนี้ 

๑. ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตยพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๐๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก  
(S.D.=๐.๗๐๘) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ
และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

๒. ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจ
ท่ีสงฆจะพึงทําพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก      
( x =๔.๔๘) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๕๓) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวาขอ 
๓) เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอกลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับ
มากท่ีสุดและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 ๓. ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๔๖) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก  
(S.D.=๐.๗๒๕) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ
และขอ ๕ ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไวเปนบรรทัดฐานในการดูแลกฎระเบียบ กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับท่ีสุด และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

๔. ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม



๑๘๔ 
 

หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นโดยผลรวมอยูในระดับเห็น
ดวยมาก ( x =๔.๕๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๑๗) เม่ือพิจารณาแตละดาน 
พบวา กลุมตัวมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมากท่ีสุด 

๕. ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึนพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริ
หานิยธรรม ๗ โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๑) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก 
(S.D.=๐.๖๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ
และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

๖. ดานการยินดีในเสนาสนะปาพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานการ
ยินดีในเสนาสนะปา โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๓.๙๗) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
กันมาก (S.D.=๐.๕๘๓) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก และมี
ความสอดคลองในระดับมาก 

๗. ดานสพรหมจารีผูมีศีลงานยังไมมาขอใหมาพบวาพระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
ตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิย
ธรรม๗โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก  
(S.D.=๐.๕๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวาขอ ๑) วัดของทานใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอและ 
ขอ ๔) วัดของทานไดทําการปรับภูมิทัศนใหเปนสัปปายะเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผูจรมากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมาก 
 พระสงฆมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก( x =๔.๓๐) และเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๖๒) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวาขอ ๑. ดานงานปกครองคณะสงฆ
ใหเปนไปตามพระธรรมวินัยมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ๓. ดานระงับอธิกรณ และ ขอ ๖. 
ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ
เห็นดวยมากสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมากดังตอไปนี้ 
 ๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พบวา พระสงฆกลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม
หลักการปกครองดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยโดยภาพรวมอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด ( x =๔.๕๒) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๘๕๓) เม่ือพิจารณาแตละขอ
พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก๓ ขอ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด ๒ ขอ และเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 
 ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พบวา พระสงฆกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ     
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ภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงามโดยผลรวมอยู
ในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๘) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๘) เม่ือ
พิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันในระดับมาก 
 ๓. ดานระงับอธิกรณ พบวา พระสงฆกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานระงับอธิกรณ
โดยผลรวมอยู ในระดับ เห็นดวยมาก  ( x =๔ .๑๔ ) และเปนความคิดเห็น ท่ีสอดคลองกันมาก          
(S.D.=๐.๗๖๖) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวาขอ  ๕)พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระ
ธรรมวินัยอยางเครงครัดกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับ
มาก 

๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ พบวา พระสงฆกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๓ ตามหลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผลรวมอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก( x =๔.๒๑) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๗๕) เม่ือพิจารณา
แตละขอพบวาขอ ๒. พระสังฆาธิการใหมีการจัดทําบัญชีรับ-จายอยางเปนระบบและโปรงใสและ ขอ ๓. 
พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัยอยางเครงครัดกลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมากสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมาก 

๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พบวา พระสงฆกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการ
ปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  
( x =๔.๔๒) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๔) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมาก 

๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน พบวา พระสงฆกลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ     
ภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนโดยผล
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๑๑) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๒๗) เม่ือ
พิจารณาแตละขอพบวาขอ ๑. พระสังฆาธิการมอบหมายใหพระภิกษุสามเณรทําวัตรเชา - เย็น ตลอดท้ังป
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก สวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมาก 
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 สรุปไดวา ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
พบวา 

๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย  
ดานดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตนมี
จุดแข็งคือ พระภิกษุสามเณรตั้งอยูในพระธรรมวินัยและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปนอยางดีผูบริหารระดับสูง 
เจาคณะพระสังฆาธิการมีภาวะผูนําสูง มีพระวินยาธิการในการทําหนาท่ีสอดสองดูแลพฤติกรรมของ
พระภิกษุสามเณรมีงบประมาณในการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการจัดตั้งสํานักงานเจาคณะฯ 
เพ่ือใชในการบริหารงานตางๆ อยางคลองตัวมีการแตงต้ังพระภิกษุผูมีความรูความสามารถในการ
บริหารงานคณะสงฆมีการมอบอํานาจใหแกเจาคณะผูปกครองอยางเต็มท่ีมีนโยบายในการปกครองคณะ
สงฆ ท่ีชัดเจน เปนรูปธรรมและกฎระเบียบตางๆ มีความชัดเจนและปฏิบัติ ไดจริงสวนจุดออน 
ประกอบดวย พระภิกษุสามเณรมีความหลากหลายทางดานความรู และพฤติกรรมท่ีแสดงออก พระภิกษุ
สามเณรจากตางประเทศมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน การจัดสรรงบประมาณกระจายไปไมท่ัวถึงระดับลางการใช
จายงบประมาณยังไมคุมคาเทาท่ีควรความลาชาในการจัดสงเอกสาร คําสั่งการตีความกฎหมายผิด หรือ
คลาดเคลื่อนพ้ืนท่ีการปกครองขนาดใหญ ยากตอการควบคุมพระสังฆาธิการบางรูปมีอายุกาลพรรษามาก 
บางรูปไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเต็มศักยภาพ เปดชองทางใหพระภิกษุสามเณรบางรูปกระทําผิด
กฎหมายเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับตัวบทกฎหมายและมีการตีความกฎหมายไปตางๆ นานา 

๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม ประกอบดวย พระภิกษุสามเณรมี

ความรูความสามารถสูง มีครูพระสอนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีมีพระนักเทศนท่ีมี
ชื่อเสียงมีพระนักพัฒนาท่ีมีความชํานาญงานผูบริหารใหความสําคัญและเอาใจใสเปนอยางดีมีงบประมาณ
จากรายไดของทางวัดไดรับการอุดหนุนจากรัฐบาลมีผูมีจิตศรัทธาบริจาคมีการจัดทําบัญชีรับจายรายวัน 
รายเดือน และรายปมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและแผนกบาลีจํานวนมากมีหองเรียน 
หองสมุด และแหลงคนควาทางพระพุทธศาสนา มีหนังสือตําราเรียนมาก มีสํานักงานเจาอาวาส และ
สํานักงานจัดผลประโยชนของวัด มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการดูแลงานคณะสงฆท้ัง ๖ ดาน มีการให
รายงานผลการดําเนินงานตลอดท้ังป ใหผูบริหารทราบ มีการพิจารณาความดีความชอบตามผลงานท่ี
ปรากฏ มีการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน มีการประชุมพระสังฆาธิการเปนประจํา มีการ
ตรวจตราคณะสงฆเพ่ือใหคําปรึกษาแกเจาอาวาส หรือผูปฏิบัติงาน เปนศูนยกลางทางดานการศึกษาท้ัง
แผนกธรรมและแผนกบาลี เปนแหลงรวมนักปราชญราชบัณฑิตทีมีความรูความสามารถมาก วัดวาอาราม
มีความสวยงาม ม่ันคงและ เปนท่ีเจริญศรัทธาแกบรรดาพุทธศาสนิกชน จุดออน ไดแก จํานวนพระภิกษุ
สามเณรท่ีมาก การสอดสองดูแลอาจไมท่ัวถึงการประพฤตินอกรีตของพระภิกษุสามเณรบางพวก ขาด
ผูเชี่ยวชาญในการกอสรางและบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุ ขาดทุนการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณร
ในระดับท่ีสูงข้ึน ขาดงบประมาณในการดูแลพระภิกษุสามเณรจํานวนมากๆ ท้ังดานภัตตาหาร ท่ีอยูอาศัย 
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เปนตน การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสา
ธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี ไดแก การศึกษาของคณะสงฆ มีผูใหความสําคัญกับการปฏิบัติธรรม
เพ่ิมมากข้ึนเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดจากการทองเท่ียวมีนักลงทุนเพ่ิมมากข้ึน การ
คมนาคมสะดวกมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม มีหนวยงานราชการท่ีรับผิดชอบ         
เชน สํานักงานพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด เทคโนโลยีมีความทันสมัย การเขาถึงขาวสารรวดเร็ว             
มีหนวยงานท่ีทํางานรวมกันกับคณะสงฆ มีผูสนใจการปฏิบัติธรรมเพ่ิมมากข้ึนและพระภิกษุสามเณรมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน  
 ๓. ดานการระงับอธิกรณ 

ดานระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นเจา
คณะผูปกครอง ไดแก เจาคณะพระสังฆาธิการมีความรูความสามารถสูง เจาคณะพระสังฆาธิการมี
ประสบการณในการทํางานสูงเจาคณะพระสังฆาธิการมีความยุติธรรมมีการอุดหนุนจากเจาคณะพระ
สังฆาธิการในการดําเนินงานการติดตอสื่อสารมีความทันสมัย และรวดเร็ว มีการวางรากฐานระบบการ
บริหารท่ีชัดเจนมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน มีระบบกลั่นกรองกอนพิจารณา มีการเจรจา และพูดคุยกอน
ทุกครั้ง เพ่ือลดแรงปะทะมีคณะกรรมการในการดําเนินงาน ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย และ
กฎหมายรวมกันและความถูกตองของการระงับอธิกรณ การวินิจฉัยประชาชนใหความสนใจ ประชาชน
เขาใจและเปดใจยอมรับพระสงฆเพ่ิมข้ึนวัดสามารถหารายไดดวยตนเองเพ่ิมมากข้ึน มีนายทุนในการ
ดําเนินงานมีกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม ท่ีเขมแข็ง ขาวสารมีความทันสมัยการ
รับรูขาวสารทําไดรวดเร็ว เครื่องมือมีความทันสมัยการเขาถึงขอมูลเชิงลึกของกลุมตรงขามมีนอยไดรับ
ความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของพระสงฆ และมีการสนับสนุนให
พระสงฆมีความรูเรื่อกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนการนําเสนอขาวสารดานลบของสื่อมวลชนสื่อออนไลนมีบทบาท
สําคัญเพ่ิมมากข้ึนมีการใสรายพระสงฆเพ่ิมมากข้ึน มีการรองเรียนพฤติกรรมของพระสงฆเพ่ิมมากข้ึน โดย
ขาดขอเท็จจริงพฤติกรรมดานลบของพระสงฆบางรูป และการขาดหลักฐานยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง 
 ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาปกครองใหเปนไปโดยชอบ 

ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะเขตเจาคณะแขวงใหเปนไปโดยชอบ ไดแก พระสังฆาธิการมี
ภาวะความเปนผูนําสูงพระสังฆธิการใหความสําคัญกับงานคณะสงฆเปนอยางดีเจาคณะผูปกครองมี
ความสามารถในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปดวยความเรียบรอยมีโครงการอบรมพระสังฆาธิการใหม
เปนประจําทุกปมีกองทุนวัดชวยวัดของคณะสงฆมีสํานักงานเจาอาวาสทุกวัดมีวัสดุอุปกรณในการทํางานท่ี
เพียงพอมีการประชุมพระสังฆาธิการอยูเนื่องนิตยมีการใหความชวยเหลือพระสังฆาธิการท้ังงบประมาณ 
และบุคลากรมีการพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการอยูเปนประจํามีการสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางานของเจาอาวาสมีการสงเสริมใหพระสังฆาธิการไดปฏิบัติธรรมตามสมควรแกโอกาส มีการสนับสนุน
ใหพระสังฆาธิการไดศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนมีการรายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องปญหาของพระ
สังฆาธิการลดนอยลงและปญหาของพระสังฆาธิการไดรับการแกไขอยางถูกตองการไดรับการสนับสนุน
จากพุทธศาสนิกชนท่ีมีความรูความเขาใจงานคณะสงฆมีจิตอาสาในการชวยเหลืองานวัดวัดมีรายไดจาก
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ท่ีดิน แหลงทองเท่ียว และอ่ืนๆ พุทธศาสนิกชนถวายปจจัยสนับสนุนกิจกรรมของวัดไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการวัด มีการสรางความเขาใจ
ระหวางชาวบาน วัด และชุมชนโดยรอบมีบุคคลและหนวยงานใหการชวยเหลือและอุปถัมภและประชาชน
เขาวัดเพ่ิมมากข้ึน แรงกดดันจากสังคมและชุมชนรอบวัด การไมเขาใจวัฒนธรรมของคณะสงฆ การขาด
ความรวมมือและการรสรางความเขาใจระหวางวัดและชุมชน ผลประโยชนท่ีทับซอนของนายทุนการหวัง
ผลกําไร หรือหากินกับพระพุทธศาสนา การบุกรุกท่ีวัด หรือการอาศัยท่ีวัดในการแสวงหาผลประโยชนของ
นายทุน การเขามามีอํานาจและอิทธิพลของนักการเมือง และผูมีอิทธิพลการนํากฎหมายบานเมืองมา
บังคับใชกับการบริหารจัดการวัดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชประโยชนนอยและผิดประเภทการ
ฟองรองดําเนินคดีระหวางประชาชนและวัดการกลาวรายปายสีวัด จากคูกรณีความเชื่อของ
พุทธศาสนิกชนและการรับสื่อของพุทธศาสนิกชน 
 ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 

ดานควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ
บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ใหเปนไป
โดยความเรียบรอย ไดแก มีการฝกอบรมพระสังฆาธิการอยางตอเนื่อง เจาคณะพระสังฆาธิการสามารถ
ควบคุมดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรไดดี มีโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัด มี
การจัดอบรมและถายทอดแผนปฏิบัติงานเปนประจําทุกป มีการใหรายงานผลการดําเนินงานของแตละวัด
ทุกป มีระบบและกลไกการควบคุมดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสามเณรและพระสังฆาธิการ มี
นโยบายใหเจาคณะผูปกครองควบคุมและสอดสองดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสามเณรอยาง
สมํ่าเสมอ มีการประชุมเพ่ือวางแผนและกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของพระสังฆาธิการ 
มีผลงานเปนท่ีประจักษแกสาธารณชนและมีแนวทางในการดําเนินงาน และสามารถผลิตผลงานไดอยาง
ตอเนื่องมีการอบรมขัดเกลาจิตใจของผูเขามาบวช ดวยพระธรรมวินัย และวัฒนธรรมประเพณีดั่งเดิมท่ีดี
งามชุมชนใหความรวมมือในการควบคุมพฤติกรรมของพระสงฆอีกชั้นหนึ่ง บานเมืองเจริญรุงเรือง การ
คมนาคมสะดวกสบาย การสนับสนุนจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ การสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานราชการ เครื่องมือสื่อสารมีความทันสมัยการติดตอประสานสามารถทําไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง มีการทํางานเชิงรุกรวมกับสวนงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ
ตลอดและจํานวนพระภิกษุสามเณรเพ่ิมปริมาณมากข้ึน อิทธิพลของโลกตะวันตก ทําใหพฤติกรรมของ
ประชาชนเปลี่ยนแปลงปอยางรวดเร็ว สงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูเขามาบวชในพระพุทธศาสนาดวย 
การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากร ลาภและสักการะท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาแกคณะสงฆ การทํางาน
ล้ําเสน หรือการไมปรึกษาเจาคณะพระสังฆาธิการกอนดําเนินการใดๆ ของเจาหนาท่ีบานเมือง การใช
เทคโนโลยีผิดประเภท ตนทุนราคาสูง สวนใหญเกิดปญหาขัดแยงภายในคณะสงฆกันเอง ปญหาการ
ทําลายลางพระพุทธศาสนาและความรูพ้ืนฐานของพระภิกษุสามเณร และพระสังฆาธิการท่ีแตกตางกัน 
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 ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน ไดแก เจาคณะผูปกครอง

ดูแลเอาใจใสในการตรวจตราคณะสงฆสมํ่าเสมอเจาคณะผูปกครองจัดประชุมพระสังฆาธิการเปนประจํา
เจาคณะผูปกครองมีศักยภาพในการควบคุมการประชุมเปนอยางดี มีทีมงานกองเลขานุการในการเตรียม
สถานท่ี เอกสารการประชุม ไดรับการสนับสนุนจากเจาคณะพระสังฆาธิการ และผูมีจิตศรัทธาบริจาค 
ไดรับการอปถัมภจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีสถานท่ีในการประชุมขนาดใหญ มีวัสดุสํานักงานท่ีพรอม มี
ปฏิทินเก่ียวกับการประชุม และการตรวจตราคณะสงฆ หม่ันประชุมกันเนืองนิตย ตามวาระของมหาเถร
สมคม และมติของเจาคณะผูปกครอง หม่ันตรวจตรางานคณะสงฆตามลําดับชั้นท่ีไดรับมอบหมาย เม่ือมี
เรื่องสําคัญสามารถเรียกเจาคณะผูปกครองประชุมไดทันทีมีการประชุมครบตามจํานวนครั้งท่ีมหาเถร
สมาคมกําหนดและมีรายงานการตรวจตราคณะสงฆการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของประชาชนท่ี
สงผลกระทบตอการปกครองคณะสงฆโดยตรงการแสดงออกของภาคประชาชนและชุมชนท่ีสงผลกระทบ
ตอการบริหารคณะสงฆ เศรษฐกิจท่ีมีความชะลอตอสงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมของคณะสงฆท่ีตอง
อาศัยงบประมาณ สถานท่ี ขนาดใหญ การแทรกแซงความคิดเห็นผานรูปแบบตางๆ ทําใหมีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของคณะสงฆ ปญหาทางการเมืองท่ีไมนิ่ง ทําใหนโยบายของคณะสงฆไมสามารถขับเคลื่อนได
การนําเทคโนโลยีมาใชไมคุมคากับเงินลงทุน  ปญหาความขัดแยงกับชาวบาน  ปญหาความขัดแยงกับ
หนวยงานราชการ การคุกคามจากศาสนาอ่ืน มีผูอิทธิพลดูแลวัด และการไมใหความรวมมือจากพระ
สังฆาธิการ พระภิกษุสามเณร และประชาชน ในการตรวจสอบความถูกตองของวัด 
 สรุปไดวาประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ 
 (๑) ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 หม่ันประชุมกันเนื่องนิจ การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการ
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตองท่ีเปนประโยชน  เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญไม
เกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ก็จะอบอุน ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน ในสถานท่ี
ทํางาน  หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะ
ยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 (๒) ดานการพรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุมและพรอมเพรียงกันทํากิจ
ท่ีสงฆจะพึงทํา 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหท่ีไดดังตอไปนี ้
 การประชุมเลิกประชุม และกระทํากิจท่ีควรทําโดยพรอมเพียงกันเพ่ือใหเกิดความยุติธรรม
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกันไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จไดมีอะไร
ปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจซ่ึงการ
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พรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึงเปน ๑ ในหลักการของหลักการการประชุมท่ีดี
พรอมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆตองทําการประชุมถือวาเปนกิจท่ีสงฆตองทํารวมกัน 
แตการท่ีจะใหสงฆทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกันเพ่ือความสามัคคีก็จะตองอาศัยความพรอมเพรียงกันทุกๆ 
ครั้ง เชน การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมก็ตองมาพรอมกันจึงจะทําพิธีกรรมได 
 (๓) ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 การไมบัญญัติสิ่งท่ีขัดตอสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติ
และไมเลิกลมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติหรือสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว
เพราะกฎหมายนั้นเปนสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีแมบทของการปกครองและบริหาร
ประเทศ บานเมืองจะสงบสุขไดทุกคนจะตองไมบัญญัติและไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกร 
หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ตามความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตองไมบัญญัติ
ในสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไมลมเลิกสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไว ถือวาสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไว 
เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆจะตองปฏิบัติตาม 
 (๔) ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 
 ผูวิจัยใชวิธวีิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 
 พระสังฆาธิการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีพึงปฏิบัติงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียรถูกตองสมเหตุสมผลตระหนักถึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงานเคารพนับถือและรับฟงถอยคําของ
ภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆจะใหอํานาจแกผูท่ีมีความสามารถตามบรรดาศักดิ์ เชน ภิกษุ
ผูใหญสังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตามลําดับข้ันเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

(๕)ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 การปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน ถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการ
บังคับบัญชากันลงไปตามลําดับชั้น นับต้ังแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปนการ
ปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ 
 (๖) ดานการยินดีในเสนาสนะปา 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 วัดของทานสงเสริมใหมีการฟนฟูธรรมชาติภายในวัดวัดของทานรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกา
ชวยกันดูแลรักษาปาไมวัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณรชวยถายทอดความรูในการจาริกธรรมโดยไม
เบียดเบียนธรรมชาติยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆตองมีชีวิตเรียบงายมุงแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพร
ใหกับผูอ่ืนเสนาสนะท่ีอยูอาศัย ทรงสอนใหหาเสนาสนะท่ีเปนปจจัยโนมนอมไปเพ่ือหาความสงบ วัดตอง
ปรับเปลี่ยนบทบาทใหทันกับสังคมในเชิงรุกโดยดึงเอาศาสนิกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและ
พระเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
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 (๗) ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา 
 ผูวิจัยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาสรุปสาระสําคัญประเด็นท่ีวิเคราะหไดดังตอไปนี ้
 ใครจะอยูในวัดใดก็ตาม ก็ตองสรางความรูสึกพรอมท่ีจะพบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณรท่ียังไมได
อยูในวัดของเราก็ขอใหมาท่ีมาแลวก็ขอใหอยูเปนสุข ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการสรางความรูสึกท้ังนั้น 
แมจะไมลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไมลงมือชวยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตาม แตเปนการแสดงออกถึงความไม
เห็นแกตัว ความไมหวงท่ีอยู ความไมอิจฉาริษยาคนอ่ืนซ่ึงแตละอยางนั้นไมใชเรื่องท่ีทําไดงายนักเม่ือ
ประชุมไปแลวก็ตองอยูในระเบียบวินัยไมใชนึกจะลุกไปกลางคันก็ลุกไป แตจะตองประชุมกันจนตลอดไป
นอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของสงฆได แตจะตองยอมรับมติตางๆ ซ่ึงสงฆไดลง
ไปในขณะท่ีเราไมอยูในท่ีประชุม กิจการอันใดท่ีเปนภาระของหมูคณะ ไมวาภายในบานหรือวาภายในวัด 
หรือวาภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะตองพรอมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีและพรอมเพรียงกันทํางานอันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของหมูของคณะนั้นๆ ไมใหมีความ
บกพรอง 

สรุปไดวาผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการในแตละวัด มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรท้ังปวงในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีความสามัคคีในหมูคณะ มีการปรองดองซ่ึงกัน
และกันในสังคมสงฆ มีการบูรณาการใหมีความสอดคลองตามโครงสรางการบริหารกิจการคณะสงฆ คือมี
การประยุกตใชการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
นอกจากนั้น ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม โดยทําหนาท่ีกํากับดูแลการปกครองคณะสงฆแตละพ้ืนท่ีของเขตปกครองคณะสงฆ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงามสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสวนกลางกําหนดไว 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการควร
จะตองดําเนินการบูรณการใหเหมาะสม 

 
๔.๖ ผลวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 จากการศึกษาขอมูลทางเอกสาร (Documentary Research) ท่ี เปนแนวคิดเก่ียวกับ
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ไดนําไปสูการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามเพ่ือประมวลผลทางสถิติเพ่ือความถ่ี (Frequency)         
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ และการปกครองคณะสงฆ อีก ๖ ดาน คือ ๑) ดานดําเนินงาน
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย  ๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอย
ดีงาม ๓) ดานการระงับอธิกรณ ๔)ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ ๕) ดาน
ควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง และ ๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต



๑๙๒ 
 

ปกครองของตนรวมถึงผลวิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ไดเกิดประสิทธิผล
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  (Basic Model) ท่ีนํามาสู
กระบวนการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน ๑๓ รูป/คน จนได
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
 ๔.๖.๑ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
 ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พบวา กระบวนการ
ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน ดังนี้ 
  ๑.๑ มีความเครงครัดในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัย      
มีมาตรการในการปองกันและปราบปรามผูละเมิดและฝาฝนพระธรรมวินัยอยางชัดเจน โดยมอบหมายให
เจาคณะพระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ ชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรใหเกิด
ความเรียบรอยดีงาม หากพบปญหาก็ใหรับดําเนินการโดยเรงดวนและใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ
แกเจาอาวาส เจาคณะผูปกครองในการวินิจฉัย ใหถือคําวินิจฉัยของเจาอาวาส เจาคณะผูปกครองเปนอัน
สิ้นสุดและรายงานใหเจาคณะระดับสูงทราบตามลําดับ246

247 
  ๑.๒ มีการประชุมวางแผน และมอบนโยบายในการดําเนินงานตามกรอบของพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยูเนื่องนิตย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหแกเจาคณะผูปกครอง เปนการถายทอด
แผนงานลงไปสูวิธีการปฏิบัติ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ตางๆ อยางชัดเจน มีคําสั่งเจาคณะภาค คําสั่งเจาคณะจังหวัด คําสั่งเจาคณะอําเภอคําสั่งเจาคณะตําบล  
หรือคําสั่งเจาอาวาส ในการสั่งการใหพระภิกษุสามเณรรับผิดชอบดําเนินงานดานใดดานหนึ่งอยางตอเนื่อง 
และเปนรูปธรรมกอนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง247

248 
  ๑.๓ มีการรางนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ กฎระเบียบตางๆ เพ่ิมเติมข้ึนมา
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคสมัย เนื่องจากในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมท่ีพระภิกษุ
สามเณรจากประเทศเพ่ือนบาน ตางนิกาย หลั่งไหลเขามาพํานักอาศัยอยูในวัดตางๆ อาจกอความเสียหาย
ไดในระยะยาว จึงออกประกาศ กฎระเบียบ เพ่ิมเติมจากกฎตางๆ ของคณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตอไป248

249 

                                                           
 247สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร., อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,      
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 248สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภิตปญญากร, (เชาวลิตร ชิตงฺกโร) รองเจาคณะอําเภอเมืองระยอง     

เจาอาวาสวัดปาประดู (พระอารามหลวง),  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.      

