


 
 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทยในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
พระอนันต์  สนฺตจติฺโต (สตัยกุล) 

 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2561 



บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทยในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
พระอนันต์  สนฺตจติฺโต (สตัยกุล) 

 
 
 
 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2561 



THAI SANGHA GOVERNMENT ROLE IN PHUTTMONTHON 
DISTRICT, NAKHONPATHOM PROVINCE 

 

 
PHRA ANAN SANTAJITTO (SATTAYAKUL) 

 
A THESIS SUBMTTED  IN PRATIAL  FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF POLITICAL SCIENCE 
DEPRATMENT OF GOVERNMENT 

GRADUATE  SCHOOL 
MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 

B.E. 2018 







บทคัดย่อ 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์ : บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทย ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

ชื่อนักศึกษา : พระอนันต์ สนฺตจิตฺโต (สัตยกุล) 
ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : การปกครอง 
ปีพุทธศักราช : 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก : รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก 
อาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  ท้าวมิตร 
   

 
 

วิทยานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่
มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ 
พรรษา วุฒิทางธรรม และวุฒิทางโลก แตกต่างกัน  3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่เป็น
พระภิกษุในวัดในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จ านวน 100 รูปเครื่องมือที่ใช้วิจัย คือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test 
or One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ของ

พระสงฆ์ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้าน
การสาธารณูปการ ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการปกครอง ตามล าดับ 

2) พระภิกษุท่ีมีอายุ พรรษา และการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท 
การปกครองของคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 

3) สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ใน
เขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยเรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการศาสน
ศึกษา เรื่อง “การก าหนดนโยบายการส่งพระลูกวัดเข้าฝึกอบรม พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทาง
โลก และทางธรรม เพื่อรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรม
พัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรม แก่ศาสนิกชน” รองลงมาได้แก่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ เรื่อง 



ฉ 
 

“นโยบายให้พระภิกษุในวัด เป็นครูสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนของชาติให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าใกล้
วัด และได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม” ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
เรื่อง“ให้ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ในการบ าเพ็ญกุศลการช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่างๆ ของ
ชุมชน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป” ด้านการสาธารณูปการ เรื่อง “ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของพุทธศาสนิกชน ให้ผู้ดูแล และรับผิดชอบการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถานอาคาร
สถานภายในวัด” และน้อยที่สุดคือ ด้านการปกครอง เรื่อง“วัดควรส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยกับ
พระลูกวัด และยึดถือวินัยสงฆ์เป็นกฎปฏิบัติอย่างเสมอภาค” 

ค าส าคัญ : บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทย ในเขตอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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 The objectives of this thesis were as follows; 1) to study the government role 
of Thai Sangha in Phutthamonthon district of Nakornpatho Province, 2) to compare 
government role in Phutthamonthon district of administrative monks based on their 
age, years in monkhood, and educational backgrounds, and 3) to study a guideline in 
development of the government role of Thai Sangha in Phutthamonthon district of 
Nakornpatho Province. The data were collected from 100 monks through 
questionnaires and analyzed by frequency, percentile, mean, standard deviation, t-test, 
F-test or One-way ANOVA and Scheffé’s test. 

The results of research were found that: 
1) The opinion level of monks on the government role of Thai sangha in 

Phutthamonthon district of Nakornpatho Province was high overall. The highest level 
was on Buddhist propagation, followed by Public Welfare, Public assistance, Religious 
study, Educational welfare, and government respectively. 

2) The monks with different ages, years in monkhood, and Dhamma 
educational levels had different opinion levels towards the government role of Thai 
sangha in Phutthamonthon district of Nakornpatho Province with statistically 
significant figure at 0.05. But those with different levels of general education showed 
no different opinion level on the government role of Thai sangha in Phutthamonthon 
district of Nakornpatho Province.  

3) The recommendations on the government role of Thai sangha in 
Phutthamonthon district of Nakornpatho Province by the most frequency were that: 
In religious study; the monks should be trained in worldly knowledge and Dhamma 
knowledge in order to keep in touch with the social change and have potential in 
mental development and propagation. In educational welfare; the monks should be 
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supported to teach in schools in order that children and youths have a chance to 
study Dhamma from monks. In public welfare; to facilitate people in making merit 
and give assistance to community. In public assistance; Buddhists should participate 
in temple construction, maintenance and renovation. And the last one was in 
government; rules, regulations and disciplines should be enforced equally among the 
monks in temples.  

KEYWORD : Thai Sangha Government Role in Phuttmonthon District, 
Nakhonpahom Province 

 
 



ฌ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงลงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือ
ด้วยดีจากครูอาจารย์ และเพ่ือนสหธรรมิกทุกท่าน ดังน้ี 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรศ.ดร. 
ศรชัย  ท้าวมิตร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนําตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงขออนุโมทนาขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ี 
 ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงแก้ไขจนวิทยานิพนธ์เล่มน้ีสําเร็จลุล่วงไปลงไปได้โดยสมบูรณ์ 
 ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยที่คอย
ช่วยเหลือช้ีแนะแหล่งข้อมูลในการทําวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดีย่ิง 
 ขออนุโมทนาขอบคุณ คุณโยมแม่ อรพิน พ่ึงคํา และครอบครัวผู้ให้การสนับสนุน และให้
การอนุเคราะห์ในการศึกษาครั้งน้ี และนักศึกษารุ่นพ่ีที่เป็นกําลังใจคอยให้ความช่วยเหลือเป็น
แหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารท่ีใช้ในการประกอบทําวิทยานิพนธ์น้ีเป็นอย่างดีย่ิงตลอดจนผู้ให้
การสนับสนุนด้วยดีทุกท่านที่มิได้ประกาศนามได้ครบถ้วน ขอจงเป็นผู้มีส่วนร่วมจากความสําเร็จใน
ครั้งน้ี 
 คุณประโยชน์พร้อมด้วยคุณงามความดีแห่งวิทยานิพนธ์นี้ขอน้อมไว้เพ่ือบูชาแด่พระรัตนตรัย
อันมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้ประสิทธ์ิประสาทสรรพวิชา
ความรู้ทั้งมวล ญาติมิตรทุกท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นกําลังใจเสมอมา และทุกท่านที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับการศึกษาในคร้ังน้ี 
 

พระอนันต์ สนฺตจิตฺโต (สัตยกุล) 



สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย .............................................................................................  จ 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................  ช 
กิตติกรรมประกาศ ...............................................................................................  ฌ 
สารบัญ ...............................................................................................................  ญ 
สารบัญตาราง .....................................................................................................  ฏ 
สารบัญภาพ ........................................................................................................  ท 
บทที่ 1 บทน า .....................................................................................................  1 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ..........................................................  1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย ..................................................................................  3 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย ........................................................................................  3 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย......................................................................................  4 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ...............................................................................  4 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................  4 

บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .............................................................  6 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท ....................................................................................  6 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร .....................................................................  7 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ์ .................................................................  20 
 2.4  สภาพพ้ืนที่ ที่ศึกษา ..........................................................................................  49 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ...........................................................................................  53 
 2.6  กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย ..........................................................................  57 
บทที่ 3 วธิีด าเนินการวิจัย ...................................................................................  59 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ...............................................................................  59 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง ..................................................................................  60 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้การวิจัย .......................................................................................  61 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบเครื่องมือ......................................................................  63 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................................  65 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล ...........................................................................................  65 
 3.7  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล..........................................................................  66 
บทที่ 4 วธิีด าเนินการวิจัย ...................................................................................  68 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................  68 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ...............................................................................  68 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ......................................................................................  70 



 ฎ 

บทที่ 5 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ....................................................  122 
 5.1 สรุปผลการวิจัย.................................................................................................  122 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย ..........................................................................................  128 
 5.3 ข้อเสนอแนะ .....................................................................................................  141 
บรรณานุกรม .........................................................................................  143 
ภาคผนวก .............................................................................................  147 
 ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ................................................  148 
 ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ .................  150 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ....................................  156 
 ภาคผนวก ง รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ...........................................................................  158 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ข้อมูล ........................................  160 
 ภาคผนวก ฉ แบบสอบถาม .....................................................................................  167 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเชิงลึก ...........................................................................  173 
 ภาคผนวก ซ วิเคราะห์ด้วยดัชนี IOC .......................................................................  175 
 ภาคผนวก ฌ ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค ..........  179 
 ภาคผนวก ญ รูปภาพประกอบผู้ให้การสัมภาษณ์ ....................................................  182 
ประวัติผู้วิจัย .......................................................................................................  186 

 
 



 

สารบญัตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ............................................  60 
ตารางที่ 4.1 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ...............................  70 
ตารางที่ 4.2 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพรรษา ..........................  70 
ตารางที่ 4.3 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางโลก ....................  71 
ตารางที่ 4.4 จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางธรรม .................  71 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ....................................................................................................  72 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการปกครอง ......................................................................................................  73 

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านศาสนศึกษา .......................................................................................................  74 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ .........................................................................................  75 

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณูปการ ............................................................................................  76 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ .....................................................................................  77 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ..............................................................................  78 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  โดยรวม จําแนกตามอายุ .........................................................................................  79 



 ฐ 

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีอายุต่างกัน ...  80 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะ 
 สงฆ์ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีอายุ 
  ต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ...........................................................  80 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการปกครอง จําแนกตามอายุ ..........................................................................  81 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มีอายุ 
  ต่างกัน .......................................................................................................................  81 
ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะ 
 สงฆ์ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง  
  ที่มีอายุต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ................................................  82 

ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามอายุ ...........................................................................  83 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มีอายุ 
  ต่างกัน .......................................................................................................................  83 

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามอายุ .............................................................  84 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
  ที่มีอายุต่างกัน ..........................................................................................................  84 

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามอายุ .................................................................  85 
 
 



 ฑ 

ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
  ที่มีอายุต่างกัน ..........................................................................................................  85 

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จาํแนกตามอายุ .........................................................  86 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
  ที่มีอายุต่างกัน ..........................................................................................................  86 

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามอายุ ...................................................  87 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ  
  ศาสนา ที่มีอายุต่างกัน .............................................................................................  87 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  โดยรวม จําแนกตามพรรษา ....................................................................................  88 
ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีพรรษา 
  ต่างกัน ..........................................................................................................................  89 
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะ 
 สงฆ์ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่ม ี
  พรรษาต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ................................................  89 

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการปกครอง จําแนกตามพรรษา .....................................................................  90 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ 
 ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง  
  ที่มีพรรษาต่างกัน .....................................................................................................  90 
 



 ฒ 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามพรรษา ......................................................................  91 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่ม ี
  พรรษาต่างกัน ...........................................................................................................  91 

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามพรรษา ........................................................  92 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
  ที่มีพรรษาต่างกัน .....................................................................................................  92 

ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามพรรษา ............................................................  93 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
  ที่มีพรรษาต่างกัน .....................................................................................................  93 

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จาํแนกตามพรรษา ....................................................  94 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
  ที่มีพรรษาต่างกัน .....................................................................................................  94 

ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามพรรษา ..............................................  95 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ  
  ศาสนา ที่มีพรรษาต่างกัน ........................................................................................  95 
 



 ณ 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางโลก .............................................................................  96 
ตารางที่ 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ 
 ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีวุฒิทาง 
  โลกต่างกัน ...................................................................................................................  96 

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการปกครอง จําแนกตามวุฒิทางโลก ..............................................................  97 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มีวุฒิ 
  ทางโลกต่างกัน..........................................................................................................  97 

ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางโลก ...............................................................  98 
ตารางที่ 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มีวุฒิ 
  ทางโลกต่างกัน..........................................................................................................  98 

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางโลก .................................................  99 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
  ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน ..............................................................................................  99 

ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทางโลก .....................................................  100 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
  ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน ..............................................................................................  100 
 



 ด 

ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จาํแนกตามวุฒิทางโลก .............................................  101 
ตารางที่ 4.54 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
  ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน ..............................................................................................  101 

ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามวุฒิทางโลก .......................................  102 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ  
  ศาสนา ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน .................................................................................  102 

ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางธรรม ...........................................................................  103 
ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีวุฒิทางธรรม 
  ต่างกัน ..........................................................................................................................  104 
ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะ 
 สงฆ์ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีอายุ 
  ต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ...........................................................  104 

ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการปกครอง จําแนกตามวุฒิทางธรรม ............................................................  105 
ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มี 
  วุฒิทางธรรมต่างกัน .................................................................................................  105 

ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางธรรม .............................................................  106 
 



 ต 

ตารางที่ 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่ม ี
  วุฒิทางธรรมต่างกัน .................................................................................................  106 

ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางธรรม ...............................................  107 
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการศึกษาสงเคราะห์  
  ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน ............................................................................................  107 

ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทางธรรม ..................................................  108 
ตารางที่ 4.67 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
  ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน ............................................................................................  108 

ตารางที่ 4.68 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จาํแนกตามวุฒิทางธรรม ...........................................  109 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
  ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน ............................................................................................  109 

ตารางที่ 4.70 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ 
 บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามวุฒิทางธรรม ....................................  110 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย  
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ  
  ศาสนา ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน ...............................................................................  110 
ตารางที่ 4.72 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ..........  111 
ตารางที่ 4.73 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการศาสนศึกษา .....  111 



 ถ 

ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ ....  112 
ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ ......  112 
ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ...  113 
ตารางที่ 4.77 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
 ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
  ศาสนา .......................................................................................................................  113 
ตารางที่ 4.78 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
  ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปรยีบเทียบทั้ง 6 ด้าน ....  114 

 
 



ท 

สารบญัภาพ 

  หน้า 

ภาพที่ 2.1 สรปุกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................  58 

 

   



บทที่1  
บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 
 
พระพุทธศาสนา เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดสถาบันหน่ึงใน 3 สถาบัน คือ สถาบันชาติ 

สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระพุทธศาสนามีส่วนอย่างมาก ในการให้ความ
ช่วยเหลือต่อสังคมไทย และสังคมไทยจะขาดพระพุทธศาสนามิได้ นับต้ังแต่โบราณกาล มา
พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการทําหน้าที่กล่อมเกลาจิตใจ และจริตนิสัยพฤติกรรมของประชาชนคน
ไทยให้มีความรัก ความสามัคคีต่อสถาบันชาติ และสถาบันกษัตริย์เมื่อเกิดมีวิกฤตการณ์ทางสังคมข้ึน 
พระสงฆ์มี บทบาทในการเป็นตัวประสานด้วยการใช้ธรรมะทางพระพุทธศาสนาเพ่ือนําพาประชาชน
คนไทยให้อยู่กันด้วยความสงบสุข ตลอดจนทําหน้าที่ในการให้บริการตามความจําเป็นกับสังคมไทย 
ตาม ความต้องการของประชาชน ทั้งยังมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้แก่ประชาชน และ 
ประเทศชาติมาแล้วเป็นอันมากต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สถาบันพระพุทธศาสนาดังที่กล่าวมายัง เป็น
ที่พ่ึงสุดท้ายของประชาชนอีกด้วย 

วิถีชีวิตชุมชนของคนไทยส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นชุมชนเล็กๆ ร้อยละ 90 กระจายกัน อยู่
โดยทั่วไป ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 10 จะเป็นชุมชนเมืองหรือชุมชนขนาดใหญ่ เช่น ในเขต
จังหวัด เขตเทศบาล สุขาภิบาล ที่มีความเพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค ส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนที่
หนาแน่นลักษณะชุมชนพัฒนา แต่ในส่วนที่เป็นชุมชนกําลังพัฒนาหรือ ชุมชนท่ียังด้อยพัฒนาอยู่จะ
เป็นชุมชนขนาดเล็ก ๆ ห่างไกลคมนาคมท่ียังขาดแคลนด้าน สาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่ภาครัฐย่ืนมือเช้าช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึง จะเป็นชุมชนที่ กระจายกันอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ลักษณะเป็นกลุ่ม
หมู่บ้านเป็นหลัก และมักจะมีวัดต้ังอยู่ในใจกลางของ หมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านมักจะมีวัดเป็นศูนย์
รวมจิตใจถือเป็นศาสนสมบัติส่วนกลางที่คนในชุมชนน้ัน ๆ ต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันบํารุงรักษา
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานของชุมชนของเขา วัด จึงเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมหรือดํารงวิถีชีวิต
ทางสังคม และวัฒนธรรมสังคมไทยในชนบท ส่วนใหญ่จะมีที่อยู่อาศัยอยู่รอบ ๆ วัด เพราะประชน
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงใจ มีวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาต้ังแต่เกิดจนตาย 

ดังน้ัน การที่พุทธศาสนิกชนได้อุทิศตน และเสียสละให้กับวัด เช่น แรงกาย แรงใจ 
ทรัพย์สินเงินทอง และปัจจัยต่าง ๆ ให้กับวัด และอุปถัมภ์บํารุงพระสงฆ์โดยเฉล่ียประมาณหน่ึงในห้า
ส่วนของรายได้ในครอบครัว นอกจากน้ันวัดยังนับเป็นศูนย์กลางชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม เป็นสถานที่สงเคราะห์ให้ที่
พักพิงแก่ผู้ยากไร้ เป็นสถานที่พักพิงจิตใจของชุมชน เป็นด้น 
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จึงเห็นได้ว่า วัดมีความสําคัญต่อชาวพุทธในด้านต่างๆ อย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง อิทธิพลของ
พระพุทธศาสนาที่อยู่เหนือจิตใจประชาชนคนไทย และความรู้สึกนึกคิดของคนไทย ส่วนใหญ่ด้วย ผู้ที่
ได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธสาสนาจึงได้รับการยอมรับนับถือเหนือกว่า ความมั่งคั่งหรือการมี
อํานาจใด ๆ นอกจากน้ันการบวชเป็นพระภิกษุย่อมได้รับการกล่อมเกลาจิตใจให้ได้ประพฤติตนอยู่ใน
กรอบของพระธรรมวินัย สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีงามย่ิงขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยมีความละเอียดอ่อนจิตใจมั่นคงเพราะผลพวงที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ย่อมจะช่วยส่งเสริม
ให้เกิดสติปัญญา มีทั้งความรู้ และความคิดรอบคอบย่ิงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวน้ีประเพณีโบราณจึงถือ
ว่า การบวชเรียนของชายไทยนั้น ย่อมเป็นปัจจัยสําคัญย่ิงที่จะเป็นพ้ืนฐานนําบุคคลที่จะลาสิกขาออก
ไปสู่การแต่งงานมีครอบครัวในโอกาสข้างหน้าด้วย ซึ่งเป็นประเพณีที่คนไทยสืบทอดกันมาตั้งแต่
โบราณกาล 

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพ่ือใช้ปกครองคณะสงฆ์ การบวช 
นอกจากจะเป็นไปตามพระธรรมวินัย และประเพณีแล้ว ยังต้องให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ คณะ
สงฆ์ และกฏระเบียบแห่งกฎมหาเถรสมาคมด้วย คือ พระอุปัชฌาย์ที่ได้รับการแต่งต้ังน้ัน ต้องมี
คุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์กําหนด จึงจะทําหน้าที่ในการให้การบรรพชา อุปสมบทแก่
กุลบุตรได้ พระอุปัชฌาย์จะต้องทําหน้าที่เป็นประธานรับผิดชอบในการตรวดสอบกุลบุตรที่จะบวช 
และรับผิดชอบพิธีกรรมการบรรพชาอุปสมบทตามบทบัญญัติแห่งกฎมหาเถรสมาคม (ปัจจุบันใช้ พ.ศ. 
2505- 2535) (พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535) 

พระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพระสังฆาธิการทําหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ ประชาชน
จะมีความศรัทธาเช่ือมั่นที่จะนําบุตรหลานไปบวชเรียน และให้อยู่ในปกครองด้วยน้ัน ย่อมจะต้องต้ัง
ความหวังไว้ค่อนช้างสูงที่จะได้รับการฝึกอบรมด้านอุปนิสัยพฤติกรรมของบุตรหลานของตนให้เป็นคน
ดีของพระพุทธศาสนา เป็นผู้นําทางคุณธรรม และจริยธรรมของสังคมใน ชุมชนได้ 

สําหรับพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ น้ัน ถือว่ามี
ความสําคัญต่อองค์กรพระพุทธศาสนามาก เพราะนอกจากจะต้องปฏิบัติศาสนกิจตามหน้าที่โดยปกติ
แล้ว ยังต้องรับภาระหน้าที่ในฐานะพระสังฆาธิการท่ีได้รับมอบหมายจากทางคณะสงฆ์อีกส่วนหน่ึง
ด้วย จึงต้องรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ในศาสนกิจอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในพันธกิจใน 6 ด้าน คือ 
1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้าน
การสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์มีความรู้ ความสามารถ ได้
เข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาสังคม ทําหน้าที่ในการพัฒนาตน พัฒนาองค์กร ในรูปแบบที่
หลากหลาย เมื่อมีการศึกษาถึงชีวประวัติ ของพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาสังคม ย่อมเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คณะสงฆ์ เป็นการเชิดชูเกียรติประวัติให้แก่พระสงฆ์เหล่าน้ัน เน่ืองจาก
บางครั้งผลงานที่พระสงฆ์ทํา ไม่ได้นํามาศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังถึงกระบวนการที่พระสงฆ์เหล่าน้ัน



3 
 

ทําหน้าที่เผยแผ่อยู่ จึงทําให้ไม่ทราบว่ามีเหตุปัจจัยใดที่ทําให้การทํางานของพระสงฆ์เหล่าน้ันทํางาน
สัมฤทธิผล เมื่อมีการเข้าไปศึกษาอย่างเป็นระบบก็จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ในการที่จะเข้าไป
ทราบ และดําเนินตาม หรือแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องอย่างไรก็ตาม ก็มีพระสงฆ์ที่ประสบความสําเร็จใน
การ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้รับการยอมรับในการพัฒนาสังคมอยู่ พระสงฆ์ควรมีการพัฒนาต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน มีความเป็นอุฎฐานสัมปทา คือ มีความเพียบพร้อมด้วยความพากเพียร บากบ่ัน 
ประดุจลุกขึ้นตลอดเวลา มีความเป็นอารักขสัมปทา คือ เพียบพร้อมด้วยการดูแลทรัพย์สิน เงินทอง 
ตลอดจนกระทั่งความประพฤติของตนความเป็นกัลยาณมิตร คือ เพียบพร้อมในการ คบคนดีเป็นมิตร 
ตลอดจนกระทั่งทําตนเป็นคนดีเพ่ือเป็นมิตรแก่คนอ่ืน และมีความสมชีวิตา คือ เพียบพร้อมด้วยการใช้
จ่ายทรัพย์สินเงินทองให้พอเหมาะ พอสม พอคู่ และพอควร ซึ่งเป็น แบบอย่างที่ดีต่อพระสงฆ์ และ
บุคคลโดยทั่วไปได้นําไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกตลอดกาล 

จากเหตุผลสําคัญดังกล่าวจึงทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจใคร่จะศึกษา.“บทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” ทั้ง 6 ด้านได้แก่ 

1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 
3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการสาธารณูปการ 
5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พุทธพระศาสนา 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ใน
เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ พรรษา วุฒิทางธรรม และวุฒิทางโลก แตกต่างกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

  

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑลจังหวัด

นครปฐม 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมท้ังสิ้น 133  รูป 

1.3.3 ขอบเขตด้านสถานที่ 
ได้แก่พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเฉพาะในเขตอําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม 

1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใช้เวลาดําเนินการศึกษาวิจัย ต้ังแต่เดือน มกราคม  พ.ศ.2560 ถึงเดือน กรกฎาคม

2560 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน 
 

1.4 สมมติฐานของการวจิัย 
 

1.4.1 พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ต่างกัน 

1.4.2 พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีพรรษา แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ต่างกัน 

1.4.3 พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วุฒิทางธรรม แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ต่างกัน 

1.4.4 พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีวุฒิทางโลกแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ต่างกัน 

 
1.5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
1.5.1 ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่

มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
1.5.2 ทําให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
1.5.3 ทําให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อบทบาทการปกครองของคณะ

สงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจยั 
 
ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิดเฉพาะตัวโดยไม่มีใครบังคับช้ีนํา 

และไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจหรืออิทธิพลของใคร ๆ 
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บทบาท หมายถึง ความคิด และการกระทําหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งการกระทํา และ
ความคิด ภายในข้อจํากัดที่พึงกระทําได้ 

พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุที่จําพรรษาในวัด สังกัดในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

การปกครองคณะสงฆ์ไทย หมายถึง พระภิกษุไทยที่มีตําแหน่งทางการปกครอง ได้แก่ 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค, จังหวัด, อําเภอ, ตําบล และเจ้าอาวาส เป็นต้น 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย หมายถึงภาระงานของพระสงฆ์ไทย มี 6 ด้าน คือ 
ด้านการปกครอง หมายถึง การปกครองของคณะสงฆ์ไทย แบ่งเป็นเจ้าคณะภาค จังหวัด 

อําเภอ ตําบล และเจ้าอาวาส  
ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ แบ่งเป็นระดับนักธรรม ตรี โท 

เอก ระดับบาลี ได้แก่ ประโยค 1-2 ประโยคเปรียญธรรม 3-9 ประโยค และระดับปริยัติสามัญ คือ
เรียนเช่นเดียวกับระดับมัธยมของกรมสามัญศึกษา 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาที่คณะสงฆ์อนุเคราะห์ให้เปิดโรงเรียนใน
วัด เช่นระดับประถม มัธยม เป็นต้น   

ด้านการสาธารณูปการ หมายถึง การทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เช่นการจัดกิจกรรม
อบรมเยาวชน เป็นต้น 
 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือด้านการบริจาคสิ่งชองช่วยเหลือคนที่ได้
ทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนยากประสบภัยพิบัติ เป็นต้น 
 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่นพระธรรมทูต 
พระธรรมจาริก พระจริยนิเทศ เป็นต้น 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง อายุ พรรษา วุฒิทางธรรม วุฒิทางโลก ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   
 อายุ หมายถึง อายุของพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1) 21-30 ปี 2) 31-40 ปี  
และ 3) 41 ปีขึ้นไป 
 พรรษา หมายถึง พรรษาของพระสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ 1) 1-5 
พรรษา, 2) 6-10 พรรษา และ 3) 11 พรรษา ขึ้นไป 
 วุฒิทางธรรม หมายถึง ที่สอบได้นักธรรม 1) ช้ันตรี, 2) ช้ันโท  และ 3) ช้ันเอก 
 วุฒิทางโลก หมายถึง วุฒิที่สําเร็จการศึกษาระดับสามัญศึกษา แบ่งเป็น 3 คือ 1) ตํ่ากว่า 
อนุปริญญา, 2) อนุปริญญา และ 3) สูงกว่าอนุปริญญา 

 



บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี  
2.1  แนวคิดเก่ียวกับบทบาท   
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
2.3  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ์  
2.4  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
2.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
 
บทบาทกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยของสังคมแตกต่างกันออกไป ดังที่

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
 
2.1.1 ความหมายของบทบาท 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หน้า 459) ให้ความหมายของบทบาท หมายถึง “การทําตาม

บท การทําตามบทโดยปริยายหมายความว่า การกระทําตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ เช่น บทบาทของครู 
ของพ่อแม่” 

ทิตยา สุวรรณชฎ (2510, หน้า 9) ได้อธิบายเก่ียวกับบทบาทไว้ว่า บทบาทเป็นลักษณะ
ของพฤติกรรมที่ถูกกําหนดโดยตําแหน่ง และได้แบ่งบทบาทออกเป็น บทบาทตามอุดมคติ (Ideal 
Role) หรือทบทวนที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางสังคมควรปฏิบัติ และบทบาทที่ปฏิบัติจริง (Actual Role) 
หรือทบทวนที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางสังคมจะต้องปฏิบัติจริง โดยกล่าวว่า “บทบาทท่ีปฏิบัติจริงน้ีเป็น
ผลรวมของบทบาทตามอุดมคติ บุคลิกภาพของอารมณ์ขณะแสดงบทบาท และอุปกรณ์ของผู้ดํารง
ตําแหน่ง รวมถึงปฏิกิริยาของผู้เก่ียวข้อง” เป็นที่ยอมรับกันในสังคมท่ัวไปว่า บทบาทมีส่วนร่วม
เก่ียวกับฐานะ ตําแหน่งของบุคคลที่ดํารงอยู่ และจะแสดงออกมาทางการกระทําหรือพฤติกรรมตาม ที่
ผู้อ่ืนคาดหวัง พฤติกรรมดังกล่าวมีปัจจัยซึ่งเป็นแรงผลัดดันให้เกิดบทบาทที่แตกต่างกัน  
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 สรุปได้ว่า บทบาท หมายถึง การกระทํากิจกรรมใด ๆ ในการดําเนินกิจกรรมตามสถานะ 
ภาพที่บทบัญญัติได้กําหนดไว้ เช่น การบริหารกิจการของคณะสงฆ์ ก็จะมีบทบาทการบริหารต่างจาก
การบริหารภาคเอกชน บทบาทการบริหารของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย 6 บทบาทท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบเป็นต้น  

 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  

 
 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารน้ันถือเป็นเรื่องของการวางแผนงานเพ่ือดําเนินงานตาม

กระบวนการที่ได้ต้ังเอาไว้เพ่ือให้บรรลุผลที่ได้ต้ังไว้ และได้มีนักวิชาการทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทยได้
ให้ความหมาย และได้ออกแบบทฤษฎีไว้หลายท่านดังที่ได้ค้นคว้ามาเป็นแนวทางในการวิจัยในครั้งน้ี 
ดังน้ี  

 
 2.2.1 ความหมายเก่ียวกับการบริหาร  
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานของ

องค์การ เพราะเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ หรือความล้มเหลวความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเคร่ืองบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่สําคัญ จะนําไปสู่ความก้าวหน้า 
การบริหารเป็นลักษณะการทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคล ในองค์การ ซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นัก
บริหารจะต้องคํานึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษย์ไม่ว่าใน
ครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังน้ันการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
และจําเป็นต่อการที่จะดํารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมีนักบริหารนักวิชาการ และนักการศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ จากการตรวจสอบเอกสารปรากฏว่า มีผู้ให้
ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร ไว้หลายท่าน ซึ่งสรุปได้ดังน้ี  

เฮนรี่ ฟาโย (Henri Fayol) (1930, pp. 17-18) ได้สรุปสาระสําคัญของหลักการบริหารไว้
ดังน้ี  

1. หน้าที่ทางการบริหาร (Management function) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร 
5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling)  

2. ผู้บริหารจะต้องมีลักษณะพร้อมด้วยความสามารถทางร่างกายจิตใจไหวพริบการศึกษาหา
ความรู้เทคนิคการทํางาน และประสบการณ์ต่าง ๆ  
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3. หลักการบริหาร ซึ่งมีหลักทั่วไปที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้บริหาร 14 ข้อ คือ  
 1) หลักการเก่ียวกับอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ (Authority and responsibility)  
 2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (Unity of command)  
 3) หลักการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (Unity of direction)  
 4) หลักการธํารงไว้ซึ่งสายงาน (Scalar of chain)  
 5) หลักการแบ่งงานกันทํา (Division of work, or specialization)  
 6) หลักเก่ียวกับระเบียบวินัย (Discipline)  
 7) หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลรองจากประโยชน์ส่วนร่วม (Subordination of 

individual to general interest)  
 8) หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (Remuneration)  
 9) หลักของการรวมอํานาจไว้ส่วนกลาง (Centralization)  
 10) หลักของการมีระเบียบเรียบร้อย (Order)  
 11) หลักของความเสมอภาค (Equity)  
 12) หลักของการมีเสถียรภาพของการว่าจ้างทํางาน (Stability of tenure)  
 13) หลักของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)  
 14) หลักของความสามัคคี (Esprit de corps)  
ศจี อนันต์นพคุณ (2542, หน้า 3) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคล

ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปนําทั้งศาสตร์ และศิลป์มาใช้ในการทํางานร่วมกันเพ่ือความสําเร็จในเป้าหมายของ
องค์การที่กําหนดไว้โดยอาศัยปัจจัยการบริหารอย่างเหมาะสม และใช้กระบวนการบริหารอย่างมีระบบ  

วิโรจน์ สารรัตนะ (2542, หน้า 1) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการดําเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่สําคัญ คือ การจัดการองค์การ วาง
แผนการติดตาม และการควบคุมการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
อํานวยการ (Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคน และ
ทรัพยากรอ่ืน  

ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2534, หน้า 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การบริหาร หมายถึงการบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหน่ึงภายในองค์การซึ่งมีลําดับ
การทํางานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสําคัญในการบริหารงานมีเงินทุนเครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบด้วย  

สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์ (2542, หน้า 16) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริหาร หมายถึงศิลปะใน
การใช้บุคคลอ่ืนร่วมกับปัจจัยในการจัดการเพื่อให้กิจกรรมดําเนินไปได้ตามวัตถุประสงค์ และ
สนองตอบความคาดหวัง และจัดโอกาสให้บุคคลเหล่าน้ันมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
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สิรภพ เหล่าลาภะ (2545, หน้า 140) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการบริหารไว้ 2 นัย คือ  
1) คําว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่าปริหารมาจากศัพท์ว่าปริ แปลว่ารอบ และ ธาตุในความนําไป 
ดังน้ันคําว่า บริหาร จึงแปลว่านําไปโดยรอบอีกสํานวนหน่ึง คําว่าบริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, 
หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห ปริหริต สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนีหลีก
หนีหลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่าผู้สามารถบริหารปัญหา และนําปัญหาไปโดยรอบ หรือกําจัดปัญหาให้
หมดสิ้นไป 2) คําว่า บริหารแปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Administer และ Administration แปล
ความหมายคือ การปกครองดําเนินการอํานวยการจัดการจัดให้ส่งเสริม และบํารุง  

สมคิด บางโม (2545, หน้า 62-63) ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่สําคัญ และมี
ความจําเป็น ต่อองค์การ ดังน้ี 

1) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะดําเนินการไปทําไม เพ่ืออะไร และต้องการ
อะไรจากการดําเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะผลิตเพ่ือ
ใครต้องการผลตอบแทนเช่นใดถ้าหาไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะบริหาร
การดําเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลสําเร็จเพราะไม่มีเป้าหมายกําหนดไว้แน่นอน  

2) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุ และเครื่องใช้เพ่ือประกอบการดําเนินงานรวมไปถึง
ความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่มีเครื่องจักร 
(Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามา ซึ่งในปัจจุบันมีความจําเป็นมากขึ้น  

3) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์
ซึ่งกัน และเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการทํางานร่วมกัน และที่เกิดขึ้น
จริง ๆ ด้วยการนําปัจจัยทั้งหลายเบ้ืองต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไม่เกิดความ 
สัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น  

4) ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงานน้ันสิ่งที่วัดผลสําเร็จของงานว่าบรรลุ
เป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การหมายถึง ความสามารถของ
องค์การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่มีอยู่
ระยะสั้นโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยนําเข้า และค่าใช้จ่ายกับปัจจัยนําออก และรายได้ขององค์การ  

สมยศ นาวีการ (2539, หน้า 12) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึงการ
ตัดสินใจ และการบริหารที่มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานระยะยาวขององค์การประกอบด้วยการ
กําหนดกลยุทธ์ และการควบคุมกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบประเมินโอกาส และอุปสรรคภายใน 
สภาพแวดล้อมภายนอก และมุ่งตรวจสอบประเมินจุดอ่อน และจุดแข็งอุปสรรคภายในสภาพแวดล้อม
ภายในบริษัท 
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สุพิณ เกชาคุปต์ (2544, หน้า 92-93) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation 
Management) เป็นแนวทางการบริหารที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดการ
วางแผน และการตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่เขามีส่วนรับผิดชอบอยู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
องค์การทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กร
ใดที่ใช้นโยบายการบริหารแบบนี้เป็นการแสดงให้พนักงานได้รู้ว่าฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญของ
พนักงานที่มีต่อความสําเร็จขององค์การทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีมีความภูมิใจ และรับผิดชอบต่องาน
อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจในการทํางานที่ดีวิธีหน่ึง 

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารน้ันจะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบ 
ด้วย การวางแผนการจัดองค์การการสั่งการหรือการมอบหมายงานการประสานงานการรายงาน และ
การงบประมาณ นอกจากน้ีองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่
แน่นอน ทรัพยากรในการบริหาร มีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
บริหารงานซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีจะครอบคลุมไปถึง การบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์  

 
2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร  
การบริหารงานเป็นเรื่องของการทํางานที่เป็นขั้นเป็นตอน และคิดอีกอย่างหน่ึงคือ การ

ทํางานที่มีการวางแผนเพ่ือที่ทํางานได้อย่างไม่ผิดพลาดหากมีการวางแผนงานก่อนลงมือดังจะเห็นได้
จากนักวิชาการที่ได้ออกแบบเป็นโมเดลหรือขั้นตอนการทํางาน และการบริหารงานไว้หลาย ๆ ท่าน
ดังน้ี  

สมยศ นาวีการ (2545, หน้า 49) ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารไว้ว่า การบริหารงานไม่ว่า
จะเป็นรูปแบบผู้นําโครงสร้างระบบราชการ และหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การแห่งหน่ึงสามารถนํามา
ประยุกต์ไปใช้กับองค์การเรียกว่า วิธีดีที่สุด (One best way) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในแต่ละ 
องค์การจะเผชิญกับสถานการณ์เฉพาะที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองไม่มีหลักสากลใดท่ีสามารถใช้ได้กับทุก
ปัญหาผู้บริหารต้องศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณ์จากกรณีศึกษา (Case study) จํานวนมาก 
และวิเคราะห์ว่าวิธีการใดที่สามารถใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ  

คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2549, หน้า 9) ได้กล่าวถึง
แนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นกําเนิดในการ
เสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้ดังน้ี 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางดําเนินการไว้ล่วงหน้า 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การกําหนดโครงสร้างหน่วยงาน และระบุหน้าที่
โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน  



11 

3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การทําให้เกิดการดําเนินงานตามท่ีได้มีการ
กําหนดไว้ซึ่งการบังคับบัญชาที่ ดี น้ันจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือการยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้  

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน และ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพ่ือให้การทํางานสําเร็จ  

5. การควบคุม (Controlling) การติดตามการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เด่น ชะเนติยัง (2533, หน้า 52) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับการบริหารไว้ว่าการบริหารมี

ลักษณะเป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์กล่าวคือ การบริหารจัดเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
เพราะมีองค์ประกอบของความรู้ (Knowledge) มีหลักเกณฑ์ (Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่
เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชาจิตวิทยา 
สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ส่วนในทางปฏิบัติน้ันจะขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์ และทักษะ
ของผู้บริหารแต่ละคนที่จะนําความรู้หลักการ และทฤษฎีไปปรับ หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องศิลปะดังน้ันนักบริหารที่เก่งต้องมีศาสตร์ และศิลป์  

ทองหล่อ เดชไทย (2544, หน้า 5) ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นการจัดการอย่างมีระเบียบ
แบบแผนเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทําให้งานดําเนินไปอย่างราบรื่นบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ด้วยความร่วมมือของกลุ่มบุคคล และยังเสนอว่า “การบริหาร” และ “การ
จัดการ” น้ันบางคร้ังอาจให้แทนกันได้เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีหวังผลข้ันสุดท้ายอย่างเดียวกัน คือ 
ความสําเร็จของงาน “การบริหาร” ใช้มากในการบริหารรัฐกิจส่วน “การจัดการ” ใช้มากในทางธุรกิจ 
หรืออาจกล่าวว่า “การบริหาร” มุ่งเน้นที่การกําหนดนโยบาย และการวางแผนส่วน “การจัดการ” 
เป็นการนําเอานโยบาย และแผนไปดําเนินให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2536, หน้า 1–10) ได้กล่าวว่า กระบวนการบริหารเกิดได้หลาย
แนวคิด เช่น โพสด์คอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick) และลินดอล 
เออร์วิค (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่การวางแผน (Planning) 
การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) การ
ประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะท่ี
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน 
(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC)  

เสนาะ ติเยาว์ ได้กล่าวถึงหลัก สําคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ  
1. การบริหารเป็นการทํางานกับคน และโดยอาศัยคนหมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคมคือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันทํางานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
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จะต้องรับผิดชอบให้สําเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอ่ืนมิฉะน้ันจะทํางานไม่สําเร็จสาระสําคัญ
ของการบริหารในข้อน้ีแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารท่ีประสบความสําเร็จจะต้องมีสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีคือ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีดีมีความเป็นผู้นํา และสามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ และมีความสามารถทํา
ให้งานบรรลุเป้าหมายได้  

2. การบริหารทําให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
ต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําให้สําเร็จลงได้ เป้าหมายเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้บริหาร
จะต้องทําให้บรรลุได้น้ันจะต้องมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถทําให้
สําเร็จเป้าหมายสูงเกินไปก็ทําให้ สําเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ําไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่สอง 
การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้องระบุ
เวลาที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายน้ัน  

3. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผล และประสิทธิภาพคําว่า ประสิทธิผล 
หมายความว่า ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดส่วนคําว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ทํางานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด หรือเสียค่าใช้จ่ายตํ่าสุดการทํางานให้สําเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
คํานึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วยการทําให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการ และการ
ใช้ทรัพยากรตํ่าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

4. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจํากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้อง ตระหนัก 2 ข้อใหญ่ ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรน้ันจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้ และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังน้ันการบริหาร กับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่จํากัดอย่างไรส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้า และบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปผู้บริหารที่ประสบความ 
สําเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้
เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น  

สรุปได้ว่า แนวคิดเก่ียวกับการบริหารน้ันจะครอบคลุมถึงหน้าที่ในการบริหารอันประกอบ 
ด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการหรือการมอบหมายงาน การประสานงาน การรายงาน 
และการงบประมาณ นอกจากน้ีองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ที่
แน่นอนทรัพยากรในการบริหารมีความประสานระหว่างกัน และประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
บริหารงานซึ่งแนวคิดเหล่าน้ีจะครอบคลุมไปถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการบริหารเชิงกลยุทธ์  
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2.2.3 ความหมายของการบริหารในทางพระพุทธศาสนา  
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการพระพุทธศาสนาไว้

ดังน้ี  
พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงการบริหารว่า เป็นการดําเนินไปได้แห่งกิจการที่กระทําด้วยปัญญา 

กระทําด้วยความหวัง และต้องทําเพ่ือสังคมหรือน้อยที่สุดทําเพ่ือตัวเอง ต้องมีการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคด้วยสติปัญญา (2536, หน้า 9 -12) 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2541, หน้า 2-3) กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะแห่งการทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน และนักบริหารมีหน้าที่วางแผน จัดองค์กร 
แต่งต้ังบุคคลอํานวยการ และควบคุมทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทางเดียวกัน
เพ่ือสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการบริหารต่าง ๆ ที่ใช้กับ
ทั่วไปพอสรุปได้ 3 ลักษณะ แต่ที่ ดีที่สุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเป็นสําคัญโดยยึดเอา
ความสําเร็จเป็นพ้ืนฐานทําให้งานสําเร็จ ไม่เอาความขัดแย้งส่วนตัวมาเก่ียวข้อง และยินดีรับคําแนะนํา
จากทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะได้ทั้งนํ้าใจคน และผลของงาน วิธีน้ีเรียกว่า 
“ธรรมาธิปไตย” คือ ใช้ทั้งพระเดช และพระคุณ  

พระมหาเสริมชัย ชยมงฺคโล (2541, หน้า 3) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร เป็นการ
บริหารวัด และการปกครอง กายบริหาร คือ การดูแลรักษาตนเอง การบริหารวัด คือ การปกครอง 
ดูแลรักษาพระสงฆ์ สามเณร และบุคคลอ่ืน ๆ ที่อาศัยในวัด ส่วนการปกครองคณะสงฆ์เริ่มจากระดับ
วัดถึงองค์กรระดับสูงขึ้นไปในสังคมสังฆมณฑลทั่วประเทศ  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2550, หน้า 25-32) กล่าวว่า ผู้บริหารงานที่ดี
จะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะทําให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะสําหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความ
หนักแน่นมั่นคง และสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามรถใน
การแบ่งงานให้ลูกน้องทําตามความชํานาญของแต่ละบุคคล และรู้จักกระจายอํานาจให้แก่ลูกน้องได้
ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง ดังน้ันผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของ
บุคคลในองค์การ 

สรุปได้ว่า การบริหารในพระพุทธศาสนาไม่มีความแตกต่างจากการบริหารทั่วไป แต่จะ
มุ่งเน้นการบริหารด้วยปัญญา โดยที่ผู้บริหารต้องมีศีลธรรมประจําใจ ไม่มีอคติในการบริหารงาน มี
ความรู้ ความสามารถ และรู้จักการเสียสละ เพ่ือการบริหารงานให้สําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กําหนด 

 
2.2.4 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
พระพุทธเจ้าทรงเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับมนุษย์ และจุดมุ่งหมายของมนุษย์จากแนวเดิม 

ซึ่งเป็นความคิดตามหลักศาสนาพราหมณ์ และลัทธิอ่ืน ๆ พระพุทธองค์ทรงสอนว่า การยึดมั่นใน
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ตัวตน (อัตตา) ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในสังคม ทําให้คนเราคิดถึงตัวเองมากกว่าสังคม ส่วนการละ
ตัวตน จะทําให้คนเรามีความสํานึกต่อสังคมได้มากขึ้น การละตัวตนจะต้องอาศัยการจัดระบบสังคม
เสียใหม่ แต่การเสนอให้เปลี่ยนแปลงสังคมย่อมติดขัดที่ผู้ปกครองซึ่งรักษาอํานาจของตนเน่ืองจากตน
มีฐานะที่ดีอยู่แล้ว ดังน้ันจึงได้เสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที่ถือว่าเป็นต้นแบบของการ
บริหารที่มาต้ังแต่สมัยพุทธกาล (ปรีชา ช้างขวัญยืน, 2538, หน้า 42-43) ดังน้ี  

1. ในการบัญญัติพระวินัย มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติ
ของพระภิกษุ แต่พระวินัยน้ันเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช่สงฆ์หรือผู้แทนสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ อย่างที่
รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่มีจุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้
สงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทิน และกิเลสต่าง ๆ ทําให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส และเป็นเคร่ือง
ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แก่ภิกษุทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชน์ 10 ประการ คือ เพ่ือความดีแห่งสงฆ์ 1 เพ่ือความสําราญ
แห่งสงฆ์ 1 เพ่ืออยู่สําราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 1 เพ่ือป้องกัน อาสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน 1 
เพ่ือกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 1 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 1 เพ่ือความ
เลื่อมใสย่ิงของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 1 เพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม 1 เพ่ือถือตามพระวินัย 1”  

2. ในด้านการบริหารพระวินัยในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไม่มากนักพระพุทธองค์ทรงบริหาร
พระศาสนาด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกท่ีสําคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะ 
ช่วยแบ่งเบาภาระบ้างตามความจําเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมขึ้น และมีผู้ขอเข้าอุปสมบทในพุทธ
ศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้ โดยให้ผู้ขอบวชเปล่ง
วาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพ่ิมขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ใน
การทํากิจกรรมทั้งปวงของพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การกําหนดเขต
สีมา การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับมอบให้สงฆ์เป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้
ทรงกําหนดไว้น่ันเอง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์ในรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมน้ันไม่บัญญัติในพระ
วินัย แต่ก็ไม่ได้ขัดพระวินัยเป็นต้น 

3. ด้านอธิกรณ์ของสงฆ์ สถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอย่างคล้ายกับ
สถาบันตุลาการทางอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระทําของ
บุคคลในสังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระทําหรือความประพฤติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม 
ฝ่ายอาณาจักมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่ายอาณาจักร 
และพุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่ลักษณะการ
ลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดที่ร้ายแรงบางอย่าง
ของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สําหรับฝ่ายอาณาจักรอาจไม่ถือว่าผิด เป็นต้น 
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นักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงหลายท่านได้คิดค้นการบริหารงานออกมาเป็นทฤษฎีที่หลายท่านได้
ศึกษาแล้วสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง และทําให้การทํางานประสบผลสําเร็จมาแล้วหลายหน่วยงาน 
ดังน้ี  

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึง การบริหารเป็นวิธีการทําให้งาน
สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ สําเร็จ มี 5 ประการ ตามคําย่อ ภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” ดังน้ี คือ  

1. P คือ Planing หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือความ 
สําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือ กําหนดทิศทางขององค์กร  

2. O คือ Organizing หมายถึง คือ การจัดองค์กร เป็นการกําหนดโครงสร้าง ความ 
สัมพันธ์ของสมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทํา และการกระจายอํานาจ  

3. S คือ Stafing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร 
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  

4. D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการตาม
แผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้นํา  

5. C คือ Controling หมายถึง การกํากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กร รวมท้ังกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร  

ธงชัย สันติวงษ์ ได้นําหลักการงานของ เฟรดริค ดับเบิลยู. เทเลอร์ (Frederick W. 
Taylor) บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ใน 
หลักการ (Principles) ที่ สําคัญ 4 ประการ คือ  

1. ต้องมีการคิดค้น และกําหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) สําหรับงานแต่ละอย่างคือ 
ต้องมีการกําหนดวิธีการทํางานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถทํางานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด  

2. ต้องมีคัดเลือก และพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความสําคัญ และคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้อง กับคนงานนอกจากน้ีต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการทํางานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานที่จะให้ทํา  

3. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเก่ียวกับวิธีการทํางานควบคู่กับการพิจารณาคนงานน้ี 
คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทํางานใหม่ที่ได้กําหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึง
โอกาสท่ีเขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการทํางานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น  
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4. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหาร และคนงานฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจํากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่าน้ันจากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มี
หลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ทําให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมา และได้เสนอแนะว่าผู้บริหารต้องมี
บทบาทเป็นจุดกลางของปัญหา และความสําเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์ และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดสําหรับกลุ่มให้ดีขึ้น 
และมากขึ้นเรื่อย ๆ (2543, หน้า 47–48) 

ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความ
เช่ือว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับ
การบริหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร (Management Functions) 5 ประการ คือ  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารท่ีจะต้องทําการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกําหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการทํางานในอนาคต  

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจําต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่าง ๆ และอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เคร่ืองจักรสิ่งของ และตัวคนอยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม ใน
อันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสําเร็จได้  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่าง ๆ ต่อผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาซึ่งจะกระทําให้ผลสําเร็จด้วยดีโดยท่ีผู้บริหารจะต้องกระทําตนเป็นตัวอย่างที่ดี
จะต้องเข้าใจคนงานของตนจะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทํางานของคนงาน และองค์การท่ีมีอยู่
รวมถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้น และล่องนอกจากน้ียังต้องทํา
การประเมินโครงสร้างขององค์การ และผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจําอีกด้วยหากโครงสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จําเป็นต้องปรับปรุง เช่นเดียวกันถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพการไล่ออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้นก็เป็นสิ่งจําเป็นต้องทํา  

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเช่ือมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และกํากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการท่ีจะต้องกํากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ทําไปน้ันสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ เฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol) ว่า
ได้กําหนดหลักการในการบริหารจัดการขึ้น 14 ประการเป็นส่วนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพของกระบวนการบริหารจัดการ ดังน้ี  
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1. การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เฮนรี ฟาร์โย ได้เสนอว่าคนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากข้ึน หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักการน้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้  

2. อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร์ และ
เฮนรี ฟาโยล ได้ให้ความสําคัญของอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบอํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการ
ของแวปเบอร์จะได้มาจากตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชาส่วนอํานาจหน้าที่แบบ
ไม่เป็นทางการจะได้รับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอํานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน  

3. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล กล่าวว่าคําสั่ง สองคําสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทํางาน เช่น การรายงานจะมีความเก่ียวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้คําสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
คําสั่งสองคําสั่งน้ีทําให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และทําให้เกิดการสับสนในลําดับขั้นของ
อํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธ และอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เช่ือฟัง  

4. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การความสัมพันธ์ของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับขั้นของการบริหารจัดการจํานวนที่ดี
ที่สุดของลําดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการองค์การ 
(Organizing) ซึ่งการจํากัดจํานวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทําให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน
ระดับกลาง และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืน ๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์น้ีช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เน่ืองจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอ่ืน 
และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้นสําหรับการทํางานข้ามแผนกหรือการทํางานข้ามสายน้ันเป็น
การสร้างทีมงานข้ามสายซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้นําของแต่ละทีม  
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5. การรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว้ที่ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การซึ่งอํานาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชา แต่
เป็นการกําหนดว่าควรมีการรวมอํานาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไรอย่างไร และมีการกระจายอํานาจ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และคนงานในระดับล่างอย่างไรสิ่งน้ีถือว่ามีความสําคัญเน่ืองจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ  

6. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร และคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การองค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะทํา
ให้ขาดประสิทธิภาพ และขาดประสิทธิผลซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทํางานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์หลักการในข้อน้ี ยึดหลักว่ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมาย และแผนเดียวกัน  

7. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน  

8. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตําแหน่งน้ันในการจัดหา เพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงตําแหน่ง และหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการช้ีวัดว่าตําแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคตการวางแผนเก่ียวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบันเน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะกําหนดตําแหน่งหน้าที่สําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจตําแหน่งหน้าที่ของตน  

9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต่าง ๆ โดย
ปราศจากการส่ังการจากผู้บังคับบัญชาผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มน้ีนับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การเน่ืองจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การ และความต้องการ
ของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําให้เกิดความสมดุลซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีวัดความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนา และการบริหารงาน  

10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อํานาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมาสําหรับอํานาจของผู้บังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เก่ียวข้องกับ



19 

ผู้บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด และทํางานอย่าง
เข้มแข็ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้นําภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย  

11. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส และ
แผนการแบ่งกําไรเป็นการช่วยกระตุ้นการทํางานของพนักงานได้การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานมีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จขององค์การระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพสามารถให้
ความยุติธรรมทั้งพนักงาน และองค์การรวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัลเพ่ือเป็น
การสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นโดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรม และตอบสนองความ
พึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้าง และลูกจ้างเท่าที่จะทําได้  

12. ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงานมีความ 
สําคัญต่อการจ้างงานระยะยาวเมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทํางานเป็นทีมเป็นระยะ
เวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของ
องค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาด
ใหญ่ในญี่ปุ่น  

13. ผลประโยชน์ส่วนตัวมีความสําคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ (Subordination 
of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การถือว่าเป็นประโยชน์
ของทุก ๆ คนหรือของทุกกลุ่มในองค์การในขณะที่องค์การยังดําเนินกิจการอยู่จะต้องมีการกําหนด
ผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การ และสมาชิกภายในองค์การ  

14. ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ่มในการออกแบบประยุกต์ของอํานาจหน้าที่ตามลําดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สําคัญในการที่ทําให้องค์การบรรลุผลสําเร็จ และมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได้หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหาร และคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่
สําคัญ เพราะความสามัคคีคือพลังเมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให้องค์การมีความแข็งแกร่ง  

ติน ปรัชญพฤทธิ์ ได้เสนอภารกิจ สําคัญในการบริหารไว้ 7 ประการ คือ  
1. การวางแผน หมายถึง การกําหนดโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องลงมือ

ปฏิบัติตามลําดับวางแนววิธีปฏิบัติ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานน้ันก่อนลงมือปฏิบัติการ  
2. การจัดองค์การ หมายถึง การจัดรูปโครงสร้าง หรือเค้าโครงของการบริหารโดยกําหนด

อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อย หรือตําแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจนพร้อมด้วยกําหนด
ลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลําดับช้ันแห่งอํานาจหน้าที่สูงตํ่าลดหลั่นลงไป  
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3. การจัดคนเข้าทํางาน หมายถึง การบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหน่วยงานการ
บริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนทํางานมาบรรจุ การแต่งต้ัง การฝึกอบรม และการ
พัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน และการ
บํารุงรักษาสภาพของการทํางานให้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป  

4. การสั่งการ หมายถึง การอํานวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังจากการได้วิเคราะห์ 
และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ัน ๆ  

5. การประสานงาน หมายถึง การประสานงาน หรือติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานย่อย หรือ
ตําแหน่งต่าง ๆ ในองค์การเพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการทํางานที่ซ้ําซ้อนหรือ
ขัดแย้งกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกัน เพ่ือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ  

6. การรายงาน หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยังหน่วยงานที่เก่ียว 
ข้องทั้งบน และล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะสะดวกแก่การประสานงานอ่ืนจะเป็น
การสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญไปในตัวด้วย 

7. การงบประมาณ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากร หรือการทํางบประมาณการเงิน วางแผน
หรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบ และรัดกุม  

สรุปได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้สําหรับตัดสินใจ เพ่ือเป็น
แนวทางในการบริหารหน่วยงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยการดําเนินการดังกล่าว
น้ันต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกัน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามลําดับขั้นตอน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร  

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคณะสงฆ์  
 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการบริหารงานของคณะสงฆ์ที่ต้องให้ความสําคัญต่อการ

ดูแลคณะสงฆ์ ดังน้ันจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คือรูปแบบของการปกครองสงฆ์ไว้เพ่ือ
เป็นรูปแบบของการดูแล และการปกครองคณะให้อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม  

 
2.3.1 พระราชบัญญัติการดูแลกิจการคณะสงฆ์มีระเบียบการ  
การจัดโครงสร้างการบริหาร และการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราช 

บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีเกิดจากความต้องการของรัฐบาลซึ่งในสมัย
น้ันมีจอมพลสฤษด์ิ ธนรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปล่ียนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศท่ีนิยมการรวบอํานาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้นํามาซึ่ง
ความล่าช้า และความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังน้ัน จึงเห็นว่าการแยกอํานาจบัญชาการ
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คณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทาง คือ สังฆสภาคณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2484 ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งต้ังคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นใน พ.ศ.2503 เมื่อคณะกรรมการทํางานสําเร็จรัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 โดยคําแนะนํา และยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับน้ี คือ “โดยที่การจัดดําเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอัน
แบ่งแยกอํานาจดําเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลอํานาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายใน
ปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่าน้ันเป็นผลบ่ันทอนประสิทธิภาพแห่งการดําเนินกิจการจึงสมควรแก้ไข
ปรับปรุงเสียใหม่ให้สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์มหาเถรสมาคม
ตามอํานาจกฎหมาย และพระธรรมวินัยทั้งน้ีเพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” โดยการ
ปกครองคณะสงฆ์ในยุคน้ีอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความหมายกว้างขวางมากเพราะถ้า
พิจารณาเทียบเคียงกับอํานาจหน้าที่ของสังฆสภาคณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรตามที่บัญญัติแยก
อํานาจกันไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 แล้วจะพบว่าอํานาจหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งสามส่วนน้ัน
ได้รวมกันเป็นอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม กล่าวอีกนัยหน่ึง ก็คือ อํานาจหน้าที่ของสังฆสภา 
คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้รวมกันเป็นอํานาจหน้าที่
ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีจุดเด่นในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมี
องค์เดียว และพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิ และ
กรรมการมหาเถรสมาคมมี 21 รูป เหมือนเดิมแต่ว่าอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีกําหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าฉบับ 2505 คือ 

1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม  
2) ปกครอง และกําหนดการบรรพชาสามเณร  
3) ควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่การสาธารณูปการ 

และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์  
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน  
เพ่ือการน้ีให้มหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออก

คําสั่ง มีมติหรือออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะ
มอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อํานาจหน้าที่
ตามวรรคหน่ึงก็ได้ภาพรวมการปกครองคณะสงฆ์ไทยอยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ฉบับ พ.ศ.2505 โดยกําหนดอํานาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535 เก่ียวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอํานาจหน้าที่ของสังฆ
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มนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีอํานาจที่
เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ  

1) ด้านการปกครอง  
2) ด้านศาสนศึกษา 
3) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
4) ด้านการสาธารณูปการ 
5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  
6) ด้านการเผยแผ่พุทธพระศาสนา 
เพ่ือการกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ และการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์  
1. รัฐ และมหาเถรสมาคมควรร่วมกําหนดนโยบายให้พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย์เพ่ือ

ปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดศาสนธรรม และสามารถนําหลักศาสนธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้  
2. สถาบันผลิตพระสังฆาธิการควรกําหนดนโยบายแผน และมาตรการในการพัฒนา

ศักยภาพของพระสงฆ์ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งฟ้ืนฟู 
และพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์รวมทั้งเป็น
กัลยาณมิตรของศาสนิกชนสามารถปลูกฝัง และฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการดํารงชีวิต  

3. วัดควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุกคือจัดโครงการ และกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยดึงศาสนิกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด และพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม และชุมชนมี
ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ  

4. มหาเถรสมาคมควรมีมาตรการให้ยุติพุทธพาณิชย์อันเป็นการลดความศรัทธาของศาสนิกชน  
5. พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรม และจรรยาเพ่ือปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ

ประชาชนในท้องถิ่น  
6. ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับควรให้ความสําคัญแก่วัด และพระสงฆ์ที่มีบทบาทให้การ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาเยาวชน และศาสนิกชนในแต่ละบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณความก้าวหน้าด้านสมณศักด์ิการพัฒนาศักยภาพ 
และเชิดชูยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะสงฆ์  

 
2.3.2 ความหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการคณะสงฆ์  
การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการวางแผนการปกครองคณะให้เป็นอยู่ด้วยความ

เรียบร้อยมีระเบียบแบบแผนที่มีการปกครองเป็นคณะให้คณะสงฆ์ได้อยู่อย่างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการบริหารกิจการคณะสงฆ์เพ่ือดูแลในด้านต่าง ๆ ด้วยความ
เรียบร้อยจึงได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไว้ดังน้ี  
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สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุโญ) (2540 ข, หน้า 26-27) ได้กล่าวถึง
แนวคิดการบริหารวัด ว่า ต้องปฏิบัติให้ได้ตามหลัก สะอาด สว่าง และสงบ ดังน้ี  

1) สะอาด หมายถึง การดูแล และการจัดการวัดที่ดี ไม่สกปรกรกรุงรังจัดเสนาสนะเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นทีเกิดศรัทธาปสาทะแก่ผู้มาพบเห็นไม่สร้างความขุ่นข้องใจแก่ผู้มาเยือน  

2) สว่าง หมายถึง การจัดวัดที่ดูโปร่ง สบายตาไม่รกทึบ หรือมีความสลับซับซ้อน เน้นความ
เรียบง่าย และประโยชน์ให้สอยสูงสุด  

3) สงบ หมายถึง วัดเป็นสถานที่ที่สงบจากอบายมุข ไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม ร่มเย็นเป็นสุข 
ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ.  

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2541, หน้า 3) ได้กล่าวถึงความหมายของการ
ปกครองคณะสงฆ์ หรือการบริหารคณะสงฆ์ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาว่า การปกครอง ตาม
ความหมายในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพ่ือการศึกษาการปกครอง และความสงบเรียบร้อยที่
เกิดจากการปกครองนั้นมิใช่เป็นจุดหมายในตัว แต่เป็นปัจจัยคือสภาพเอ้ือเพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคล
บรรลุจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของการศึกษาทั้งสิ้น ถ้าไม่ปกครองด้วย
การศึกษาก็ต้องปกครองด้วยอํานาจเมื่อปกครองด้วยอํานาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไป
ในทางที่ขัดแย้งกันด้วยเหตุน้ีการปกครองแบบใช้อํานาจใช้อาญา และจะเน้นการลงโทษมากย่ิงขึ้น
ตามลําดับไม่ใช่การปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบกําจัดคนเลวน่ันเอง  

การบริหารการปกครองคณะสงฆ์ไทย อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ พ.ศ.2505 โดยกําหนดอํานาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 เก่ียวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็นอํานาจหน้าที่ของสังฆ
มนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 ปัจจุบันมหาเถรสมาคม มีอํานาจที่
เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ  

1) ด้านการปกครอง คือ เป็นแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติในการปกครองคณะสงฆ์ 
เรียกว่า ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  

2) ด้านการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของทั้งของบรรพชิต และคฤหัสถ์ หรือ การศึกษา
เล่าเรียนพระปริยัติสัทธรรม โดยแบ่งการศาสนศึกษา 2 แผนก คือ แผนกบาลี และ แผนกธรรม 
รวมถึงการศึกษา และการจัดให้มีการเรียนพระธรรมวินัยเป็นส่วนหน่ึงเสริมอีกด้วย  

3) การศึกษาสงเคราะห์ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูล และการช่วยเหลือ
เก้ือกูลการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน นอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผู้กําลังศึกษาโดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภท คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ โรงเรียนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ทั้งน้ี การต้ังทุนสงเคราะห์ นักเรียนเป็นงานหน่ึงของคณะ
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สงฆ์จัดอยู่ในการศึกษาสงเคราะห์ที่เป็นงานของคณะสงฆ์ดําเนินการโดยคณะสงฆ์เพ่ือประชาชนมี
หลักเกณฑ์ และวิธีการไว้ชัดเจนตามประกาศของมหาเถรสมาคม และข้อบัญญัติที่กําหนดไว้  

4) ด้านการสาธารณูปการ คือ การก่อสร้าง และการบูรณะปฏิสังขรณ์ หมายถึง การก่อสร้าง 
และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน การอ่ืนเก่ียวกับการวัดคือ การสร้าง การต้ัง การรวม 
การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัด มีพระภิกษุ อยู่จําพรรษา 
และการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง กิจการอ่ืน ๆ ของวัด เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร เป็นต้น  

5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ คือ การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่พระสงฆ์หรือ
วัดวาอารามต่าง ๆ จัดทําอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ  

 (1) การดําเนินกิจการเอง เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การต้ังมูลนิธิเพ่ือช่วย 
เหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การกําหนดเขตอภัยทาน  

 (2) การเก้ือกูลกิจการของผู้อ่ืน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนการช่วยเหลือทาง
ราชการในการป้อง และแก้ไขปัญหายาเสพติด  

 (3) การเก้ือกูลสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การ
สร้างฌาปนสถาน การสร้างประปา และไฟฟ้า  

 (4) การเก้ือกูลประชาชน และสรรพสัตว์ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การ
สงเคราะห์คนชรา และคนพิการ  

6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งที่เชิงรับ และเชิงรุก 
การเผยแผ่เชิงรับหมายถึง การเผยแผ่ด้วยการเทศน์การสอนธรรมเป็นหลัก ส่วนการเผยแผ่เชิงรุก 
หมายถึงการใช้การสงเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นตัวนําคนเข้าหาธรรม ดังน้ัน การศึกษาสงเคราะห์ 
และสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นวิธีการเผยแผ่เชิงรุก   

พิภพ กาญจนะ ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารวัดว่า ครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้ากับพระ
สาวกไม่ได้เป็นผู้สร้างวัดการบริหาร และการจัดการวัดเป็นหน้าที่ของคนสร้างวัดให้ พระพุทธองค์ 
และพระสาวกไม่ได้เป็นเจ้าของวัด และไม่อยู่ติดวัด เพราะจาริกสั่งสอนไปตาม นิคมต่าง ๆ ปัจจุบัน
การบริหาร และการจัดการวัดเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส ซึ่งตาม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
แก้ไขโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติไว้ว่า วัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้แทนใน
กิจการทั่วไป ดังน้ันเจ้าอาวาสต้องมีศาสตร์ และศิลป์ในการบริหารจัดการวัดในการบริหาร และ
จัดการวัดจะต้องประกอบด้วยการวางแผนการจัดองค์การ การบริหารงานบุคคลการอํานวยการ การ
ประสานงาน การประเมินผลงาน และการงบประมาณ  

สรุปได้ว่า ความหมายของการบริหารวัด เป็นการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งใน และ
นอกวัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่วัด ซึ่งหมายถึง การจัดวางโครงสร้างในการดําเนินงาน และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ให้มีลําดับขั้นตอนที่มีระเบียบแบบแผนที่เหมาะสม เพ่ือสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน เพราะวัดเป็นสถานที่สาธารณะ และเป็นแหล่งรวมใจของชาวพุทธ ดังน้ัน วัดจึงควรมี
การจัดการกับทรัพยากรท่ีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2.3.3 การบริหารกิจการคณะสงฆ์  
1. ด้านการปกครอง 
ในการปกครองคณะสงฆ์ แบบแผนการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

หลักกําหนดหน่วยงานเขตปกครอง ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบงานหรือคณะผู้รับมอบงานในการ
ปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆ์ และส่วนย่อย ได้แก่ แบบแผนกําหนดอํานาจหน้าที่การควบคุม
บังคับบัญชาการประสานงานการต้ังผู้รักษาการแทน และการวางระเบียบวิธีปฏิบัติอ่ืน ๆ  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 3-4) ได้กล่าวถึงระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์กําหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกาย และเจ้าคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัด และ
พระภิกษุสามเณรในนิกายน้ัน ๆ โดยมีระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ดังน้ี 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางมีมหาเถรสมาคมเป็นศูนย์รวมอํานาจการ
ปกครอง และกิจการคณะสงฆ์ทั้งสิ้นของคณะสงฆ์ไทยเป็นศูนย์รวมเขตปกครอง และเจ้าคณะใน
ส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางโดยกําหนดเขตปกครองได้แก่เขตปกครองบังคับบัญชา
เจ้าคณะเจ้าอาวาส และพระภิกษุสามเณรในนิกายน้ัน ๆ ในส่วนกลางจะแยกส่วนการปกครองเป็น
คณะมหานิกายเรียกว่า “หน” มี 4 หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ในส่วนของ
คณะธรรมยุตเรียกว่า คณะธรรมยุตจะรวมเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และวัดธรรมยุติทั้งหมด
เข้าเป็นเขตเดียวกัน การปกครองสงฆ์ในส่วนกลางได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการสังกัดใน
ส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง และ
ประสานงานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตนเรียกว่า หน มี 
เจ้าคณะใหญ่ 5 หน คือ  

1. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง  
2. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  
3. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก  
4. เจ้าคณะใหญ่หนใต้  
5. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 47) ได้กล่าวว่า การควบคุม 

และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครอง
ดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองของตนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระ
ธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งน้ี คําว่า “การปกครอง” แปลว่าการควบคุมดูแลรักษา
ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่ 
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พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) (2548, หน้า 76–77) กล่าวว่า งาน
ปกครองเป็นงานนํางานลึกซึ้งกว้างขวางย่ิงใหญ่ละเอียดอ่อนย่ิงกว่างานทั้งหลาย และเป็นงานที่ทําไม่
เสร็จต้องคอยปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาถ้างานปกครอง
ดําเนินไปอย่างใดงานอ่ืน ๆ ก็จะดําเนินไปอย่างน้ันถ้างานปกครองดําเนินไปไม่ได้งานบริหารลักษณะ
อ่ืน ๆ ก็ดําเนินไปไม่ได้เช่นกัน 

ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า งานการควบคุม และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็น
งานเก่ียวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม ดังน้ี  

1) พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติเพ่ือให้พร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์  

2) พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมเพ่ือรู้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศา
สนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของสงฆ์เป็นต้น  

3) ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัยแต่คงไว้ซึ่ง
หลักศาสนธรรม  

สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ไทย อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2505 โดยกําหนดอํานาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535 เก่ียวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ที่เคยถูกจัดเป็น อํานาจหน้าที่
ของสังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 ปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีอํานาจ 
ที่เก่ียวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) ด้านการปกครอง 2)ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษา
สงเคราะห์ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์  6) ด้านการเผยแผ่พุทธพระ
ศาสนา 

การบริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะที่ว่ากรรมการทั้งหมดร่วมกัน 
รับผิดชอบงานทั้ง 6 ประเภท โดยไม่มีการแต่งต้ังเป็น “กระทรวง” ให้ชัดเจน แล้วมอบหมายให้กรรม 
การรูปใดรูปหน่ึงทําหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือกํากับดูแลเป็นการเฉพาะ และการบริหารงานกิจการ
คณะสงฆ์ มีอํานาจคือ  

ก. อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคมในฐานะท่ีปฏิบัติหน้าที่ของสังฆสภา มหา
เถรสมาคมจึงมีอํานาจฝ่ายนิติบัญญัติ ดังน้ี  

 1)  ตามกฎมหาเถรสมาคม  
 2)  ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม  
 3)  วางระเบียบมหาเถรสมาคม  



27 

 4)  ออกคําสั่งมหาเถรสมาคม  
 5)  มีมติมหาเถรสมาคม  
 6)  ออกประกาศมหาเถรสมาคม  
ข.  อํานาจบริหารของมหาเถรสมาคม โดยที่อํานาจการปกครอง และบริหาร กิจการ 

คณะสงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิมได้ตกเป็นอํานาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังน้ัน มหาเถรสมาคมจึง
มีอํานาจหน้าที่ด้านการบริหาร ดังต่อไปน้ี  

 1)  จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์  
 2)  จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค   
 3)  จัดตําแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  
 4)  แต่งต้ัง และถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์ และในนามคณะกรรมการมหาเถร

สมาคมน้ัน จะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม แต่งต้ังอีกหลายคณะ คือ  
  1)  คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์  
  2)  คณะกรรมการอํานวยการพระธรรมทูต  
  3)  คณะกรรมการร่างกฎนิคหกรรม  
  4)  คณะกรรมการจัดต้ังทุนสาธารณสงเคราะห์ และศึกษาสงเคราะห์  
  5)  คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.)  
การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันน้ี มีการแบ่งเขตปกครองตามลําดับช้ันคือ ต้ังแต่

เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และเจ้าอาวาส โดยแบ่ง
สายการปกครอง ดังน้ี  

1) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค 
1, 2, 3, 13, 14, และ 15  

2) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค 
4, 5, 6 และ 7  

3) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย 
ภาค 8, 9, 10, 11, และ12  

4) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ มหานิกาย ภาค 
16, 17, และ 18  

5) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติก 
นิกายทุกภาค และเขตการปกครองคณะสงฆ์แบ่งตามภาค 18 ภาค ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ 
ภาค 1- ภาค 18 เป็นต้น  
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ส่วนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามความในมาตรา 22 
ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ที่กําหนดขึ้นตําแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะ
ตามลําดับช้ันต่อไปน้ี  

1)  เจ้าคณะภาค  
2)  เจ้าคณะจังหวัด  
3)  เจ้าคณะอําเภอ  
4)  เจ้าคณะตําบล  
5)  เจ้าอาวาส  
ค. อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคมการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความใน

คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ ตรากฎ
มหาเถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ.2521 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมนี้ แบ่งอํานาจการ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ออกเป็น 3 ช้ัน คือ  

1) การพิจารณาช้ันต้น เป็นอํานาจของเจ้าอาวาสที่ภิกษุถูกฟ้องสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟ้อง 
เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะก็ให้เป็นอํานาจของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือ ขึ้นไปอีกขั้นหน่ึง  

2) การพิจารณาช้ันอุทธรณ์เป็นอํานาจของคณะผู้ พิจารณาช้ันอุทธรณ์ซึ่งจะ 
ประกอบด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือช้ันขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในช้ันต้น  

3) การพิจารณาช้ันฎีกา เป็นอํานาจของมหาเถรสมาคมคําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ
มหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึงที่สุดจะเห็นได้ว่าการที่ฝ่ายรัฐบาลได้
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ออกมาบังคับใช้ได้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักรเพราะการออกพระราชบัญญัติฉบับน้ีรัฐบาลได้ช่ือว่าให้
การอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ทั้งน้ีเพราะ คณะสงฆ์ไม่มีอํานาจลงโทษพระภิกษุผู้ประพฤติล่วงละเมิดพระ
ธรรมวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ยอมสละสมณเพศ ทั้งไม่มีอํานาจลงโทษผู้ใส่ความคณะสงฆ์หากคณะสงฆ์
ปล่อยไว้ย่อมจะนําความเสื่อมเสียมาสู่วงการคณะสงฆ์ในกรณีคณะสงฆ์จําจะต้องพ่ึงอํานาจรัฐเพ่ือ
สร้างความศักด์ิสิทธ์ิให้กับพระธรรมวินัย และความบริสุทธ์ิแห่งพระศาสนาแม้ว่ามหาเถรสมาคมมี
อํานาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ข้อน้ีไม่ได้หมายความว่าคณะสงฆ์มีอิสระจากการควบคุมของ
กลไกของรัฐ  

หน้าที่ และอํานาจเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนโดยท่ีวัดเป็นสถาบันหลักในการ
ปกครอง และการดําเนินกิจการคณะสงฆ์ และพระศาสนาที่สําคัญสุดกฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมี
ฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดในกิจการทั่วไปให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดเจ้า
อาวาสน้ันมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัด และมีฐานะเป็นผู้แทนวัดทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 
แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์เจ้าอาวาสจึงเป็นผู้มีความสําคัญต่อความเสื่อมความเจริญของคณะสงฆ์ และ
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พระศาสนาแม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ก็มีฐานะอย่างเดียว กับเจ้าอาวาส เพราะความสําคัญ
ดังกล่าว จึงบัญญัติหน้าที่ และอํานาจเจ้าอาวาสไว้โดยชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้กําหนดอํานาจ และหน้าที่ของเจ้า
อาวาสไว้ในหมวด 5 ว่าด้วยเรื่องของวัดไว้ในมาตราที่ 37-38 มีข้อความดังต่อไปน้ี  

มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังน้ี  
1) บํารุงรักษาวัดจัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี  
2) ปกครอง และสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานัก อาศัยอยู่ในวัด 

น้ันปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคมข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม  
3) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์  
4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล  
มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอํานาจ ดังน้ี  
1) ห้ามบรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด  
2) สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด  
3) สั่งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทํางานภายในวัดหรือ 

ให้ทําทัณฑ์บน หรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิต หรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิดคําสั่งเจ้าอาวาสซึ่ง
ได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมายมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคม  

อน่ึง เพราะวัดจะต้องมีเจ้าอาวาส หรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งอาจปฏิบัติ
หน้าที่ ได้ไม่ว่างเว้นเลย จึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา 39 ดังน้ี  

 “มาตรา 39 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
แต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอํานาจ และหน้าที่
เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม”  

 
หน้าที่ และอํานาจตามมาตรา 37 และ 38 เป็นหน้าที่ และอํานาจโดยภาพรวมส่วน 

อํานาจ และหน้าที่โดยส่วนย่อยยังมีในบทบัญญัติอ่ืน ๆ อีกส่วนรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย  

การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันน้ีได้มีการพัฒนาเป็นลําดับจากการได้มีการตรา 
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์กําหนดรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยการ
จัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจน และเป็นสัดส่วนในการบริหารงานคณะสงฆ์มากย่ิงขึ้น และ
มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนําการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ 



30 

และมีกฎหมายพระราชบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการ
ปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่ มีรูปแบบที่ปฏิบัติ
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน รูปแบบแนวคิด และวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ ซื่อว่ามีการส่วน สําคัญ
ย่ิงในการบริหารจัดการให้องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะน้ัน ผู้ที่จะเป็นผู้นําในการ
ปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันน้ีต้องเป็น ผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้
เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์ และสังคมโดยรวม  

2. ด้านศาสนศึกษา  
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาของ

บรรพชิต และคฤหัสถ์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหน่ึงที่สําคัญย่ิงในอํานาจหน้าที่ของมหาเถร
สมาคมมีความตอนหน่ึงว่า “ควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ์ (ม.15 ตรี) และใน
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มหาเถรสมาคมได้กําหนดวิธีดําเนินการควบคุม และส่งเสริม
การศาสนศึกษาว่า “ควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ดําเนินไปด้วยดี”  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 41) ได้กล่าวถึงการจัดการ 
ศาสนศึกษา ดังกล่าวว่า คณะสงฆ์ยังมิได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้โดยชัดเจนแต่โดยหลักสูตร และเน้ือ
วิชาแล้ว คงอนุมานได้ว่า มีวัตถุประสงค์ 9 ประการ คือ  

1. เพ่ือพระสงฆ์รักษาตน และหมู่คณะ  
2. เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์ 
3. เพ่ือใช้พัฒนาชาติบ้านเมืองด้วยคุณธรรมของพระศาสนา  
4. เพ่ือใช้ในกิจการคณะสงฆ์ และการพระศาสนา  
5. เพ่ือรักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา  
6. เพ่ือสร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนา  
7. เพ่ือความม่ันคงแห่งพระพุทธศาสนา  
8. เพ่ือความต้ังมั่นแห่งพระสัทธรรม  
9. เพ่ือความม่ันคงของประเทศชาติอันเป็นส่วนรวม 
พระมหาสมทรง สิรินฺธโร และคณะ (2525, หน้า 42-43) ที่ได้กล่าวว่า บทบาทท่ีวัด 

และพระสงฆ์จะทําได้คือ การศึกษาการเผยแผ่ และการสงเคราะห์ซึ่งในส่วนของการศึกษาน้ัน เป็น
การให้บริการด้านการศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นับเป็นทางหน่ึง
ในการสร้างอุบาสก อุบาสิกา ให้ได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพ และเป็นกําลังของศาสนาอีกประการ
หน่ึงก็คือการไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคมด้วยธรรมทานการที่ให้
พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดังกล่าวน้ีจะทําให้เยาวชน และสังคมเห็น
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ความสําคัญของวัด และพระสงฆ์ซึ่งคณะสงฆ์จะต้องช่วยจัดการศึกษาแผนกบาลีอันเป็นการศึกษา
พระพุทธศาสนาโดยตรงเพ่ือให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้ และการศาสนศึกษาให้เจริญก้าวหน้า 
การศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี และแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลัก และสําคัญย่ิงของคณะ
สงฆ์ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ  

1. พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติเพ่ือให้พร้อมที่จะ
ปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์  

2. พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมเพ่ือรู้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผ่ศาสนธรรมแก่ศา
สนิกชน เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมายกฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น 

3. ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัย แต่คงไว้ซึ่ง
หลักศาสนธรรม 

การศาสนศึกษา (พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ทองดี), 2546, หน้า 77) หมายถึง 
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และมุ่งให้ศึกษาตามหลักไตรสิกขา คือ สีลสิกขา การอบรมกาย วาจา จิตสิกขา 
การอบรมใจ ปัญญาสิกขา การอบรมกาย วาจา ใจ ด้วยปัญญา การศึกษาตามหลักพุทธศาสนา 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ระดับ ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นรู้สัจจธรรมเมื่อรู้แล้วจะได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และสร้างสรรค์ในตัวเองในคนอ่ืน และสังคมการศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนานั้นเป็นการศึกษาพระปริยัติธรรม และการศึกษาอื่น ๆ อันสมควรแก่สมณะการบวช
เรียนคือ การศึกษาโดยการบรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพ่ือศึกษา และปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเน้ือหาของการศึกษาของพระภิกษุสามเณรก็คือ พระพุทธศาสนา
น่ันเอง  

สรุปได้ว่า วัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คู่กับสังคมไทยมาจนกระทั่งปัจจุบันทั้งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งวิชาการ และวิชาชีพ  

1) พระสงฆ์ควรศึกษาหลักธรรมให้ถ่องแท้ทั้งปริยัติ และปฏิบัติเพ่ือให้พร้อมที่จะให้
ความรู้ และเผยแผ่ศาสนธรรม 

2) พระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้งทางโลก และทางธรรมเพ่ือรู้เท่าทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอันจะส่งผลต่อศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิตการเผยแผศ่าสนธรรมแก่ศาสนิกชน 
เช่น ด้านการบริหาร ด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสงฆ์ เป็นต้น  

3) ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ควรปรับประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัยแต่คงไว้ซึ่ง
หลักศาสนธรรม 

4) วัดต้องเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีการจัดต้ังสถานที่เรียน และส่งเสริมการเรียนการ
สอนต่อพระภิกษุสามเณรที่สนในในการเรียนทั้งด้านบาลี และนักธรรม   
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3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุน

เจือ การศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผู้กําลังศึกษาเล่าเรียนคณะ
สงฆ์ได้กําหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหน่ึงของคณะสงฆ์การศึกษาสงเคราะห์น้ัน ว่าโดย
ลักษณะ ควรแยกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ดําเนินการเพ่ือการสงเคราะห์
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร  

2. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้กําลังศึกษา 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 48–49) ได้กล่าวถึง การศึกษา

สงเคราะห์ที่พระสงฆ์ดําเนินการในลักษณะน้ี เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ  
1. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจน

ตามพระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัด และพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็ก และเยาวชนของชาติ และพระภิกษุสามเณรส่วนหน่ึง
เป็นเหตุให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าใกล้วัด และได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา  

2. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีความมุ่งหมายให้วัด และพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 

3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อน
วัยเรียนเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม และศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัด และพระสงฆ์ได้ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก  

4. โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจัดต้ังขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณร
ศึกษาเล่าเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระปริยัติ
ธรรมหมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติอีกส่วนหน่ึงโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีการจัดต้ังขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2537 และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะน้ีมีวัดต่าง ๆ จํานวนมากจัดต้ังแต่โดย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์
โดยรูปการน้ันน่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่าเพราะเป็นการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษาทั้งผู้เรียน และผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชาสามัญ
ศึกษา 

การจัดการศึกษา และการจัดการอบรม ดังกล่าวน้ี นับเป็นงานที่พระสงฆ์มีโอกาส
ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยแท้  
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1. พระสงฆ์ควรเป็นผู้ให้คําสอน และหลักศาสนธรรมทั้งโดยตรง และโดยทางอ้อม 
โดยตรงคือ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่ศาสนิกชนโดยทางอ้อมคือการครองตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะ
ก่อศรัทธาแก่บุคคลทั่วไป และการให้การอบรมพัฒนาศักยภาพด้าน การอบรมพัฒนาจิต และหลัก
ปริยัติทางศาสนาแก่คณาจารย์วิทยากรผู้ให้การอบรมแก่เยาวชนอีกส่วนหน่ึง  

2. พระสงฆ์ควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนเยาวชนด้านศีลธรรม เช่น เป็นวิทยา 
กรอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ นําศาสนิกชน และเยาวชน เข้ามามีส่วน
ร่วมในการอบรมศาสนธรรม ซึ่งอาจทําโดยวัด กลุ่มบุคคลโดยมีวัดเป็นแกนนํากลุ่มพระสงฆ์ และ
สื่อมวลชน เป็นต้น หากร่วมมือกันหลายจุด และประสานเครือข่ายทั่วประเทศ จะช่วยเหลือสังคมไทย
ได้อย่างดีย่ิง  

3. พระสงฆ์ควรให้การอบรมแก่ผู้ต้องขัง และพนักงานตามโรงงานท่ีไม่มีโอกาส ไป
ฟังเทศน์ที่วัด  

4. รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการศึกษาสงเคราะห์ที่ชัดเจน และต่อเน่ือง เช่น
การสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนโดยแท้จริง และเป็นการอบรมต่อเน่ืองต้ังแต่วัยเยาว์  

5. วัดควรเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยเป็นศูนย์กลางประสานวิทยากรช่วยอบรมประชาชนด้านการอาชีพตัวอย่างเช่น หลาย ๆ วัด
ได้ดําเนินการอยู่ หรือจัดห้องสมุดชุมชน และพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนธรรม ศาสนปฏิบัติ
เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาตามอัธยาศัย  

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม และ 
จริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการจัด 
การศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา 
(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2522, หน้า 5-6) 

คณะสงฆ์กําหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจของคณะสงฆ์ แบ่งเป็น 2 ประการ คือ  
1) การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาท่ีพระสงฆ์ดําเนินการเพ่ือสงเคราะห์ 

ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณร และในปัจจุบันน้ีการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จัดได้ถึง 4 
ประเภท คือ  

 (1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดต้ังขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือเก้ือกูลเด็ก และเยาวชนที่ยากจนบางแห่งมีนักเรียนเฉพาะชาย-หญิง เรียนร่วมกัน กับภิกษุ 
สามเณร ปัจจุบันโรงเรียนประเภทน้ี สงักัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน  
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 (2) โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์ ต้ังตามพระราชประสงค์ 
และอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ และอยู่ในสังกัดของคณะกรรมการศึกษาเอกชน ปัจจุบันมีจํานวน 
3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนวัดบึงเหล็ก จังหวัดนครพนม และ
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดน่าน  

 (3) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือเป็นแหล่ง ให้
การศึกษาอบรมปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็ก และเยาวชนสอนเฉพาะวัน
อาทิตย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จัดต้ังขึ้นตามความคิด และการนําของมหาวิทยาลัยทั้ง
สองแห่งเพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้มาเรียนพระพุทธศาสนาในวันที่สถานศึกษาของฝ่ายราช 
อาณาจักรหยุดเรียนตามแบบสากล นอกจากจะสอนธรรมะเเก่เด็ก ศูนย์แห่งน้ียังได้ทบทวนวิชาสามัญ
ที่เรียนตามหลักสูตรการศึกษาปกติของตนที่โรงเรียน เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 
อันเป็นการชักจูงให้นักเรียนได้มาเรียนพุทธศาสนา  

 (4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เป็นศูนย์ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือฝึกอบรมปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์สังคม และสติปัญญาส่งเสริมให้ภิกษุได้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ิมขึ้น และเป็นศูนย์
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้านศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดดําเนินการมาต้ังแต่ พ.ศ.
2517 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังดําเนินการ เพ่ือรับเด็กซึ่งเป็นบุตรหลานชาวบ้านที่อายุยังไม่ครบ
เกณฑ์การเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายมาช่วยเล้ียงฝึกหัดมารยาทให้คุ้นเคยกับวัด 
และพระต้ังแต่เด็กสอนหนังสือง่าย ๆ เบ้ืองต้นที่ไม่เกินกําลังของสมองที่เด็กจะเรียนได้ และให้รู้จัก
สวดมนต์ไหว้พระ เป็นต้น  

2) การสงเคราะห์เก้ือกูลการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้กําลังศึกษา ส่วน
การจัดการศึกษาสงเคราะห์โดยวิธีอ่ืน จากการศาสนศึกษาหรือการสงเคราะห์ สถาบันการศึกษาหรือ
การสงเคราะห์บุคคลผู้กําลังศึกษา พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะ
ตําบล รองเจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะดําเนินการทั้งเป็นการ
ส่วนตัว หรือเป็นการคณะสงฆ์ได้ ซึ่งถือว่าการศึกษาเป็นผลดีแก่ประเทศชาติ และผลสะท้อนถึง
พระภิกษุสงฆ์โดยตรง การสงเคราะห์การศึกษาสามารถดําเนินการได้ดังน้ี  

 (1) ต้ังทุนสงเคราะห์การศึกษาช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  
 (2) ช่วยพัฒนาสถานการศึกษา  
 (3) ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษา  
 (4) ช่วยเฉพาะบุคคลผู้กําลังศึกษา  
การศึกษาสงเคราะห์ นอกจากจะจัดแก่เด็ก และเยาวชนให้มีสถานที่เรียนหนังสือ

แล้ว ภิกษุสงฆ์ยังให้ความสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็ก และเยาวชนผู้กําลังศึกษาในสถานที่ศึกษาทั่ว
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ประเทศ อาทิ ต้ังทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกระดับช้ัน 
ได้แก่ ช้ันประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาช่วยพัฒนาสถานศึกษา ช่วยเหลืออุปกรณ์
การศึกษา และช่วยเฉพาะบุคคลผู้กําลังศึกษา วัด และพระสงฆ์จึงเป็นสถาบันที่มีส่วนในการช่วยเหลือ
เด็ก และเยาวชนของชาติในด้านการศึกษาเป็นสถานอบรมบ่มนิสัยเด็ก และเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย 
โดยเฉพาะเด็กที่ยากจนขาดคนดูแล และกําพร้าบิดาก็ได้อาศัยสถาบันสงฆ์เป็นผู้อุปการะเป็นเหตุให้
เด็ก และเยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนา และเป็นโอกาสให้ภิกษุสงฆ์ได้พัฒนาทรัพยากรของชาติต้ังแต่
วัยเด็กเพ่ือจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่พึงปรารถนาของสังคมต่อไปการศึกษาสงเคราะห์ถือว่าเป็นบทบาท และ
ภารกิจของภิกษุสงฆ์ที่สําคัญประการหน่ึง กล่าวคือ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนด้านการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถที่จะดํารงตน และดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขการจัดการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือเก้ือกูล และการช่วยเหลือเก้ือกูลการศึกษา หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสน
ศึกษา หรือบุคคลผู้กําลังศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ  

1. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
2. โรงเรียนการ กุศลของวัดในพระพุทธศาสนา  
3. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค์  
4. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
5. โรงเรียนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด (บุญศรี พานะจิตต์, 2545, หน้า 20) 
สรุปได้ว่า การศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป 

เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลแก่เด็ก และเยาวชนของชาติทั้งด้านการศึกษาการอบรมสั่งสอนการให้ที่อยู่อาศัย
อาหาร ซึ่งบทบาทพระสงฆ์ไทยได้ทําหน้าที่จัดการศึกษา และให้การศึกษาแก่คนไทยต้ังแต่อดีตมาแล้ว 
เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นสภาพการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนไปทําให้บทบาท และหน้าที่ของพระสงฆ์ลดลงก็
คงเหลือแต่การศึกษาสงเคราะห์เท่าน้ัน 

4. ด้านการสาธารณูปการ  
การสาธารณูปการ หมายถึง การช่วยเหลืออุดหนุนหรือเก้ือกูลคนส่วนมากหรือคน

ทั่วไปหรือกิจการเก่ียวกับการดูแลรักษา และจัดการวัดให้อยู่ในความเรียบร้อยเป็นงานเก่ียวการ
พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมของวัดได้แก่ การก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานให้อยู่เรียบร้อยดีงามซึ่งได้แก่การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนโดยมี
พระภิกษุสงฆ์  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2525, หน้า 44-45) กล่าวถึง การ
สาธารณูปการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 กล่าวว่าเป็น “คํานาม” หมายถึง 
“การก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์” สําหรับสาธารณูปการที่จัดเป็นระเบียบบริหารการคณะสงฆ์
ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางเรียกว่า“การสาธารณูปการ” น้ัน หมายถึง  
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1. การก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน  
2. กิจการอันเก่ียวกับวัด คือ การสร้าง การต้ัง การรวม การย้าย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จําพรรษา และการยกวัดราษฎร์
ขึ้นเป็นพระอารามหลวง  

3. กิจการของวัดอ่ืน ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร  
4. การศาสนสมบัติของวัด  
สรุปว่ามีลักษณะของการกระทําการสาธารณูปการใน 3 ประการ คือ  
1. การกระทํา ด้วยความคิด แรงงาน และทุนทรัพย์รวมถึงการควบคุม 
2. การกระทําด้วยเอกสารรายงาน  
3. การทําโดยการจัดประโยชน์การควบคุม และส่งเสริม  
การสาธารณูปการ เป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเป็นตัวหลักของการคณะสงฆ์แต่ผู้ปฏิบัติ

โดยตรงคือ เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าคณะทุกส่วนทุกช้ันต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 
ประการ คือ ควบคุมการสาธารณูปการ และส่งเสริมการสาธารณูปการ การควบคุมดูแลวัดน้ัน เจ้า
คณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติต้องสอดส่อง ดูแล ช้ีแจง แนะนําในการ
สาธารณูปการของเจ้าอาวาส ดังต่อไปน้ี  

1. ควบคุมการทําแผนผังวัดให้สอดคล้องกับยุคพัฒนา  
2. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวัดให้อยู่ในหลักประหยัด และพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพท้องถิ่น และให้ก่อสร้างตามแบบแปลน  
3. ควบคุมให้แต่ละวัดที่สร้างถาวรวัตถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเป็นสําคัญ 
4. ควบคุมการเงิน และบัญชี รับ – จ่ายของแต่ละวัดให้เป็นไปตามหลักบัญชี 
5. ควบคุมดูแลการเอกสารต่าง ๆ ของเจ้าอาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน

วิสุงคามสีมาให้เป็นไปโดยถูกต้อง  
6. ควบคุมการจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง จะเห็นได้ว่างาน

สาธารณูปการเป็นงานสําคัญ โดยเฉพาะเป็นงานละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถิ่น และการพระ
ศาสนา  

การสาธารณูปการ หากวัดเห็นความสําคัญเร่งรัดตรวจตราช้ีแจงแนะนําการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดีแล้ว การขัดแย้งระหว่างวัดกับบ้านจะลดน้อยลงตามลําดับ และความสมัครสมานสามัคคี
ระหว่างบ้านกับวัดจะมีมากขึ้นเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์ และการพระศาสนาดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าที่อันสําคัญ ขณะเดียวกันรัฐก็
ต้องมีหน้าที่ เช่น  
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1) รัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการสาธารณูปการที่ชัดเจน และต่อเน่ือง เช่น สนับ 
สนุนให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้านการพัฒนาศีลธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2) วัดควรเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่ปลอดภัย  

แนวทางในการจัดการด้านสาธารณูปการวัดจะต้องมีแผนผังกําหนดการปลูกสร้าง 
ภายในวัด บริเวณวัดมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้เก่ียวกับพุทธประวัติทําให้วัดเป็นแหล่งศึกษา 
สถานที่รื่นรมย์ ลานวัดสะอาดปราศจากมูลฝอย สิ่งปฏิกูล มีถังรองรับขยะ มีถนนทางเดินเท้า วัดควร
มีประตูปิดเปิดตามวันเวลาเพ่ือความปลอดภัยในทรัพย์สิน มีป้ายแสดงสิ่งสําคัญ ๆ เพ่ือดึงดูดความ
ศรัทธาของประชาชนตามสมควรการทาสีเสนาสนะก็ดี แผ่นป้ายก็ดีให้ใช้สีทาเรียบ ๆ ไม่ฉูดฉาดการ
ปลูกสร้างเสนาสนะภายในวัดให้รักษาไว้ซึ่งศิลปกรรมของไทยมีการจัดระบบนํ้าด่ืมนํ้าใช้ไฟฟ้า ที่อยู่
อาศัย มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลห้องนํ้าห้องส้วมจัดสวัสดิการภิกษุสามเณร ในการบําเพ็ญสมณธรรมวัด
ควรจัดบริเวณ และอาคารสถานที่ให้ร่มรื่นสวยงามสะอาด สงบ และมีสภาพเป็นอุทยาน หรือสวนป่าที่
มีความร่มรื่น และเป็นธรรมชาติมากที่สุดจัดวางแผนผังที่เป็นสัดส่วนโดยแบ่งเขตพุทธาวาสสังฆาวาส 
และเขตฌาปนสงเคราะห์ให้เป็นระเบียบจัดให้มีหอกระจายข่าวเพ่ือสอดแทรกควมรู้ และบริการ
ข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ชุมชนอีกทั้งจัดธรรมสถาน หรือสวนธรรมเพื่อเป็นสถานท่ีฝึกอบรมศีลธรรม
จริยธรรมแก่ ประชาชนหรือคนในท้องถิ่น ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพ่ือบํารุงรักษาวัด และ
ส่งเสริมสร้างวัดให้เป็นที่อํานวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือสังคมผู้เป็นเจ้าของวัดน้ันให้วัฒนาสถาพร
สืบไปการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และพระศาสนาในด้านสาธารณูปการของวัดในปัจจุบันแบ่งได้ 3 
เรื่อง คือ 1. การบูรณะ และพัฒนาวัด 2. การก่อสร้าง และบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 3. การดูแล
รักษา และจัดการศาสนสมบัติของวัด และการบริหารงานสาธารณูปการของเจ้าอาวาส หรือวัดตาม
พระธรรมวินัยควรให้เกิดความสุข (สัปปายะ) 4 อย่าง คือ   

1) อาวาสสัปปายะ ที่อยู่เป็นที่สบาย คือ ทําให้วัดเป็นอารามเป็นที่ร่มรื่นรื่นรมย์ เป็น
รมณียสถานเจริญตาสบายในแก่ผู้พบเห็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งทางด้านวัตถุ และจิตใจ  

2) อาหารสัปปายะ อาหารเป็นที่สบายตามปกติเมื่อมีที่อยู่แล้วต้องคํานึงถึงการกิน
อาหาร การจัดสวัสดิการเรื่องอาหาร  

3) บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที่สบาย บางแห่งไม่คํานึงถึงเร่ืองบุคคลภายในวัด หรือ
บุคคลที่เก่ียวข้องกับวัด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเด็กวัด 
วัดใดดี หรือไม่ดี ดูได้จากบุคคล 4 ประเภทน้ี สาธารณูปการจึงควร คํานึงถึงบุคคล 4 ประเภทน้ี โดย
การจัดอยู่ที่อยู่อาศัยของบุคคลแต่ละประเภทให้เหมาะสมตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ให้ปนกัน  
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4) ธรรมสัปปายะ ธรรมเป็นที่สบาย จุดมุ่งหมาย คือเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดังน้ัน 
การสาธารณูปการจะเน้นในส่วนบํารุงรักษาวัด และศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารวัด และคณะสงฆ์โดยตรงในส่วนของรัฐ และพุทธบริษัทจะต้องอุปถัมภ์ด้วยไม่ว่าจะก่อสร้าง
หรือบูรณะรักษาเสนาสนะของสงฆ์พระสังฆาธิการทุกรูปต้องมองเห็นความสําคัญการจัดทําแผนแม่บท
การก่อสร้าง และรู้จักวิธีการบริหารงานสาธารณูปการเป็นอย่างดีมีเทคนิค และวิธีการขอคําปรึกษา
กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบขั้นตอนการดําเนินการก่อสร้างการบริหารจัดการงานสาธารณูปการ
ที่ดี และต้องรู้จักวิธีการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และพัฒนาวัดให้สงบร่มรื่นเป็นศูนย์กลางพัฒนา
ของชุมชนโดยกําหนดยึดหลักการบริหารบูรณปฏิสังขรณ์การรักษาดูแลทํานุบํารุงศาสนวัตถุ และการ
จัดทําวัดให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ถึงกระนั้นก็ตามพระสงฆ์จะมีเพียงหน้าที่ในการทํานุบํารุงรักษา
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการอนุรักษ์ศาสนสถาน คือ ดูแลรักษาศาสนสถานให้มั่นคงถาวร และเป็น
การอนุสรณ์สถานแก่อนุชนรุ่นหลังได้ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาวัดเป็นการปรับปรุงสภาพวัด และ
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดโดยเน้นการปรับปรุง และแก้ไขข้อบกพร่องเดิมภายในวัดรวมทั้ง
ส่งเสริมกระบวนการดําเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวัดให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสมบูรณ์ เพ่ือ
สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเป็นแหล่งอารยะธรรมอันเจริญรุ่งเรืองมีศาสนวัตถุ ศาสน
สถานอันเป็นเครื่องหมายแห่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามบุคลากรทางศาสนามีความประพฤติดีเป็น
แบบอย่างแก่ประชาชนในสังคม สามารถแนะนําให้ประชาชนในสังคมพ้นจากความลุ่มหลงฟุ้งเฟ้อ 
และดํารงอยู่ได้อย่างเป็นสุข มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ทั้งในด้านศาสน
พิธี การให้การ ศึกษาการเผยแผ่ ศาสนธรรม และการสาธารณสงเคราะห์เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้วัดมี
ความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน และที่สําคัญเพ่ือให้พระพุทธศาสนาสร้างความ
สงบสุขได้อย่างแท้จริง  

5. ด้านสาธารณสงเคราะห์  
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินกิจการต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นสาธารณ 

ประโยชน์ของแก่หน่วยงาน หรือของบุคคล หรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเก้ือกูล หรือการ
อุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 54-55) ได้กล่าวถึง การสา
ธารณสงเคราะห์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามโอกาสอันควรจะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจนสําหรับผู้จัดการสาธารณ
สงเคราะห์โดยส่วนมากได้แก่วัดหรือเจ้าอาวาส ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังน้ี  

1. จัดกิจการของวัดให้เป็นไปโดยเรียบร้อย  
2. เป็นธุระในการจัดการศึกษาอบรมแก่บรรพชิต และคฤหัสถ์  
3. ให้ความสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชน ในการบําเพ็ญกุศล 
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มหาเถรสมาคมได้กําหนดหลักการ และวิธีการปฏิบัติ และควบคุมส่งเสริมไว้ชัดแจ้ง 
คือ กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลซึ่งจัดต้ังขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการ
จัดต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ.2518 ซึ่งในระเบียบดังกล่าว กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ 3 
ประการ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาการศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ โดย
ระเบียบดังกล่าว กําหนดหน่วยงาน ให้ต้ัง ณ วัดใดวัดหน่ึงตําบลละหน่ึงหน่วย ให้จัดการเป็นรูป
คณะกรรมการ โดยให้เจ้าอาวาสที่ต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลเป็นประธานกรรมการโดย
ตําแหน่ง เจ้าอาวาสอ่ืนในเขตตําบลน้ัน เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต กํานันในตําบลน้ันเป็น
รองประธานกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจําตําบลเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง การ
สาธารณสงเคราะห์ตามควรแก่โอกาส เช่น  

1. การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตําบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์ การ
ป้องกันยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยป้องกันโรคเอดส์  

2. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู
คลองสร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  

3. การช่วยเหลือประชาชน ในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสพอุทกภัยหรือช่วย
คนชราหรือคนพิการ การสาธารณสงเคราะห์จะต้องจัดเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม และไม่ขัดต่อพระ
ธรรมวินัย และความสงบสุขของบ้านเมือง จึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์  

ดังน้ัน จําเป็นต้องมีการดูแลให้เป็นไปในลักษณะเหมาะสม และควรได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนตามสมควร วัดควรเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นศูนย์รวมท่ี
สร้างคุณธรรมจริยธรรม และสามัคคีธรรมในท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมที่สามารถช้ีนํา ทิศทางการพัฒนา
ชุมชนในทางที่ชอบที่ควร รวมท้ังปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนเข้าใจศาสนธรรม และนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้  

ภัทรพร สิริกาญจน (2536, หน้า 2) กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ว่า เน่ืองจากพระสงฆ์ 
ไทยส่วนใหญ่มิได้แยกตัวออกไปอยู่อย่างโดดเด่ียวห่างจากชุมชน พระสงฆ์จึงต้องรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และมีบทบาทท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนในด้านต่าง ๆ ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
บทบาทดังกล่าวมิได้จํากัดอยู่เฉพาะในเรื่องการสั่งสอนศาสนธรรม และการปฏิบัติธรรมเท่าน่ันแต่ยัง
รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนทั้งทางด้านวัตถุ และการแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด้วย และการเป็นผู้นํา
ชุมชน พระสงฆ์ยังคงทําหน้าทีพั่ฒนาศลีธรรมของประชาชนอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์หลายรูป
ได้รับการยอมรับนับถือ และยกย่องจากคนท่ัวไปว่ามีคุณูปการกล่อมเกลาผู้คนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ 
และเป็นคนดีของสังคม  
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สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ของ 
หน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือการช่วย เหลือ
เก้ือกูลอุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนท่ีดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือการ
ช่วยเหลือเก้ือกูลสถานที่ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป และการเกื้อกูลทําประโยชน์
ร่วมกันทั้งให้คําแนะคําสอนความคิด และวัตถุสิ่งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาถือว่า การให้
ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง ฉะน้ันการสอนหนังสือก็ดีการแนะนําที่เก่ียวกับความรู้ก็ดี
จัดเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งน้ัน การสาธารณสงเคราะห์ แยกโดยลักษณะคือ  

1) การดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเก้ือกุล เช่น หน่วยอบรม อปต. ห้องสมุด เพ่ือ
ประชาชน มูลนิธิเพ่ือคนยากจน  

2) การช่วยเหลือเก้ือกูลกิจการของผู้อ่ืนซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ เช่น 
การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาวัด เป็นต้น  

3) การช่วยเหลือเก้ือกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนน หนทาง 
การขุดคลอง การพัฒนาก่อสร้างวัด พัฒนาโรงเรียน เป็นต้น  

4) การช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนทั่วไปเช่น การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก
เพราะภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหล่าน้ีถือว่าเป็นการสงเคราะห์ ช่วยเหลือคน
อ่ืนทั้งน้ันรวมเป็นถึงการสงเคราะห์คนวัยชราสถานเด็กกําพร้า เป็นต้น การสาธารณสงเคราะห์เป็น
การแสดงบทบาทของภิกษุสงฆ์ ในด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคล และสาธารณ
สงเคราะห์ โดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําชุมชนในการบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพราะภิกษุ
สงฆ์เป็นศูนย์กลางเช่ือมประสานระหว่างคนจนกับ คนรวยปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาภิกษุสงฆ์ก็ใช้ทํา
ประโยชน์เป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลน และด้อยโอกาสดังกล่าวแล้วการสา
ธารณสงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัดทายกทายิ
กาของวัด หรือประชาชนทั่วไปวัดเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้าน และบ้านอยู่ได้ก็ต้อง
พ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคมพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน ใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงก็เป็นหน้าที่ทางวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือการสาธารณสงเคราะห์จึงเป็น
หน้าที่ของวัด และเจ้าอาวาสจะต้องดําเนินการบริหารงานทุกด้าน เก่ียวกับการสงเคราะห์ประชาชน
ในขอบเขตที่วัด จะสามารถจัดได้  

การที่วัดให้การสงเคราะห์ประชาชนน้ันนับว่าเป็นการปฏิบัติตามคติพระพุทธศาสนา 
ซึ่งถือเป็นขวัญกําลังใจให้กับประชาชนสามารถแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ด้านสังคมสงเคราะห์ วัดเปรียบเสมือนเป็นสถานพยาบาล สมัยก่อนยังไม่มี
โรงพยาบาลท่ีรักษาคน และสัตว์ วัดจึงให้การรักษาผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้สมัยน้ัน นอกจากน้ีวัดเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจวัดหลายวัดในอดีตจงใจสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นอุทยาน เช่น วัดราชคฤห์ วัดอินทา
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รามใต้ ที่มุ่งสร้างความร่มรื่นตามธรรมชาติ และรักษาธรรมชาติ เช่น วัดสมอราย (วัดราชาธิวาส) ไม่
ยอมให้ทางราชการตัดต้นไม้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จะเสด็จฯ มาทอดพระกฐิน
ในวัด ย่ิงกว่าน้ันวัดยังให้บริการด้านฌาปนกิจเดิมวัดในกรุงเทพ ฯ ไม่มีสุสาน และไม่มีที่เผาศพเพราะ
ไม่นิยมให้มีป่าช้าในเขตกําแพงเมือง ถือว่าเป็นสิ่งอุจาดของบ้านเมือง ใครตายก็หามออกทางประตูผี 
แล้วเอาไปไว้ที่วัดสระเกศหรือวัดอ่ืน ๆ นอกกําแพงเมือง สําหรับศพผู้มีบรรดาศักด์ิมักนิยมไป
ฌาปนกิจศพที่วัดสุวรรณาราม เพราะในรัชกาลที่ 1 มีการสร้างสถานที่ถาวรเป็นเมรุปูนไว้ ถ้าเป็นพระ
ศพเจ้านายผู้สูงศักด์ิก็สร้างเมรุกลางเมือง ต่อมาในรัชกาลที่ 3 มีการขยายที่ฌาปนกิจศพที่วัดอรุณ
ราชวราราม และวัดสระเกศ นอกจากน้ีตามความเช่ือของคนไทย การอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายก็ต้อง
อาศัยพระภิกษุสามเณรเป็นผู้รับวัตถุปัจจัยต่าง ๆ อันจะเป็นทางผ่านไปสู่ผู้ตายได้  

2. ด้านการเป็นที่ชุมนุมพบปะสังสรรค์วัดเป็นสถานที่ชุมนุมพบปะสรรค์กันในการ
ทําบุญ การร่ืนเริงในคราวเทศกาลทางศาสนา บทบาทด้านน้ีของวัดในอดีตจะเห็นได้ชัดมาก เพราะวัด
มีสถานที่กว้างขวาง และมักอยู่ในบริเวณย่านกลางของชุมชน บทบาทในด้านน้ี นับว่ามีผลอันสําคัญ
ต่อชีวิตของคนไทย เพราะทําให้ชาวบ้านผูกพันตัวเองกับวัด  

3. ด้านการให้ความสะดวก ในการบําเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีที่
เก่ียวข้องกับชีวิต เช่น ในพิธีทําบุญกุศลเก่ียวกับการเกิด การบวชนาค การแต่งงาน การทําบุญอายุ
ฯลฯ ตามประเพณีเก่ียวกับส่วนรวม เช่น การทอดกฐิน การทอดผ้าป่า งานสงกรานต์ งานขึ้นปีใหม่ 
งานประจําปีของท้องถิ่น ตลอดจนการทําบุญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ด้านการช่วย
ประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลต่าง ๆ เช่น การให้ศีล และการเจริญพุทธมนต์ การสวด
มนต์ การรับถวายทานต่าง ๆ การเทศน์ การอนุโมทนาทั้งงานเอกชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจน
งานรัฐพิธี และพระราชพิธี 

4. ด้านการให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียน นักเรียนต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเรียนอยู่ในเมือง 
การให้ที่พักอาศัยแก่บุคคลที่มารักษาศีล เช่น ชี หรือคนชรา คนทุพลภาพ การให้เช่าที่ดินในราคาถูก
แก่ประชาชนที่ขัดสนปลูกบ้านพักอาศัย 

5. ด้านการดูโชคชะตาราศี การประพรมนํ้าพระพุทธมนต์ การให้ฤกษ์ยาม แม้บาง
กิจการหรือที่พระภิกษุบางรูปดําเนินการอยู่เป็นที่ติเตียน แต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่เลื่อมใสศรัทธาเป็น
การสงเคราะห์ประชาชนทางด้านขวัญ และกําลังใจ 

6. ด้านการให้ทางราชการ หรือส่วนรวมใช้สถานที่ของวัด เช่น ศาลาการเปรียญ 
ลานวัด บริเวณวัด ประชุมราษฎร เป็นหน่วยเลือกต้ัง ทํากิจการบริการหรือสงเคราะห์ประชาชนด้าน
ต่าง ๆ จัดงานรื่นเริง จัดงานหารายได้เพ่ือสาธารณกุศล ตลอดจนการให้ที่ดินของวัดสร้างสาธารณสถาน
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สถานพยาบาล ห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านฯลฯ 
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7. ด้านการให้ที่พักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย และภัยธรรมชาติ รวบรวม
สิ่งของตลอดจนเงินทองจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่น และยังมีการ
สงเคราะห์ด้วยวัตถุอย่างอ่ืนแบบอ่ืนแก่เอกชน และประชาชน (เนตรนภิส นาควัชร, ปิยนาถ บุนนาค 
และบัณทิต จุลาสัย, 2523, หน้า 34) 

กล่าวโดยสรุป การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินการช่วยเหลือสังคมทาง
วัตถุในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ การสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์ สามเณร การสร้างถนน
เข้าหมู่บ้าน การให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การ
ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ การสร้างห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น การสาธารณสงเคราะห์ นอกจากจะเป็น
การช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งที่พวกเขาต้องการ และมีความจําเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพัน
ระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหน่ึงด้วย 

6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พุทธศาสนา เป็นหน้าที่หรือบทบาทที่พระสงฆ์จักต้องกระทํา โดยการ

จัดการเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชน ให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และต้ังอยู่ในสัมมา
ปฏิบัติ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การทําให้หลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า แพร่หลายออกไป ทําให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อมนําเอาหลักธรรม
คําสั่งสอนของ พระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพ่ือก่อให้เกิดการศึกษา และการพัฒนาตนเองไปในทางที่
ถูกต้อง และ เหมาะสม เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกฝ่ายที่จะต้องดําเนินการร่วมกันให้งานสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่มีหน้าที่ในการศึกษา และปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอน
จะต้องตระหนักในภาระหน้าที่เหล่าน้ีอย่างแท้จริง  

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) (2540, หน้า 148-155) อ้างใน
กองแผนงาน กรมการศาสนา กําหนดหน้าที่หรือบทบาทที่วัดต่าง ๆ เจ้าคณะตําบล คณะสงฆ์อําเภอ 
และคณะสงฆ์จังหวัด เก่ียวกับการเผยแผ่ ไว้ดังน้ี  

1. หาอุบายวิธีให้ได้ยิน ได้ฟังโอวาท คําสั่งสอน หรือข้อแนะนําที่เป็นประโยชน์  
2. แนะนํา สั่งสอน อบรม ประชาชนให้เข้าใจในศาสนพิธี และการปฏิบัติ  
3. เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ต้ังอยู่ในศีลธรรม และให้ได้ยินได้ฟังเก่ียวกับพระ

ศาสนาโดยถูกต้อง 
พระมหาสมทรง สิรินฺธโร (2525, หน้า 45) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสงฆ์ว่า ทั้งวัด และพระสงฆ์ได้ทํางานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดังจะเห็นได้
จากมีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพัฒนา และหน่วยพัฒนาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต. 
(หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล) ทั้งน้ี การเผยแพร่จะได้ผลก็ต่อเมื่อ 
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1. พระสงฆ์จะต้องศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในพระธรรมวินัย และปฏิบัติตาม
อย่างจริงจัง สอนอย่างไร ปฏิบัติได้อย่างน้ัน  

2. ไม่สอนให้คลาดเคลื่อนจากความจริง เพ่ือผลประโยชน์ของตนกิจ  
3. ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หน่ึงของหลักธรรม  
4. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความต้องการของ

ประชาชน  
5. ไม่สนองความต้องการของผู้มีอําานาจ  
6. ประสานความเข้าใจ ความเชื่อหรือลัทธิศาสนาอ่ืน ๆ พุทธศาสนิกชนทุกคนมี

หน้าที่ เผยแพร่พุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป เพ่ือประโยชน์สุขของชาวโลก ความวัฒนาสถาพรของ
พระพุทธศาสนา และความม่ันคงของชาติไทย ผู้ที่จะทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาได้ดีต้องเป็นผู้รู้ศาสนา 
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาได้โดยสมบูรณ์เป็นนิจ  

การเผยแพร่ศาสนามีคํา ที่ใช้อยู่ 2 คํา คือ คํา ว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” “คําว่า 
เผยแพร่ เป็นลักษณะของมิชชันนารี่ คือ มุ่งมั่นจะให้ผู้อ่ืนยอมรับในศาสนาของตน ซึ่งเป็นลักษณะแห่ง
การจูงใจให้อีกฝ่ายหน่ึงหันมานับถือคําสอนน้ัน ๆ ส่วนคําว่า เผยแผ่ หมายถึงการประกาศให้ทราบ 
หากทราบแล้วสนใจจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็นที่รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศัพท์ที่มีลักษณะ
อะลุ่มอล่วย และแสดงถึงการมีใจกว้าง ไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน” 

ดังน้ัน สรุปได้ว่า การเผยแผ่ของพระสงฆ์ วัด และคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน มีทั้งแบบ
ประเพณี แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และแบบที่จัดเป็นคณะหรือหน่วยงานขึ้น
ดําเนินการ คือ 

1. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์ และประเพณีไทย ได้แก่การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน ที่มีผู้อาราธนา และที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ 
เทศน์รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปขึ้นไป  

2. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การบรรยาย
ธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุมที่วัด หรือที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ หรือ โดย
ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ บันทึกลงแผ่นเสียง หรือแถบบันทึกเสียง ไปเผยแผ่ที่อ่ืนในโอกาส
ต่าง ๆ รวมทั้งการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะ ออกเผยแผ่ หรือลงในหนังสือพิมพ์ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ออกเผยแผ่  

3. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่หรือสถานศึกษาเป็นประจําหรือ
ครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษในวัดหรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรม
จาริก งานอบรมประชาชนประจําตําบล หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์โรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ เป็นต้น 
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ในส่วนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 
2484 ที่กําหนดหน้าที่ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ และพระสงฆ์เก่ียวกับการเผยแผ่ไว้คือ  

1) อบรมภิกษุสามเณรให้มีสมณสัญญา และอบรมในเรื่องจรรยามารยาท ตลอดถึง
การปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ  

2) อบรมการทําวัตรสวดมนต์ ให้เป็นไปโดยมีระเบียบเรียบร้อย  
3) หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟังโอวาท คําสั่งสอน หรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์  
4) แนะนําสั่งสอนอบรมประชาชน ให้เข้าใจในศาสนพิธี และการปฏิบัติ  
5) เทศนาสั่งสอนประชาชน ให้ต้ังอยู่ในศีลธรรม และให้ได้ยินได้ฟังเรื่องเก่ียวกับพระ

ศาสนาโดยถูกต้อง  
6) หาอุบายวิธีสกัดก้ันสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้น หรือบําบัดที่เกิดขึ้นให้หมดไปโดยชอบ  
7) ขวนขวายเพ่ือให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรมมี

การไหว้พระสวดมนต์ เป็นต้น  
8) ขวนขวายจัดต้ังห้องสมุด เพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี หรือเพ่ือ ประโยชน์

แก่ประชาชน หรือขวนขวายจัดหาหนังสือเก่ียวกับความรู้ทั่วไป การไหว้ พระสวดมนต์ ศีลธรรม ประวัติ
พระพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ผู้รักษาศีลฟังธรรมตามวัดต่าง ๆ ได้ท่องได้อ่านตามสมควรแก่สถานที่ และ
โอกาส  

บทบาทท่ีสําคัญของสถาบันสงฆ์ การเผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็น
การช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยอาศัยความเมตตา และกรุณาของภิกษุสงฆ์ งานเผยแผ่ที่
ภิกษุสงฆ์ทํากันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันมีดังน้ี  

1. งานพระธรรมทูตดําเนินการโดยใช้มติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 โดยจัดพระสงฆ์ผู้สมัครบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่พระศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศเป็นงานที่นําพุทธ
บริษัท และประชาชนทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรม และความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมะ 
สามารถนําธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกวิธี และถูกต้องรวมทั้งสามารถใช้ธรรมะแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และสิ่งแวดล้อม งานพระธรรมทูต เป็นงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเป็นงานที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของ
พระธรรมทูต ได้แก่การเทศน์ การบรรยาย การสนทนา ธรรมกถา นําฝึกสมาธิ นําเป็นพุทธมามากะ 
เย่ียมเยียน นําพัฒนาท้องถิ่น สาธิต และนําจัด กิจกรรม วัตถุประสงค์ ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มี 4 ประการ คือ  

 1) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง และความอยู่รอดปลอดภัยของประเทศชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์  
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 2) เพ่ือส่งเสริม และปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรม และให้คําแนะนําทางจิตใจแก่
ประชาชน 

 3) เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความร่วมมือซึ่งกัน และกันระหว่างข้าราชการ
ประชาชนพระสงฆ์ และผู้นําทางศาสนาในการพัฒนาประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชน  

 4) เพ่ือให้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่
ประเทศชาติ และพระศาสนาตามสมควรแก่สมณวิสัย  

2. หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทย ตาม
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 มีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบลลงสู่หมู่บ้าน โดยให้ภิกษุสงฆ์ในชนบท ได้มีบทบาท และเป็นแกน
นําในการส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  

3. งานอบรมจริยธรรมนักเรียนข้าราชการ และประชาชนเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และน้อมนําหลักพุทธธรรมไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม 

4. การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายอายุต้ังแต่ 10 
ปี เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดภาคฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน  

5. การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามากะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วัด และ
ประชาชนจัดให้มีขึ้นในวัดในหมู่บ้านเพ่ือจัดฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติ และจิตใจ โดยมี
พระสงฆ์ทําหน้าที่ฝึกอบรมสั่งสอน และบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ  

6. การเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชน เป็นการดําเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ 
วารสาร นิตยสารเผยแผ่ธรรม และการเผยเเผ่ในต่างประเทศอาจมีการต้ังวัดในต่างประเทศ  

7. การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัดเป็นโครงการที่จัดขึ้นมาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน
ตามศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด 
ลานใจลานกฬีา เป็นต้น  

8. สื่อสารมวลชนกับคณะสงฆ์ เพ่ือให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้สื่อสารมวลชน เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น และตระหนักว่า สื่อสารมวลชน มี
บทบาทสําคัญในสังคมปัจจุบัน คือ  

 1) ความสําคัญของสื่อสารมวลชน  
 2) หลักการ และจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชน  
 3) พ.ร.บ. คลื่นความถ่ีกับการพระศาสนา  
 4) ชนิด และรูปแบบของสื่อสารมวลชน  
 5) บทบาทพระสงฆ์กับสื่อสารมวลชน  
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9. งานประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์เพ่ือให้เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับหลัก และวิธีการประชาสัมพันธ์ และสามารถนําหลักการ และวิธีการไปประยุกต์ใช้กับ
งานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ  

 1) หลัก และวิธีการประชาสัมพันธ์  
 2) องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์  
 3) ความสาํคัญของการวางแผนประชาสัมพันธ์  
 4) การสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์  
 5) แนวทางการประชาสัมพันธ์  
การเผยแผ่พุทธธรรมน้ันมีหลายวิธี ดังต่อไปน้ี  
1. การเทศนาธรรม คือ การแสดงธรรมะ สั่งสอนตามหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือให้ 

ผู้ฟังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งวิธีน้ี ภิกษุสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมเป็นประจํา  
2. ปาฐกถาธรรม คือ การบรรยายธรรมะให้ผู้อ่ืนฟัง โดยทั่วไปจะยืน และผู้พูด

จะต้องมีลีลาในการพูดเพ่ือโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังพิเศษเป็นวิธีการที่น่าสนใจ  
3. อภิปรายธรรม คือ การช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็นในหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึงให้

ผู้อ่ืนเข้าใจ  
4. สนทนาธรรม คือ การพูดจาหารือในหลักธรรมเพ่ือนําไปใช้ในการแก้ปัญหาชีวิต

โดยยึดหลักทางสายกลาง  
5. การสอนสมถกรรมฐาน หรือวิปัสสนากรรมฐาน คือ การสั่งสอนให้น่ังภาวนา

เพ่ือให้ใจเป็นสมาธิ และเข้าใจสภาวะตามความเป็นจริงของสังขารตามหลักไตรลักษณ์  
6. การใช้สื่อ และอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ เช่น การใช้หนังสือธรรมะการใช้

วิดีทัศน์ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ม้วนเทป เป็นอุปกรณ์ในการเผยแผ่ศาสนธรรม โดยอาจจําหน่าย
แจกไปในกลุ่มที่มีเวลาศึกษาธรรมะด้วยตนเอง  

สรุปได้ว่า การเผยแผ่ธรรมะในปัจจุบันมีหลายวิธี ได้แก่ การเทศนาธรรม ปาฐกถา
ธรรม อภิปรายธรรม สนทนาธรรม การสอนวิปัสสนากรรมฐาน และการใช้สื่อประกอบการสอน
ธรรมะจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับ การเทศนาสั่ง สอนประชาชน เป็นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ และคณะสงฆ์ ถือเป็นกิจการที่สําคัญที่สุด การเผยแผ่พระพุทธศาสนาถือ
ว่าเป็นหน้าที่อันสําคัญของพระสงฆ์ เพราะว่าพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นจะต้องมี
ความรู้ความสามารถ และเทคนิควิธีการนอกเหนือจากความรู้ด้าน หลักพุทธธรรม จึงจะสามารถทํา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ได้ระบุถึงภารกิจที่สําคัญของการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังน้ี  
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1) ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรม และการศึกษาอ่ืน ๆ อันควรแก่
สมณะ ซึ่งได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จําแนกเป็นสองส่วน คือ 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

2) ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนท่ัวไป ปัจจุบัน 
มีการดําเนินการดังน้ี ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัด โรงเรียน
ราษฎร์สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน  

3) ด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเก่ียวกับการสงเคราะห์ชุมชน และสังคมโดยมีวัด 
และพระภิกษุเป็นแกนนํา ได้แก่ โครงการอุปสมบท และบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณร และวัดที่ประสบภัย เจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้นําในการพัฒนา
ชุมชน และสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชน และ ประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ การ
สร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษา
เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ เป็นต้น  

4) ด้านสาธารณูปการ เป็นงานที่เก่ียวกับการพัฒนาวัดด้านอาคารสถานที่ และ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่าน้ี ได้แก่ การดูแล
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด และก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอ
ธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับขนาดเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชน และบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็นสําคัญ 
ทั้งน้ีทางวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า เงินอุดหนุนบูรณะวัด  

5) ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 โดยลําดับช้ันการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังน้ี มาตรา 20 
คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2523 ว่าด้วย
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และหมวด 3 
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  

6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเผยแผ่ศาสนธรรมดําเนินการใน 2 
ลักษณะ คือ เป็นโครงการปฏิบัติสืบเน่ือง และเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  

พนม พงษ์ไพบูลย์ ได้พูดถึงวัดในฝันว่า วัดเป็นแหล่งกลาง สําหรับการเรียนรู้ทาง 
พระพุทธศาสนา คนไทยเกือบทั้งหมดมีเลือดเน้ือเช้ือไขจิตใจอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่แล้ว ต้ังแต่เกิด 
การเป็นพุทธศาสนิกชนกับการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นของคู่กัน คนไทย เรียนรู้ด้วยการเป็น
ศิษย์วัดเข้าไปรับใช้พระ ศึกษาจนจบธรรมเนียมประเพณีของพระ โตขึ้นก็ได้บวชเรียนอยู่ในวัด เมื่อ
เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ใช้วัดเป็นที่สงบจิต ค้นหาสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต วัดจึงเป็นศูนย์รวมท่ีพ่ึงทางใจของ
พระศาสนิกชนที่สําคัญย่ิง 
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พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) ได้กล่าวถึง บทบาทของวัดหรือพระสงฆ์ที่
ต้องบริหาร ดังน้ี  

1) ทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สบายใจ  
2) ทําตัวให้เป็นตัวอย่างแห่งความดี ความสงบดับความเร่าร้อนทางจิตใจ เป็นที่พ่ึง

สุดท้ายให้ชุมชน  
3) ทําประโยชน์ให้ชุมชนเต็มขีดความรู้ความสามารถ  
4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์การทําบุญเอาไว้ใช้ให้หยิบยืม หรือให้เช่าแล้วแต่กรณี  
5) จัดให้มีกิจกรรมวันพระ วันอาทิตย์ วันสําคัญของชาติ วันสําคัญของศาสนา วัน 

สําคัญของพระมหากษัตริย์ และกิจกรรมประจําวันตามความเหมาะสม  
6) จัดวัดให้เป็นแหล่งคืนภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น เช่น เป็นอุทยานการศึกษา เป็น 

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นที่อ่านหนังสือ หรือห้องสมุดประชาชน เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม ให้มีห้องนํ้าห้องสุขา ลานจอดรถ หอกระจายข่าว เพ่ือบริการประชาชนตามสมควรแก่
สถานะ พระพิพิธ ธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) ได้กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารวัดให้เป็น 7 โรง คือ  

 (1) วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องพัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์ 
วัดใดไม่มีการสอนธรรมะประชาชน ไม่มีการเทศน์ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ ร่วมกับประชาชน 
วัดน้ันจะค่อย ๆ เสื่อมไป  

 (2) วัดเป็นโรงทึม  คือ  เ ป็นที่สวดศพ  เ ป็นที่ เ ก็บศพ  เ ป็นที่ ฝั งศพ  น่ี เ ป็น
ผลประโยชน์ที่วัดจะต้องมีอยู่ และอย่าไปรังเกียจศพ เพราะคนบ้านไหนก็อยากจะตายอยู่บ้านน้ัน 
อยากจะเผาอยู่วัดน้ัน  

 (3) วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร ต้องจัดที่ส่วนหน่ึงไว้ประจําอย่าไป
รังเกียจโขนหนังละคร เพราะน่ันเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน เท่ากับว่าเจ้าอาวาสวัดน้ัน ๆ ได้ศิลปินไว้ใช้
งานในงานต่าง ๆ  

 (4) วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเร่ืองสุขภาพ 
พลานามัย แต่ก่อนแต่ไรมาพระสงฆ์นอกจากมีความรู้ในทางธรรมะแล้ว ท่านมักจะเรียนเรื่อง สมุนไพร
ต่าง ๆ ให้การสงเคราะห์ประชาชนด้วยการบําบัดรักษา  

 (5) วัดเป็นโรงเรียน ปัจจุบันแม้ไม่ได้สอนในศาลาวัด แต่เจ้าอาวาสจะต้องมี 
บทบาทในโรงเรียนด้วยการให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด  

 (6) วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การทําวัดให้เป็นที่ ต้อนรับประชาชน เป็นที่
ปฏิสันถาร เป็นที่พักพิง สําหรับพระอาคันตุกะ หรือเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

 (7) วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้าง พระสังฆาธิการแห่งวัดน้ัน ๆ โดย 
เฉพาะอย่างย่ิงเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเน่ืองจากวัดมีการก่อสร้าง
น่ันเอง การพัฒนาฝีมือของพระเณรในการส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่าง หรือการผลิตช่าง
มีความสําคัญ  
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สรุปได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทีดีน้ันต้องเป็นไปตามระเบียบมติของคณะสงฆ์ และ
จําเป็นต้องให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการบริหาร และดูแลคณะสงฆ์เพ่ือให้ปฏิบัติอย่าง ถูกต้อง สิ่งที่ดี
ที่สุดคือ การที่ทุกฝ่ายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่เก่ียวข้องได้ร่วมมือกันทําหน้าที่ในการบริหารใน
ทุกด้านแม้จะเป็นการสอดส่องดูแลก็ถือว่าได้เป็นการดูแลพระศาสนาที่ดี เป็นการป้องกันผู้ที่จะมาปอง
ร้ายเป็นภัยของศาสนาได้ด้วย  

 

2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภายใต้การดูแลของเจ้าคณะอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม ดังน้ี 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ภายใต้การดูแลของ พระเทพสุธาจารย์ เจ้า

คณะจังหวัดนครปฐม ซึ่งท่านได้ปกครองดูแลคณะสงคณะสงฆ์ทั้งจังหวัดทั้งหมด ส่วนในอําเภอพุทธ
มณฑล มีวัดทั้งหมด 6 ดังน้ี  

1. วัดหทัยนเรศวร์    
2. วัดเทพนิมิต 
3. วัดมงคลประชาราม   
4. วัดมะเกลือ 
5. วัดสาลวัน    
6. วัดสุวรรณาราม 
ประวัติโดยสังเขป   
1.วัดหทัยนเรศวร์  
เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ ฝ่ายมหานิกาย ต้ังอยู่เลขที่ 52 หมู่ที่ 5 ตําบลศาลายา 

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่ 7 ไร่ 240 ตารางวา มีอาณาเขต ดังน้ีคือ ทิศเหนือ จรด
ถนนหมู่บ้านสหพร ซอย 59  ทิศใต้  จรดถนนใหญ่ ป่ินเกล้า - นครชัยศรี กม.ที่ 19 ทิศตะวันออก  
จรดถนนทางเข้าหมู่บ้านสหพรทิศตะวันตก  จรดที่ดินเอกชน และมูลนิธิอุบลรังสีจุฬมมณี 

ความเป็นมาแต่เดิม เมื่อปีพุทธศักราช 2532 คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ พร้อมด้วยบุตร-
ธิดา ได้มีจิตศรัทธายกที่ดิน จํานวน 5 ไร่ 40 ตรว. ถวายให้หลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระโสภณสมาธิคุณ 
(เฟ้ือง ปิยธมฺโม ป.ธ.5 ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล และเจ้าคณะแขวงท่าพระกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
สร้างวัดเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชพุทธศักราช 2532 มีท่านพระครู
พรหมสราภิรักษ์ (พระครูปลัดสาโรจน์) เจ้าอาวาสวัดพรหมรังสีได้ดําเนินการก่อสร้างศาลาไม้เป็นหลัง
แรกช่ัวคราวเพ่ือให้ทันเข้าพรรษาในปีน้ัน เมื่อถึงวันเข้าพรรษาได้มีพระครูประศาสน์ฉวีเขต เจ้าคณะ
อําเภอ (ปัจจุบันมรณภาพแล้ว) เป็นประธานสงฆ์ปีแรก โดยมีพระครูสมุห์ดวง ฐิตธมฺโม (พระครูถาวร
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ธรรมาภิมณฑ์) วัดเจ้ามูลรับภาระดูแลพัฒนาการก่อสร้างวัดตลอดมาเมื่อปีพุทธศักราช 2535 ได้
ดําเนินการซื้อที่ขยายที่พักสงฆ์ เพ่ิมเติมอีก 1 ไร่เศษ เพ่ือให้ครบ 6 ไร่ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
ปกครองคณะสงฆ์ปี พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2536 ได้ดําเนินการสร้างอุโบสถ 2 ช้ัน กว้าง 19เมตร ยาว 33 
เมตรมีลักษณะรูปทรงเป็นแบบทรงไทย มีมุขหน้าหลัง หลังคา 2 ช้ัน บานหน้าต่าง บานประตูเป็นไม้ 
วาดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในรอบอุโบสถ โครงสร้างส่วนใหญ่เป็นแบบก่ออิฐฉาบปูน เทคาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เพดานบนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้ังอยู่ก่ึงกลางพื้นที่บริเวณวัดด้านทิศ
ตะวันออก ผู้เป็นประธานในการจัดสร้างอุบสถคือ พระครูสมุห์ดวง จิตธมฺโม (พระครูถาวรธรรมาภิ
มณฑ์) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2546 สิ้นเงินในการก่อสร้าง
ไปแล้วกว่า 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) และเมื่อวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2546 ได้มี
ความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงประกาศต้ังเป็นวัดขึ้นใน
พระพุทธศาสนา มีนามว่า "วัดหทัยนเรศวร์" เป็นต้นมา 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2549 ประกาศราชกิจจา
นุเบกขา ฉบับประเภททั่วไป เล่มที่ 123 ตอนท่ี 7 ง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 

2. วัดเทพนิมิตร 
วัดเทพนิมิตร ต้ังอยู่เลขท่ี 178/23 ถนนศาลายา-บางภาษี หมู่ที่ 5 ตําบลคาลายา อําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเน้ือที่ 11 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา 
โฉนดที่ดินเลขที่ 9533,6404,10284,8491 และ 26541 อาณาเขต ทิศเหนือจดโรงสี ทิศใต้จดที่ดิน
เอกชน ทิศตะวันออกจดคลองทวีวัฒนา ทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน มีธรณีสงฆ์ จํานวน 1 แปลง เน้ือ
ที่ 30 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 199 อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 
เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2523 เป็นอาคารคอนกรีตเสรมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 19 
เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 14 
เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2535 เป็น อาคารคอนกรีตเสรีมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จํานวน 6 หลัง 
เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 หลัง และตึก 4 หลัง วิหาร กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคาร
คอนกรีตเสรีมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน 3 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ปูชนียะ มีพระประธานประจําอุโบสถ 