 249สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,       
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.     



๑๙๓ 
 

 ๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พบวา กระบวนการ
ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน ดังนี้ 
  ๑.๑ มีความเครงครัดในการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัย มี
มาตรการในการปองกันและปราบปรามผูละเมิดและฝาฝนพระธรรมวินัยอยางชัดเจน โดยมอบหมายให
เจาคณะพระสังฆาธิการ พระวินยาธิการ ชวยกันสอดสองดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุสามเณรใหเกิด
ความเรียบรอยดีงาม หากพบปญหาก็ใหรับดําเนินการโดยเรงดวน และใหอํานาจสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจ
แกเจาอาวาส เจาคณะผูปกครองในการวินิจฉัย ใหถือคําวินิจฉัยของเจาอาวาส เจาคณะผูปกครองเปนอัน
สิ้นสุด และรายงานใหเจาคณะระดับสูงทราบตามลําดับ249

250 
  ๑.๒ มีการประชุมวางแผน และมอบนโยบายในการดําเนินงานตามกรอบของพระ
ธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช อยูเนื่องนิตย เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตองใหแกเจาคณะผูปกครอง เปนการถายทอด
แผนงานลงไปสูวิธีการปฏิบัติ และสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ตางๆ อยางชัดเจน มีคําสั่งเจาคณะภาค คําสั่งเจาคณะจังหวัด คําสั่งเจาคณะอําเภอ  คําสั่ง เจาคณะตําบล  
หรือคําสั่งเจาอาวาส ในการสั่งการใหพระภิกษุสามเณรรับผิดชอบดําเนินงานดานใดดานหนึ่งอยางตอเนื่อง 
และเปนรูปธรรมกอนลงมือปฏิบัติทุกครั้ง250

251 
  ๑.๓ มีการรางนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ กฎระเบียบตางๆ เพ่ิมเติมข้ึนมา
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ยุคสมัย เนื่องจากในปจจุบันและอนาคตมีแนวโนมท่ีพระภิกษุ
สามเณรจากประเทศเพ่ือนบาน ตางนิกาย หลั่งไหลเขามาพํานักอาศัยอยูในวัดตางๆ อาจกอความเสียหาย
ไดในระยะยาว จึงออกประกาศ กฎระเบียบ เพ่ิมเติมจากกฎตางๆ ของคณะสงฆ เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตอไป251

252            
  ๑.๔ มีการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม ตามหลักพระธรรมวินัย 
กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่ง
ของผูบังคับบัญชาเหนือตนอยางเครงครัด252

253 
  ๑.๕ ดานการศาสนศึกษา พบวา สํานักเรียน สํานักศาสนศึกษา บริหารจัดการตนเอง 
มีการแตงต้ังผูบริหาร คณะทํางาน และรายงานผลการดําเนินงานใหเจาคณะทราบ เม่ือมีการติดขัด
                                                           
 250สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 251สนทนากลุมเฉพาะ พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุธีโร), เจาคณะอําเภอแกลง เจาอาวาสวัดถนน
กระเพรา,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 252สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมภพ สมภทฺโท, รองเจาคณะอําเภอแกลงรูปท่ี ๒ เจาอาวาสวัดชากขุน
วิเศษ,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 253สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภณกิจจานุวัตร,  เจาคณะตําบลนายายอาม เขต ๑ เจาอาวาส          
วัดโพธ์ิลังกา,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๙๔ 
 

ประการใดก็จะเขาไปชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที เนื่องจากนี้ยังพบวา เจาคณะภาค ๑๓ ยังชวย
สนับสนุนและสงเสริมการศึกษาของสํานักเรียนตางๆ ทังดานงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรมาจาก
สํานักงานพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีการอบรมพระสอนปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรม และแผนกบาลี และ
ยังพบอีกวา การศึกษาของเจาคณะภาค ๑๓ มีความเขมแข็งมาก เพราะเปนท่ีรวมของบุคลากรท่ีมี
คุณภาพ การสนับสนุนของคณะสงฆและสํานักเรียน ทําใหเจาคณะภาค ๑๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการ
จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม และแผนกบาลีดวย253

254 
  ๑.๖ ดานการศึกษาสงเคราะห พบวา มีการมอบนโยบายใหพระภิกษุผูดํารงตําแหนง
ตั้งแตผูชวยเจาอาวาส รองเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอเจาคณะจังหวัดรวมถึงเจา
คณะภาคตั้งทุน เพ่ิมทุน และแจกทุนการศึกษา ใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษา เปนประจําทุกป และมีการรายงานผลการดําเนินงานใหเจาคณะทราบเม่ือพิจารณาความดี
ความชอบในอนาคต นอกจากนี้ยังพบวาการบริหารจัดการดานการศึกษาสงเคราะหของเจาคณะภาค ๑๓
มีหลากหลายรูปแบบ บางวัดมีการจัดตั้งโรงเรียนการกุศลของวัดซ่ึงไดรับความนิยมเปนอยางมาก บางวัดมี
การจัดต้ังศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยเด็กเล็กภายในวัด หนวยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล ฯลฯ โดยดําเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการของแตละโรงเรียน แตละศูนย มีการรายงานผล
การดําเนินงานใหเจาคณะทราบ มีการประเมินผลการดําเนินงานโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในกรณีเชนนี้
เจาคณะภาค ๑๓ จะมอบนโยบายใหเจาคณะท่ีเก่ียวของเขาไปตรวจการคณะสงฆเพ่ือใหคําแนะนํา และ
ชวยเหลือแกไขปรับปรุงผลการดําเนินงานตอไป254

255 
  ๑.๗ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวา มีการเผยแผท้ังเชิงรุกและเชิงรับในสวน
ของการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกนั้นเจาคณะภาค ๑๓ มีบทบาทสําคัญในการอบรมพระภิกษุสามเณร
เก่ียวกับทักษะในการเผยแผพระพุทธศาสนารวมกับหนวยงานราชการ เชน สํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ กรมการศาสนา กรมประชาสัมพันธ เปนตน เพ่ือผลิตพระภิกษุสามเณรท่ีมีความรูความสามารถ
ในการถายทอดองคธรรมของพระสัมมาสุมพุทธเจาใหพุทธศาสนิกชนไดรับฟง เขาใจ และเขาถึงธรรม ใน
แตละปพบวาเจาคณะภาค ๑๓ สามารถผลิตพระภิกษุสามเณรผู มีความสามารถในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดเปนจํานวนมาก นอกจากนี้คณะภาค ๑๓ ยังสนับสนุนใหวัดตางๆ ในเขตปกครองจัดตั้ง
เปนสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด เปนอุทยานการศึกษาในวัด เปนวัดพัฒนาตัวอยาง เพ่ือเปนแหลงการ
เรียนรูดานพระพุทธศาสนาอยางเปนรูปธรรม และการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา วันสําคัญทางดานพระพุทธศาสนา กิจกรรมการสวดมนตขามป การทําบุญในวันธรรม
สวนะ เปนตน เพ่ือเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาเชิงรุกและเชิงรับ โดยใหแตละวัดจัดทํารายงานผลการ

                                                           
 254สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุ วิมลกิจโกศล, เจาคณะตําบลชางขาม เจาอาวาสวัดหนองไทร ,           
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 255สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูวิสุทธิสารโสภิต, (สมศักดิ์ สุทฺธจิโต) , เจาคณะตําบลเนินฆอ  เจาอาวาส 
วัดเนินฆอ,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๙๕ 
 

ดําเนินงานมายังเจาคณะภาค เม่ือพิจารณาความดีความชอบ และการรวบรวมผลงานตางๆ วางเปนกรอบ
นโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาในอนาคตดวย255

256 
  ๑.๘ ดานการสาธารณูปการ พบวา มีการมอบนโยบายในการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปการแกเจาอาวาส ไวยาวัจกร หรือผูมีสวนเก่ียวของดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล เนนความ
โปรงใส ความคุมคา และสามารถตรวจสอบได เนนใหเจาอาวาสจัดทําบัญชีรับจายประจําวัน ประจําเดือน 
และประจําปใหถูกตองและชัดเจน มอบนโยบายในการสรางระบบการทํางานอยางมีประสิทธิภาพใหแก
เจาอาวาสนําไปปฏิบัติ เพ่ือเปนการปองกันการรองเรียนของประชาชนและสังคม นอกจากนี้ยังพบวา 
คณะสงฆกรุงเทพมหานครมีนโยบายในการปองกันและปราบปรามปญหาการเรี่ยไรของพระภิกษุสามเณร 
ตอนจนปญหาเรื่องการออกบิณฑบาตท่ีไมถูกตองตามพระธรรมวินัย ท่ีเปนโลกวัชชะ โดยมอบ          
หมายใหพระวินยาธิการ เจาอาวาส เจาคณะผูปกครองชวยกันสอดสองดูแล และยังพบวาคณะสงฆ
กรุงเทพมหานครยังมีมาตรการในการบริหารจัดการเรื่องทรัพยสินภายในวัด โดยใหทุกวัดรายงานผลการ
บูรณปฏิสังขรณ การกอสรางตางๆ ใหเจาคณะทราบตามลําดับ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินการของเจา
อาวาสวัดนั้นๆดวย256

257 
  ๑.๙การสาธารณสงเคราะห พบวา มีการมอบหมายใหเจาคณะผูปกครองรวมกับ  
เจาอาวาสในเขตปกครองของตนรายงานกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสงเคราะห การชวยเหลือ
ประชาชนและสังคม ใหเจาคณะภาคทราบ เม่ือพิจารณาความดีความชอบในอนาคต257

258  
 ๓) ดานการระงับอธิกรณ พบวา คณะสงฆแตละจังหวัดใชกระบวนการในการบริหารงานดาน
ระงับอธิกรณโดยเนนพระธรรมวินัยเปนหลักในการตัดสินคดีความตางๆ เนื่องจากในปจจุบันพบวามีผู
รองเรียนพฤติกรรมความไมโปรงใสของพระภิกษุสามเณรจํานวนมาก 25 8

259 ท้ังท่ีเปนขอเท็จจริงและการ
กลาวหา ท้ังทางดานสื่อโทรทัศน วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ เปนตน สรางความเสียหายใหแกคณะสงฆเปน
จํานวนมาก จากกรณีดังกลาวเจาภาคมิไดนิ่งนอนใจในการแกไขปญหา ทุกครั้งท่ีมีการประชุมพระสังฆาธิ
การระดับสูง เจาคณะภาคจะเนนย้ําใหเจาคณะผูปกครองชวยกันสอดสองดูแล หากพบวาวัดใด หรือ
พระภิกษุสามเณรรูปใด มีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ก็จะขอให เจาคณะนั้นๆ ชวยกันปองกันและ
ปราบปรามพฤติกรรมของวัดและพระภิกษุสามเณรใหเกิดความเรียบรอยเฉพาะในกรณีท่ีเปนเรื่อง
เล็กนอยสามารถแกไขได หรือเปนในกรณีท่ีมีความผิดรายแรงถึงข้ันผิดพระธรรมวินัยและกฎหมาย

                                                           
 256สนทนากลุมเฉพาะ  พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, เจาคณะตําบลตะพล เจาอาวาสวัดชางชนศิริราษฎร
บํารุง,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 257สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูบวรศีลวัฒน (อํานวย สีลธโร), เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา, ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 258สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูโสภณพัฒนวงศ, (สงกราณตสิริธโร), เจาอาวาสวัดเนินทราย, ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 259สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร., อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,      
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   



๑๙๖ 
 

บานเมือง ก็จะใหเจาคณะผูปกครองรวมกับเจาหนาท่ีบานเมืองดําเนินการ 259

260 ท้ังนี้ท้ังนั้นจะตองแจงให
เจาอาวาสวัดตนสังกัดทราบดวย และทํารายงานเสนอเจาคณะผูปกครองไปตามลําดับชั้น กรณีท่ีเปน
หนังสือรองเรียนตางๆ ทางเจาคณะภาคจะพิจารณากอนวา ขอรองเรียนนั้นมีมูลเหตุหรือไม พิจารณา
ความเปนไปไดของหนังสือรองเรียนวามีแหลงท่ีมาหรือไม หากเปนการกลาวรายเพ่ือใสรายปายสี ไมมี
มูลเหตุอันนาเชื่อถือก็จะไมรับพิจารณา เปนตน ในสวนของการรองเรียนผานหนวยงานราชการ สื่อตางๆ 
ท่ีปรากฏทางโลกออนไลน ทางหนาโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ เปนตน เจาคณะภาคจะต้ังคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงโดยไมไดนิ่งนอนใจ ท้ังนี้ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานท่ีเรียกกันวา “พระวินยาธิการ” 
หรือท่ีคุนหูกันวา “ตํารวจพระ” ในการสอดสองดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุนอกรีตอยูแลว 260

261ในสวน
ของวธิีลงนิคหกรรมนั้น เจาคณะภาคมอบหมายใหเจาคณะผูปกครองในเขตนั้นๆ ชวยกันพิจารณาโทษใน
กรณีความผิดลหุโทษ261

262เชน การวากลาวตักเตือน การทําทัณฑบน การใหออกจากวัดตนสังกัด เปนตน 
หรือมอบหมายใหเจาอาวาสในวัดตนสังกัดของพระภิกษุสามเณรวัดนั้นๆ รับผิดชอบ ในกรณีท่ีมีความผิด
ครุโทษ ก็ใหลงโทษตามบทบัญญัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายบานเมืองควบคูกัน262

263สําหรับการ
วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นเจาคณะจังหวัดเจาคณะอําเภอ นั้น เจาคณะภาค จะแตงตั้ง
คณะกรรมการข้ันมาเม่ือพิจารณาวินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งนั้น อีกชั้นหนึ่ง โดยมีเจาคณะภาค เปนประธาน
หรือท่ีปรึกษาแลวแตกรณี และแตงตั้งพระเถระชั้นผูใหญ เจาคณะจังหวัด เปนกรรมการรวมดวย เนนการ
บริหารจัดการเปนทีมงาน ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ท้ังนี้ตองอยูในระเบียบของพระธรรมวินัย       
เปนหลักสําคัญ263

264 
 ๔)ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบพบวา เจาคณะภาคใช
กระบวนการในการบริหารงานแบบบําบัดทุกขบํารุงสุข เปนหลักภายใตวิธีการ ๓ วิธี คือ ๑.นิคคหวิธี    
ขมคนท่ีควรขม หรือตําหนิคนท่ีควรตําหนิ ๒.ปคคหวิธี ยกยองคนท่ีควรยกยอง ๓.ปวารณาวิธี เปดโอกาส
ใหผูอ่ืนวากลาวตักเตือน สั่งสอนตนได คือ ใหตักเตือนซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้โดยอาศัยเครื่องมือ  ๓ ประการ 
คือ ๑. พระธรรมวินัยท่ีพระพุทธองคทรงแสดงไวแลว และบัญญัติไวแลว ๒. กฎหมายบานเมืองท่ีพระมหา
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหอํานาจทางรัฐบาลใหตรงข้ึนไวตามกระบวนการนิติบัญญัติ 
เพ่ือจัดระเบียบและขอบังคับการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย และ ๓.ขนบธรรมเนียม

                                                           
 260สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดปรีชา นนฺทโก, เจาอาวาสวัดถาเขาโบสถ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 261สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภิตปญญากร, (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), รองเจาคณะอําเภอเมืองระยอง    

เจาอาวาสวัดปาประดู (พระอารามหลวง),  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   

 262สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร., อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,      
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 263สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภิตปญญากร, (เชาวลิตร ชิตงฺกโร), รองเจาคณะอําเภอเมืองระยอง    
เจาอาวาสวัดปาประดู (พระอารามหลวง),  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 264สนทนากลุมเฉพาะ อาจารย ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,       
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   



๑๙๗ 
 

จารีตประเพณีดีงามท่ีบรรพบุรุษบูรพาจารยยอมรับนับถือ และนําปฏิบัติสืบๆ กันมา มีระเบียบท่ีวาดวย
การปกครองท่ีเอ้ือประโยชนในการบรหิารจัดการของเจาคณะตางๆ ในพ้ืนท่ีอยางครอบคลุมและเหมาะสม
มีการกระจายอํานาจไปยังเขตการปกครองในแตละจังหวัดอยางชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในการ
ปกครองท่ีสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตองมีการกระจายอํานาจไปยังพระสังฆาธิการ ผูมีหนาท่ีในการ
ปกครองคณะสงฆ เพ่ือจะไดปฏิบัติหนาท่ีโดยสมบูรณแบบ ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักพุทธธรรม เอ้ือเฟอ
ตอพระธรรมวินัย เม่ือเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอมีปญหาก็จะรีบเขาไปชวยเหลือแกไขอยางทันทวงที 
มิไดนิ่งนอนใจแตอยางใด ทําใหเจาคณะภาคในปจจุบันมีความเขมแข็งมาก264

265 
 ๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พบวา เจาคณะภาคมีการประชุมพระ
สังฆาธิการอยูเนื่องนิตย มีการจัดฝกอบรมพระภิกษุสามเณรอยูเปนประจํา ท้ังนี้เจาคณะภาคยังไดเนนย้ํา
และมอบหมายใหเจาอาวาสทุกวัดจัดอบรมพระภิกษุสามเณรและศิษยวัดเปนประจํา บางวัดมีการอบรม
พระภิกษุสามเณรและศิษยวัดเปนประจําทุกวันหลังทําวัตรเชาเย็น บางวัดจัดอบรมทุกวันพระ และวันพระ
ปาฏิโมกข265

266ท้ังนี้เจาคณะภาคไดดําเอาทฤษฎีการบริหารจัดการองคการมาใชในการควบคุมบังคับบัญชา
เจาคณะและเจาอาวาส 266

267ประกอบดวย มีการวางแผนประชุมอยางสมํ่าเสมอ มีการจัดหนวยงานจัด
โครงสรางการบริหารงานการแบงอํานาจหนาท่ีกันอยางชัดเจนและการแบงสวนของงานใหเหมาะสมและ
ลงตัว มีการจัดสายงานและการจัดตัวบุคคลมีการแตงตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการตามวาระ โดยยึดกฎ
หมาเถรสมาคมเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัดมีการอํานวยการมีการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของสวนตางๆ ใหดําเนินไปอยางมีระเบียบแบบแผนท้ังในลักษณะงานท่ัวไปและในลักษณะงาน
เฉพาะตลอดจนการใหคําแนะนําและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคสวนมีการประสานงานกันอยาง
ตอเนื่องท้ังคณะสงฆและหนวยงานราชการ มีการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ  (Reporting) ท่ีคณะ
สงฆจัดทํา กิจกรรมท่ีเปนภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เชน กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา การ
จัดทําบัญชีรับจาย การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป เปนตน ใหเจาคณะทราบตามลําดับชั้น ท้ังนี้มี
การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) ใหแกวัดหรือคณะสงฆท่ีมีผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา
อุดหนุนใหเพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิผลสืบตอไป267

268 
 ๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนพบวา ข้ันตอนแรกจัดให
มีการประชุมพระสังฆาธิการทุกระดับเพ่ือกําหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน โดยกําหนดครั้ง 
เรื่อง วัตถุประสงคของการเขาตรวจ และการแจงใหเจาอาวาสวัดนั้นๆ ทราบ ข้ันตอนท่ีสองคือการเขาไป
                                                           
 265สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโญ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตร
ดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 266สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดบําเพ็ญ กิตฺติปาโล, เจาคณะตําบลตะพล เจาอาวาสวัดชางชน             
ศิริราษฎรบํารุง,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 267สนทนากลุมเฉพาะพระครูบวรศีลวัฒน (อํานวย สีลธโร), เจาอาวาสวัดหนองกันเกรา, ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 268สนทนากลุมเฉพาะ พระครูธรรมสารโสภิต (พะยอม สุ ธีโร), เจาคณะอําเภอแกลง เจาอาวาส          
วัดถนนกระเพรา,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.     



๑๙๘ 
 

ตรวจตราวัดในเขตปกครองของตนท้ังเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด และเจาคณะภาค 
ตามเรื่องและวัตถุประสงคของการตรวจไว ข้ันตอนท่ีสามคือ การประเมินผลการดําเนินงานของวัดนั้นๆ  
ท่ีเขาไปตรวจ พรอมท้ังใหคําแนะนําในการแกปญหาตางๆ แกเจาอาวาส และรายงานผลการตรวจการ
คณะสงฆใหเจาคณะทราบตามลําดับ ข้ันตอนสุดทาย คือ การนําคําแนะนําของเจาคณะไปปรับปรุงแกไข 
ใหเกิดความเรียบรอยและรายงานใหเจาคณะทราบตามลําดับ หรืออาจมีการเขาไปตรวจซํ้าสําหรับบางวัด
ท่ีมีปญหามา268

269 ดานการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆภาค ๑๓ กําหนดการประชุมคณะสงฆไว ดังนี้ 
 ๑ การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และพระเลขานุการ     
ทุกระดับ ปละ ๒ ครั้ง269

270 
 ๒. การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล ปละ ๒ ครั้ง270

271 
 สําหรับกระบวนการประชุมพระสังฆาธิการนั้น คณะสงฆภาค ๑๓ ใชกระบวนการในการ
ดําเนินการดังนี้271

272 
 ๑) กําหนดปฏิทินการประชุมตลอดท้ังป 
 ๒) กําหนดวาระการประชุมในแตละครั้ง 
 ๓) ทําหนังสือเชิญพระสังฆาธิการเขารวมประชุม ณ วัน/เวลา/สถานท่ีท่ีกําหนด พรอมวาระ
การประชุมใหทราบลวงหนา 
 ๔) ดําเนินการประชุมตามวาระท่ีกําหนด 
 ๕) มีมติหรือรับรองรายงานการประชุมตางๆ 
 ๖) สรุปผลการประชุม จัดทํารายงานการประชุม และแจงใหพระสังฆาธิการทราบ 
 ๗) กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
 การปกครองคณะสงฆในภาค ๑๓ ตองมีประสิทธิผลในการจัดการในดานการสรางความรัก 
ความศรัทธาใหแกฆราวาส และบุคคลท่ัวไป เพราะในปจจุบันเม่ือศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา 
คนเริ่มมีความแคลงใจในการดํารงตนของพระสงฆบางรูปท่ีมีพฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา 
เอาจุดแข็งการทํางานดานความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาท่ีมีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนียว
จิตใจของคนท่ัวไป ให เปนเหมือนในอดีตท่ีผานมา จึงจะมีประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆ             

                                                           
 269สนทนากลุมเฉพาะ พระมหาสมภพ สมภทฺโท, รองเจาคณะอําเภอแกลงรูปท่ี ๒ เจาอาวาสวัดชากขุน
วิเศษ,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 270สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภณกิจจานุวัตร, เจาคณะตําบลนายายอาม เขต ๑ เจาอาวาส           
วัดโพธ์ิลังกา,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 271สนทนากลุมเฉพาะ พระครูสุ วิมลกิจโกศล, เจาคณะตําบลชางขาม เจาอาวาสวัดหนองไทร ,           
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 
 272สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูวิสุทธิสารโสภิต, (สมศักดิ์ สุทฺธจิตโต), เจาคณะตําบลเนินฆอ เจาอาวาสวัด
เนินฆอ,  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๙๙ 
 

สูอนาคตได 272

273การปกครองคณะสงฆควรจะมีประสิทธิผลดังนี้ ๑) ควรจะมีการแบงสายงานปกครองให
ชัดเจน และมีคณะกรรมการสงฆท่ีมีความรูในการพิจารณาภิกษุผูกระทําความผิด ๒) ควรจะมีการประชุม
หรือการปรึกษาคณะกรรมการสงฆท่ัวท้ังภาคถึงแนวทางการวางแผน และแนวทางปฏิบัติงานใหอยูใน
กรอบเดียวกัน 273

274การปกครองคณะสงฆในภาค ๑๓ ตองมีประสิทธิผลตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังท่ี
ผูทําวิจัยไดใชเปนประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆท้ังปวง 274

275การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวของกับประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรม
ไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองท่ีดี 
หม่ันประชุมเนื่องนิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมบัญญัติสิ่งท่ีไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไม
หลงติดอยูในอํานาจวาสนา ยินดีในเสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัด
สามารถนํามาประยุกตใชกับดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยดานควบคุม
สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม ดานระงับอธิกรณดานแกไขขอของขัดของเจาคณะใหเปนไป
โดยชอบดานควบคุมขอบังคับบัญชาเจาคณะปกครองและดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขต
ปกครองของตนท้ังปวงไดโดยความเหมาะสม275

276  
 สรปุไดวา การปกครองคณะสงฆตองมีประสิทธิผลในการจัดการในการปกครองคณะสงฆใน
ภาค ๑๓ ในดานการสรางความรัก ความศรัทธาใหแกฆราวาส และบุคคลท่ัวไป เพราะในปจจุบันเม่ือ
ศึกษาสภาพการทํางานแลวจะเห็นไดวา คนเริ่มมีความแคลงใจในการดํารงตนของพระสงฆบางรูปท่ีมี
พฤติกรรมไมชอบมาพากล จึงมีความเห็นวา เอาจุดแข็งการทํางานดานความเชื่อ ความรัก ความศรัทธาท่ี
มีตอศาสนาพุทธเขาแสดงความยึดเหนียวจิตใจของคนท่ัวไป ใหเปนเหมือนในอดีตท่ีผานมา จึงจะเกิด
ประสิทธผิลในการปกครองคณะสงฆสูอนาคตได นอกจากนั้น การปกครองคณะสงฆทําใหเกิดประสิทธิผล
ดังนี้ ๑) ควรจะมีการแบงสายงานปกครองใหชัดเจน และมีคณะกรรมการสงฆท่ีมีความรูในการพิจารณา
ภิกษุผูกระทําความผิด ๒) ตองมีการประชุมหรือการปรึกษาคณะกรรมการสงฆท่ัวภาคถึงแนวทางการ
วางแผน และแนวทางปฏิบัติงานใหอยูในกรอบเดียวกัน ดังนั้น การบูรณาการตามหลักพุทธธรรมท่ี
เก่ียวของกับการปกครองคณะสงฆในปจจุบัน ไดแก หลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนธรรมไมเปนท่ีตั้งแหง
ความเสื่อม เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว สําหรับหมูคณะหรือผูบริหารบานเมืองท่ีดี หม่ันประชุมเนื่อง
นิตย พรอมเพรียงกันประชุม ไมบัญญัติสิ่งท่ีไมควร ภิกษุใดเปนหัวหนานับถือดวยดี ไมหลงติดอยูในอํานาจ
วาสนา ยินดีในเสนาสนะ นับถือเพ่ือนสหธรรมิกผูมีศีลธรรม นอกจากนั้น ผูบริหารวัดสามารถนํามา

                                                           
 273สนทนากลุมเฉพาะ  พระครูโสภณพัฒนวงศ, (สงกราณาตสิริธโร), เจาอาวาสวัดเนินทราย, ๒๗ มกราคม 
๒๕๖๐. 
 274สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร,ดร., อาจารยประจําภาควิชารัฐประศาสนศาสตร,      
๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   
 275สนทนากลุมเฉพาะ พระปลัดปรีชา นนฺทโก, เจาอาวาสวัดถาเขาโบสถ,  ๒๗มกราคม ๒๕๖๐.   
 276สนทนากลุมเฉพาะ พระครูโสภิตปญญากร, (เชาวลิตร ชิตงฺกโร),  รองเจาคณะอําเภอเมืองระยอง    
เจาอาวาสวัดปาประดู (พระอารามหลวง),  ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐.   



๒๐๐ 
 

ประยุกตใชกับดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยดานควบคุมสงเสริมการรักษา
ความสงบเรียบรอยดีงาม ดานระงับอธิกรณดานแกไขขอของขัดของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบดาน
ควบคุมขอบังคับบัญชาเจาคณะปกครองและดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของ
ตนท้ังปวงไดโดยความเหมาะสม 
 ประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆในภาค ๑๓ 
 ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการในแตละวัด มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการใหประสบ
ความสําเร็จท้ังปวงในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีความสามัคคีในหมูคณะ มีการปรองดองซ่ึง
กันและกันในสังคมสงฆ มีการบูรณาการใหมีความสอดคลองตามโครงสรางการบริหารกิจการคณะสงฆ คือ
มีการประยุกตใชการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
นอกจากนั้น ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาเถรสมาคม โดยทําหนาท่ีกํากับดูแลการปกครองคณะสงฆแตละพ้ืนท่ีของเขตปกครองคณะสงฆ ให
เปนไปดวยความเรียบรอยดีงามสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสวนกลางกําหนดไว 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการใหเกิดประสิทธิผลในการปกครองคณะสงฆในภาค ๑๓ ผูบริหารวัดคือพระ
สังฆาธิการ ตองดําเนินการบูรณการใหเหมาะสมคือ 
 ๑) ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยในแตละปจะมีการ
ประชุมผูบริหาร เพ่ือวางแผนเปาหมายใหเปนไปในทิศทางท่ีกําหนด และติดตามผลได การวางแผนเชิงรุก 
คือ ใหทุนการศึกษาแกบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม สวนการวางแผนเชิง
รับคือการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาแกบุคลากรใหมีศึกษาวิจัยคนควาตามความสามารถแตละบุคคลท่ีมี
ความสามารถมีสติปญญา เพ่ือเปนการสรางศาสนทายาท 
 ๒)  ดานควบคุมสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พระสังฆาธิการตองมีการ
ดําเนินการตามลําดับการปกครองคณะสงฆ คือ ผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะ
อําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน ทําหนาท่ีดูแลรักษาความเรียบรอยใหดีในวัด ในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ เม่ือมี
กรณีความขัดแยงผลประโยชนหรือแนวคิดไมตรงกันก็เขาไปดําเนินการแกไขปญหาอยางถูกตองตาม
หลักการและกฎระเบียบท่ีมีอยู นอกจากนั้น โครงสรางการปกครองคณะสงฆควรจะมีการปรับเปลี่ยนอยู
เสมอเพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเขามาบริหารงานไดโชวฝมือ ตําแหนงการ
ปกครองคณะสงฆก็ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมเขามาทําหนาท่ีดูแลรักษา
กฎระเบียบอยางถูกตอง นอกจากนั้น นโยบายการปกครองคณะสงฆควรจะสงเสริมการศึกษาแกบุคลากร
ดวยการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน การอบรมสัมมนา เชิญวิทยากรมาบรรยายถวายความรูเทคนิคใหมๆ  
 ๓) ดานระงับอธิกรณดําเนินการประชุมการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการภายในพ้ืนท่ี
ปกครองเปนประจําใหความสําคัญในการประชุมการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการในแตละครั้งออก
กฎระเบียบพิจารณาอธิกรณของพระสังฆาธิการโดยคํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามพระพุทธ
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บัญญัติการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการควรตัดสินตอหนาพระสังฆาธิการชั้นผูใหญเสมอขมคนท่ีควร
ขมยกยองคนท่ีควรยกยอง (นิคหกรรม)ตองไมมีอคติตอการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการผูจรมา 
 ๔) ดานแกไขขอของขัดของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ พระสังฆาธิการเปนเจาพนักงาน
ของรัฐ มีหนาท่ีในการกํากับดูแลพระภิกษุ สามเณร ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีวิธีการสั่งการ
ตามลําดับชั้นปกครอง ผูใหญสั่งลงมายังผูนอยเปนตน การสั่งการมีท้ังดวยวาจา ดวยหนังสือลายลักษณ
อักษร ถาพระสังฆาธิการรูปใดกระทําความผิด เชน ทุจริตคอรรัปชั่น ยักยอกเงินของวัด ใชจายเงินของวัด
ผิดกฎระเบียบเปนตน ผูปกครองสงฆก็จะตั้งคณะกรรมการข้ึนมาสอบสวนท้ังทางวินัย ท้ังมูลความผิด  
 ๕) ดานควบคุมขอบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พระสังฆาธิการ ทําใหมีการประสานงาน
ติดตอ ผูชวยเจาอาวาส เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ และเจาคณะจังหวัดเปนตน ทําหนาท่ี
ดูแลรักษาความเรียบรอยใหดีในวัด ในเขตพ้ืนท่ีนั้นๆ มีการประสานงานจัดประชุมอยางต่ํา ๒ ครั้ง และ
สื่อสารผานสื่อตางๆ  
 ๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน งานปกครองคณะสงฆ
จะมีการกํากับดูแลบุคลากรเปนไปตามลําดับชั้นการปกครอง การตรวจสอบการเงินภายในรายการของวัด 
ผูปกครองจะนําเสนอเปนรายงานประจําปแจงใหเจาคณะจังหวัดทราบ หากมีเรื่องรองเรียนเปนทางการ
ถึงคณะผูปกครอง เจาคณะผูปกครองนั้นก็จะดําเนินการตรวจสอบ หากมีมูลความผิดจริง ก็แจงเปน
รายงานใหเจาคณะจังหวัดทราบ เพ่ือพิจารณาต้ังคณะกรรมการสอบสวนและชวยเหลือแกไขปญหาหรือ
ลงโทษผูตั้งใจกระทําผิดจริงตอไป นอกจากนั้น การตรวจสอบการเงิน เชน เม่ือมีงานประจําปหรืองานปด
ทองลูกนิมิต ทางวัดจะตองแจงยอดรายได รายจายใหทางคณะกรรมการทราบ ตลอดจนรายงาน
ประจําเดือน ประจําป สงคณะผูปกครองทราบตามลําดับชั้นในดานหลักพุทธธรรม ท่ีเหมาะสมกับการ
ปกครองคณะสงฆ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้  
 (๑) ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย พบวาหม่ันประชุมกันเนื่องนิจ การอยูรวมกัน การ
ทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไขปญหาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตองท่ีเปนประโยชน เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกัน
ของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ก็จะอบอุน 
ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน ในสถานท่ีทํางาน หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะ
ราบรื่น หากมีขอผิดพลาด ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 (๒) ดานการพรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุมและพรอมเพรียงกันทํากิจ
ท่ีสงฆจะพึงทํา พบวา การประชุมเลิกประชุม และกระทํากิจท่ีควรทําโดยพรอมเพียงกันเพ่ือใหเกิดความ
ยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกันไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จไดมี
อะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความเต็มใจซ่ึง
การพรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึงเปน ๑ ในหลักการของหลักการการประชุมท่ีดี
พรอมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆตองทําการประชุมถือวาเปนกิจท่ีสงฆตองทํารวมกัน 
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แตการท่ีจะใหสงฆทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกันเพ่ือความสามัคคีก็จะตองอาศัยความพรอมเพรียงกันทุกๆ 
ครั้ง เชน การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมก็ตองมาพรอมกันจึงจะทําพิธีกรรมได 
 (๓) ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ พบวา การไมบัญญัติสิ่งท่ีขัดตอพระ
ธรรมวินัย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติและไมเลิกลมสมาทานศึกษา
อยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติหรือสิ่งท่ีบัญญัติไวแลวเพราะกฎหมายนั้นเปนสมาทาน
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีแมบทของการปกครองและบริหารประเทศ บานเมืองจะสงบสุขไดทุก
คนจะตองไมบัญญัติและไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆตาม
ความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความถูกตองไมบัญญัติในสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไม
ลมเลิกสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไว ถือวาสิกขาบทท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไว เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆ
จะตองปฏิบัติตาม 
 (๔) ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น พบวา พระสังฆาธิการปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีพึงปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียรถูกตองสมเหตุสมผลตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงานเคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการ
ปกครองของพระสงฆจะใหอํานาจแกผูท่ีมีความสามารถตามบรรดาศักดิ์ เชน ภิกษุผูใหญสังฆบิดร สังฆปริ
นายก ภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตามลําดับข้ันเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย 

(๕) ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน พบวา การปกครองคณะสงฆไทยใน
ปจจุบัน ถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีการบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับชั้น 
นับตั้งแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปนการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ 
 (๖) ดานการยินดีในเสนาสนะปา พบวา วัดของทานสงเสริมใหมีการฟนฟูธรรมชาติภายใน
วัดวัดของทานรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกาชวยกันดูแลรักษาปาไมวัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณรชวย
ถายทอดความรูในการจาริกธรรมโดยไมเบียดเบียนธรรมชาติยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆตองมี
ชีวิตเรียบงายมุงแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพรใหกับผูอ่ืนเสนาสนะท่ีอยูอาศัย ทรงสอนใหหาเสนาสนะท่ีเปน
ปจจัยโนมนอมไปเพ่ือหาความสงบ วัดตองปรับเปลี่ยนบทบาทใหทันกับสังคมในเชิงรุกโดยดึงเอาศาสนิก
ชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและพระเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
 (๗) ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา พบวา ใครจะอยูในวัดใดก็ตาม ก็ตองสราง
ความรูสึกพรอมท่ีจะพบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณรท่ียังไมไดอยูในวัดของเราก็ขอใหมาท่ีมาแลวก็ขอใหอยูเปน
สุข ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการสรางความรูสึกท้ังนั้น แมจะไมลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไมลงมือ
ชวยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตาม แตเปนการแสดงออกถึงความไมเห็นแกตัว ความไมหวงท่ีอยู ความไมอิจฉา
ริษยาคนอ่ืนซ่ึงแตละอยางนั้นไมใชเรื่องท่ีทําไดงายนักเม่ือประชุมไปแลวก็ตองอยูในระเบียบวินัยไมใชนึก
จะลุกไปกลางคันก็ลุกไป แตจะตองประชุมกันจนตลอดไปนอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริงๆ จึงออกไป
ตามมติของสงฆได แตจะตองยอมรับมติตางๆ ซ่ึงสงฆไดลงไปในขณะท่ีเราไมอยูในท่ีประชุม กิจการอันใดท่ี
เปนภาระของหมูคณะ ไมวาภายในบานหรือวาภายในวัด หรือวาภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม 



๒๐๓ 
 

จะตองพรอมเพรียงกันปฏิบัติภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและพรอมเพรียงกันทํางานอันเปน
หนาท่ีความรับผิดชอบของหมูของคณะนั้นๆ ไมใหมีความบกพรอง 

สรุปไดวา ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการในแตละวัด มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรท้ังปวงในวัดใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงาม มีความสามัคคีในหมูคณะ มีการปรองดองซ่ึงกัน
และกันในสังคมสงฆ มีการบูรณาการใหมีความสอดคลองตามโครงสรางการบริหารกิจการคณะสงฆ คือมี
การประยุกตใชการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและสิ่งแวดลอม เปนไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
นอกจากนั้น ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการ ควรจะตองดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามนโยบาย
ของมหาเถรสมาคม โดยทําหนาท่ีกํากับดูแลการปกครองคณะสงฆแตละพ้ืนท่ีของเขตปกครองคณะสงฆ 
ใหเปนไปดวยความเรียบรอยดีงามสอดคลองตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของสวนกลางกําหนดไว 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ผูบริหารวัดคือพระสังฆาธิการควร
จะตองดําเนินการบูรณการใหเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

๔.๗ องคความรูที่ไดจากการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 
- พระภิกษุสามเณรต้ังอยูในพระธรรมวินัยและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปนอยางดี 
- กําหนดนโยบายในการปกครองคณะสงฆที่ชัดเจน 
- มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการประจําเดือนที่ผูบัญชาเหนือตนจัดประชุม 
- การใหคณะสงฆหมผาสีราชนิยมเหมือนกันทั้งภาค 
- หามพระภิกษุสามเณรขับรถ 
 
 
 

ดานควบคุมสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
- กํากับดูแลพระสงฆในเขตปกครองในพระธรรมวินัยโดยปราศจากขอรองเรียน 
- มีการใหรายงานผลการดําเนินงานตลอดทั้งป 
- กําหนดสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การ
สาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห 

- กําหนดการวางนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
- ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
 

ดานระงับอธิกรณ 
- กําหนดหามพระเดินบิณฑบาต เดินเรี่ยไรเงิน หรือปกกลดในเขตชุมชน 
- เจาคณะพระสังฆาธิการมีความยุติธรรมกลั่นกรองกอนพิจารณา 
- ถือปฏิบัติในกฎระเบียบที่ไมขัดกับพระธรรมวินัยอยางเครงครัด 
- ลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติ 
- มีการสนับสนุนใหพระสงฆมีความรูเรื่องกฎหมายเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ 
- ปญหาของพระสังฆาธิการไดรับการแกไขอยางถูกตอง   
- มีการสนับสนุนใหพระสังฆาธิการไดศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
- มีการใหรายงานผลการดําเนินงานของแตละวัดทุกป 
- มีนโยบายใหเจาคณะผูปกครองควบคุมและสอดสองดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสามเณร 
อยางสมํ่าเสมอ 
- มีผลงานเปนที่ประจักษแกสาธารณชนและมีแนวทางในการดําเนินงาน 

 
 
 

ดานควบคุมขอบงัคับบญัชาเจาคณะปกครอง 
- การทําบัญชีรายรับ-รายจายใหโปรงใส 
- ปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจที่ผูบังคับบัญชามอบหมายไมเกิดการทุจริตในหนาที่ 
- บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการอยูเปนประจํา 
- มีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรที่อยูประจําวัด อยางเปนระบบ 
- มีการสรางความเขาใจระหวางชาวบาน วัด และชุมชนโดยรอบ 
 

ดานตรวจการและประชมุพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
- กําหนดหามพระภิกษุสามเณรสะพายกลองถายรูป 
- จัดทําโครงการและการรางนโยบายอันกอใหเกิดความมั่นคงทางคณะสงฆ 
- เจาคณะผูปกครองดูแลเอาใจใสในการตรวจตราคณะสงฆสม่ําเสมอ 
- มีทีมงานกองเลขานุการในการเตรียมสถานที่ เอกสารการประชุม 
- หมั่นตรวจตรางานคณะสงฆตามลําดับชั้นที่ไดรับมอบหมาย 

 
 

-มีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือนละคร้ัง 
- ตรงตอเวลาในเร่ืองของการเขาประชุม 
- เจาคณะผูปกครองมีศักยภาพในการควบคุม 
การประชุมเปนอยางดี 
- ไมทําไมพูดไมคิดอะไรตามอํานาจของความ 
อยากของตัวเอง 

 

-แจงกฎระเบียบของวัดกอนทกุครัง้ 
- จิตใจเอื้อเฟอโอบออมอารี 
- ไมเปนผูดื้อดาน 
- มีการประชุมรวมกันอยางนอยเดือน 
ละครั้ง 
- อบรมพระสังฆาธิการเนนในเรื่อง 
พระธรรมวินัย 

 

- ประชุมการระงับอธิกรณในพ้ืนที่ปกครอง 
เปนประจํา 
- ตัดสินตอหนาพระสังฆาธิการชั้นผูใหญ 
เสมอ 
- เจาคณะปกครองวางระเบียบการอยู 
ปริวาส 

- ดําเนินการตามคําส่ังเจาคณะผูปกครอง 
- ตั้งระเบียบโดยอิงพระธรรมวินัยเปนหลัก 
- เจาอาวาสเปดรับความรูใหมๆ 
- จัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด 

- ไมลุอํานาจแกความอยาก 
- เจาอาวาสตรวจหนังสือสุทธทิกุครั้ง 
- เคารพนับถือและปฏิบัติตามคําตักเตือน 
- ตองปรับเปล่ียนบทบาทใหทันกับสังคม 
ในเชิงรุก 

-จัดการประชุมทางวีดิโอคอนฟอรเรนท 
- การตรวจตราคณะสงฆ หมั่นประชุมกัน 
เนืองนิตย ตามวาระของมหาเถรสมคม 
- ยกยองคนที่ควรยกยอง 
- การบริหารจัดการวัดโดยนําเอาเทคโนโลยี 
สมัยใหมมาใชเพ่ือพัฒนาวัด 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ โดยใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ 

 



๒๐๕ 
 

แผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัย: พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท, ๒๕๖๐. 
 

 จากแผนภาพท่ี ๔.๑ องคความรูท่ีไดจากการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓” ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓       
มี ๖ ดาน อุทิศตนเพ่ือมีการออกกฎระเบียบใหพระสังฆาธิการในพระพุทธศาสนา มีการพัฒนาสังคมท่ี
ย่ังยืน ดังนี้ 
 ๑. ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พบวา พระภิกษุ
สามเณรตั้งอยูในพระธรรมวินัยและเชื่อฟงผูบังคับบัญชาเปนอยางดีมีการกําหนดนโยบายในการปกครอง
คณะสงฆท่ีชัดเจน เชน การใหคณะสงฆหมผาสีราชนิยมเหมือนกันท้ังภาคและหามพระภิกษุสามเณรขับรถ
มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการประจําเดือนท่ีผูบัญชาเหนือตนจัดประชุมพระสังฆาธิการไดดําเนิน
ตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองอันเปนกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จสงผลใหพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ มีความประพฤติเรียบรอยดีงาม และเขาใจในนโยบายของคณะ
สงฆเปนอยางดี และเปนเหตุใหการประพฤติลวงอธิกรณของพระสังฆาธิการลดนอยลง 
 ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงา มพบวา มีการใหรายงานผล
การดําเนินงานตลอดท้ังปกํากับดูแลพระสงฆในเขตปกครองในพระธรรมวินัยโดยปราศจากขอรองเรียน
กําหนดสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ การสาธารณ
สงเคราะหกําหนดและการวางนโยบายแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยเพ่ือเปนกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม
ไมใชเพ่ือตนเองใหเกิดผลสําเร็จตามมา 
 ๓. ดานระงับอธิกรณ พบวา กําหนดหามพระเดินบิณฑบาต เดินเรี่ยไรเงิน หรือปกกลดใน
เขตชุมชนเจาคณะพระสังฆาธิการมีความยุติธรรมกลั่นกรองกอนพิจารณาถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัด
กับพระธรรมวินัยอยางเครงครัดลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติมีการ
สนับสนุนใหพระสงฆมีความรูเรื่องกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนเรื่องพระภิกษุสามเณรประพฤติไมเหมะสมกับ
สมณะสารูป เชน หนาท่ีหลักของพระวินยาธิการ คือ ตรวจดูความสงบเรียบรอยของพระสงฆ ซ่ึงพระ
วินยาธิการจะมีประจําอยูทุกวัดในเขตพ้ืนท่ีอยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีและพระวินยาธิการ จะสอดสองดูแล
และตรวจสอบอยางเขมงวด เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณแบบเดียวกันนี้อีกถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับ
พระธรรมวินัยอยางเครงครัดจึงเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของเจาคณะผูปกครอง 
 ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบพบวา พระสังฆาธิการ
ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายไมใหเกิดการทุจริตในหนาท่ีมีการทําบัญชีรายรับ-
รายจายใหโปรงใสมีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรท่ีอยูประจําวัด อยางเปนระบบบุคลากรมี
การพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการอยูเปนประจํามีการสรางความเขาใจระหวางชาวบาน วัด และชุมชน
โดยรอบใหการชวยเหลือเก้ือกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัทไดดําเนินตามนโยบายของเจาคณะ
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ผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จในอํานาจหนาท่ีของความเปนเจาอาวาสจึงเกิด
ผลสําเร็จตามมา 
 ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พบวาพระสังฆาธิการมีนโยบายใหเจา
คณะผูปกครองควบคุมและสอดสองดูแลความเรียบรอยของพระภิกษุสามเณรอยางสมํ่าเสมอใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของแตละวัดทุกปมีผลงานเปนท่ีประจักษแกสาธารณชนและมีแนวทางในการ
ดําเนินงานในการพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ  มีการ
สนับสนุนใหพระสังฆาธิการไดศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนปญหาของพระสังฆาธิการไดรับการแกไขอยางถูกตอง 
นํามาสูการปฏิบัติในทุกจังหวัดทําใหพระภิกษุสามเณรจึงเกิดผลสําเร็จตามมา 

๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตนพบวา เจาคณะ
ผูปกครองดูแลเอาใจใสในการตรวจตราคณะสงฆสมํ่าเสมอจัดทําโครงการหรือการรางนโยบายอัน
กอใหเกิดความม่ันคงทางคณะสงฆมีทีมงานกองเลขานุการในการเตรียมสถานท่ี เอกสารการประชุมและ
หม่ันตรวจตรางานคณะสงฆตามลําดับชั้นท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบ
ผลสําเร็จเชน  พระถายรูปสะพายกลอง การกระทําของพระรูปนั้น เปนสิ่งท่ีไมงาม เพราะมิใชการกระทํา
ของพระภิกษุผูควรมีอาการสงบ สํารวม ไมพึงทําสิ่งใดๆ เพ่ือเรียกรองความสนใจหรือเพ่ือสรางความเดน
ดังใหแกตนเอง การทําอยางนั้นถือวาเปน “โลกวัชชะ” คือ โลกติเตียน อันขอนี้ถือเปนนโยบายของเจา
คณะภาค ๑๓ พระสังฆาธิการถือปฏิบัติอยางเครงครัดสนับสนุนและปฏิบัติตามผูบังคับบัญชาจึงเกิดผล
สําเร็จตามมา 
 นําประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓โดย
ใชหลักอปริหานิยธรรมมี ๗ ขอมีคุณวุฒิ คุณภาพ คุณธรรม ดังนี้ 
 ๑. หม่ันประชุมเนืองนิตย  
 พระสังฆาธิการสวนภูมิภาคตั้งแตเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด จนถึงเจาอาวาส มีการ
ประชุมตามมติของเถรสมาคม ถือวาเปนการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะนํา แกไขทุกปญหา ทุกระดับ 
เปนแนวทางเดียวกันตลอดสายมีการรายงานการประชุมในทุกระดับใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบดวยมีการ
จัดการประชุมอยางตอเนื่องในหมูผูบริหารพระสังฆาธิการ เพ่ือสรางความเขาใจในเรื่องตางๆ ใหรับทราบ
รายละเอียด วิธีปฏิบัติในเรื่องตางๆ ใหถูกตองปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน การดําเนินการของคณะสงฆจะ
ไดบรรลุเปาหมายดวยดี คณะสงฆควรจะกําหนดใหมีการประชุม ตองปฏิบัติใหเปนวัฒนธรรมองคกร
นอกจากนั้น ผูบริหารคือพระสังฆาธิการ ตองจะดําเนินการ ๑) ผูบริหารมีการเรียกประชุมกันเปนประจํา 
๒) มีการติดตอกัน ไปหาสูกันและเปลี่ยนความคิดเห็นกันเปนประจํา ๓) เม่ือมีการประชุมก็ตองมาตรง
เวลา พรอมเพรียงกันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกัน ๔) การประชุมกันตองประชุมกันท่ีดีท่ีชอบ
เปนประโยชนเปนตน 
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 ๒. พรอมเพรียงกันประชุม  
 การประชุมทุกคนตองเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการ
ประชุม เชน เม่ือเดินเขาออกจากหองประชุมตองเคารพประธานการประชุมยังไมเสร็จสิ้น ท่ีสําคัญคือไม
แสดงพฤติกรรมใดๆ ท่ีจะทําลายบรรยากาศการประชุม ตองเคารพประธานในท่ีประชุม ตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ๑) เคารพนับถือ ปฏิบัติตามคําสั่ง คําตักเตือนสั่งสอนของประธาน โดยประธานเปนผูอาวุโส 
เปนพระผูใหญ ท่ีทุกคนเคารพนับถือ ๒) ไมแสดงอาการกิริยา ไมพูดจา ไมทํา ไมคิดอะไรตามอํานาจของ
ความอยาก ๓) ไมขัดแยงกัน ตองขอรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ๔) ผูเขารวมประชุมตองเคารพนับถือกัน ให
เกียรติกัน ๕) ตองเขารวมประชุมตรงเวลา  
 ๓. ไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ  
 ผูปกครองคณะสงฆตองปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย และกฎหมายของบานเมือง เอ้ือเฟอ
ตอพระธรรมวินัย เคารพขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมท่ีบุรพาจารยไดปฏิบัติสืบๆ ตอกันมา ดวยการรักษา
ประเพณีการปฏิบัติดีของพระสงฆไทยท่ีไดปฏิบัติกันสืบทอดกันมา นอกจากนั้น การบัญญัติขอกฎระเบียบ
ตางๆ ของทางคณะสงฆตั้งแตกฎระเบียบมหาเถรสมาคม จนถึงระดับเจาอาวาส วา กฎระเบียบท่ีขัดกับ
พระธรรมวินัยถือวา ไมเหมาะสมโดยประการท้ังปวง ดังนั้น พระสังฆาธิการ ตองปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัยตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ ๑) ปฏิบัติตามศีลท่ีพระพุทธเจาทรงบัญญัติไวแลวอยางเครงครัด ๒) ไม
ควรบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไว เพราะสิ่งท่ีพระพุทธเจาบัญญัติไวดีแลว 
 ๔. ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น  
 จัดใหมีกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาแกพระภิกษุใหมอยางนอยเดือนละครั้ง เพ่ือใหพระภิกษุ
ใหมไดพบปะเจาคณะปกครองและเพ่ือนสหธรรมิกตางวัดมากข้ึน ใหความรวมมือจากเจาคณะปกครอง
ระดับสูง  จัดการอบรมเพ่ิมความรูใหแกพระสังฆาธิการ โดยเนนในเรื่องพระธรรมวินัย ใหความยําเกรงตอ
พระสังฆาธิการชั้นผูใหญเสมอ ดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเหนือตนข้ึนไปเสมอเม่ือไดรับคําสั่ง  
ทานแสดงความเคารพตอพระภิกษุผูมากพรรษากวาตามพระธรรมวินัย นําหลักคําสอน วิธีการ และ
แนวทางการปฏิบัติอันเปนประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ การสงเสริม สนับสนุนและปฏิบัติ
ตามผูบังคับบัญชา ใหบรรลุไปตามวัตถุประสงค และนโยบายขององคกรพระพุทธศาสนา ปฏิบัติหนาท่ี
ตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย ดวยความซ่ือสัตยและขยันหม่ันเพียรใหความเคารพเชื่อฟง ให
เกียรติ และปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ี 
 ๕. ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 มีการเสียสละ การมีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืน เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุอํานาจ
ตัณหาท่ีจะเกิดข้ึนในจิตได จึงสมควรอยางยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควรประพฤติ
ปฏิบัติอยูเสมอ เชน แจกสิ่งของใหแกผูขัดสนไมมีสิ่งของใชหรือเปดบัญชีเงินฝากในธนาคารเพ่ือตั้งเปนกอง
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนเปนตน นอกจากนั้น ผูบริหารมีการทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง มีการ
นิมนตทํากิจแลวก็มีการถวายปจจัย ๔ มีการเยี่ยมเยือนวัดอยูเปนประจําทุกเดือน มีกิจการการให
ทุนการศึกษาแจกของเครื่องใชอุปกรณการศึกษา ถวายคําแนะนําดวยความอนุเคราะห สรางความสามัคคี
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ทําใหผูนอยใหความยําเกรง ใหความรวมมือ รวมปฏิบัติงานกันเปนอยางดี ดังนั้น ตองแสดงความเสียสละ
ดวยเรื่อง ๑) ความอยากได  ๒) การกระทํา ๓) อํานาจหนาท่ีการงาน ๔) คําพูด  ๕) มีใจเมตตากรุณาตอ
ผูอ่ืน ระวังตัวระวังตน คอยขมจิต อดทนตอความอยากได ทําสมาธิใหจิตสงบ สะอาดปราศจากอกุศลจิต  
 ๖. ยินดใีนเสนาสนะ  
 ดูแลเสนาสนะท่ีอยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอยปลอดภัย  เปนสาเหตุใหเกิดความสงัด เกิดความ
สงบ ไมพลุกพลานจนเกินไป ใหเกิดระเบียบปฏิบัติอยางเครงครัด ทําใหนาอยูอาศัย เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติธรรม หลีกเวนอโคจรท่ีไมสมควร เวนจากอบายมุขท้ังหลาย มีตนไม รมเย็นเปนสุขเปนอารามตอง
หลีกเลนจากการพลุกพลานดวยสรรพกิจท้ังปวง มีขอบเขตนาศรัทธาเลื่อมใสชวนใหเกิดความสุขความ
สบาย ปลอดโปรงจิตใจ นอกจากนั้นตองยินดีกับสิ่งของเสนาสนะท่ีมีอยูในวัด ๑) มีจิตใจเอ้ือเฟอเผื่อแผ 
โอบออมอารี  ๒) ไมหวงท่ีอยูอาศัย ๓) ไมกีดก้ันคนท่ีมีศีลธรรม ตั้งใจตอนรับสหธรรมิกใหมาอยูในหมูคณะ
สงฆ ๔) ใหแผเมตตาตอผูอ่ืนท่ีมาอยูดวยความอนุเคราะห 
 ๗. สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา  
 มีนโยบายเขมงวดเพ่ือนํามาใชในการบริหารจัดการวัด โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การพัฒนาวัดใหมากข้ึน ใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ ปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย มี
ระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล ไดทําการปรับภูมิทัศนใหเปนสัปปายะเอ้ือตอการปฏิบัติธรรมของ
พระภิกษุผูจรมา ตั้งใจอยูวา เพ่ือนภิกษุสามเณร เปนผูมีศีล ซ่ึงยังไมมาสูอาวาสขอใหมา ท่ีมาแลวขอใหอยู
เปนสุข คือ พระสงฆตองใจกวางยินดีตอนรับสมาชิกใหมและมีความปรารถนาดีตอสมาชิกเกาเพ่ือสังคม
สงฆจะไดไมเกิดความเสื่อม เปนหลักสําคัญของคนท่ีอยูรวมกันวัดหรือศาสนสถานในทางศาสนานั้นถือวา
เปนสมบัติกลางของพระศาสนา พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีบวชมาถูกตองตามพระธรรมวินัย มีศีล มีความ
คิดเห็นตรงตอหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา 
 สรุปไดวากระบวนการปกครองมีการใหการศึกษาอบรมหาแนวทางเพ่ือใหไดขอเรียนรูเพ่ือ
การปรับใหเกิดความเหมาะสมควรหาแนวทางประยุกตใชหลักธรรมในการปกครองคณะสงฆควรมีการ
กระจายอํานาจการปกครองภายในวัดไปยังกลุมท่ีมีสวนรวมในการบริหารจัดการวัดเชนมีกรรมการบริหาร
วัดท่ีสามารถบริหารจัดการวัดรวมกับเจาอาวาสไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามความรู
ความสามารถของเจาอาวาส 
 
 
 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณ ะสงฆภ าค ๑๓” การศึกษาวิจัยครั้ งนี้  ผู วิ จั ย ได ใช ระเบี ยบวิธีการวิจัยแบบผสานพิธี             
(Mixed Methods Research) กลาวคือ ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยทําการวิจัย เชิ งเอกสาร (Documentary Research) กับการสัมภาษณ ผู ให ขอ มูลสํ าคัญ        
(Key Informants) และระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยทําการวิจัย
แบบเลือกกรณีศึกษา (Case Study) มุงศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการประกอบดวยเรื่อง แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ ผลกระทบ
ของพระสังฆาธิการท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ และแนวทางประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการเปนตน ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิจัยไวเปน ๒ สวน โดยสวน
แรกจะทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพ่ือใหทราบถึงประเด็นของการศึกษา
ในรายละเอียดท่ีสําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญท่ีทําการศึกษาอยางครบถวน และ
การวิจัยวิจัยเชิงปริมาณ (Empirical analysis) เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือในเชิงประจักษขอมูล และ
วิเคราะหใหทราบถึงเหตุผลท่ีมีสวนสัมพันธกันกับขอมูลในเชิงคุณภาพ และอุดชองจุดดอยของขอมูล
เชิ งคุณภาพ สวน ท่ีสอง พรอม กันนั้ น  ในการวิจัย เชิ งคุณภาพจะทําให ไดทราบ ถึงข อ มูล                
เชิงลึก (In-depth interview) ท่ี มีรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามาวิเคราะหในเชิงตรรกะได         
(Analytic induction) ดังนั้น เพ่ือใหการวิจัยเปนไปตามระเบียบ วิธีการ ผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัย
ตามลําดับดังนี้ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง“ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๓” ผูวิจัยไดสรุปการวิจัยตามประเด็นสําคัญ ซ่ึงผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัย โดยตอบ
คําถามการวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย ๒ ขอ โดยผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑ สถานภาพการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

จากคําถามการวิจัยขอท่ี ๑ สถานภาพการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เปนอยางไร 
 สําหรับการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ซ่ึงประกอบไปดวยจังหวัดในเขตปริมณฑลท้ัง ๔

จังหวัด ไดแก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ถือไดวามีการบริหาร
ปกครองท่ีมีความเขมแข็งโดยกลยุทธ หรือรูปแบบท่ีใชในการปกครองคณะสงฆเจาผูปกครองจะมีการ
กําหนดทิศทางในการของการบริหารจัดการโดยประเมินสภาพสภาพแวดลอมปญหาหรืออุปสรรค
ตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากนั้นจึงคอยๆ พัฒนาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหลานั้นใหเปนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนสงผลใหการ
ปกครองของคณะสงฆภาค ๑๓ มีความเขมแข็งดังปจจุบัน 

 
 

 



 ๒๐๙ 

ตอนท่ี ๒ สภาพท่ัวไปประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ 

จากคําถามการวิจัยขอท่ี ๒ สภาพท่ัวไปประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ      
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เปนอยางไร  

สภาพท่ัวไปประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค 
๑๓ พบวา  
 ๒.๑ สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูวิจัยไดสัมภาษณกลุมพระสังฆาธิการ 
จํานวน ๑๗ รูป กลุมนักวิชาการ จํานวน ๔ คน รวมท้ังสิ้น ๒๑ รูป/คน เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลเสร็จ
แลวจึงไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการพรรณนาความตามข้ันตอนวัตถุประสงคของการวิจัย และ
ผลการวิจัยดังตอไปนี้ 

๑. ดานดําเนินงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พบวา ใหพระภิกษุ
ในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟงพระปาฏิโมกขทุกก่ึงเดือน มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการ
ประจําเดือนท่ีผูบัญชาเหนือตนจัดประชุมใหพระภิกษุทําวัตรสวดมนตเชา-เย็นตลอดท้ังป ไดดําเนิน
ตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ เชน การให
คณะสงฆหมผาสีราชนิยมใหเหมือนกันและพรอมเพียงกันท้ังภาค ๑๓ หามพระสงฆขับรถและมีเจา
คณะปกครองสอดสองดูแลอยูเปนประจําจึงเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของเจาคณะผูปกครอง 
 ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พบวา มีการสงเสริม
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห       
การปกครองพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยไดดําเนินตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติให
ประสบผลสําเร็จ เชน สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือตนเอง
และมีการกํากับดูแลพระสงฆในเขตปกครองในพระธรรมวินัยโดยปราศจากขอรองเรียนเกิดผลสําเร็จ
ตามมา 
 ๓. ดานระงับอธิกรณ พบวา พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรม
วินัยอยางเครงครัดลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดยสมควรตามพระพุทธบัญญัติมีระเบียบ     
ในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีลไดดําเนินตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการ
ปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเชน หนาท่ีหลักของพระวินยาธิการ คือ ตรวจดูความสงบเรียบรอยของ
พระสงฆ หรือทําหนาท่ีเหมือนตํารวจนั่นเอง สวนประชาชนทานใดท่ีสังเกตเห็นพระสงฆท่ีมีพฤติกรรม
ไมเหมาะสม เชน พระเดินบิณฑบาตหลัง เวลา ๐๘.๐๐น. เดินเรี่ยไรเงิน หรือปกกลดในเขตชุมชน     
ซ่ึงพระวินยาธิการจะมีประจําอยูทุกวัดในเขตพ้ืนท่ีอยางไรก็ตาม เจาหนาท่ีและพระวินยาธิการ        
จะสอดสองดูแลและตรวจสอบอยางเขมงวด เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณแบบเดียวกันนี้อีกถือปฏิบัต ิ      
ในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัยอยางเครงครัดและลงโทษพระภิกษุสามเณรใตการปกครองโดย
สมควรตามพระพุทธบัญญัติจึงเกิดผลสําเร็จตามนโยบายของเจาคณะผูปกครอง 
  



 ๒๑๐ 

 ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบ พบวา พระสังฆาธิการ
ใหมีการจัดทําบัญชีรับ-จายอยางเปนระบบและโปรงใสออกกฎระเบียบท่ีไมขัดกับกฎหมายบานเมือง
อยางเครงครัดใหการชวยเหลือเก้ือกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพุทธบริษัทไดดําเนินตามนโยบาย
ของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบั ติใหประสบผลสําเร็จเชน การทําบัญช ี           
รายรับ-รายจายใหโปรงใส ทําเปนประจําทุกเดือนอยูแลว ปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมายไมเกิดการทุจริตในหนาท่ีของความเปนเจาอาวาสอยูแลว 
 ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง พบวา พระสังฆาธิการมอบหมายให
พระภิกษุสามเณรทําวัตรเชา - เย็น ตลอดท้ังปมีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุสามเณรท่ีอยู
ประจําวัด อยางเปนระบบสนับสนุนใหพระภิกษุเรียนปริยัติสามัญ-ปริยัติธรรม-แผนกบาลีไดดําเนิน
ตามนโยบายของเจาคณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเชน โครงการ
หนึ่งมหาเปรียญ หนึ่งอําเภอ เปนนโยบายของเจาภาค ๑๓ เพ่ือสงเสริมการศึกษาแผนกบาลีให
พระภิกษุสามเณรไดมีความรูความสามารถไดนํามาสูการปฏิบัติในทุกจังหวัดทําใหพระภิกษุสามเณร
สอบไดมหาเปรียญเพ่ิมข้ึนทุกอําเภอและโครงการหมูบานรักษาศีลหา 

๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน พบวา เม่ือมี
กิจกรรมในงานปกครองของวัดหรือทางคณะสงฆพระสังฆาธิการมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ
สงเสริมพระภิกษุสามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัยปละ ๒ ครั้งไดดําเนินการประชุมใหความรูใน
การบําเพ็ญกุศล ระหวางคณะสงฆกับคฤหัสถในปกครองอยูเสมอไดดําเนินตามนโยบายของเจา    
คณะผูปกครองเพ่ือใหกลไกนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จเชน พระถายรูปสะพายกลอง      
การกระทําของพระรูปนั้น เปนสิ่งท่ีไมงาม เพราะมิใชการกระทําของพระภิกษุผูควรมีอาการสงบ 
สํารวม ไมพึงทําสิ่งใดๆ เพ่ือเรียกรองความสนใจหรือเพ่ือสรางความเดนดังใหแกตนเอง การทําอยาง
นั้นถือวาเปน “โลกวัชชะ” คือ โลกติเตียน อันขอนี้ถือเปนนโยบายของเจาคณะภาค ๑๓ พระสังฆาธิ
การถือปฏิบัติอยางเครงครัดสนับสนุนและปฏิบัติตามผูบังคับบัญชา  
 ๒.๒ สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามตาม
จํานวนกลุมตัวอยาง ๓๐๒ รูป เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลแลวไดวิเคราะหขอมูลตามความคิดเห็นของ   
พระสังฆาธิการท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ       
ภาค ๑๓ 
 ๒.๒.๑ กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม 
 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก พระสังฆาธิการท่ีมีตอประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาย ุ
พรรษาวุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม และตําแหนง 

 ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนพระสงฆ จํานวน ๓๐๒ รูปคิดเปนรอยละ ๑๐๐  มีอาย ุ๔๖ ปข้ึน
ไป จํานวน ๒๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๗๐.๙ รองลงมามีอายุ  ๓๖-๔๐ ปจํานวน ๓๑ รูป คิดเปนรอยละ 
๑๐.๓ รองลงมามีอายุ ๔๑-๔๕ ป จํานวน ๒๗ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๙รองลงมามีอายุ ๓๑ - ๓๕ ป
จํานวน ๑๖ รูป คิดเปนรอยละ ๕.๓ สุดทายมีอายุ ๒๕-๓๐ ปจํานวน ๑๔ รูป คิดเปนรอยละ ๔.๖      
มีพรรษา ๒๑ พรรษาข้ึนไปจํานวน ๑๘๔ รูป คิดเปนรอยละ ๖๐.๙ รองลงมามีพรรษา ๕-๑๐ พรรษา



 ๒๑๑ 

จํานวน ๕๑ รูป คิดเปนรอยละ ๑๖.๙ รองลงมา มีพรรษา ๑๖-๒๐ พรรษาจํานวน ๔๑ รูป คิดเปนรอย
ละ ๑๓.๖ สุดทายมีพรรษา ๑๑-๑๕ พรรษา จํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ ๘.๖ มีวุฒิต่ํากวาปริญญา
ตรี จํานวน ๑๖๕ รูป คิดเปนรอยละ ๕๔.๖ รองลงมามีวุฒิปริญญาตรี จํานวน ๙๒ รูป คิดเปนรอยละ 
๓๐.๕ และสุดทายมีวุฒิสูงกวาปริญญาตรี จํานวน ๔๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑๔.๙ มีวุฒินักธรรมชั้นเอก
จํานวน ๒๕๓ รูป คิดเปนรอยละ ๘๓.๘ รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นโทจํานวน ๒๖ รูป คิดเปนรอยละ
๘.๖ รองลงมามีวุฒินักธรรมชั้นตรี จํานวน ๑๘ รูป คิดเปนรอยละ ๖.๐ สุดทายไมมีวุฒิทางธรรม 
จํานวน ๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ ไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จํานวน ๒๓๑ รูป คิดเปนรอยละ 
๗๖.๕ รองลงมามี ป.ธ.๔ –๖ จํานวน ๓๓ รูป คิดเปนรอยละ ๑๐.๙ รองลงมามีประโยค ๑-๒ ถึง     
ป.ธ. ๓ จํานวน ๒๘ รูป คิดเปนรอยละ ๙.๓ สุดทายมี ป.ธ. ๗ -๙ จํานวน ๑๐ รูป คิดเปนรอยละ ๓.๓
ตําแหนงเจาอาวาส จํานวน ๑๙๐ รูป คิดเปนรอยละ ๖๒.๙ รองลงมามีตําแหนงเจาคณะปกครอง
จํานวน ๕๙ รูป คิดเปนรอยละ ๑๙.๕ รองลงมามีตําแหนงผูชวยเจาอาวาสจํานวน ๔๘ รูป คิดเปนรอย
ละ ๑๕.๙ สุดทายมีตําแหนงรองเจาอาวาส จํานวน ๕ รูป คิดเปนรอยละ ๑.๗ 

๒.๒.๒ ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยภาพรวมอยู

ในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔ .๒๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐ .๔๕๖ )       
เม่ือพิจารณาแตละดาน พบวา ขอ ๔) ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นกลุม
ตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมาก 

ตอนท่ี ๓ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓  

จากคําถามการวิจัยขอท่ี ๓ ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ควรเปนอยางไร 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ พบวา  
 ๑. หม่ันประชุมเนืองนิตย  
 หม่ันประชุมกันเนื่องนิจ การอยูรวมกัน การทํางานรวมกันของคนในสังคมจะตองมีการ
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไขปญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตองท่ีเปนประโยชน  เพ่ือความเขาใจท่ีดีตอกันของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญ
ไมเกิดความเสื่อมในทุกกรณี เชน มีอะไรพูดกันปรึกษากัน ก็จะอบอุน ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน    
ในสถานท่ีทํางาน หัวหนามีการประชุมปรึกษากับผูรวมงานทุกครั้ง งานก็จะราบรื่น หากมีขอผิดพลาด 
ทุกคนก็จะยอมรับในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
 ๒. พรอมเพรียงกันประชุม  
 การประชุมเลิกประชุม และกระทํากิจท่ีควรทําโดยพรอมเพียงกันเพ่ือใหเกิดความ
ยุติธรรมเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหมูคนท่ีอยูรวมกันไมกินแหนงแคลงใจกัน จะทํางานอะไรก็สําเร็จ
ไดมีอะไรปรึกษาหารือกันก็ตองอยูพรอมๆ กัน เพ่ือทุกคนจะไดยอมรับในสิ่งท่ีจะทําลงไปดวยความ
เต็มใจซ่ึงการพรอมเพียงกันประชุม เลิกประชุมโดยพรอมเพียงกันซ่ึงเปน ๑ ในหลักการของหลักการ
การประชุมท่ีดีพรอมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมและทํากิจท่ีสงฆตองทําการประชุมถือวาเปนกิจท่ี
สงฆตองทํารวมกัน แตการท่ีจะใหสงฆทุกรูปยอมรับซ่ึงกันและกันเพ่ือความสามัคคีก็จะตองอาศัย