วัดเทพนิมิตร ต้ังเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายย้อย ภู่
สุพรรณ จึงเป็นผู้ใหญ่ที่ประชาชนในหมู่บ้านให้ความนับถือ เมื่อสร้างวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ให้ช่ือ
ว่า วัดเทพนิมิตร เน่ืองจากเดิมมีศาลเทพยดาต้ังอยู่ประชาชนจึงพร้อมใจกันให้ต้ังช่ือว่าวัดเทพนิมิตร 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2525 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 8 เมตร ยาว 
25 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีพระครูนิมิตกัลยาณวัตร เป็นเจ้าอาวาส การศึกษา มี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515 
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3. วัดมงคลประชาราม 
วัดมงคลประชาราม ต้ังอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเน้ือที่ 11 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือทิศใต้ 
และทิศตะวันออก จดคลองทวีวัฒนา ทิศตะวันตก จดที่ดินเอกซน มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 5 แปลง 2 ไร่ 
02 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 16818 1595.1500.1555 และ 1554 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย 
อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 25 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ.2521 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการ
เปรียญ กว้าง 23.30 เมตร ยาว 20-28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2536 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทรงไทย 2 ช้ัน หอสวดมนต์ กว้าง 7.50 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2533 เป็นอาคารคร่ึงตึก
ครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จํานาน 4 หลัง เป็นอาคารคร่ึงตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 3 หลัง วิหาร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 6 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน 2 หลัง 
สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นอกจากน้ีมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังน้ี คือ ศาลาพักร้อน โรงครัว และเมรุ ปูชนียะวัตถุ มี
พระประธาน ประจําอุโบสถปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 29 น้ิว สูง 60 น้ิว 

วัดมงคลประชาราม ต้ังเมื่อวันที 29 มีนาคม พ.ศ. 2519 โดยมีกํานันเจริญ ฤทธ์ิคํารณ 
พร้อมประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้ก่อสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ คุณแม่ม่อม เน้ืองคุ้ม ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมือวันน่ี 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร การ
บริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระน้อม จิตญาโณ พ.ศ. 2515-

2517 รูปที่ 2 พระมหาประกอบ ปญฺญาธโร พ.ศ. 2518 - 2521 รูปที่ 3 พระอธิการเฉลิม จิตฺตคุตฺโต 
พ.ศ. 2522 - 2536 รูปที่ 4 พระครูโสภณธรรมมงคล พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2515 

4. วัดมะเกลือ 
วัดมะเกลือ ต้ังอยู่เลขท่ี 40 บ้านมะเกลือ หมู่ที่ 4 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเน้ือที่ 32 ไร่ 20 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 
จํานวน 3 แปลง เน้ือที่ 23 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 10233,13838 และ 7205 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2495 เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 16 เมตร ยาว 44 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2510 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ัน หอสวดมนต์ กว้าง 7 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466 
เป็นอาคารไม้ 2 ช้ัน กุฏิสงฆ์ จํานวน 17 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกคร่ึงไม้ 11 หลัง และตึก 4 
หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522 ศาลา
อเนกประสงค์ กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2527 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน 2 หลัง สร้างด้วยไม้ 
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นอกจากน้ีมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังน้ี คือ หอฉัน หอระฆัง ศาลาท่านํ้า ศาลาพักร้อน 
โรงเรียนปริยัติธรรม และเมรุ ปูชนียะ มีพระประธานประจําอุโบสถปางมารวิชัย และเจดีย์ 1 องค์ 

วัดมะเกลือ ต้ังเมื่อ พ.ศ.2411 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 
2497 เขตวิลุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส 
เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที 1 พระพัด รูปที่ 2 พระแพ รูปที่ 3 พระเต็ม รูปที่ 4 พระอู๋ รูปที่ 5 พระ
พลอย รูปที่ 6 พระสม รูปที่ 7 พระอธิการแป๊ะ รูปที่ 8 พระอ่อน รูปที่ 9 พระครูศิริชัยวัฒน์ การ
คึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ค.2466 

5. วัดสาลวัน 
วัดสาลวัน ต้ังอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สังกัด 

คณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเน้ือที่ 6 ไร่ 5 งาน 79 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 11051 อาณาเขต 
ทิศเหนือจด ที่ดินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทิศใต้จด คลองมหาสวัสด์ิ ทิศ
ตะวันออก และทิศตะวันตกจด ที่ดินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 2 
แปลง เน้ือที่ 13 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 42952 และ 42957 อาคารเสนาสนะ 
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 เป็นอาคารคอนกรีตเสรม
เหล็กทรงไทย กุฏิสงฆ์ จํานวน 9  หลัง เป็นอาคารไม้ 3  หลัง ครึ่งตึกคร่ึงไม้ 5 หลัง และตึก 1 หลัง 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528 เป็นอาคารคอนกรีตเสรีม
เหล็ก ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจําอุโบสถ จํานวน 3 องค์ คือ พระปฐมเขมราจารย์ สร้างเมื่อ 
พ.ศ. 2493 พระหิรัญคิริสัมปันโน สร้างเมื่อ พ.ศ.2521 และพระปภากรอมรรัตน สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 

วัดสาลวัน ต้ังเมื่อ พ.ศ. 2450 เดิมช่ือวัดใหม่ศาลายา โดยนายพิณ กันโอภาส กํานันตําบล
ศาลายาในสมัยน้ันด้วยความศรัทธาต้องการให้มีวัดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนชาวศาลายาและใกล้เคียงได้
ประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลใกล้บ้าน จึงขอพระราชทานที่ดินของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ 
เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดในเนื้อที่ดินจํานวน 6 ไร่ 3 งาน และต่อมาพระอธิการชด เจ้าอาวาสในสมัย
น้ันได้ไปขอพระราชทานท่ีดินเพ่ิมขึ้นอีก 3 ไร่ พร้อมกับขอให้ทรงประทานนามวัดใหม่ว่า “วัดสาลวัน" 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร 
ยาว 80 เมตร การบริหาร และการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าทีทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอธิการชด 
พ.ศ. 2481 - 2490 รูปที่ 2 พระครูใบฎีกาสมควร วิชชาสาโร พ.ศ. 2492 - 2504 รูปที่ 3 พระอธิการ
ชม จนฺทสิรี พ.ศ. 2505 - 2508 รูปที่ 4 พระอธิการอุ่น จิตฺตสุภาโร พ.ศ. 2508 - 2512 รูปที่ 5 พระ
ปลัดวิเชียร ถิรปญฺโญ พ.ศ. 2512 - 2517 รูปที่ 6 พระใบฎีกาวรการ จิตฺปญฺโญ พ.ศ. 2517 - 2518 
รูปที่ 7 พระคีรีชัย ปภากร พ.ศ. 2519 - ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม  
เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2508 
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6. วัดสุวรรณาราม 
วัดสุวรรณาราม ต้ังอยู่เลขที่ 14 หมู่ที่ 1 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินต้ังวัดมีเน้ือที่ 7 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดคลอง
ขุดมหาสวัสด์ิ ทิศใต้จด ที่ดินการรถไฟ ทิศตะวันออกจด ที่ดินเลขที่ 10 ทิศตะวันตกจด ที่ดินเลขที่ 18 
มีที่ธรณีสงฆ์ จํานวน 4 แปลง เน้ือที่ 98 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่10629,9721,4704 
และ 10611 อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 
2473 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทย ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 38 เมตร เป็นอาคารไม้
ทรงไทย หอสวดมนต์ กว้าง 14 เมตร ยาว 27 เมตร สร้างเม่ือ พ.ศ. 2511 เป็นอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ช้ัน กุฏิสงฆ์ จํานวน 21 หลัง เป็นอาคารไม้ 16 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง และตึก 4 หลัง 
วิหาร กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร เป็นอาคาร คอนกรีตเสรีมเหล็กทรงไทย ศาลาบําเพ็ญกุศล จํานวน 
2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

นอกจากน้ีมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ดังน้ี คือ เจดีย์ ศาลาพักร้อน สร้างด้วยคอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 หลัง : สร้างด้วยไม้ 14 หลัง   ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจําอุโบสถ 

วัดสุวรรณาราม ต้ังเมื่อ พ.ศ. 2429 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2473 เขต
วิสุงคามสีมา กว้าง 13 เมตร ยาว 26 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม 
คือ รูปที่ 1 พระสาด รูปที่ 2 พระว้า รูปที่ 3 พระแพ รูปที่ 4 พระผิว รูปที่ 5 พระเล็ก รูปที่ 6 พระเอก 
รูปที่ 7 พระแสน รูปที่ 8 พระแผ้ว รูปที่ 9 พระเนียมโชติกาโร รูปที่ 10 พระเช้ือ รูปที่ 11 พระดี สุวณฺ
โน รูปที่ 12 พระมหาโชติ รูปที่ 13 พระโป๊ะ รูปที่ 14 พระเอก รูปที่ 15 พระครูวิชัยวุฒิคุณ พ.ศ. 
2498 รูปที่ 16 พระครูสังฆรักษ์จรูญ พ.ศ. 2537 - 2540 รูปที่ 17 พระอธิการจรูญ อนาลโย พ.ศ. 
2541 – ปัจจุบัน 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” ผู้วิจัยได้ค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย ดังน้ี 
พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ (2551, 146 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิ

การในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการ วิจัยพบว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ควบคุม และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าการ
สาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่ามีบทบาทอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา 
ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบ การณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัด
วัดแต่ละขนาดแตกต่างกัน มีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน  



54 

พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว) (2552, 162 หน้า) ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” 
ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต ในด้านการปกครอง และด้านการ
สาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก ส่วน ด้านศาสนศึกษา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านศึกษา
สงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในระดับปานกลาง 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุสามเณรในจังหวัดภูเก็ตมีความคิดเห็น
แตกต่างกันตามสถานภาพ อายุ จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุสามเณรที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดภูเก็ต ไม่แตกต่างกัน 

พระณัฐพล ฐิติธมฺโม (ปราบพินาศ) (2552, 158 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวัด
โดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์
ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉล่ีย คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้าน
การปกครอง การเปรียบเทียบ พบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความ
คิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษา และวุฒิการศึกษาบาลี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีที่มีอายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษานักธรรม
ต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวัดตามหลักพรหมวิหาร 4 ของพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรี
ไม่แตกต่างกัน  

พระเกษมศักดิ์วรสกฺโข (อาสนะทอง) (2554, 176 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอําเภอชุมแสงอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักร และอาณาจักร 
เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเนื่องกับ
คณะสงฆ์ โดยใช้หลักหน้าที่ของพระสังฆาธิการ 6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เมื่อ
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เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
พระภิกษุที่มีอายุ, พรรษา, การศึกษาสามัญ, การศึกษาทางธรรม และตําแหน่งที่ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) (2556, 146 หน้า) ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทพระ
สังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความ
คิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน
พบว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุก
ด้านตามลําดับ คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ ด้าน
การปกครองภายในวัด 2) การเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จําแนก
ตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการที่มี
วุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 3) ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (1) ผู้บริหาร
สั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย (2) การออกกฏระเบียบข้อบังคับของพระธรรม
วินัย พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ไม่ค่อยต้ังใจเท่าที่ควร (3) ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจกฏระเบียบพระ
ธรรมวินัยภายในวัด (4) การขัดแย้งกัน และไม่เข้าใจกันในเรื่อง พระธรรมวินัย ขาดความเด็ดขาดใน
การดูแล เคร่งครัดตามกฏหมายคณะสงฆ์เกินไป, การไม่เช่ือฟังคําสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาในข้อ
กฎหมายคณะสงฆ์, การติดต่อ สื่อสารไม่ชัดเจน เช่ือยชาต่อการทํางานของคณะสงฆ์, ขาดความ
กระตือรือล้นในการทํางานตามกฏหมายของคณะสงฆ์, การไม่ให้ความเคารพกันของผู้บวชก่อนหลัง, 
พระภิกษุสามเณรมีมาก จึงทําให้ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง,ผู้ปกครองไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา, พระเถระผู้ใหญ่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับพระภิกษุสามเณรเท่าที่ควร 

พระธนดล นาคพิพัฒน์ (2551, 160 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง ได้วิจัยเรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การก่อสร้างอาคารเสนาสนะภายในวัด และมีผลวิจัยอยู่ ในระดับปานกลาง จะ
เห็นว่าศักยภาพของพระสังฆาธิการบางรูปมิกําลังบารมีมากก็สร้างอาคาร เสนาสนะได้มากมายผิดกับ
เจ้าสํานักบางรูปซึ่งจะหาเงินแต่ละคร้ังก็ยังลําบากที่จะไปซ่อมแซม อาคารสึกหรอภายในวัดหรือคิดจะ
สร้างกุฏิ ศาลาบําเพ็ญกุศล อาคารเสนาสนะอ่ืน ๆ ให้วัดของ ตนเองก็ย่ิงยาก การก่อสร้างเสนาสนะก็
ยังจําเป็นต้องทําสําหรับพระสังฆาธิการทุกวัดด้วย แต่ ต้องกําหนดให้ได้มาตรฐานตามท่ี กฎ หรือ
ระเบียบของ มหาเถรสมาคม ตามท่ีกระทรวง วัฒนธรรมกําหนดให้รักษาเอกลักษณ์ไทยเป็นทรงไทย
เป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย แต่ ปัจจุบันสร้างวัดกันอย่างสะเปะสะปะดูแล้วไม่สวยงาม บาง
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เสนาสนะสร้างแล้วไม่ได้ใช้ แต่ บางอย่างจําเป็นต้องใช้กลับไม่สร้างให้พอเพียง เช่น ห้องนํ้า ที่มีแต่
ความสกปรก เพราะขาดการ ทําความสะอาดอย่างจริงจังเป็นต้นโดยการขาดความเอาใจใส่ดูแลอย่าง
ทั่วถึงขาดการวางแผน ที่ดีและจึงทําให้ไม่น่าเข้าไปทําบุญ เพราะบางวัดเข้าไปแล้วไม่เจริญหูเจริญตา 
จึงกลายเป็นว่า สาเหตุมาจากการสร้างเสนาสนะอันไม่เป็นระเบียบน่ันเอง 

พระมหากมล โปร่งใจ (ขนฺติธโร) (2550, 160 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคณะสงฆ์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน” พบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในเขตอําเภอป่าซาง มี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง คือมีความเข้าใจในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานคณะสงฆ์ เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะในเร่ืองคณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม และเร่ืองการแต่งต้ังถอด
ถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหน่งการ
ปกครองคณะสงฆ์ตําแหน่งอ่ืน ๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีกําหนดในกฎมหาเถร
สมาคม แต่พระสงฆ์ส่วนมากมีระดับการปฏิบัติตามหลักและวิธีการในการบริหารจัดการของการ
บริหารงานพระสังฆาธิการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อยซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนในการบริหารงาน
คณะสงฆ์ และจากแบบสอบถามปลายเปิดมีแนวโน้มตอบไปในทางเดียว กันว่า พระสงฆ์ในระดับ
ปกครองขาดความสามัคคี และมีการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือผลประโยชน์ในการเลื่อนตําแหน่งสมณ
ศักด์ิด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะการเมืองในองค์กรทําให้ได้รับความยุติธรรมไม่เท่ากันในวงการสงฆ์ ใน
ปัจจุบันจากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ในเขตอําเภอป่าซาง จงัหวัดลําพูน  

1. ด้านการวางแผน การบริหารงานคณะสงฆ์ ควรมีการวางแผนร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
และต่อเน่ือง ผู้บริหารควรให้ความสําคัญต่อการวางแผนมากกว่าน้ี  

2. ด้านการจัดองค์การ การบริหารงานคณะสงฆ์ ควรมีการจัดบุคคลที่จะนํามาเป็นคณะ 
กรรมการบริหารวัด ให้เหมาะสมโดยยึดความรู้ด้านการบริหารอย่างมีส่วนร่วม  

3. ด้านการนํา การบริหารงานคณะสงฆ์ ผู้นําควรการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ควรให้บุคลากร
ภายในวัดและให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม  

4. ด้านการควบคุมดูแลการบริหารงานคณะสงฆ์ ควรมีการประเมินผลหลากหลาย รูปแบบทั้ง
ที่เป็นนามธรรม และรูปธรรม ทักษะปฏิบัติ มีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง  

5. ด้านปัญหาพระสงฆ์ระดับปกครองขาดความสามัคคีและมีการเล่นพรรคเล่นพวกน้ัน 
ทาง มหาเถรสมาคมควรมีการใช้หลักธรรมาภิบาลในปกครองคณะสงฆ์ และในการการพิจารณาเลื่อน
สมณศักด์ิด้วย นอกจากน้ีควรที่จะให้ศรัทธาประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนในการตรวจสอบพิจารณาการ
เลื่อนสมณศักด์ิด้วยก็จะทําให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

พระมหาอานนท์ อานนฺโท (นรมาตร์) (2552, 169 หน้า) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” ผลการวิจัยพบว่า การ
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ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัด
ชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้นําหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร กิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม 
อยู่ในเกณฑ์ที่มาก โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่
เขตปกครองเป็นประจําและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นําชุมชน พร้อมกันน้ียังมี
การประเมินผล ให้ความสําคัญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบ
ให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ทําคุณงาม
ความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ทําความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการ
อนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ ทั้งน้ียังส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ภายใน
อาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้
ทางด้านธรรมะ ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะใหม่ๆในหลักธรรมคํา
สอนทางพุทธศาสนา 

การเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร จําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ตําแหน่งพระสังฆาธิการ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการน้ันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตรง
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญไม่พบความแตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ต้ังไว้ 

 

2.6 กรอบแนวคิดเก่ียวกับการวิจัย  
 
การววิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย เก่ียวกับหลักการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 โดยกําหนดอํานาจหน้าที่มหาเถร
สมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เก่ียวกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการ
คณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยนํามา
กําหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 
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ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตาม  
     (Independent Variables)                      (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ชใ้นการวิจัย 
 

       ปัจจัยส่วนบุคคล   
 
 
1. อายุ 
2. พรรษา 
3  วุฒิการศึกษาสามัญ 

4. วุฒิการศึกษาทางธรรม 

 

บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
1. ด้านการปกครอง   
2. ด้านการศาสนศึกษา   
3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์   
4. ด้านการสาธารณูปการ   
5. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methodology Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย และศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยดําเนิน 
การวิจัยตามกระบวนการดังต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
3.4 การสร้าง และตรวจสอบเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการ,วิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 133 รูป 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 133 รูป ที่สุ่มจาก

ประชากรโดยใช้วิธีการเปิดตารางสําเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้จํานวน 100 รูป 
และทําการสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิ ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 3.1 ต่อไปน้ี 
 มีสูตรคํานวณ ดังน้ี  

     n      =     N 
                1 + N (e) /2 

  =              133 
          1 + 133 ( 0. 05) 2 

            1 + 133(0.0025) 
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     =        133 
            1 + 1.335 
     =        133 
              1.335 
               =    100.27   รูป  

ได้จํานวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 100 รูป 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจํานวนประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

เขตพืน้ที ่ ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

1. วัดมะเกลือ 20 X 100 / 133 15 
2. วัดมงคลประชาราม 24  X 100 / 133 18 
3. วัดเทพนิมิตร 20  X 100 / 133 15 
4. วัดสาลวัน 19  X 100 / 133 14 
5. วัดสุวรรณาราม 23  X 100 / 133 17 
6. วัดหทัยนเรศวร ์ 27  X 100 / 133 20 

รวม 133 100 

 
3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง   
 
 3.2.1 แบบสอบถาม  
 การวิจัยครั้งน้ี ได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณของ ทาโร่ ยามาเน่ ได้
จํานวน 100 คน ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน โดยใช้แต่ละช้ันเป็นตัวแบ่งช้ันภูมิ กําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันตามสัดส่วน แล้วใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก(Convenience 
Sampling) และตามดุลยพินิจ (Judgment Sampling) ของผู้วิจัยด้วยการแจกแบบสอบถาม    
 3.2.2 แบบสัมภาษณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Random Sampling) โดยกําหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม จํานวน 6 รูป 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการสร้าง และการ

ตรวจสอบเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 
3.3.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ศึกษาหลักการ และแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยจากเอกสาร และผลงาน
การวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
3. กําหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเคร่ืองมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
4. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
5. นําเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญ 

เพ่ือตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 
6. นําเคร่ืองมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพ่ือหาสัมประสิทธ์ิความเที่ยงตรง 

ของเคร่ืองมือ 
7. ปรับปรุงแก้ไข 
8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ และนําไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.2 ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมาโดยศึกษางานวิจัยที่

เก่ียวข้องปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เช่ียวชาญแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการ โดยถามเก่ียวกับ เพศ อายุ วุฒิทางธรรม และ
วุฒิทางโลก 

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์
ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
จํานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย  
 1. ด้านการปกครอง 
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 2. ด้านศาสนศกึษา 
 3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
 4. ด้านการสาธารณูปการ 
 5. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม 
หลักการของลิเคิร์ท (Likert) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับมาก 
3 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

การคํานวณหาค่าเฉล่ียใช้สูตรคํานวณก่ึงร้อยละ ดังน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.51– 5.00 หมายถึง   มากที่สุด        
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.51 –4.50 หมายถึง   มาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.51 –3.50  หมายถึง   ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.51 –2.50 หมายถึง   น้อย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00 –1.50 หมายถึง   น้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑล : จังหวัดนครปฐม 

 
3.3.3 การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คือ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุกิจ 

ชัยมุสิกที่ปรึกษาหลัก - รองศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย ท้าวมิตร ที่ปรึกษาร่วม และผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบ เครื่องมือที่สร้างไว้ 

2. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธาน และ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ แล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสม จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

 2.1) พระศรีวินยาภรณ์ 
 2.2) พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน 
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 2.3) ดร.ชวลิต ไหลรินทร์ 
 2.4) ดร.สมภพ ระงับทุกข์ 
 2.5) ดร.จักรวาล  สุขไมตรี 
เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเน้ือหาสาระ และโครงสร้างของคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาคําดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถาม และ วัตถุประสงค์ 
(Item - Objective Congruence Index : IOC) โดยได้ค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป ทุกข้อ 

3. หาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไข แล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับพระสงฆ์ที่มิใช่กลุ่มตัวอย่าง  จํานวน 30 รูป เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นด้วย
วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( a coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งได้ค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 

 

3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  

ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 
 3.4.1 การสร้างเครื่องมือ  
 1) ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ได้แก่ หนังสือ เอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง ที่เหมาะสมและสอดคล้อง ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย และกรอบแนวคิด นํามาเป็น
พ้ืนฐานในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 2) ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดและเน้ือหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นํามาใช้เป็น
ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 3) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ขอบเขตของการวิจัย ตามกรอบแนวคิด โดยสร้างแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบปลายปิด และ
สร้างแบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะแบบปลายเปิด 
 