 ๒๑๒ 

ความพรอมเพรียงกันทุกๆ ครั้ง เชน การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมก็ตองมาพรอมกันจึงจะทํา
พิธีกรรมได 
 ๓. ไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ  
 การไมบัญญัติสิ่งท่ีขัดตอสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติ
และไมเลิกลมสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติหรือสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว
เพราะกฎหมายนั้นเปนสมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีแมบทของการปกครองและ
บริหารประเทศ บานเมืองจะสงบสุขไดทุกคนจะตองไมบัญญัติและไมลมเลิก ระเบียบกฎเกณฑตางๆ 
ขององคกร หรือกฎระเบียบขอบังคับอ่ืนๆ ตามความพอใจของตนหรือของกลุมโดยไมคํานึงถึงความ
ถูกตองไมบัญญัติในสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติไมลมเลิกสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไว ถือวาสิกขาบทท่ี
พระพุทธเจาบัญญัติไว เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆจะตองปฏิบัติตาม 
 ๔. ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น  
 พระสังฆาธิการปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาในเรื่องท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีพึง
ปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียรถูกตองสมเหตุสมผล
ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของหนวยงานเคารพนับ
ถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการปกครองของพระสงฆจะใหอํานาจแกผูท่ีมีความสามารถ
ตามบรรดาศักดิ์ เชน ภิกษุผูใหญสังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะตองปฏิบัติตามลําดับข้ันเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอย 
 ๕. ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 การปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน ถือวาเปนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย      
มีการบังคับบัญชากันลงไปตามลําดับชั้น นับตั้งแตระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปน
การปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ 
 ๖. ยินดีในเสนาสนะ  
 วัดสงเสริมใหมีการฟนฟูธรรมชาติภายในวัดรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกาชวยกันดูแลรักษา
ปาไมวัดไดจัดคณะภิกษุสามเณรชวยถายทอดความรูในการจาริกธรรมโดยไมเบียดเบียนธรรมชาติยินดี
ในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆตองมีชีวิตเรียบงายมุงแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพรใหกับผูอ่ืนเสนาสนะ
ท่ีอยูอาศัย ทรงสอนใหหาเสนาสนะท่ีเปนปจจัยโนมนอมไปเพ่ือหาความสงบ วัดตองปรับเปลี่ยน
บทบาทใหทันกับสังคมในเชิงรุกโดยดึงเอาศาสนิกชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของวัดและพระเขา
ไปมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ๗. สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา  
 ใครจะอยูในวัดใดก็ตาม ก็ตองสรางความรูสึกพรอมท่ีจะพบเห็นเพ่ือนภิกษุสามเณรท่ียัง
ไมไดอยูในวัดของเราก็ขอใหมาท่ีมาแลวก็ขอใหอยูเปนสุข ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนเรื่องของการสรางความรูสึก
ท้ังนั้น แมจะไมลงมือประพฤติปฏิบัติ คือไมลงมือชวยเหลือเก้ือกูลอะไรก็ตาม แตเปนการแสดงออก 
ถึงความไมเห็นแกตัว ความไมหวงท่ีอยู ความไมอิจฉาริษยาคนอ่ืนซ่ึงแตละอยางนั้นไมใชเรื่องท่ีทําได
งายนักเม่ือประชุมไปแลวก็ตองอยูในระเบียบวินัยไมใชนึกจะลุกไปกลางคันก็ลุกไป แตจะตองประชุม
กันจนตลอดไปนอกจากเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึนมาจริงๆ จึงออกไปตามมติของสงฆได แตจะตองยอมรับมติ
ตางๆ ซ่ึงสงฆไดลงไปในขณะท่ีเราไมอยูในท่ีประชุม กิจการอันใดท่ีเปนภาระของหมูคณะ ไมวาภายใน



 ๒๑๓ 

บานหรือวาภายในวัด หรือวาภายในสังคม ตลอดถึงประเทศชาติก็ตาม จะตองพรอมเพรียงกันปฏิบัติ
ภารกิจเหลานั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและพรอมเพรียงกันทํางานอันเปนหนาท่ีความรับผิดชอบของ
หมูของคณะนั้นๆ ไมใหมีความบกพรอง 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓” ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ๕.๒.๑ อภิปรายผลสภาพท่ัวไปประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  
 ๑) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๐) และ
เปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๖๒) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวาขอ ๑.ดานงาน
ปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุดกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากสวนขอท่ีเหลืออยูในระดับมากและเปนความ
คิดเห็น ท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสุตธรรมพิ ทักษ          
(น้ําผ้ึง สุธมฺโม) ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการปกครองคณะสงฆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ” 
ผลการวิจัย พบวา ๑. สภาพท่ัวไป ปญหาอุปสรรคในการปกครองคณะสงฆ เปนดังนี้ ๑) บุคลากร : 
ปญหาการขาดแคลนบุคลากร  ๒) การเงิน : บุคลากรไมตั้งใจทํางานเพราะขาดแรงกระตุน          
แนวทางการพัฒนาการระดมทุนทรัพย มีการหารายไดเขามา ซ่ึงเปนการระดมทุนในเทศกาลสําคัญๆ 
๓) วัสดุอุปกรณ : วัสดุอุปกรณเครื่องใชภายใน เปนสิ่งของสําคัญในการทํางานในสํานักงานแตละวัด 
ถาสิ่งของดังกลาวมาไมเพียงพอ ทางวัดก็ควรจะดําเนินการหาเจาภาพในการจัดการวัสดุอุปกรณให
พรอม ๔.) วิธีการจัดการ : ควรจะมีการฝกฝนอบรมพัฒนาบุคลากรพระสังฆาธิการบอย ๆ ควรจะมี
การจัดทุนทรัพยเพ่ือการดําเนินการปกครองใหพรอม จัดหาสิ่งของเครื่องใชในสํานักงานใหพรอม ถา
ทางวัดมีปจจัยดําเนินการไดระดับนอยก็ควรจะขอความอนุเคราะหจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีปจจัย
สามารถใหความอุปถัมภได  ๒. หลักพุทธธรรม แนวคิด และทฤษฎีท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะ
สงฆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ คือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ ๑) ดานหม่ันประชุมเนืองนิตย พระ
สังฆาธิการสวนภูมิภาคตั้งแตเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด จนถึงเจาอาวาส ควรจะมีการประชุมตาม
มติของเถรสมาคม ถือวาเปนการประชุมรับนโยบาย ปรึกษา แนะนํา แกไขทุกปญหา ทุกระดับ เปน
แนวทางเดียวกันตลอดสาย ควรจะมีการรายงานการประชุมในทุกระดับใหผูบังคับบัญชาไดรับทราบ
ดวย ควรจะมีการจัดการประชุมอยางตอเนื่องในหมูผูบริหารพระสังฆาธิการ ๒) พรอมเพรียง        
กันประชุม ตองเคารพกฎระเบียบ มีมารยาทท่ีดีในการประชุม เคารพประธานในการประชุม             
๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ผูปกครองคณะสงฆควรจะปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 
และกฎหมายของบานเมือง ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น ควรใหความเคารพ
และใหเกียรติกันตามอาวุโส เพ่ือความสามัคคีกันในหมูคณะสงฆ ๕) ไมลุอํานาจตัณหาคือความยากท่ี
เกิดข้ึน การเสียสละก็ดี การมีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืนก็ดี เปนคุณธรรมท่ีจะชวยปดก้ันความลุอํานาจ
ตัณหาท่ีจะเกิดข้ึนในจิตได จึงสมควรอยางยิ่งท่ีพระสังฆาธิการทุกระดับชั้นการปกครองควรประพฤติ



 ๒๑๔ 

ปฏิบัติอยู ๖) ยินดีในเสนาสนะดูแลเสนาสนะท่ีอยูอาศัยใหสะอาดเรียบรอย ๗) สพรหมจารีผูมีศีลดี
งามยังไมมาขอใหมา ควรมีนโยบายเขมงวดในการรับผูเขามาบวช ตามกฎระเบียบพระอุปชฌาย0๑ 

 ๒) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x =๔.๕๒) และเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๘๕๓) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็น
อยูในระดับเห็นดวยมาก ๓ ขอ มีความคิดเห็นมากท่ีสุด ๒ ขอ และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนครินทร แกวโชติรุง1

๒ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของ
การปกครองในพระไตรปฎก” ผลการวิจัย พบวา รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี ๒ รูปแบบ 
ไดแก ๑) การปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผูมีอํานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้
คือพระราชา และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะ
ใกลเคียงกับรูปแบบการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก สวนรูปแบบการปกครองใน
พระพุทธศาสนานั้นมีพัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา 
จนกระท่ังพระพุทธองคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะ
ตน ๒) หลักการของการปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตางๆ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไว
จํานวนมากเพ่ือเปนเครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิป
ไตยมีอานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการ
ปกครองท่ีสําคัญคืออปริหานิยธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือสรางความสามัคคีและหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวของกับผูปกครอง สวนหลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปนหลักการ
ปกครองสําคัญ ซ่ึงคณะสงฆจะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหง
พระธรรมวินัย 
 ๓) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม พบวา      
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงามโดยผล
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๘) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๘) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยพระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ ไดวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน” มีวัตถุประสงค ๓ 

                                         
๑พระครูสุตธรรมพิ ทักษ  (นํ้ าผึ้ ง สุธมฺ โม ), “การพัฒ นาการปกครองคณ ะสงฆ ในจั งห วัด

ประจวบคีรีขันธ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๒นครินทร แกวโชติรุง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๒๑๕ 

ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ         
ในยุคโลกาภิวัตน  ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ       
ในยุคปจจุบัน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน  ผลการวิจัย พบวา การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน 
จํานวน ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการ
ตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น จึงมีองคกร หรือสถาบันท่ีเปน
หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสรางประโยชนสราง
เครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน  ๒) ดานการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการดานการศึกษา
ท่ียังคงไวซ่ึงพระธรรมวินัย แตมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มากข้ึน จึงควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ปรับปรุง
กฎระเบียบการจัดการศึกษาใหเขากับยุคสมัย วางนโยบายใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหเกิดเอกภาพ
ทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพ่ือนําไปประพฤติปฏิบัติเปน
แบบอยางท่ีดีตอไป ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห มีการบริหารจัดการทางดานการศึกษาโดยมุงเนน
การสงเคราะหประชาชนใหไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไปกับการปฏิบัติ จึงควรสนับสนุน
ใหมีการศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูในทางธรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม
ใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ๔) ดานการเผยแผ มีการพัฒนาใหพระสังฆาธิการมีความกาวหนา
ในการเผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัยปจจุบัน มีความพรอมท้ังในการพูด เทศน การบรรยาย 
การเขียนและพิมพตําราทางพระพุทธศาสนา และแตงตําราทางวรรณคดี วรรณกรรม ตําราวิชาการ 
รวมถึงการมุงเนนใหประชาชนมีกานําไปปฏิบัติตาม ๕) ดานการสาธารณูปการ ในปจจุบันมี ๒ 
รูปแบบคือ การพัฒนาตามกําลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดมีการวางแผนเอาไวลวงหนา ซ่ึง
ในปจจุบันมีอยูมาก และการพัฒนาโดยการศึกษา และวางแผนการกอสรางสิ่งตางๆ ภายในวัดเพ่ือให
เหมาะสมกับสถานท่ี จึงควรมีการจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงาน
สาธารณูปการ การบริหารจัดการวัดดวยความโปรงใส การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ควรอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน รูปแบบการกอสรางตามภูมิภาคตามความเหมาะสม ๖) ดานการ
สาธารณสงเคราะห การดําเนินการเพ่ือใหเปนสาธารณประโยชน ปจจุบันมีการชวยเหลือประชาชน
โดยอยูบนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆจึงควรมีบทบาทดวยการแนะนําใหเกิดความคิดริเริ่มแก
ชาวบาน ในชุมชนมีอะไรท่ีจะทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยทําหนาท่ีเหมาะสมกับบทบาท 
คํานึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ และไมขัดตอพระธรรมวินัย เปนผูนําในการเสียสละ แสดง
ภาวะในการเปนผูนําท่ีมีอยูใหประจักษแกคณะสงฆและประชน ดวยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพไปสู
ยุคโลกาภิวัตน2๓ 
 ๔) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานระงับอธิกรณ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการ

                                         
  ๓พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกา
ภิวัตน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๒๑๖ 

ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานระงับ
อธิกรณโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๑๔) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก 
(S.D.=๐.๗๖๖) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลอง
กันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ ไดวิจัยเรื่อง “การบริหาร
กิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย” การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือแสวงหาความเปนจริงในทรรศนะของผูทําการวิจัย เพราะมี
ขอมูลหลายประการท่ีไมอาจเห็นไดชัดในลักษณะท่ีเปนรูปธรรม นอกจากจะเขาไปสัมผัสดวยตนเอง
เปนระยะเวลาหนึ่ง การดําเนินการศึกษาวิจัยเปนลักษณะดังนี้ กรอบทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาวิจัย คือ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ หนาท่ีการงานของผูบริหารตามแนวทางและหลักการ (POSDCORB) และ
การวิเคราะหสถานการณ (SWOT) ผลการวิจัยพบวา ผลการศึกษาวิเคราะหเอกสารและการลงพ้ืนท่ี
สัมภาษณตามกรอบพระราชบัญญัติสงฆและหลักการ (POSDCORB) พบวา การบริการกิจการดาน
การปกครองของคณะสงฆจีนนิกาย กําหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของพระธรรมวินัย กฎหมายและจารีต
ประเพณี การจัดองคกรเปนไปตามความเหมาะสม และบริบทของวัด การสรรหาบุคลากรพิจารณา
คุณสมบัติ การสั่งการเปนเสนตรงจากบนลงลาง การประสานงานดี มีการรายงานเปนวาจาอยางไม
เป นทางการ การงบประมาณ มีพระเจ าหน า ท่ี รับผิดชอบและตรวจสอบโดยเจ าอาวาส 
(A=Administration) การบริหาร หมายถึงการบริหารกิจการดานการปกครอง แบงการปกครองเปน
เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร เปนผูสนองงานเจา
อาวาส การกระจายงานแบงเปน ๕ กอง คือ กองแผนงาน กองการปกครอง กองการบัญชีและการเงิน 
กองโภชนาการ และกองโยธา3

๔  
 ๕) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบพบวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
ภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผล
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๑) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๗๕) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากและเปนความคิดเห็น
ท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร)     
ไดวิจัยเรื่อง บทบาทพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ ในอําเภอเสาไหจังหวัดสระบุรี 
ผลการวิจัย พบวา ๑. ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ     
ดานการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมากมี
คาเฉลี่ย ๓.๙๑  เม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ      
ดานการปกครองของพระสังฆาธิการอยูในระดับมากทุกดานตามลําดับ คือ  ดานการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย ดานการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ ดานการปกครองภายในวัด ๒. การเปรียบเทียบ

                                         
  ๔กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ , “การบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หนา ๕. 



 ๒๑๗ 

คุณภาพการความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ ดานการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรีจําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
ทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน สวนพระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลีตางกัน      
มีความคิดเห็นแตกตางกัน ๓. ปญหา อุปสรรคเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ  ดาน
การปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี ๑) ผูบริหารสั่งงานปฏิบัติการไดไม
คอยสมบูรณตามพระธรรมวินัย ๒) การออกกฎระเบียบขอบังคับของพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการ
สวนใหญไมคอยตั้งใจเทาท่ีควร ๓) ชาวบานบางคนยังไมเขาใจกฎระเบียบพระธรรมวินัยภายในวัด     
๔) การขัดแยงกันและไมเขาใจกันในเรื่อง พระธรรมวินัย ๑) ขาดความเด็ดขาดในการดูแล เครงครัด
ตามกฎหมายคณะสงฆเกินไป ๒) การไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของผูบังคับบัญชาในขอกฎหมายคณะสงฆ 
๓) การติดตอสื่อสารไมชัดเจน เชื่อยชาตอการทํางานของคณะสงฆ ๔) ขาดความกระตือรือรนในการ
ทํางานตามกฎหมายของคณะสงฆ ๑) การไมใหความเคารพกันของผูบวชกอนหลัง  ๒) พระภิกษุ
สามเณรมีมาก จึงทําใหผูปกครองดูแลไม ท่ัวถึง ๓) ผูปกครองไมทราบปญหาท่ีแทจริงของ
ผูใตบังคับบัญชา ๔) พระเถระผูใหญไมคอยใกลชิดกับพระภิกษุสามเณรเทาท่ีควร4

๕ 
 ๖) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครองพบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตาม
หลักการปกครองดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดยชอบโดยผลรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( x =๔.๔๒) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๓๔) เม่ือพิจารณาแต
ละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ี
สอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของปรุตม บุญศรีตัน ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการ
ตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลการวิจัย พบวา แนวคิดและทฤษฎีการตีความทาง
พระพุทธศาสนาและทางตะวันตกมีเปาหมายเพ่ือใหเขาใจถึงความจริง ความถูกตองดีงามผานการใช
ภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสารจึงมีพัฒนาการท้ังทฤษฎีและวิธีการตีความมาโดยลําดับเชนกัน แตมี
ความแตกตางกันในรายละเอียดดานทฤษฎีและวิธีการตีความ ทฤษฎีการตีความทางตะวันตกมี       
๓ ทฤษฎีหลักท่ีมีจุดเนนท่ีแตกตางกันในการคนหาความหมายท่ีสมบูรณ คือทฤษฎีท่ีถือผูสื่อความเปน
ศูนยกลาง ทฤษฎีท่ีถือคัมภีรเปนศูนยกลางและทฤษฎีท่ีถือผูอานเปนศูนยกลาง ในขณะท่ีทฤษฎีการ
ตีความทางพระพุทธศาสนามีนัยบงชี้วา การจะคนหาความหมายสมบูรณไดนั้น จะตองอาศัย
องคประกอบหลายประการ คือ ใหความสําคัญท้ังแกผูสื่อความ คัมภีร ผูอาน และบริบททางสังคม
ของผูสื่อความ คัมภีร และผูอาน ท่ีตองมีความเชื่อมโยงอิงอาศัยกันและกัน จึงอาศัยนัยดังกลาวนี้สราง
และเสนอเปนรูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาท เม่ือนํามาวิเคราะหการตีความเรื่อง
มังสวิรัติของสํานักสันติอโศกและการตีความเรื่องนิพพานของสํานักวัดพระธรรมกาย พบวา สํานัก
สันติอโศกใชการตีความแบบยึดผูอานเปนหลักและบางแหงไดใชการตีความแบบยึดผูสื่อความเปน
หลัก สํานักวัดพระธรรมกายใชการตีความแบบยึดผูอานเปนหลักและอางคัมภีรตางๆ มาสนับสนุนการ

                                         
 ๕พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร), บทบาทพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ ในอําเภอ
เสาไหจังหวัดสระบุรี, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๗). 



 ๒๑๘ 

ตีความของตน ในขณะท่ีพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ใชการตีความแบบยึดคัมภีรเปนหลักและ
บางแหงยังคงใชการตีความแบบยึดผูสื่อความเปนหลักประกอบดวย5

๖ 
 ๗) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักการปกครองดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน
โดยผลรวมอยู ในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔ .๑๑ ) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก       
(S.D.=๐.๖๒๗) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุก
ขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูภาวนาโสภิต 
ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผพระพุทธศาสนาในลานนา” พบวา รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในลานนานั้น เปนรูปแบบข้ัน บันใดมีการประสานงานแบบบนลงลางลงมาตามลําดับ
ข้ัน คือ ระดับภาค จังหวัด อําเภอ ตําบล วัด สวนในเขตลานนามีอัตลักษณในดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนของตนเอง ดานแนวทางการบริหารจัดการเจาอาวาสสั่งการใหดําเนินงานตาม
จารีตประเพณีท่ีเคยปฏิบัติมา ในปจจุบันไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหมมาใชเพ่ือรองรับ
ความทันสมัย ตามแนวทางปฏิบัติของพระสังฆาธิการท่ีมีหนาท่ีกําหนดนโยบายเพ่ือปฏิบัติงานสวน
หนึ่งการบริหารเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีเห็นเปนรูปธรรมก็คือ สายงานของพระธรรมทูต ซ่ึงพระธรรม
ทูตจะมีหนาท่ีสั่งสอนอบรมและเผยแผพระพุทธศาสนาโดยตรง มีองคกรมีการจัดอบรมฝกฝนรับ
นโยบายและงบประมาณมาปฏิบตัิงานดานการเผยแผพระพุทธศาสนา แตจากการศึกษาพบวาการเผย
แผพระพุทธศาสนาในลานนานั้นตองอาศัยความรวมมือกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนรัฐบาลหรือภาค
ประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกคนเพ่ือใหพระพุทธศาสนาดํารงตอไปในอนาคต6

๗ 
 ๕.๒.๒ อภิปรายผลประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ โดยใชหลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ผูวิจัยจะไดอภิปรายผลความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ โดยใชหลกัอปริหานิยธรรม ๗ ไดดังนี้ 

๑) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ โดยภาพรวมพบวา กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๙) และเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๔๕๖) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวาขอ ๔) ดานภิกษุเหลา
ใดเปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นกลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดสวนขอท่ีเหลืออยูใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูอุทัยกิจพิพัฒน (วิรัต สุกอินทร) ไดวิจัยเรื่อง 

                                         
 

๖ปรุตม บุญศรีตัน, “รูปแบบการตีความคัมภีรในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐). 
 ๗พระครูภาวนาโสภิต, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”, พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (พระพุทธศาสนา), บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
 



 ๒๑๙ 

“การศึกษาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรม ๗” ผลการศึกษาวิจัย
ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรมโดยรวมอยูในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงจากมากไปหานอยตามคาเฉลี่ยสรุปไดคือ ดานปริสัญุตา ดานอัตตัญุ
ตา ดานอัตถัญุตา ดานปุคคลปโรปรัญุตา ดานธัมมัญุตา ดานมัตตัญุตา และดานกาลัญุตา
การเปรียบเทียบภาวะผูนําของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตามหลักสัปปุริสธรรมโดยรวมปฏิเสธ
สมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังหมดกลาวคือพรรษาตําแหนงการศึกษานักธรรมการศึกษาบาลีประสบการณการ
ปฏิบัติงานแนวทางในการพัฒนาภาวะผูนาตามหลักสัปปุริสธรรมของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานี
คือพระสังฆาธิการควรนําหลักสัปปุริสธรรมท้ัง๗มาประยุกตใชในการบริหารกิจการคณะสงฆและ
สงเสริมใหมีการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมจะทําใหการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดอุทัยธานีเกิดเอกภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน7

๘ 
 ๒) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการหม่ันประชุมกัน
เนืองนิตยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตยโดยผล
รวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๐๙) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๗๐๘) 
เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร)
ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมี
วัตถุประสงคเพ่ือ (๑) เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม (๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ 
อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (๓) เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและ
ขอเสนอแนะบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนพระภิกษุสงฆซ่ึงสังกัดในเขต
ปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จํานวน ๒๕๐ รูปโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม
(Cluster Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลท่ีได
โดยหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) โดยใชวิธีการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) สําหรับตัวแปรท่ีมี ๓ คาข้ึนไป เม่ือพบวา    
มีความแตกตางจะทําการเปรียบเทียบความแตกตางหลายคูโดยวิธีหาผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด 
(Least Significant Difference : LSD) ผลการวิจัย พบวา ๑.บทบาทของพระสังฆาธิการดานการ
ปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม พบวาพระสงฆมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระ
สังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก        

                                         
 ๘พระครูอุทัยกิจพิพัฒน (วิรัตสุกอินทร), “การศึกษาภาวะผูนําของพระสังฆาธิการจังหวัดอุทัยธานีตาม
หลักสัปปุริสธรรม ๗”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขารัฐประศาสนศาสตร), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔).   
 



 ๒๒๐ 

(= ๓.๖๐) ๒.ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอนครชัย
ศรีจังหวัดนครปฐมทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแตกตางตัวแปร พบวา อายุ จํานวน
พรรษาวุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี และวุฒิการศึกษาทางสามัญมีผลใหความ
คิดเห็นของพระภิกษุสงฆท่ีมีตอบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆอําเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกันจึงเปนการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกขอท่ีต้ังไว๓.ผลการศึกษา
ปญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกปญหาบทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ 
อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม พบวาขาดการเอาใจใสดูแลอยางใกลชิดผูบริหารสั่งงานปฏิบัติการ
ไดไมคอยสมบูรณตามนโยบายและขาดพระท่ีมีความรูความสามารถในการใหความรูในการปกครอง
แนวทางในการแกไขปญหา ไดแกควรดูแลพระสงฆใหท่ัวถึงและเสมอภาคท้ังตองสนับสนุนให
การศึกษากับพระภิกษุสงฆในอําเภอนครชัยศรีเพ่ือจะไดมีพระภิกษุสงฆท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน8

๙ 
 ๓) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการพรอมเพรียงกัน
ประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทําพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และพรอม
เพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทําโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมากทุก ( x =๔.๔๘) และเปนความ
คิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๕๓) เม่ือพิจารณาแตละดานพบวาขอ ๓) เม่ือมีกิจกรรมทาง
คณะสงฆทานมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอกลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุดและเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาวรัญชัย กลึงโพธิ์     
ไดวิจัยเรื่อง “การปกครองคณะสงฆไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช ๒๔๘๔.” พบวา 
การบริหารคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔  เปนการปกครองแบบ “สังฆสภา” 
แบงอํานาจในการบริหารงานออกเปน ๓ สวน คือ สังฆสภา ทําหนาท่ีเปนนิติบัญญัติออกสังฆาณัติ, 
คณะสังฆมนตรี มีหนาท่ีในการบริหาร คณะวินัยธร มีหนาท่ีพิจารณาอธิกรณ ซ่ึงแตละฝายไดแบง
หนาท่ีในการบริหารและรับผิดชอบโดยตรง9

๑๐ 
 ๔) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจา
ไมทรงบัญญัติพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม๗ดานไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรง
บัญญัติโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๔๖) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก 
(S.D.=๐.๗๒๕) เม่ือพิจารณาแตละขอพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอ
และขอ ๕ ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไวเปนบรรทัดฐานในการดูแลกฎระเบียบ กลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีสุด และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับ
                                         
 ๙พระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร), บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ     
อําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม, รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
 ๑๐พระมหาวรัญชัย กลึงโพธ์ิ ,“การปกครองคณะสงฆไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พุทธศักราช 
๒๔๘๔”, รายงานการวิจัย, ( มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๑. 



 ๒๒๑ 

งานวิจัยของ พระครูอุดมธรรมจารี อชฺฌาจาโร (ยินดีมาก) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการปกครองคณะ
สงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” มีวัตถุประสงค
เพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม
ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการปกครอง
คณะสงฆรูปแบบการปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๓) เพ่ือนําเสนอรูปแบบการปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย พบวา ๑. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบวา การปกครองคระสงฆเปนการปกครองตามพระธรรมวินัย คือ การปกครองคณะสงฆจะยึดถือ
พระธรรมวินัยเปนธรรมนูญการปกครองโดยใชอํานาจรัฐ และจารตีเปนหลักอุดหนุนการปกครองคณะ
สงฆ หามีความไมเรียบรอยเกิดข้ึนในคณะสงฆตองอาศัยอํานาจรัฐมาชวยจัดการแกไขความไม
เรียบรอย ในรัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงถวายอํานาจรัฐชวยคณะ
สงฆจัดระบบการปกครอง ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ ร.ศ. ๑๒๑ มาใน
รัฐสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ไดยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ  
ร.ศ. ๑๒๑ และไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ จัดระบบการปกครองใหม ใหมีรูปแบ
คลายกับการปกครองแบบราชอาณาจักร มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดช ไดทรง
ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. ๒๔๘๔ เพ่ือจัดการปกครองคณะสงฆในรูปแบบใหม จึงไดทรง
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ และถัดมาในป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดตราพระราชบัญญัติ      
คณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ใชเปนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ และเปนหลักจัดระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆในปจจุบัน  ๒. สภาพปจจุบันและปญหาการปกครองคณะสงฆรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา       
๑. ดานการปกครองพระภิกษุสามเณร คือ การออกกฎระเบียบขอบังคับของวัด พระสวนใหญไมคอย
ตั้งใจเทาท่ีควร การวินิจฉัยปญหาความขัดแยง หรือลงนิคหกรรม การดูแลพระภิกษุสามเณรของเจา
อาวาสนั้นสวนมากก็ ๒. ดานการปกครองศิษยวัด คือ ศิษยวัดบางคนก็ไปเรียนหนังสือ ศิษยวัด
สวนมากก็ไมไดสนใจดูแลรักษาวัตถุสิ่งของภายในวัด ศิษยวัดสวนมากก็อยูในหองไมคอยชวยเหลือ
พระภิกษุภายในวัดเทาท่ีควร ๓. ดานการระงับอธิกรณของพระสังฆาธิการ คือ การไมใหความเคารพ
กันของผูบวชกอนหลังทําใหอธิกรณมีปญหากับคณะสงฆ พระสังฆาธิการมีมาก จึงทําใหผูปกครอง
ดูแลไมท่ัวถึงจึงไมระงับอธิกรณ ๓. รูปแบบการปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรมของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย คือ ทานได
ดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนท่ีปกครองเปนประจํา ทานไดดําเนินการประชุม
ระหวางคณะสงฆกับชุมชนอยูเนืองๆ  ๒) การพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และ
พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา คือ เจาคณะปกครองตองเขมงวดจริงจัง ใหปรับเวลาเปนทุกวันท่ี 
๒๕ ของเดือนแทน๓) การไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ ไมลมลางสิ่งท่ีพระองคทรงบัญญัติ
ไว สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลายตามท่ีพระองคทรงบัญญัติ คือ ใหเจาคณะปกครองกวดขัน
ใหมีใหครบ๔) ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ เปนสังฆบิดรเปนสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น เห็น
ถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง คือจัดใหมีกิจกรรมอบรมหรือสัมมนาแกพระภิกษุใหมอยาง



 ๒๒๒ 

นอยเดือนละครั้ง ๕) การไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน คือ เจาอาวาสควรดูแลสอดสอง
พระภิกษุสามเณรภายในวัดของตนอยางท่ัวถึงกวานี้  ทานทําหนาท่ีโดยไมมุงหวังถึงลาภสักการะ  
ทานทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือตนเอง ๖) การยินดีในเสนาสนะปา คือ ขอใหเจาคณะ
ปกครองวางระเบียบเพ่ือสนับสนุนการอยูปริวาสหรือการออกธุดงค  ใหทางสํานักงานเจาคณะอําเภอ
รวบรวมจํานวนและชนิดของพันธุไมท่ีตองการ ๗) ภิกษุยังตั้งสติไวภายในวา “ทําอยางไร เพ่ือน
พรหมจารีท้ังหลายผูมีศีลงามท่ียังไมมาพึงมาทานท่ีมาแลวพึงอยูอยางผาสุก” คือ เพ่ือนํามาใชในการ
บริหารจัดการวัด โดยนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาวัดใหมากข้ึน  วัดของทานใหการ
ตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ วัดของทานปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย10

๑๑  
 ๕) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ 
เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของ      
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานภิกษุเหลาใด
เปนผูใหญ เคารพนับถือภิกษุเหลานั้นโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด ( x =๔.๕๓) และเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๑๗) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากท่ีสุด           
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิริธร สุขโขใจ ไดวิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานของพระสงฆระดับปกครอง
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา” ปญหาสวนใหญในการปฏิบัติงานของพระสงฆ สรุปไดวา เกิดจากการขาด
งบประมาณ  บุคลากร แหลงวิชา การวางแผน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานการประสานงาน        
ความรวมมือ และการติดตามประเมินผล การกํากับดูแลรักษา เปนภาระหนาท่ีของเจาอาวาส             
รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส มีเลขานุการ และไวยาวัจกร เปนผูสนับสนุนเจาอาวาส          
เพ่ือความชัดเจน11

๑๒ 
 ๖) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของ     

พระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการไม         
ลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครอง
ของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการไม       
ลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน โดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๓๑) และเปน
ความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๖๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากทุกขอและเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นครินทร แกวโชติรุง ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบและหลักการของการปกครองใน
พระไตรปฎก” ผลการวิจัย พบวา รูปแบบของการปกครองทางการเมืองมี  ๒ รูปแบบ ไดแก ๑) การ

                                         

 ๑๑พระครูอุดมธรรมจารี อชฺฌาจาโร (ยินดีมาก), “รูปแบบการปกครองคณะสงฆตามหลักภิกขุอปริ

หานิยธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 
 ๑๒ศิริธร สุขโขใจ ไดวิจัยเรื่อง, “การปฏิบัติงานของพระสงฆระดับปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา”
รายงานการวิจัย, (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑. 



 ๒๒๓ 

ปกครองแบบราชาธิปไตย ซ่ึงผูมีอานาจสิทธิ์ขาดแตเพียงผูเดียวในการปกครองรูปแบบนี้คือพระราชา 
และการปกครองแบบสามัคคีธรรม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของชนชั้นสูงและมีลักษณะใกลเคียงกับรูปแบบ
การปกครองแบบอภิชนาธิปไตยในปรัชญากรีก สวนรูปแบบการปกครองในพระพุทธศาสนานั้นมี
พัฒนาการโดยเริ่มตนจากพระพุทธเจาทรงปกครองคณะสงฆในฐานะธรรมราชา จนกระท่ังพระพุทธ
องคไดทรงมอบใหสงฆเปนใหญในการปกครอง จึงเปนรูปแบบการปกครองเฉพาะตน ๒) หลักการของ
การปกครองแบบราชาธิปไตย ไดแก หลักธรรมตางๆ ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสแสดงไวจํานวนมากเพ่ือเปน
เครื่องเหนี่ยวรั้งในการใชอํานาจของผูปกครอง เนื่องจากผูปกครองแบบราชาธิปไตยมีอานาจสิทธิ์ขาด
แตเพียงผูเดียว และหลักการของการปกครองแบบสามัคคีธรรมมีหลักการปกครองท่ีสําคัญคืออปริ
หานิยธรรม ซ่ึงเปนหลักธรรมเพ่ือสรางความสามัคคีและหลักธรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับผูปกครอง สวน
หลักการของการปกครองของคณะสงฆนั้นมีพระธรรมวินัยเปนหลักการปกครองสําคัญ ซ่ึงคณะสงฆ
จะตองดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหสําเร็จเรียบรอยดวยดีภายใตกรอบแหงพระธรรมวินัย12

๑๓ 
 ๗) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการยินดีในเสนาสนะปา
พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานการยินดีในเสนาสนะปา โดยผลรวมอยูในระดับ
เห็นดวยมาก ( x =๓.๙๗) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก (S.D.=๐.๕๘๓) เม่ือพิจารณาแต
ละขอพบวา กลุมตัวอยางมีคิดเห็นอยูในระดับมาก และมีความเห็นสอดคลองกันในระดับมาก         
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาไพบูลย วิปุโล (เลิศฤทธิ์ ธนะกุล) วัตถุประสงคในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาเก่ียวกับความหมาย การสรางเสนาสนะ องคประกอบและประเภทของเสนาสนะ 
พรอมท้ังวิเคราะหคุณคาในฐานะปจจัย ๔ เปนบุญกิริยาวัตถุและสถานท่ีปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท
เพ่ือประยุกตใชในสังคม พบวา เสนาสนะในทางพระพุทธศาสนามี ๒ ประเภท คือเสนาสนะตาม
ธรรมชาติ หมายถึง โคนไม ปา ถํ้า เปนการใชทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
กลาวคือ เปนท่ีสําหรับปฏิบัติธรรมและเผยแผศาสนธรรมของพระสงฆ ผูออกจากเรือนบวชอุทิศ     
ตัวตอพรหมจรรยและเสนาสนะท่ีสรางข้ึน หมายถึง กุฎี วิหาร ปราสาท ศาลาการเปรียญ หองตึกแถว
โรงเรียน เปนการเปดโอกาสใหประชาชนท่ัวไป มีสวนรวมในสรางเสนาสนะถวายแกพระสงฆผูปฏิบัติ
ศาสนกิจ ท้ังเก้ือกูลในการเก้ือกูลกันและกัน ตลอดถึงเปนการเชื่อมโยงสังคมมนุษยดานตางๆ         
ไวดวยกัน เปนระบบการพัฒนาเสนาสนะใหกลมกลืนกับสังคมท่ีเปลี่ยนไปคุณคาดานการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา หมายถึง คุณคาในการทํานุบํารุงเก่ียวกับเสนาสนะ เปนการทําความดีท้ังตอตนเอง 
ท้ังตอสวนรวม รูจักการเสียสละชวยเหลือกัน โดยมีพระสงฆเปนผูประสานประโยชนเพ่ือการพัฒนา
สังคมพระสงฆดานท่ีอยูใหม่ันคงแข็งแรง และใสใจการพัฒนาดานอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับงานของ
พระสงฆมากยิ่งข้ึนคุณคาดานการประพฤติศีลตามพระวินัย หมายถึง คุณคาท่ีพระภิกษุไดศึกษาเรียนรู
ตามสิกขาบทหรือพระวินัย ไมลวงละเมิดสิกขาบท สามารถปฏิบัติในเสนาสนะท้ังปวงไดถูกตองโดยมี
ระเบียบ กฎ กติกาของสงฆเปนมาตรฐานสูงสุด ท้ังกรณีท่ีทําเองและใชใหผูอ่ืนทําเสนาสนะคุณคาดาน

                                         
๑๓นครินทร แกวโชติรุง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธพุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๒๒๔ 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางพุทธศิลปสื่อออกมาใหรูเห็นถึงสัจจธรรม ควรคาตอการ
อนุรักษงานศิลปกรรมไทย เปนคุณคาท่ีแสดงออกถึงความภูมิใจ ภูมิปญญา เชื้อชาติ วัฒนธรรม       
วิถีชีวิตและมรดกความเปนไทยอยางแทจริงคุณคาในดานความสัมพันธกับการบรรลุธรรม หมายถึง 
คุณคาของเสนาสนะอยางไหนสัมพันธกับการบรรลุธรรม อยางไหนไมสัมพันธกับการบรรลุธรรม      
ซ่ึงมีหลักเกณฑกําหนดงายๆ คือ เปนท่ีสงัด เรียบงาย ไมพลุกพลาน ไมโออาหรูหรา อาทิ สวนโมก
ขพลาราม วัดหนองปาพง วัดปาดาราภิรมย ซ่ึงชวยใหการประพฤติพรหมจรรยเกิดประโยชนสูงสุด
กลาวคือเปนการเขาถึงแกนศาสนาโดยตรงไมมัวติดในสิ่งแปลกปลอมดวยความรู และการปฏิบัติท่ี
ถูกตอง13

๑๔ 
 ๘) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีตอสภาพประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไม
มาขอใหมาพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ดานสพรหมจารีผูมีศีลงามยังไมมาขอให
มาโดยผลรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( x =๔.๒๓) และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันมาก      
(S.D.=๐.๕๑๑) เม่ือพิจารณาแตละขอ พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 
และเปนความคิดเห็นท่ีสอดคลองกันในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาศรณชัย       
มหาปฺุโญ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ
วัตน” มีวัตถุประสงค ๓ ประการไดแก ๑) เพ่ือศึกษาแนวคิดการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ
ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน ๒) เพ่ือศึกษาวิเคราะหสภาพการบริหารกิจการคณะสงฆของ
พระสังฆาธิการในยุคปจจุบัน ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ
สังฆาธิการ ในยุคโลกาภิวัตน 
  ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล
หลักซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมพระสังฆาธิการและนักวิชาการท่ีมีบทบาทใน       
การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ จํานวน ๒๑ รูป  และการสนทนากลุม ผูทรงคุณวุฒิ           
จํานวน ๑๐ รูป/คน  
  ผลการวิจัย พบวา การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน 
จํานวน ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานการปกครอง ในรูปแบบเดิมๆ มีการประชุมเพ่ืออบรมพระสังฆาธิการ
ตามมติมหาเถรสมาคม หรือการจัดหลักสูตรในระยะสั้นๆ เทานั้น จึงมีองคกร หรือสถาบันท่ีเปน
หนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพมีการกระจายอํานาจ ประสานสรางประโยชน  
สรางเครือขายใหเกิดความรวมมือทุกภาคสวน ๒) ดานการศาสนศึกษา มีการบริหารจัดการดาน
การศึกษาท่ียังคงไวซ่ึงพระธรรมวินัย แตมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษา        
ในมหาวิทยาลัยมากข้ึน จึงควรใหความสําคัญในดานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี 
ปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการศึกษาใหเขากับยุคสมัย วางนโยบายใหไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให
เกิดเอกภาพทางการศึกษา พรอมสรางแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญในการเรียนบาลี เพ่ือนําไป

                                         
 ๑๔พระมหาไพบูลย  วิปุ โล (เลิศฤท ธ์ิ ธนะกุล ), “การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเสนาสนะใน
พระพุทธศาสนา”, รายงานการวิจัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑, หนา ๑.  



 ๒๒๕ 

ประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางท่ีดีตอไป ๓) ดานการศึกษาสงเคราะห มีการบริหารจัดการทางดาน
การศึกษาโดยมุงเนนการสงเคราะหประชาชนใหไดรับการศึกษาทางพระธรรมวินัย ควบคูไปกับการ
ปฏิบัติ จึงควรสนับสนุนใหมีการศึกษาทางธรรมแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป ใหมีความรูในทาง
ธรรมเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป และควรมีการระดมความคิดในเบื้องตน
ในระดับจังหวัด เพ่ือศึกษาความสําคัญของปญหาอุปสรรค จุดเดน จุดดอยของแตละจังหวัด และเปน
มติของจังหวัดแลวนํามารวมความคิดเห็นเปนระดับภาคตอไป ๔) ดานการเผยแผ มีการพัฒนาใหพระ
สังฆาธิการมีความกาวหนาในการเผยแผ และทักษะการใชภาษาของสมัยปจจุบัน มีความพรอมท้ังใน
การพูด เทศน การบรรยาย การเขียนและพิมพตําราทางพระพุทธศาสนา และแตงตําราทางวรรณคดี 
วรรณกรรม ตําราวิชาการ รวมถึงการมุงเนนใหประชาชนมีกานําไปปฏิบัติตาม ถือวาเปนการสั่งสอน
ในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีควบคูกันไป จึงควรมีแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวในการฝกอบรม
ผูนําสงฆท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ ดวยการจัดใหมีการรับฟงนโยบาย หลักการเผยแผ และฝกพูด 
เทศน บรรยายและผลิตสื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือท่ีจะไดทํางานเผยแผเชิงรุก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ๕) ดานการสาธารณูปการ ในปจจุบันมี ๒ รูปแบบคือ การพัฒนาตามกําลัง
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยไมไดมีการวางแผนเอาไวลวงหนา ซ่ึงในปจจุบันมีอยูมาก และการ
พัฒนาโดยการศึกษา และวางแผนการกอสรางสิ่งตางๆ ภายในวัดเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานท่ี จึงควรมี
การจัดทําแผนแมบทในการพัฒนาวัด ศึกษารายละเอียดของงานสาธารณูปการ การบริหารจัดการวัด
ดวยความโปรงใส การบูรณปฏิสังขรณโบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษศิลปะวัฒนธรรมทองถ่ิน 
รูปแบบการกอสรางตามภูมิภาคตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณของพ้ืนท่ีนั้นๆ และตองคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยตางๆ กําลังความสามารถของเจาอาวาสในอนาคตนาจะมีการระดมทุนหรือตั้ง
ธนาคารพระพุทธศาสนา เพ่ือเปดโอกาสใหวัดเล็กๆ ท่ีมีการกอสรางแตขาดทุนทรัพยในการกอสรางให
ไดมีโอกาสไดกูยืมเพ่ือการกอสรางสาธารณูปการของวัดใหมีประสิทธิภาพและไดเกิดความรวดเร็วใน
การกอสราง เพ่ือพัฒนาวัดใหเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน และศูนยกลางทางการศึกษาและ
การพัฒนาของชุมชน ๖) ดานการสาธารณสงเคราะห การดําเนินการเพ่ือใหเปนสาธารณประโยชน 
ปจจุบันมีการชวยเหลือประชาชนโดยอยูบนพ้ืนฐานของจิตเมตตา พระสงฆจึงควรมีบทบาทดวยการ
แนะนําใหเกิดความคิดริเริ่มแกชาวบาน ในชุมชนมีอะไรท่ีจะทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวมโดยทํา
หนาท่ีเหมาะสมกับบทบาท คํานึงถึงความเหมาะสมและกาลเทศะ และไมขัดตอพระธรรมวินัย เปน
ผูนําในการเสียสละ แสดงภาวะในการเปนผูนําท่ีมีอยูใหประจักษแกคณะสงฆและประชน ดวยการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพไปสูยุคโลกาภิวัตน14

๑๕ 

 
 
 
 

                                         
  ๑๕พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุค
โลกาภิวัตน”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



 ๒๒๖ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ผลงานวิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆภาค ๑๓”ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ และขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งตอไปดังตอไปนี้ 
 ๕.๓.๑ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. มหาเถรสมาคมควรมีการกําหนดหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ใหเปนพันธกิจ และเปน
รูปแบบในการบริหารกิจการคณะสงฆ เพ่ือใหเกิดเปนรูปธรรมและนําไปปฏิบัติไดจริง 
 ๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ควรเสนอใหมีการกําหนดรูปแบบเพ่ือยกระดับ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ใหทันตอสถานการณและสอดคลองกับการบริหารงานของรัฐ อันจะทําให
คณะสงฆมีความกาวหนาและทันตอเหตุการณมากข้ึน 
 ๓. เจาคณะปกครองระดับสูง เชน เจาคณะใหญ เจาคณะภาค ควรกําหนดใหมีการ
ตรวจสอบ ประเมินผล วัดมาตรฐานการบริหารงานของพระสังฆาธิการโดยการนําหลักภิกขุอปริหานิย
ธรรม ๗ ไปประยุกตใชเพ่ือเปนระเบียบแบบแผนท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 หลักภิกขุอปริหานิยธรรม๗เปนธรรมอันยังมิใหเกิดความเสื่อมดังนั้นการจะธํารง
พระพุทธศาสนาใหครบ ๕,๐๐๐ ป ตามพระพุทธพยากรณจึงควรนําหลักการนี้มาใชในการปกครอง
สงฆใหไดมากท้ังคุณภาพและปริมาณ 
 ๑. ในดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตยนั้นควรเพ่ิมระยะเวลาในการประชุมเปนอยาง
นอยเดือนละ๒ครั้งเพ่ือใหพระสงฆสามารถติดตามขาวคราวจากทางการคณะสงฆอยางทันเหตุการณ
จะไดมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลสามารถนําไปประยุกตใชในการเผยแผพุทธธรรมได 
 ๒. ในดานการพรอมเพรียงกันประชุมพรอมเพรียงกันเลิกประชุมและพรอมเพรียงกันทํา
กิจท่ีสงฆจะพึงทํานั้นควรจัดใหมีการประชุมสัญจรเพ่ือท่ีจะไดหมุนเวียนกันประชุมในเขตปกครองของ
แตละตําบลหรืออาจจะทดลองจัดการประชุมทางโทรศัพทดูบางก็ได 
 ๓. ในดานการไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมบัญญัติข้ึนไมถอนสิ่งท่ีพระองคบัญญัติไวแลว
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทตามท่ีพระองคทรงบัญญัติไวขอนี้เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดเนื่องจากเปนสิ่งท่ี
บงถึงความม่ันคงแหงพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการกําหนดกฎเกณฑกติกาใดๆ ข้ึนมาใชในเขต
ปกครองก็ดีหรือในแตละวัดก็ดีใหอิงพระธรรมวินัยเปนสําคัญ 
 ๔. ในดานการภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเปนสังฆบิดรเปนสังฆปริณายกเคารพนับถือภิกษุ
เหลานั้นเห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟงในขอนี้เปนจารีตของพระพุทธศาสนาท่ีถือปฏิบัติ
มากันเปนเวลาชานานและมีอยูในพระธรรมวินัยอยูแลวฉะนั้นควรสงเสริมใหประพฤติปฏิบัติอยาง
เครงครัดเพ่ือความตั้งม่ันแหงพระพุทธศาสนา 
 ๕. ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึนนั้นควรใหมีการประเมินผลงานของ
พระสังฆาธิการโดยคณะสงฆจากนอกพ้ืนท่ีเพ่ือตัดปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในการแตงตั้งหรือเลื่อน
สมณศักด์ิหรือใหเจาคณะปกครองเตรียมการลวงหนาใหพระสังฆาธิการแตละรูปสรางผลงานเพ่ือการ
รับพระราชทานตั้งหรือเลื่อนสมณศักดิ์ตามลําดับอาวุโสก็ได 



 ๒๒๗ 

 ๖. ดานการยินดีในเสนาสนะปาควรท่ีจะใหมีการประสานงานรวมกันกับภาครัฐและ
เอกชนใหมีการสงเสริมการอนุรักษปาและธรรมชาติและใหความรูแกบรรพชิตและคฤหัสถในการ
ดํารงชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอันจะทําใหเกิดผลดีแกการปฏิบัติธรรมและเปนการอนุเคราะหตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนท่ัวไป 
 ๗. ดานภิกษุยังตั้งสติไวภายในวา “ทําอยางไร เพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลายผูมีศีลงามท่ียัง
ไมมาพึงมา ทานท่ีมาแลว พึงอยูอยางผาสุก” ควรท่ีจะดําเนินการปรับภูมิทัศนใหภายในวัดของตนให
นาอยูอาศัยเพ่ือปฏิบัติธรรม และมีฝายปฏิคมตอนรับพระอาคันตุกะผูสัญจรมาโดยเฉพาะ โดยใหเนน
เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเปนหลัก 
 จากผลการวิจัยการปกครองคณะสงฆในพ้ืนท่ีศึกษา มีความสอดคลองกับหลักภิกขุอปริ
หานิยธรรม ๗ มาก แตท่ีนาสนใจคือ ระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาสามัญและการศึกษาทางธรรม
นาจะมีผลตอความคิดเห็นตอการปกครองตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ไปในทางท่ีมากข้ึนดังนั้น 
การจะสงเสริมใหมีการนําหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ มาใชใหไดมากข้ึนท้ังคุณภาพและปริมาณดังท่ี
กลาวมา จึงนาจะกระทําโดยผานการศึกษา โดยอาจมีการรางเปนหลักสูตรการปกครองสําหรับสงฆ 
โดยยึดหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ เปนแนวทางในการสรางหลักสูตร หรือจัดใหมีภาคปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม รวมท้ังอาจกําหนดการวัดผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองตามหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ 
ดวย รวมถึงสนับสนุนใหพระภิกษุสงฆไดรับการศึกษาดานตางๆ โดยเฉพาะดานนักธรรม ใหไดมาก
และท่ัวถึงข้ึน มาตรการตางๆ เหลานี้ นาจะชวยสงเสริมใหมีการนําหลักภิกขุอปริหานิยธรรม ๗ ไปใช
ในการปกครองท่ีมากข้ึนอยางเห็นผลเปนรูปธรรมได 
 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 ๑. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ควรจะเปลี่ยนสถานท่ีในการดําเนินการวิจัยไปยังพ้ืนท่ีเขต
การปกครองอ่ืนๆ บาง 
 ๒. เลือกเวลาเก็บขอมูลท่ีไมตรงกับชวงเขาพรรษา เพ่ือท่ีจะไดมีขอเปรียบเทียบท่ีชัดเจน
วา สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในบางดาน เชน อายุ และพรรษา ทําใหมีความคิดเห็นตอ
การปกครองคณะสงฆแตกตางกันอยางแทจริงหรือไม อยางไร 
 ๓. ปจจัยเรื่องการศึกษาท้ังสามัญและทางธรรม ลวนมีผลตอความคิดเห็นของพระสงฆ
กลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญ แตการศึกษาทางบาลีมีกลุมตัวอยางจํานวนนอยเกินไปหากตองการ
วัดผลของปจจัยดานการศึกษาทางบาลีท่ีมีผลตอความคิดเห็นของพระสงฆ อาจตองกําหนดกลุม
ตัวอยางใหม หรือเปลี่ยนประชากรใหม เชนทําการวิจัยในโรงเรียนบาลีก็ได 
 ๔. ใหเปลี่ยนหลักธรรมท่ีใชในการวิจัย เพ่ือเปนการสงเสริมการนําหลักธรรมอ่ืนๆ        
ไปประยุกตใชในการปกครองคณะสงฆดวย 
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พิทยา บวรวัฒนา.ทฤษฎีองคการสาธารณะ พิมพครั้งท่ี ๕.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพศักดิโสภากา

รพิมพ,๒๕๔๑.  
พิภพ การญจนะ.คูมือการบริหารและการจัดการ.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๕๐. 
ไพบูลย เสียงกอง.อุทยานการศึกษาในวัด. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

๒๕๕๐. 
มนูญ วงศนารี .ฝายจัดการหัวหนาและองคการท่ีมีประสิทธิผล,กรุงเทพมหานคร : นภาพัฒนกา

รพิมพ,๒๕๓๔. 
มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ. การติดตามและประเมินการเรียน. วารสารสหศาสตร.๒๕๕๑. 
ยงยุทธ เกษสาคร .การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย  .กรุงเทพมหานคร :สถาบัน

ราชภัฏสวนดุสิต,๒๕๔๕. 
รุง แกวแดง และชัยณรงค สุวรรณสาร.แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคการ,แนว

การศึกษาชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยท่ี๑๑,นนทบุรี :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๖. 

วิจิตร  ศรีสะอาน.หลักและระบบการบริหารการศึกษา.นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
๒๕๔๔. 

วิเชียร วิทยอุดม. ทฤษฎีองคการ. กรุงเทพมหานคร :บริษัทธีระฟลม. ๒๕๕๔.  
วิพุธ อองสกุล. การใหความสําคัญกับผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสีย. กรุงเทพมหานคร :บริษัท 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพนิติธรรม. ๒๕๕๑. วิชั่น 

พริ้นท แอนด มีเดีย จํากัด. ๒๕๕๑ 
ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา. แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร. คณะรัฐศาสตรและรัฐ

ประศาสนศาสตร :มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน.ทฤษฎีองคการ :ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร :ธรรมสาร. ๒๕๕๓. 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย. คูมือพระสังฆาธิการวาดวยเรื่องการคณะสงฆและการศาสนา. 

กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา. ๒๕๔๐. 



๒๓๓ 

สมานจิต  ภิรมยรื่น.คูมือพระสังฆาธิการวาดวยพระราชบัญญัติ  กฎระเบียบ  และคําส่ังของคณะ
สงฆ.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา,  ๒๕๔๒. 

สํานักงานเจาคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ. สถิติพระภิกษุสามเณรจําพรรษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
พ.ศ.๒๕๕๔. ประจวบคีรีขันธ :สํานักงานเจาคณะประจวบคีรขัีนธ, ๒๕๕๔.  

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอํานาจเจริญ. การปฏิบัติงานพระพุทธศาสนาโครงการประชุมพระ
สังฆาธิการเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพการศาสนา.
๒๕๔๗.  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คูมือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ. ๒๕๕๔. 

สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม. คูมือพระสังฆาธิการ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ,๒๕๕๐. 

สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์. พระราชบัญญัติคณะสงฆ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา. 
๒๕๕๑.  

สุนทร ณ รังษี.รัฐศาสตรแนวพุทธสาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ. ๒๕๕๐. 

สุพจน ทรายแกว.การวัดผลการปฏิบัติงาน.เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนกล
ยุทธและการบริหารงานมุงผลงาน, เชียงราย :สํานักพิมพสถาบันราชภัฏเชียงราย, 
๒๕๔๕. 

แสวง อุดมศรี. การปกครองคณะสงฆไทย.กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. ๒๕๕๐. 

อรุณ รักธรรม.การพัฒนาองคกรแนวคิดและการประยุกตใชระบบสังคม.กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,๒๕๔๓. 

อวยชัย ชะบา. องคการและการจัดการ. สาขาวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
๒๕๕๓. 

อํานาจ ธีระวนิช. การจัดการยุคใหม. กรุงเทพมหานคร :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. มาเธอรบอส
แพคเก็จจิ้ง จํากัด. ๒๕๕๓ 

  

- รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ 
กนกวรรณ โกมลสิทธิพงศ. “การบริหารกิจการของคณะสงฆจีนนิกายในประเทศไทย”. พุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

กฤษดา  มมตะขบ. “ทัศนคติของพระสังฆในจังหวัดเชียงใหมตอโครงสรางอํานวยการปกครองวัด
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕”. รายงานการวิจัย.มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
๒๕๔๓. 



๒๓๔ 

โชติ บดีรัฐ, “การบริหารของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๔ เพ่ือความม่ันคงแหง
พระพุทธศาสนา”.รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, ๒๕๕๔. 

นครินทร แกวโชติรุง, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”,พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. (พระพุทธศาสนา).บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
, ๒๕๕๖. 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ  (สมพร  ิตปฺุโ), “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะหของวัดใน
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ พุทธศาสตรดุษฎี บัณ ฑิต . บัณ ฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระครูภาวนาโสภิต, “รูปแบบและหลักการของการปกครองในพระไตรปฎก”,พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖. 

พระครูวิธูรชัยกิจ, “รูปแบบการบริหารการศึกษาท่ีมีวัดเปนฐานในจังหวัดชัยนาท”.ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๒. 

พระครูสังวรสาธุวัตร (สํารวย สํวโร).บทบาทของพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ อําเภอ
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม. รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๗. 

พระครูสิริอาภากร (บุญธรรม) อําภา, “บทบาทเจาอาวาสดานการปกครองและดานการเผยแผศาสน
ธรรม : กรณีศึกษาเจาอาวาสในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม”. รายงาน
การวิจัย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕. 

พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร), บทบาทพระสังฆาธิการดานการปกครองคณะสงฆ ในอําเภอ
เสาไหจังหวัดสระบุรี.รายงานการวิจัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
,๒๕๓๗. 

พระมหาวรัญชัยกลึงโพธิ์,“การปกครองคณะสงฆไทยตามพระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช
๒๔๘๔”. รายการวิจัย.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

พระมหาศรณชัย มหาปฺุโญ, “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ
วัตน”. วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

พระราชรัตนมงคล (มนตรี ยางธิสาร), “การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมวิธีการสอนศีลธรรมระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนของพระสอนศีลธรรมตางโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ”. 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญ. (บัณฑิตวิยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, ๒๕๕๔.   

พระอํานวย หมอกเมฆ, “กลยุทธการบริหารวัดในพระพุทธศาสนาสําหรับเจาอาวาสวัดราษฎรในเขต
หนเหนือ ภาค ๔”.ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารอุดมศึกษา.บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยภาคกลาง.๒๕๕๓. 



๒๓๕ 

วินัย สมมิตร, บุปผา ทิพยสภาพกุล และประเสริฐ เรือนนะการ, “ความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ของวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีวัดพระบาทน้ําพุ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”. รายงานการ
วิจัย. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานการศึกษาแหงชาติ, ๒๕๔๕. 

ศิริธรสุขโขใจ.“การปฏิบัติงานของพระสงฆระดับปกครองในจังหวัดฉะเชิงเทรา”.รายงานการวิจัย.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๕๑. 

สายันต โพธิ์สิงห, “ปจจัยและกระบวนการบริหารท่ีมีความสัมพันธตอความสําเร็จในการเปนวัดพัฒนา
ตัวอยางท่ีมีผลงานดีเดนในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดขอนแกน”. รายงานการ
วิจัย. มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘. 

สุภาพร มากแจง, “การศึกษาสภาพการจัดการของคณะสงฆ”.ปริญญาดุษฎีบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๓. 

  
 ๒) ภาษาอังกฤษ 

Cronbach. Lee J Essentials of psychologicaltesting. 4 th ed.New York: Harper & 
Row, 1971. 

Dale. Management: Theory and practice. New York: Mc Grow – Hill, 1965. 
Druck.Peter F. Management: Tasks responsibility practice. New York: Harper Row,1974. 
Henri Fayal. Industrial and General Administration. New Yord: Mc-Grew Hill, 1930. 
Herbert A. Simon. Donald W. Smithburg and Viotor A. Thompson. Public 

Administration. 14th ed.New York: Alfred A. Knope. Inc. 1971. 
Price. Alan. Human Resource Management. In a Business Context. 2edition.London: 

Thomson Learning,2004. 
Steers, Richard M. Organizational Effectiveness: A Behavior View.  (Santa 

Monica:Goodyear,1977.  
Robbins.  Stephen P. and Coulter.  M. Management.  7thed. New Jersey: prentice 

HallInternational. Lnc, 2002. 
William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hill.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 
 
 
 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัย 
 
 

           ช่ือ/นามสกุล         ตําแหนง/หนาท่ี 
  
๑. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป                 

คณะสังคมศาสตร                        
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ, ดร. ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (วังนอย)  
คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
๓.  ผศ.ดร.พิเชฐ ท่ังโต ผูอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
๔. ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

   
๕. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร  

คณะสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจแกไขเครื่องมอืการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค.  
การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง  

IOC (Index of item Objective Congruence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 
 
 

คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of item Objective Congruence) 
เรื่อง ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธกิารในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓   

 
 

ขอ
ท่ี 

ประสิทธิผลการปกครองของ         
พระสังฆาธิการในเขตการปกครอง

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๑. ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย         
๑ ทานไดดําเนินการประชุมพระภิกษุ

สามเณรภายในพ้ืนท่ีปกครอง เปน
ประจาํ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒ ทานไดดําเนินการประชุมระหวางคณะ
สงฆกับชุมชนอยูเนือง ๆ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ ทานไดจัดการประชุมประเมินผล
เก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายภายในเขตปกครอง 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๔ ท าน ได จั ด กา รประชุ ม เ พ่ื อจั ด ทํ า
โครงการหรือการร างนโยบาย อัน
กอใหเกิดความม่ันคงทางคณะสงฆ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๕ ทานไดออกกฎระเบียบ ท่ีไม ขัด กับ
กฎหมายบานเมืองอยางเครงครัด 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 
 

๒. ดานการพรอมเพรียงกันประชุม 
พรอมเพรียงกันเลิกประชุม และ

พรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา 

        

๖ ทานไดใหความสําคัญในการประชุมใน
แตละครั้ง 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๗ ทานไดเขารวมการประชุมตามเวลาท่ี
กําหนด 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๘ เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความ
ยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๙ ทานพรอมจะอุทิศเวลาของตนเ พ่ือ
กิจกรรมของคณะสงฆ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๐ เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆวัดจะเขา
รวมกิจกรรมอยูเสมอ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 
 
 



๒๔๖ 
 
 
 
 

ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครอง      

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๓. ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไม
ทรงบัญญัติ  

        

๑๑ วัดของทานไดออกกฎระเบียบแกผูใต
ปกครองโดยคํานึงถึงความถูกตองและ
เหมาะสมตามพระพุทธบัญญัต ิ

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๒ วัดของทานไดลงโทษพระภิกษุสามเณร
ใตปกครองโดยสมควรตามพระพุทธ
บัญญัต ิ

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๑๓ ทานถือพระวินัยไวเปนบรรทัดฐานใน
การบริหารงาน 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๔ ทานถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับ
พระธรรมวินัยอยางเครงครัด 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๕ ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไว
เปนบรรทัดฐานในการดูแลกฎระเบยีบ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 
 

๔. ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญ    
เคารพนับถือภิกษุเหลานั้น 

        

๑๖ ทานใหความยําเกรงตอพระสังฆาธิการ
ชั้นผูใหญ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๑๗ ทานดําเนินการตามคําสั่ ง เจาคณะ
ผูปกครองเหนือตนข้ึนไปเสมอเม่ือ
ไดรับคําสั่ง 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๘ ทานแสดงความเคารพตอพระภิกษุผู
มากพรรษากวาตามพระธรรมวินัย 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๑๙ ทานนําหลักคําสอน วิธีการและแนว
ทางการปฏิบัติอันเปนประโยชนของ
พระเถระเหลานั้นไปเผยแผ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒๐ ใหเคารพนับถือและรับฟงถอยคําของ
ภิ ก ษุ ผู ใ หญ  ในการปกครองขอ ง
พระสงฆ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

 



๒๔๗ 
 
 
 

 
 

ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครอง     

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๕. ดานไมลุอํานาจตัณหาคือความ
ยากท่ีเกิดข้ึน 

        

๒๑ ทานทําหนาท่ีโดยไมมุงหวังถึงลาภ
สักการะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒๒ ทานทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม
ไมใชเพ่ือตนเอง 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๑.๐๐ 

ใชได 

๒๓ ทานควบคุมจิตใจมิใหลุแกอํานาจ
โทสะ เม่ือมีเขามาใหขุนเคืองใจ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๐ 

 
๔ 

 
๐.๘ 

ใชได 

๒๔ ทานใชสติสัมปชัญญะกํากับในการ
ปฏิบัติงาน 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
๐ 

 
๔ 

 
๐.๘ 

ใชได 

๒๕ วัดประพฤติปฏิบัติธรรมอยูเสมอ +๑ +๑ ๐ ๐ -๑ ๑ ๐.๒ ตัดท้ิง  
๖. ดานการยินดีในเสนาสนะปา         

๒๖ วัดของทานสงเสริมใหมีการปฏิบัติถือ
การอยูปาหรืออยูโคนไมเปนธุดงค
วัตรตามโอกาสอันควร 

+๑ +๑ +๑ +๑ -๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๒๗ วัดของทานสงเสริมให มีการฟนฟู
ธรรมชาติภายในวัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒๘ วัดของทานรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกา
ชวยกันดูแลรักษาปาไม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒๙ วัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณร
ชวยถายทอดความรูในการจาริกธรรม
โดยไมเบียดเบียนธรรมชาต ิ

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓๐ วัดช วยควบคุมดูแลการกอสร า ง
ถาวรวัตถุภายในวัดและท่ีธรณีสงฆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 
 
 
 
 
 

ขอ
ท่ี 

ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ

สงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๗. ดานสพรหมจารี  
ผูมีศีลงานยังไมมาขอใหมา 

        

๓๑ วัดของทานใหการตอนรับภิกษุผูจรมา
ดวยดีเสมอ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓๒ วัดของทานปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตาม
พระธรรมวินัย 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓๓ วัดของทานมีระเบียบในการลงโทษตอ
ภิกษุผูทุศีล 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓๔ วัดของทานไดทําการปรับภูมิทัศนให
เปนสัปปายะเอ้ือตอการปฏิบัติธรรม
ของพระภิกษุผูจรมา 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

+๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓๕ วัดของทานไดทําตามมติของมหาเถร
สมาคม 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 

ขอ
ท่ี 

ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครอง 

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๑. ดานงานปกครองคณะสงฆ 
ใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 

        

๑ พระสังฆาธิการให พระภิกษุในสังกัดวัด 
ลงอุโบสถกรรมฟงพระปาฏิโมกขทุกก่ึง
เดือน 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒ พระสังฆาธิการจัดให พระภิกษุทําวัตร
สวดมนตเชา-เย็นตลอดท้ังป 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓ พระสังฆาธิการให การสนับสนุนแก
พระภิกษุในปกครองเชน จัดสงใหเรียน
พระปริยัติธรรม ตรี-โท-เอกและ ปบ.ส. 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 



๒๔๙ 
 
 
 

๔ มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการ
ประจําเดือนท่ีผูบัญชาเหนือตนจัด
ประชุม 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๕ พระสังฆาธิการจัดให มีการประชุม
พระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน
ดานขอวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรม
วินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 
๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษา

ความสงบเรียบรอยดีงาม 
        

๖ พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุ
สามเณรเพ่ือชี้แจงระเบียบตามวาระ
ตางๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๗ พระสังฆาธิการออก กฎระเบียบใน
การอยูรวมกันเปนหมูคณะ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๘ พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุ
สามเณรใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๙ พระสั งฆาธิการปกครองพระภิกษุ
สามเณรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
วัด 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๑๐ พระสังฆาธิการ สงเสริม การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ  
การสาธาร ณูปการ  การสาธารณ
สงเคราะห 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 

ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครอง   

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๓. ดานระงับอธิกรณ         
๑๑ พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ การ

วินิจฉัยปญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการลง
นิคหกรรม 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๑๒ พระสั งฆาธิ การลง โทษพระภิ ก ษุ
สามเณรใตปกครองโดยสมควรตาม
พระพุทธบัญญัต ิ

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๑๓ พระสังฆาธิการมีระเบียบในการลงโทษ
ตอภิกษุผูทุศีล 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 



๒๕๐ 
 
 
 

๑๔ พระสังฆาธิการดําเนินการประชุมการ
ระงับอธิกรณในพ้ืนท่ีปกครองเปน
ประจาํ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+
๑ 

 
+๑ 

 
๕ 

 
๐.๘ ใชได 

๑๕ พระสังฆาธิการถือปฏิบัติในกฎระเบียบ
ท่ี ไ ม ขั ด กั บ พ ร ะ ธ ร ร ม วิ นั ย อ ย า ง
เครงครัด 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+๑ 

 
+
๑ 

 
๐ ๔ ๐.๘ ใชได  

๔. ดานแกไขขอขัดของของเจา 
คณะภาคใหเปนไปโดยชอบ 

        

๑๖ พระสั งฆาธิการให  การชวยเหลือ
เก้ือกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พุทธบริษัท 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๑๗ พระสังฆาธิการใหมีการจัดทําบัญชีรับ-
จายอยางเปนระบบและโปรงใส 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๑๘ พระสังฆาธิการออกกฎระเบียบท่ีไมขัด
กับกฎหมายบานเมืองอยางเครงครัด 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๑๙ พระสังฆาธิการปกครองพระภิกษุและ
ดูแลรักษาวัดจัดกิจการศาสนสมบัติ
ของวัด   

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๒๐ พระสังฆาธิการมีการจัดสาธารณสมบัติ
ของวัดอยางเปนระบบและถูกตอง
กฎระเบียบของวัด 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

 

ขอท่ี 
ประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครอง 

คณะสงฆภาค ๑๓ 

ผูเช่ียวชาญ / คนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล  

๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจา
คณะปกครอง 

        

๒๑ พระสังฆาธิการมอบหมายใหพระภิกษุ
สามเณรทําวัตรเชา - เย็น ตลอดท้ังป 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒๒ พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุให
มีศีลจารวัตรท่ีดีงามแกผูพบเห็น 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๒๓ พระสังฆาธิการสนับสนุนใหพระภิกษุ
เรียนปริยัติสามัญ-ปริยัติธรรม-แผนก
บาล ี

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 



๒๕๑ 
 
 
 

๒๔ พระสังฆาธิการมอบหมายใหพระภิกษุ
ดูแลการเบิกจายครุภัณฑอยางโปรงใส 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

-๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๒๕ พระสังฆาธิการมีการจัดทําทะเบียน
ประวัติพระภิกษุสามเณรท่ีอยูประจํา
วัด อยางเปนระบบ 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

  



๒๕๒ 
 
 
  

๖. ดานตรวจการและประชุมพระ
สังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

        

๒๖ เม่ือมีกิจกรรมในงานปกครองของวัด
หรือทางคณะสงฆพระสังฆาธิการมี
ความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 

+๑ +๑ -๑ 
+
๑ 

+๑ ๓ ๐.๖ ใชได 

๒๗ พระสังฆาธิการไดดําเนินการประชุมให
ความรูในการบําเพ็ญกุศล ระหวาง
คณะสงฆกับคฤหัสถในปกครองอยู
เสมอ 

+๑ +๑ ๐ 
+
๑ 

๐ ๓ ๐.๖ ใชได 

๒๘ พระสังฆาธิการนําหลักคําสอน วิธีการ
แล ะแนว ทา งก า รปฏิ บั ติ อั น เ ป น
ประโยชนของพระเถระเหลานั้นไป    
เผยแผ 

+๑ +๑ ๐ 
+
๑ 

-๑ ๒ ๐.๔ ตัดท้ิง 

๒๙ พระสังฆาธิการสนับสนุนหนวยอ.บ.ต.
อบรมประชาชนประจําตําบลเดือนละ  
๑ ครั้ง 

+๑ +๑ +๑ 
+
๑ 

๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

๓๐ พระสั งฆาธิการส ง เสริมพระภิก ษุ
สามเณรออกไปปฏิบัติธรรมตามสมัยป
ละ ๒ ครั้ง 

+๑ +๑ ๐ 
+
๑ 

๐ ๓ ๐.๖ ใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมลู 

เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงของของแบบสอบถาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕๓ 
 
 
 
 

   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก จ. 

ตารางแสดงความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

ดุษฎีนิพนธ เร่ือง ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ 
 

คาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha เทากับ .๙๕๕  N of Items เทากับ ๗๑ 
 

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 

.955 71 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

age 4.93 .254 30 

year 3.90 .305 30 

วุฒการศึกษาสามัญ 3.97 .183 30 

วุฒการศึกษาเปรียญธรรม 1.27 .691 30 

ตําแหนง 1.70 .466 30 

a1 3.77 .568 30 

a2 3.67 .547 30 

a3 3.43 .568 30 



๒๕๖ 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

a4 3.60 .563 30 

a5 3.53 .571 30 

b1 3.63 .615 30 

b2 3.80 .407 30 

b3 3.73 .691 30 

b4 3.63 .615 30 

b5 3.63 .556 30 

c1 3.87 .434 30 

c2 3.83 .531 30 

c3 3.47 .507 30 

c4 3.50 .509 30 

c5 3.60 .563 30 

d1 3.53 .629 30 

d2 3.87 .730 30 

d3 3.73 .691 30 

d4 3.80 .610 30 

d5 3.60 .563 30 

e1 3.80 .551 30 

e2 3.90 .548 30 

e3 3.77 .679 30 

e4 3.60 .724 30 

e5 3.83 .648 30 

f1 3.77 .626 30 

f2 3.87 .629 30 

f3 3.93 .640 30 

f4 3.60 .675 30 



๒๕๗ 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

f5 3.80 .610 30 

g1 3.80 .407 30 

g2 3.83 .531 30 

g3 3.87 .730 30 

g4 3.93 .691 30 

g5 3.90 .662 30 

h1 3.93 .450 30 

h2 3.90 .548 30 

h3 3.70 .702 30 

h4 3.67 .606 30 

h5 3.67 .547 30 

i1 3.70 .651 30 

i2 3.90 .712 30 

i3 3.90 .607 30 

i4 3.77 .679 30 

i5 3.70 .702 30 

j1 3.73 .450 30 

j2 4.00 .525 30 

j3 3.57 .568 30 

j4 3.73 .583 30 

j5 3.63 .615 30 

k1 3.67 .661 30 

k2 3.97 .490 30 

k3 3.73 .691 30 

k4 3.87 .629 30 

k5 3.77 .626 30 



๒๕๘ 
 

 
 
 
 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

l1 3.70 .466 30 

l2 3.87 .434 30 

l3 3.57 .626 30 

l4 3.90 .548 30 

l5 3.53 .730 30 

m1 3.73 .521 30 

m2 3.77 .568 30 

m3 3.73 .640 30 

m4 3.70 .651 30 

m5 3.70 .651 30 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช. 
แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ 
THE EFFECTIVENESS OF SANGHA ADMINISTRATION MODEL  

IN 13TH REGION SANGHA ADMINISTRATION 
------------------------------------- 

 

คําช้ีแจง: 

 แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ตอไป แบบสัมภาษณนี้ แบงเปน ๔ ตอน คือ  
 ตอนท่ี ๑ ขอมูลเก่ียวกับผูใหสัมภาษณเจาะลึก (In-depth Interview) 
  ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระ สังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอประสิทธิผลการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ในดานตางๆ ท้ัง ๖ ดาน คือ        
๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความ
สงบเรียบรอยดีงาม ๓. ดานระงับอธิกรณ ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะปกครองใหเปนไปโดย
ชอบ ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ
ในเขตปกครองของตน 
 ตอนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหา เก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓  
 
 ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปน
อยางดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
 

 
พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๒๖๓ 
 
 
 
 

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  และเติมขอความลงในชองวางท่ีกําหนดไวใหตามความ
เปนจริง  
 
๑. อายุ  
    ๒๕ - ๓๐ ป     ๓๑ – ๓๕ ป    ๓๖ – ๔๐ ป  
    ๔๑ – ๔๕ ป     ๔๖ ปข้ึนไป  
๒. พรรษา  
    ๕-๑๐พรรษา     ๑๑-๑๕  พรรษา 

 ๑๖-๒๐พรรษา   ๒๑ พรรษาข้ึนไป 
๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
    ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 
๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม  
    ไมมีวุฒิทางธรรม     นักธรรมชั้นตรี    

 นักธรรมชั้นโท   นักธรรมชั้นเอก 
๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  
    ไมมีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม  ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๓    

 ป.ธ.๔-๖     ป.ธ.๗-๙  
๖. ตําแหนง  
    เจาคณะปกครอง   เจาอาวาส     

 รองเจาอาวาส   ผูชวยเจาอาวาส   
  

สวนท่ี ๒  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆภาค ๑๓ ตามหลักอปริหานิยธรรม 
 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองระดับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ วาทานมีความคิดเห็นในระดับใด ท่ีตรงกับสภาพความเปนจริง       
โดยกําหนดระดับคะแนน ดังนี้  

๕ หมายถึง มีการปกครองอยูในระดับมากท่ีสุด  
๔ หมายถึง มีการปกครองอยูในระดับมาก  
๓ หมายถึง มีการปกครองอยูในระดับปานกลาง  
๒ หมายถึง มีการปกครองอยูในระดับนอย  
๑ หมายถึง มีการปกครองอยูในระดับนอยท่ีสุด  

 
 



๒๖๔ 
 
 
 
 

 
 

ขอท่ี 
 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ดานการหม่ันประชุมกันเนืองนิตย      

๑. มีการดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรภายในพ้ืนท่ี
ปกครองเปนประจํา 

     

๒. มีการดําเนินการประชุมระหวางคณะสงฆกับชุมชนอยู
เนือง ๆ 

     

๓. มีการจัดการประชุมประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายภายในเขตปกครอง 

     

๔. มีการจัดการประชุมเพ่ือจัดทําโครงการหรือการราง
นโยบายอันกอใหเกิดความม่ันคงทางคณะสงฆ 

     

๕. มีการออกกฎระเบียบท่ีไมขัดกับกฎหมายบานเมืองอยาง
เครงครัด 

     

 ๒. ดานการพรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีสงฆจะพึงทํา 

     

๑. ทานไดใหความสําคัญในการประชุมของพระสังฆาธิการ 
เปนหนาท่ีของทานโดยตรงแตละครั้งเสมอมา  

     

๒ ทานไดเขารวมการประชุมตามเวลาท่ีกําหนด      

๓ เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆทานมีความยินดีเขารวม
กิจกรรมอยูเสมอ 

     

๔ ทานพรอมจะอุทิศเวลาของตนเพ่ือกิจกรรมของคณะสงฆ      

๕ เม่ือมีกิจกรรมทางคณะสงฆวัดจะเขารวมกิจกรรมอยู
เสมอ 

     

 ๓. ดานไมบัญญัติส่ิงท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ       

๑. วัดของทานไดออกกฎระเบียบแกผูใตปกครองโดย
คํานึงถึงความถูกตองและเหมาะสมตามพระพุทธบัญญัติ 

     

๒. มีการกําหนดออกกฎระเบียบท่ีไมขัดกับกฎหมาย
บานเมืองอยางเครงครัด 

     

๓. ทานถือพระวินัยไวเปนบรรทัดฐานในการบริหารงาน      



๒๖๕ 
 
 
 
 

 

 
 
ขอท่ี 

 
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๔. ทานถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย

อยางเครงครัด 

     

๕. ทานถือพระวินัยและความเสมอภาคไวเปนบรรทัดฐานใน
การดูแลกฎระเบียบ 

     

 ๔. ดานภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุ
เหลานั้น 

     

๑. ทานใหความเคารพยําเกรงตอพระสังฆาธิการชั้นผูใหญ      

๒ ทานดําเนินการตามคําสั่งเจาคณะผูปกครองเหนือตนข้ึน
ไปเสมอเม่ือไดรับคําสั่ง 

     

๓ ทานแสดงความเคารพตอพระภิกษุผูมากพรรษากวาตาม
พระธรรมวินัย 

     

๔ ทานนําหลักคําสอน วิธีการและแนวทางการปฏิบัติอัน
เปนประโยชนของพระเถระเหลานั้นไปเผยแผ 

     

๕ ใหเคารพนับถือและรับฟงถอยคําของภิกษุผูใหญ ในการ
ปกครองของพระสงฆ 

     

 ๕. ดานการไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน      

๑. ทานทําหนาท่ีโดยไมมุงหวังถึงลาภสักการะ      

๒. ทานทําหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวมไมใชเพ่ือตนเอง      

๓. ทานควบคุมจิตใจมิใหลุแกอํานาจโทสะ เม่ือมีเรื่องเขามา
ใหขุนเคืองใจ 

     

๔. ทานใชสติสัมปชัญญะกํากับในการปฏิบัติงาน      

๕. ทานกําหนดใหมีการปฏิบัตธิรรมเปนประจํา      

 ๖. ดานการยินดีในเสนาสนะปา      

๑. วัดของทานสงเสริมใหมีการปฏิบัติธรรมหรืออยูโคนไม
เปนธุดงควัตรตามโอกาสอันควร 

     

๒ วัดของทานสงเสริมใหมีการฟนฟูธรรมชาติภายในวัด      



๒๖๖ 
 
 
 
 

 
 

ขอท่ี 
 

ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ วัดของทานรณรงคใหอุบาสกอุบาสิกาชวยกันดูแลรักษา

ปาไม 
     

๔ วัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณรชวยถายทอดความรู
ในการจาริกธรรมโดยไมเบียดเบียนธรรมชาติ 

     

๕ วัดของทานไดจัดคณะภิกษุสามเณรรักษา ดูแลความ
สะอาดของวัดและไมยืนตน ไมประดับ โดยมีการแบง
ความรับผิดชอบกัน 

     

 ๗. ดานสพรหมจารี ผูมีศีลงามยังไมมาขอใหมา      

๑. วัดของทานใหการตอนรับภิกษุผูจรมาดวยดีเสมอ      

๒. วัดของทานปฏิบัติตอภิกษุผูจรมาตามพระธรรมวินัย      

๓. วัดของทานมีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูประพฤติผิด
ตามธรรมวินัย 

     

๔. วัดของทานไดทําการปรับภูมิทัศนใหเปนสัปปายะเอ้ือตอ
การปฏิบัติธรรมของพระภิกษุผูจรมา 

     

๕. วัดของทานไดทําตามมติของเจาคณะปกครอง      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๗ 
 
 
 
 

สวนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสงฆท่ีมีตอประสิทธิผลการปกครองของพระ 
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ในดานตางๆ อีก ๖ ดานคือ ๑. ดานงานปกครอง
คณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
๓. ดานระงับอธิกรณ ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะภาคปกครองใหเปนไปโดยชอบ ๕. ดาน
ควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
ของตน 
 

 
ขอท่ี 

 
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๑. ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรม

วินัย 
     

๑. มีพระภิกษุในสังกัดวัด ลงอุโบสถกรรมฟงพระปาฏิโมกข
ทุกก่ึงเดือน 

     

๒. มีพระภิกษุทําวัตรสวดมนตเชา-เย็นตลอดท้ังป      

๓. มีการสนับสนุนแกพระภิกษุในปกครองเชน จัดสงใหเรียน
พระปริยัติธรรม ตรี-โท-เอกและ ปบ.ส. 

     

๔. มีการเขารวมประชุม พระสังฆาธิการประจําเดือนท่ี
ผูบังคับบัญชาเหนือตนจัดประชุม 

     

๕. มีการประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนดานขอ
วัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 

     

 ๒. ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบ
เรียบรอยดีงาม 

     

๑. มีการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจงระเบียบตาม
วาระตางๆ 

     

๒ มีการออกกฎระเบียบในการอยูรวมกันเปนหมูคณะ      

๓ พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัย 

     

๔ มีการปกครองพระภิกษุสามเณรใหปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของวัด 

     

๕ มีการสงเสริม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การ
เผยแผ  การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห 

     



๒๖๘ 
 
 
 
 

 
ขอท่ี 

 
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
 ๓. ดานระงับอธิกรณ      

๑. พระสังฆาธิการมีการระงับอธิกรณ การวินิจฉัยปญหาเพ่ือ
ยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม 

     

๒. พระสังฆาธิการลงโทษพระภิกษุสามเณรใตปกครองโดย
สมควรตามพระพุทธบัญญัติ 

     

๓. พระสังฆาธิการมีระเบียบในการลงโทษตอภิกษุผูทุศีล      

๔. พระสังฆาธิการดําเนินการประชุมการระงับอธิกรณใน
พ้ืนท่ีปกครองเปนประจํา 

     

๕. มีการถือปฏิบัติในกฎระเบียบท่ีไมขัดกับพระธรรมวินัย
อยางเครงครัด 

     

 ๔. ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ      

๑. พระสังฆาธิการใหมี การชวยเหลือเก้ือกูลการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพุทธบริษัท 

     

๒ พระสังฆาธิการใหมีการจัดทําบัญชีรับ-จายอยางเปน
ระบบและโปรงใส 

     

๓ พระสังฆาธิการมีออกกฎระเบียบท่ีไมขัดกับกฎหมาย
บานเมืองอยางเครงครัด 

     

๔ พระสังฆาธิการมีการปกครองพระภิกษุและดูแลรักษาวัด
จัดกิจการศาสนสมบัติของวัด   

     

๕ มีการจัดสาธารณสมบัติของวัดอยางเปนระบบและ
ถูกตองกฎระเบียบของวัด 

     

 ๕. ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง      

๑. พระสังฆาธิการกําหนดใหพระภิกษุสามเณรทําวัตรเชา - 
เย็น ตลอดท้ังป 

     

๒. พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุใหมีศีลจารวัตรท่ีดีงาม
แกผูพบเห็น 

     



๒๖๙ 
 
 
 
 

 

 
ขอท่ี 

 
ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓. มีการปฏิบัติตามกฎท่ีผูบังคับบัญชาไดกําหนดไวอยาง

เครงครัด 
     

๔. พระสังฆาธิการสั่งใหภิกษุปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาท่ีมอบหมาย 

     

๕. พระสังฆาธิการมีการจัดทําทะเบียนประวัติพระภิกษุ
สามเณรท่ีอยูประจําวัด อยางเปนระบบ 

     

 ๖. ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการ ในเขต
ปกครองของตน 

     

๑. เม่ือมีกิจกรรมในงานปกครองของวัดหรือทางคณะสงฆ
พระสังฆาธิการมีความยินดีเขารวมกิจกรรมอยูเสมอ 

     

๒ พระสังฆาธิการไดดําเนินการประชุมใหความรูในการ
บําเพ็ญกุศล ระหวางคณะสงฆกับคฤหัสถในปกครองอยู
เสมอ  

     

๓ พระสังฆาธิการนําหลักคําสอน การพัฒนาศักยภาพของ
พระสงฆเพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถของพระสงฆ 

     

๔ พระสังฆาธิการจัดตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล
เดือนละ๑ ครั้ง 

     

๕ พระสังฆาธิการสงเสริมพระภิกษุสามเณรออกไป
ปฏิบัติงานแตอยูภายใตการดูแลของผูบังคับบัญชาตามท่ี
กําหนดอยางเครงครัด 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 
 
 
 
 

สวนท่ี ๔ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการเขาแกไขปญหา 
เก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ตามหลัก
อปริหานิยธรรมและอีกท้ัง ๖ ดาน 
 

 หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆคือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ๑. หม่ันประชุมเนืองนิตย : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะดําเนินการอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะตองเคารพประธานในท่ี
ประชุมอยางไร ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓. ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัยอยางไร ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔. ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น : ผูบรหิาร/พระสังฆาธิการ ควรจะ
มีวิธีการดําเนินการอยางไร ควรจะมีธรรมเนียมปฏิบัติตอผูใหญอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๕. ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะแสดง
ความเสียสละในเรื่องอะไรบาง มีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืนอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๖. ยินดีในเสนาสนะ : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะยินดีอยางไรกับสิ่งของเสนาสนะ
ท่ีมีอยูในวัด 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
 



๒๗๑ 
 
 
 
 

 ๗. สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิธีการ
รับสมาชิกใหมอยางไร มีการตอนรับผูมาอยูใหมอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
และการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ อีก ๖ ดาน 
๑) ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 
 ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสทิธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
 ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสทิธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๓) ดานระงับอธิกรณ 
 ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  



๒๗๒ 
 
 
 
 

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

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

................................................................................................................................................................  
๔) ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ  
ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสทิธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 
ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสทิธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ขอเสนอแนะในประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
ขออนุโมทนาทุกทานท่ีตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
 

พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท 



๒๗๓ 
 
 
 
 

นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 

 
 

แบบสัมภาษณ 
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เรื่อง ประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓  

THE EFFECTIVENESS OF SANGHA ADMINISTRATION MODEL  
IN 13TH REGION SANGHA ADMINISTRATION 

------------------------------- 
 

คําช้ีแจง: 

 แบบสัมภาษณฉบับนี้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณ     
ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับเปนขอมูลและแนวทางสําหรับผูวิจัย ผูบริหารในเขตการ
ปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ เพ่ือใชในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิผลการปกครองของ           
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ใหมีการพัฒนามากยิ่งข้ึน และใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคตลอดจนเปนขอมูลสารสนเทศตอบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตอสาธารณชนตอไป
แบบสัมภาษณแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี ๑  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 ตอนท่ี ๒  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปในประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ    
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ในปจจุบันเปนอยางไรท้ัง ๖ ดาน 
 ตอนท่ี ๓ เปนคําถามเก่ียวกับนําเสนอแนวทางประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ   
ในเขตการปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ 
  
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป ของผูตอบแบบสัมภาษณ 
๑. ชื่อ ..................................................................................................................................................... 
๒. ปจจุบัน อายุได ...............ป ดํารงตําแหนง...........................จํานวนปท่ีดํารงตําแหนง................ป 
๓. วุฒิการศึกษาทางโลก ....................................................................................................................... 



๒๗๔ 
 
 
 
 

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม...................................................................................................................... 
๕. ภูมิลําเนาเดิม..................................................................................................................................... 

ตอนท่ี ๒  เปนคําถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการ    
ในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ในปจจุบันเปนอยางไรท้ัง ๖ ดานเปนคําถามปลายเปดเบื้องตน
เพ่ือนําไปสูการสัมภาษณเชิงลึกตอไป 
  
การปกครองคณะสงฆภาค ๑๓ ท้ัง ๖ ดาน 
๑) ดานงานปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย 
สภาพท่ัวไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๒) ดานควบคุมและสงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยดีงาม 
สภาพท่ัวไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๓) ดานระงับอธิกรณ 
สภาพท่ัวไป 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



๒๗๕ 
 
 
 
 

 
 
 
ปญหาและอุปสรรค  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๔) ดานแกไขขอขัดของของเจาคณะใหเปนไปโดยชอบ  
สภาพท่ัวไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๕) ดานควบคุมการบังคับบัญชาเจาคณะปกครอง 
สภาพท่ัวไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
๖) ดานตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
สภาพท่ัวไป 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
ปญหาและอุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



๒๗๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตอนท่ี ๓ เปนคําถามเก่ียวกับประสิทธิผลการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง     
คณะสงฆ ภาค ๑๓ หลักอปริหานิยธรรม ๗ ดังนี้ 
 
 หลักพุทธธรรมท่ีเหมาะสมกับการปกครองคณะสงฆคือ หลักอปริหานิยธรรม ๗ 
 ๑. หม่ันประชุมเนืองนิตย : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะดําเนินการอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๒. พรอมเพรียงกันประชุม : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะตองเคารพประธานในท่ี
ประชุมอยางไร ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๓. ไมบัญญัติสิ่งท่ีพระพุทธเจาไมทรงบัญญัติ : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัยอยางไร ตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวของอยางไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๔. ภิกษุเหลาใดเปนผูใหญเคารพนับถือภิกษุเหลานั้น : ผูบรหิาร/พระสังฆาธิการ ควรจะ
มีวิธีการดําเนินการอยางไร ควรจะมีธรรมเนียมปฏิบัติตอผูใหญอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  ๕. ไมลุอํานาจตัณหาคือความอยากท่ีเกิดข้ึน : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะแสดง
ความเสียสละในเรื่องอะไรบาง มีใจเมตตาปราณีกับผูอ่ืนอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 ๖. ยินดีในเสนาสนะ : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะยินดีอยางไรกับสิ่งของเสนาสนะ
ท่ีมีอยูในวัด 



๒๗๗ 
 
 
 
 

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

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

................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 ๗. สพรหมจารีผูมีศีลดีงามยังไมมาขอใหมา : ผูบริหาร/พระสังฆาธิการ ควรจะมีวิธีการ
รับสมาชิกใหมอยางไร มีการตอนรับผูมาอยูใหมอยางไรบาง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

 
หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสัมภาษณครั้งนี้ดวยดี 

และขออนุโมทนาลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

พระครูสมุหชินวรวัตร ถิรภทฺโท    
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ. 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมลูสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 
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๒๘๓ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๙ 
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๒๙๑ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
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๒๙๖ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๙ 
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ภาคผนวก ฌ. 
รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  

(In-depth interview) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 
 

รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญดานการสัมภาษณเชิงลึก  
(In-depth interview) 

 

 เ พ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนบริบูรณ ผูวิจัยไดสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ท่ีเปนผู เชี่ยวชาญ         
ดานตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ 
ภาค ๑๓ ดังนี้ 
 
 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล                      ตําแหนง 

๑. พระราชวิสุทธิดิลก  ผูชวยเจาอาวาสพระอารามหลวง วัดสามพระยา    
รองเจาคณะภาค ๑๓ 

๒. พระเทพชลธารมุนี  เจาคณะจังหวัดชลบุรี เจาอาวาสวัดบางพระวรวิหาร  
ตําบลบางพระ เขต ๒ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

๓. พระเทพสิทธิเวที  เจาอาวาสวัดเนินพระ เจาคณะจังหวัดระยอง 

๔. พระราชจันทโมลี  เจาอาวาสวัดบูรพาพิทยาราม เจาคณะจังหวัดจันทบุรี  
ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี 

๕. พระบุรเขตธรรมคณี  เจาอาวาสวัดบางปรือ เจาคณะจังหวัดตราด  
ตําบลหวยแรง อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๖. พระศรีศาสนโมลี  เจาอาวาสวัดโคงสนามเปา รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี  
ตําบลทาชาง อําเภอจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี  

๗. พระโบราณพิทักษ  เจาอาวาสวัดลุม เจาคณะอําเภอเมือง  
ตําบลทาประดู อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

๘. พระครูพิพัฒนชยาภรณ  เจาอาวาสวัดบานคาย เจาคณะอําเภอบานคาย  
ตําบลบานคาย อําเภอบานคายจังหวัดระยอง 

๙. พระครูวิบูลปริยัติกิจ  เจาคณะอําเภอศรีราชา วัดพิบูลสัณหธรรม  
ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี  

๑๐. พระครูพิศาลประชานุกิจ เจาอาวาสวัดหนองใหญศิริธรรม เจาคณะอําเภอหนองใหญ 

ตําบลหนองใหญ อําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี 

๑๑. พระครูกัลยาณานุรักษรักษ  เจาคณะอําเภอคลองใหญ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๒. พระครูพิพิธวรคุณ  อาวาสวัดมาบขา เจาคณะอําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

๑๓. พระครูทัสนียคุณากร  เจาอาวาสวัดสัตหีบ เจาคณะอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๑๔. พระอรรถโมลี  เจาอาวาสวัดไผลอม เจาคณะอําเภอเมืองจันทบุรี  
ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุร ี

๑๕. พระครูมงคลปญญากร  เจาคณะอําเภอเมืองตราด เจาอาวาสวัดสุวรรณมงคล  
ตําบลหนองเสม็ด อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

๑๖. พระครูศรีปริยัติโกวิท  เจาอาวาสวัดโขด เจาคณะอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
  



๓๐๓ 
 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล                      ตําแหนง 

๑๗. พระครูปริยตัิธรรมวิโรจน  เจาอาวาสวัดสามผาน เจาคณะอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุร ี

๑๘. นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

๑๙. นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํ านาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

๒๐. นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

๒๑. นางปยะกุล บัวสวัสดิ ์ นักวิชาการศาสนาชํ านาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุร ี

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ. 
รูปภาพประกอบการสมัภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 

 

 
 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิดิลก (ละเอียด กิตฺติสุขุโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยา 
รองเจาคณะภาค ๑๓  ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 

 

 
 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๐๖ 

 

 
 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระเทพสิทธิเวที (สมอิง โชติกโร) ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 

 
 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระราชจันทโมลี (ประเสริฐ วิมโล) ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๐๗ 

 

 
สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระบุรเขตธรรมคณ ี(บังคม รกฺขิตธมฺโม) ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระศรีศาสนโมลี (วิสูติ ปฺาทีโป) ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๐๘ 

 

 
 

สัมภาษณ พระครกูัลยาณานุรักษ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

สัมภาษณ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน (จรูญ พุทฺธสโร) ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๐๙ 

 

 
 

สัมภาษณ พระครูพิพิธวรคุณ (ปรีชา ฉนฺทธมฺโม) ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ พระครูมงคลปญญากร ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 



๓๑๐ 

 

 
 

สัมภาษณ พระครูทัสนียคุณากร (วรรณะ ทสฺสนีโย) ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 

สัมภาษณ พระครูพิพัฒนชยาภรณ (วันชัย ฐานิสฺสโร) ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๑๑ 

 

 
สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระอรรถโมลี (อบ ปสาโท ) ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 

สัมภาษณ พระครูพิศาลประชานุกิจ (ดํารง จกฺกวโร) ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๑๒ 

 

 
สัมภาษณ พระครูศรีปริยัติโกวิท (ช้ิน ปฺาวชิโร) ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 
   

สัมภาษณ พระครูวิบูลปริยัติกิจ (สังขีด จนฺทปฺโ) ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



๓๑๓ 

 

 

สัมภาษณ พระเดชพระคุณ พระโบราณพิทักษ (หัตไทย วิสุทฺธิสาโร) ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดระยอง 
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 
 



๓๑๔ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ นางจันทรธิดา เจริญผล นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ นางปยะกุล บัวสวัสดิ์ นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ  
รักษาการแทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดจันทบุรี 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 



๓๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สัมภาษณ นายบุญสืบ ศรีใส นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ  

รักษาการแทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา จงัหวัดระยอง 
๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ. 
รายช่ือผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

รายช่ือผูเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 
(Focus Group Discussion) 

 

 เพ่ือใหไดขอมูลท่ีครบถวนบริบูรณ ผูวิจัยไดจัดเวทีการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับการปกครองของ
พระสงัฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ภาค ๑๓ ดังนี้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ. 
หนังสือขอเชิญเขารวมการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๙ 
 

 
  



๓๒๐ 
 

 

 

 



๓๒๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๓๒๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 

 
 
 



๓๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๙ 
 

 
 
 



๓๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ. 
รูปภาพประกอบการสนทนากลุมเฉพาะ 

(Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๓ 

 

การสนทนากลุมเฉพาะ ณ หนวยวิทยบริหาร คณะสังคมศาสตร  
วัดปาประดู (พระอารามหลวง) จังหวัดระยอง 

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 



๓๓๔ 

 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 



๓๓๕ 

 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 



๓๓๖ 

 

 
รูปภาพการสนทนากลุมเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๗ 
 

ประวัติผูวิจัย   
 

ช่ือ–ฉายา-สกุล  : พระครูสมุหชินวรวัตร ฉายา ถิรภทฺโท นามสกุล จุลเจือ 
วัน/เดือน/ปเกิด  : วันเสารแรม ๑๓ คํ่าเดือน ๕ ตรงกับวันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๗  
                บิดา นายถวิล จุลเจือ มารดา นางเดือน สัตยซ่ือ  
สถานท่ีเกิด  : บานสีระมัน บานเลขท่ี ๑๖๗ หมูท่ี ๔ ตําบลหวยทับมอญ อําเภอเขาชะเมา 
      จังหวัดระยอง 
การศึกษา  
พ.ศ.๒๕๓๑  : สําเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี ๖ จากโรงเรยีนบานสรีะมัน  
พ.ศ.๒๕๔๖               : สอบไดนักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนวัดหวงหิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
พ.ศ.๒๕๕๒         : สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.)    
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                    

พ.ศ.๒๕๕๖        : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
พ.ศ.๒๕๕๘  : สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)                    
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
อุปสมบท  : วันท่ี ๒๕ เดือน มิถุนายน ๒๕๔๔ ณ วัดหวงหิน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
สังกัด             : วัดหวงหิน ตําบลบานนา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  
       พระครูประภัทรวิริยคุณ วัดตะเคียนงาม เปนพระอุปชฌาย  
       พระอธิการสินสมุทร สุนฺทราจาโร วัดหวงหิน เปนพระกรรมวาจาจารย        
       พระสมุหสมพร ภทฺทวโร วัดตะเคียนงาม เปนพระอนุสาวนาจารย 
ตําแหนงหนาท่ี   
พ.ศ.๒๕๔๗   : รักษาการแทนเจาอาวาสวัดดอนสําราญ 
พ.ศ.๒๕๔๘                 : ครูสอนพระปริยัติธรรม 
พ.ศ.๒๕๔๙                 : พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
พ.ศ.๒๕๕๐                 : เจาอาวาสวัดดอนสําราญ 

ปท่ีเขาศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๗  : หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) 
 Doctor of Philosophy (Buddhist Management) 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ปท่ีสําเร็จการศึกษา : ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ท่ีอยูปจจุบัน : วัดดอนสําราญ ตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   โทร ๐๘๗-๑๔๗๖๒๖๔ 
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