 3.4.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 1) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือทําการตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุง ให้สมบูรณ์ ทั้งเน้ือหาสาระและการใช้ถ้อยคํา
สํานวนภาษา   
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 2) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 5 ท่าน (รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย แสดงในภาคผนวก ก) เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ให้ได้แบบ 
สอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่มีความเที่ยงตรงทั้งโครงสร้างและเน้ือหา  
 3) ผู้วิจัยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ให้ตรงตาม
คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือทั้ง 5 ท่าน 
 4) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
(พิสณุ ผ่องศรี, 2550, หน้า 139) 
  โดยมีเกณฑ์พิจารณาว่าค่าที่ใช้ทดสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือไม่ โดย
ใช้เกณฑ์การพิจารณาลงความเห็น ดังน้ี  
 คะแนน +1 สําหรับข้อคําถามที่          แน่ใจว่า   วัด      ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 คะแนน  0 สําหรับข้อคําถามที่   ไม่แน่ใจว่า วัด    ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 คะแนน -1 สําหรับข้อคําถามที่          แน่ใจว่า   วัด   ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 นําคะแนนที่ได้มาแทนสูตรดังน้ี 

     IOC =  
N

R  

IOC  =    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ 

 R   =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญท้ังหมด  

 N   =    จํานวนผู้เช่ียวชาญ 
  คําถามรวม 24 ข้อของแบบสอบถาม และคําถามรวม 4 ข้อของแบบสัมภาษณ์ ค่า

ดัชนีที่คํานวณได้อยู่ระหว่าง 0.67 - 1.00 จึงเป็นการบ่งช้ีให้เห็นว่า คําถามแต่ละข้อมีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ (ค่าดัชนีความสอดคล้องแสดงในภาคผนวก ซ)  

  5) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ ได้
ตรวจสอบและเสนอแนะ ซึ่งผ่านการหาค่า IOC แล้ว นํามาปรับแก้ และนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์อีกคร้ังเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ 

   (1) ในส่วนของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ มาทบทวน 
ปรับปรุงภาษาให้เหมาะสมตามคําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ  

1. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนําไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งน้ีใช้กับ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แล้วนําผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ
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แบบสอบถาม โดยวิธีการทางสถิติ  โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) ตามสูตร ดังน้ีคือ 

 =     

   เมื่อ  =   ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 
  k =   จํานวนข้อของเครื่องมือ 
                                         2

is  =   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                                =   ความแปรปรวนของคะแนนรวม (พิศเพลิน เขียวหวาน 
และผศ.ดร.สิริรัตน์ วิภาสศิลป์, 2551, หน้า 259) 
 ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามระดับบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เท่ากับ  0.97 “ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม มีค่า
มากกว่า 0.70 – 1.00” ซึ่งบ่งช้ีให้เห็นค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามดังกล่าวมีค่ามากกว่า 0.70 จึง
เป็นเครื่องมือที่มีความเหมาะสมมีคุณภาพและมีความเช่ือถือได้สูง สามารถนําไปใช้วัดระดับบทบาท
การปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังน้ี  
3.5.1 นําแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ในเขตอําเภอ

พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล และดําเนินการเก็บคืน 
3.5.2 รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากพระสงฆ์ : ทั้งหมดโดยอยู่ใน สภาพที่สมบูรณ์ 

จํานวน 100ชุด คิดเป็นแบบสอบถามท่ีได้รับคืนร้อยละ 100 ของจํานวน แบบสอบถามทั้งหมด 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนําข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูก

ต้องแล้วทําการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และนําคําสัมภาษณ์
เชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์พระสงฆ์ ทั้ง 6 รูป ใน 6 ด้านมาวิเคราะห์ในบทที่ 4 และอภิปรายผลใน
บทที่ 5 ต่อไป 

 

1k

k











 

2

2

1
t

i

S

S

s t

2

st

2



66 
 

3.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ข้อมูลทั่ ว ไปเ ก่ียว กับสถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถามใ ช้ค่ าความ ถ่ี 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับความคิดเห็น 

ชองพระสงฆ์ : ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน มาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

3) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม: โดยจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคลประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิทางธรรม และวุฒิทางโลก วิเคราะห์โดยการทดสอบค่าที  
(t-test) สําหรับตัวแปรที่มี 2 ค่า และค่า เอฟ (F-test) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มี 3 ค่าขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่างหลายคู่ โดยวิธีหา ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

4) ข้อคําถามปลายเปิดที่แสดงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการ 
แก้ปัญหาความคิดเห็นของพระสงฆ์ : วิเคราะห์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ เน้ือหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Technic) 
 

3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 
สถิติที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องน้ี  ได้แก่ 
3.7.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย  (X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายข้อมูลทั่วไป 
 
3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential  Statistics) ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานด้วยค่า  

t-test และ F- test 
สูตรการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  
1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2549, หน้า  152). 

           P 
                  N 
  
 

  
100 
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 2) การหาค่าเฉล่ีย (Mean)  จากสูตร ดังน้ี 

                                                                  
  
 
           เมื่อ X  แทนค่าเฉล่ีย 
    ∑ แทนผลคูณระหว่างความถี่กับคะแนน 
    n แทนจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
 3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) ใช้สูตรดังน้ี  

                                  S.D. =      

             เมื่อ S.D.   แทนค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ∑X 2   แทนผลรวมของคะแนนแต่ละข้อยกกําลังสอง 
    (∑X)2     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    n   แทนจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
    สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน   (เฉพาะการเปรียบเทียบ) 

1. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่มที่เป็นอิสระจาก
กันโดยใช้ t-test  Independence (นิภา  เมธธาวีชัย, 2543, หน้า238) ดังน้ี 

   t  =        X1   -   X2      
               S1

2   +   S2
2 

                n1         n2 

เมื่อ t  =        ค่าที-เทสท์  (t-test) 
X 1              =        ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มที่  1 
X2               =        ค่าเฉล่ียของคะแนนกลุ่มที่  2 
S1

2              =        ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่ 1 
S2

2              =        ค่าความแปรปรวนของกลุ่มที่  2 
n 1  =        ค่าจํานวนคะแนนของกลุ่มที่ 1 
n2  =        ค่าจํานวนคะแนนของกลุ่มที่  2 

2. ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หรือ (F-test) 

     F  =  w

b

MS

MS

 
   F   =   อัตราส่วนของความแปรปรวน 
   MSb  =   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
   MSw  =   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

)1(

)(
22




nn

n xx

 X         
 







บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง “ความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังน้ี 
1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม  
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขต

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ พรรษา วุฒิทางธรรม และวุฒิทางโลก แตกต่างกัน 
3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยกําหนดขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้พระกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 รูป 
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโค้วต้า (Quota sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถามผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายเหตุผล และวิธีการตอบ และ
รับแบบสอบถามกลับคืนมา ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ 
และประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอผลการวิเคราะห์โดยการ
ใช้ตารางประกอบการบรรยายโดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
X  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
t  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  t (t - distribution) 
F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ  
  F (F - distribution) 
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Df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
*  แทน  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้เสนอขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคลากรของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

สถานภาพส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นให้เลือกตอบ จําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม 
และประสบการณ์การทํางานทางธรรม ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบ การบรรยาย 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ใน
เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) ศาสนาศึกษา 3) 
การศึกษาสงเคราะห์ 4) สาธารณูปการ 5) สาธารณสงเคราะห์ และ 6) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะ และแนวทางบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ เก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม” กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุ ที่สังกัดวัดในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคุณลักษณะทั่วไป
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
ดังปรากฏในตาราง 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
21-30 ปี 45 45.00 
31-40 ปี 30 30.00 
41 ปีขึ้นไป 25 25.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 45 รูป คิด
เป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จํานวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จํานวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.00 

 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา จํานวน ร้อยละ 
1 - 5 พรรษา 53 53.00 
6 - 10 พรรษา 32 32.00 
11 พรรษาขึ้นไป 15 15.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพรรษา 1-5 พรรษา จํานวน 53 
รูป คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา 6 - 10 พรรษา จํานวน 32 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 11 
พรรษา ขึ้นไป จํานวน 15 รูป คิดเป็นร้อยละ 15.00 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางโลก 
 

วุฒิทางโลก จํานวน  ร้อยละ 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 55.00 
อนุปริญญา 35 35.00 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 10.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่วุฒิทางโลกตํ่ากว่าอนุปริญญา 
จํานวน 55 รูป คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดับอนุปริญญา จํานวน 35 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ
ระดับสูงกว่าอนุปริญญา จํานวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิทางธรรม 
 

วุฒิทางธรรม จํานวน  ร้อยละ 
นักธรรมช้ันตร ี 13 13.00 
นักธรรมช้ันโท 30 30.00 
นักธรรมช้ันเอก 57 57.00 

รวม 100 100.00 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่วุฒิทางธรรมระดับนักธรรมช้ันเอก
จํานวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา นักธรรมช้ันโท จํานวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.00 
และนักธรรมช้ันตรี จํานวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.00 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม” ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์  
4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบ การบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 

 

บทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ด้านการปกครอง  3.53 0.64 มาก 
2. ด้านศาสนศึกษา  3.64 0.72 มาก 
3. ด้านศึกษาสงเคราะห์  3.57 0.69 มาก 
4. ด้านการสาธารณูปการ 3.76 0.58 มาก 

5. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 4.17 0.43 มาก 

6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 4.22 0.65 มาก 
รวม 3.82 0.62 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ อยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปกครอง อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การปกครอง 

 

ด้านการปกครอง 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ 3.70 0.73 มาก 
2. ให้ความรู้ แนวคิด เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในสังคม 3.51 0.81 มาก 
3. มีการเข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 3.26 0.46 ปานกลาง 
4. มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน 3.46 0.58 ปานกลาง 

5. อํานวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 3.73 0.62 มาก 

รวม 3.53 0.64 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข้อที่5 อํานวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดในการจัดกิจกรรมของชุมชน รองลงมาคือ ข้อที่ 
1 ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 มีการ
เข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านศาสนศึกษา 

 

ด้านศาสนศึกษา 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. ให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการศึกษา ทั้งทางโลก 

และทางธรรม รวมทางเปรียญธรรมด้วย 3.54 0.72 มาก 
2. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่าง

เต็มที่ 3.62 0.74 มาก 
3. จัดให้มีการสอนนักธรรมช้ัน บาล ีและเปิดสนามสอบ 3.81 0.69 มาก 
4. ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ 3.82 0.66 มาก 
5. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 3.39 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.64 0.72 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ รองลงมาคือ ข้อที่ 3 จัดให้มีการ
สอนนักธรรมช้ัน บาลี และเปิดสนามสอบ และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5 สนับสนุนอุปกรณ์
การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การ ศึกษาสงเคราะห์ 

 

ด้านศึกษาสงเคราะห ์
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิ

สาขบูชา เป็นต้น 
3.59 0.64 มาก 

2. มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธีหรือ
พิธีกรรมทางศาสนาที่เหมาะสม และถูกต้อง 

3.36 0.73 ปานกลาง 

3. เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 3.54 0.61 มาก 
4. มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม 3.47 0.72 ปานกลาง 

5. มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน 3.49 0.63 ปานกลาง 
รวม 3.57 0.69 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากท่ีสุดคือ ข้อที่ 1 มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น 
รองลงมาคือ ข้อที่ 3 เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 
2 มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เหมาะสม และถูกต้อง 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณูปการ 

 

ด้านการสาธารณูปการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน 4.09 0.57 มาก 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักทําความสะอาด ที่อยู่อาศัย 

บริเวณที่อยู่อาศัยตามนโยบายของราชการ 3.69 0.59 มาก 
3. มีการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของชุมชน 3.46 0.62 ปานกลาง 
4. ให้ วัดเป็นศูนย์กลางในการรักษารองโรครองจาก

โรงพยาบาล 3.73 0.55 มาก 
5. มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผย

แผ่ให้กับชุมชน 3.84 0.53 มาก 
รวม 3.76 0.58 มาก 

 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข้อที่ 1 มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน รองลงมาคือ ข้อที่ 5 มีการรวบรวม
การรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 มีการ
ร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ 

 

ด้านการสาธารณสงเคราะห ์
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. มีการร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4.22 0.46 มาก 
2. มีการรักษา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 4.26 0.41 มาก 
3. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 4.31 0.33 มาก 
4. ปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.89 0.55 มาก 

5. คัดค้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 4.16 0.61 มาก 
รวม 4.17 0.43 มาก 

 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รองลงมาคือ ข้อที่ 2 มีการ
รักษา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
ข้อที่ 4 ปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. แปลผล 
1. จัดให้มีการเทศนาทุกวันพระ ทั้งใน และนอกพรรษา 4.24 0.62 มาก 
2. ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมให้แก่พุทธศาสนิกชน

ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น สัปปุริสธรรม 7 4.22 0.60 มาก 
3. สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน 4.09 0.71 มาก 
4. สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ในวัด 4.30 0.61 มาก 
5. ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ 4.27 0.56 มาก 

รวม 4.22 0.65 มาก 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด รองลงมา
คือ ข้อที่ 5 ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 
สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม 
โดยใช้สถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตก ต่าง ของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ พรรษา วุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม ถ้าพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

 
สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ

พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  
การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความ

แปร ปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 3.34 0.72 ปานกลาง 
31-40 ปี 30 3.36 0.84 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 25 3.77 0.71 มาก 

รวม 100 3.49 0.76 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง 
โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่อายุ 31-
40  ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ 



80 

  

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีอายุต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 5 0.90 3.96 0.02* 
ภายในกลุ่ม 108.55 95 0.98   

รวม 118.15 100    
 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์

ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีอายุ
ต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ X  
21-30 ป ี 31-40 ป ี 41 ปีขึ้นไป 

3.34 3.36 3.77 
21-30 ปี 3.34  -  0.02* -0.43 

(0.04*) 
31-40 ปี 3.36   -  -0.51 

(0.03*) 
41 ปีขึ้นไป 3.77    -  

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามอายุ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี 
แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี 2) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี 
อายุ 41 ปีขึ้นไป และ 3) พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การปกครอง จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 3.55 0.61 มาก 
31-40 ปี 30 3.45 0.72 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 25 3.66 0.54 มาก 

รวม 100 3.55 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
มาก โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุ
ที่อายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มีอายุ
ต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 4 2.92 3.84 0.05* 
ภายในกลุ่ม 108.55 96 0.65   

รวม 118.15 100    
 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.16 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 
4.17 
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ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์
ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มี
อายุต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

อายุ X  
21-30 ป ี 31-40 ป ี 41 ปีขึ้นไป 

3.55 3.45 3.66 
21-30 ปี 3.55  -  0.10 0.11 

(0.09) 
31-40 ปี 3.45   -  0.21 

(0.04*) 
41 ปีขึ้นไป 3.66    -  

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.17 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท

คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง จําแนกตาม
อายุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุที่มีอายุ 31-40 
ปี แตกต่างกับพระภิกษุที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 3.50 0.60 ปานกลาง 
31-40 ปี 30 3.61 0.54 มาก 
41 ปีขึ้นไป 25 3.66 0.53 มาก 

รวม 100 3.59 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.18 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับ
มาก โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุ
ที่อายุ 31-40 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มีอายุ
ต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 5 1.92 1.92 0.06 
ภายในกลุ่ม 108.55 95 0.90   

รวม 118.15 100    
 

จากตารางที่ 4.19 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 3.44 0.52 ปานกลาง 
31-40 ปี 30 3.45 0.57 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 25 3.46 0.49 ปานกลาง 

รวม 100 3.45 0.56 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.20 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามอายุ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุที่อายุ 31-40 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ ที่มี
อายุต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 3 1.92 1.84 0.06 
ภายในกลุ่ม 108.55 97 0.95   

รวม 118.15 100    
 

จากตารางที่ 4.21 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
สาธารณูปการ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 3.72 0.44 มาก 
31-40 ปี 30 3.76 0.52 มาก 
41 ปีขึ้นไป 25 3.88 0.42 มาก 

รวม 100 3.79 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 4.22 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณูปการ จําแนกตามอายุ อยู่ใน
ระดับมาก โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่อายุ 31-40 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณูปการ ที่มี
อายุต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 5 1.92 2.96 0.06 
ภายในกลุ่ม 108.55 95 0.65   

รวม 118.15 100    
 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณูปการ ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 



86 

  

ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 4.26 0.38 มาก 
31-40 ปี 30 4.22 0.40 มาก 
41 ปีขึ้นไป 25 4.30 0.36 มาก 

รวม 100 4.27 0.34 มาก 
 

จากตารางที่ 4.24 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณะสงเคราะห์ จําแนกตามอายุ อยู่
ในระดับมาก โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่อายุ 21-30 ปี และ 31-40 ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
ที่มีอายุต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.87 3 1.29 1.41 0.08 
ภายในกลุ่ม 108.55 97 0.90   

รวม 112.42 100    
 

จากตารางที่ 4.25 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามอายุ 

 

อายุ n X  S.D. แปลผล 
21-30 ปี 45 4.20 0.30 มาก 
31-40 ปี 30 4.21 0.28 มาก 
41 ปีขึ้นไป 25 4.25 0.24 มาก 

รวม 100 4.23 0.26 มาก 
 

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับมาก โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุที่อายุ 31-40 ปี และ 21-30 ปี ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา ที่มีอายุต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 5 1.92 1.15 0.21 
ภายในกลุ่ม 76 95 0.80   

รวม 85.6 100    
 

จากตารางที่ 4.27 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุที่พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.29 0.79 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 3.15 0.71 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.15 0.71 มาก 

รวม 100 3.33 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.28 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามพรรษา อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6-10 พรรษา ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 9.6 5 1.92 2.96 0.02* 
ภายในกลุ่ม 108.55 95 0.65   

รวม 118.15 100    
 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.30 

 
ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์

ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีพรรษา
ต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

พรรษา X  
1 - 5 พรรษา 6 - 10 พรรษา 11 พรรษาข้ึนไป 

3.29 3.15 4.15 
1 - 5 พรรษา 3.29  -  0.14 0.86 

(0.00*) 
6 - 10 พรรษา 3.15   -  1.00 

(0.00*) 
11 พรรษาขึ้นไป 4.15    -  

 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.30 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตาม
พรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุที่มีพรรษา  
1-5 พรรษา แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาข้ึนไป และพระภิกษุที่มีพรรษา 6 - 10 
พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การปกครอง จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.51 0.79 มาก 
6 - 10 พรรษา 32 3.56 0.71 มาก 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.29 0.65 มาก 

รวม 100 3.58 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง จําแนกตามพรรษา อยู่ใน
ระดับมาก โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์มากกว่า
พระภิกษุที่ พรรษา 6 - 10 พรรษา และ1 - 5 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มี
พรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 6.85 5 1.37 2.14 0.07 
ภายในกลุ่ม 106.88 95 0.64   

รวม 113.17 100    
 

จากตารางที่ 4.32 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.46 0.88 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 3.22 0.96 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.38 0.44 มาก 

รวม 100 3.47 0.97 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.33 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามพรรษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ มากกว่า
พระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6 - 10 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มี
พรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 15.5 5 2.10 1.68 0.06 
ภายในกลุ่ม 140.28 95 0.84   

รวม 155.43 100    
 

จากตารางที่ 4.34 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.10 1.01 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 2.86 0.84 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.21 0.76 มาก 

รวม 100 3.09 1.07 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.35 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามพรรษา อยู่
ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ 
มากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6 - 10 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ ที่มี
พรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 18.2 3 0.64 0.71 0.10 
ภายในกลุ่ม 87.30 97 0.90   

รวม 105.5 100    
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.37 0.84 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 3.33 1.01 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 3.82 0.93 มาก 

รวม 100 3.46 0.95 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.37 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามพรรษา 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ไทย                     
มากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 และ 6 - 10 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณปูการ ที่มี
พรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 5.15 5 1.03 1.15 0.34 
ภายในกลุ่ม 85.5 95 .90   

รวม 90.65  100    
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 2.93 0.94 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 2.71 0.86 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.02 0.78 มาก 

รวม 100 2.97 0.98 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.39 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามพรรษา 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์
ไทยมากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6 - 10 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.06 3 1.02 1.19 0.20 
ภายในกลุ่ม 83.42 97 0.86   

รวม 86.48 100     
 

จากตารางที่ 4.40 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามพรรษา 

 

พรรษา n X  S.D. แปลผล 
1 - 5 พรรษา 53 3.40 0.90 ปานกลาง 
6 - 10 พรรษา 32 3.21 0.95 ปานกลาง 
11 พรรษาขึ้นไป 15 4.20 0.85 มาก 

รวม 100 3.43 0.96 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6 - 10 พรรษา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 7.04 4 1.76 2.02 0.08 
ภายในกลุ่ม 83.52 96 0.87   

รวม 90.56 100    
 

จากตารางที่ 4.42 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 3 พระภิกษุที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 3 ใช้สถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความ 
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.21 1.07 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.43 0.73 ปานกลาง 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 3.31 0.85 ปานกลาง 

รวม 100 3.33 0.84 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.43 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมจําแนกตามวุฒิทางโลก อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่สูงกว่าอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีวุฒิทางโลก
ต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.56 2 0.28 0.39 0.68 
ภายในกลุ่ม 122.40 98 0.72   

รวม 122.96 100    
 

จากตารางที่ 4.44 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การปกครอง จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.54 1.02 มาก 
อนุปริญญา 35 3.64 0.65 มาก 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 3.55 0.86 มาก 

รวม 100 3.58 0.82 มาก 
 

จากตารางที่ 4.45 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง จําแนกตามวุฒิทางโลก อยู่
ในระดับมาก โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญามี ความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่สูงกว่าอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มีวุฒิ
ทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.20 2 0.10 0.15 0.86 
ภายในกลุ่ม 115.60 98 0.68   

รวม 115.80 100    
 

จากตารางที่ 4.46 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.07 1.11 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.51 0.89 มาก 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 3.54 0.98 มาก 

รวม 100 3.47 0.97 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.47 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางโลกอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกสูงกว่าอนุปริญญามี ความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มีวุฒิ
ทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.80 2 1.40 1.49 0.23 
ภายในกลุ่ม 159.8 98 0.94   

รวม 162.60 100    
 

จากตารางที่ 4.48 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ไม่
แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
ความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.18 1.39 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.29 0.99 ปานกลาง 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 2.95 1.01 ปานกลาง 

รวม 100 3.09 1.07 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.49 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางโลก 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญามี ความคิดเห็นบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุที่ตํ่ากว่าอนุปริญญา และระดับสูงกว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 

 
ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.64 2 1.32 1.16 0.32 
ภายในกลุ่ม 192.10 98 1.13   

รวม 194.74 100    
 

จากตารางที่ 4.50 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.51 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.16 1.16 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.41 0.76 ปานกลาง 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 3.57 0.99 มาก 

รวม 100 3.46 0.95 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.51 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทาง
โลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกสูงกว่าอนุปริญญามี ความคิดเห็นบทบาทคณะ
สงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่อนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.52 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ ที่มี
วุฒิทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.08 2 1.04 1.16 0.32 
ภายในกลุ่ม 153.00 98 0.90   

รวม 155.08 100    
 

จากตารางที่ 4.52 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.53 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.09 1.19 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.09 0.91 ปานกลาง 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 2.88 0.97 ปานกลาง 

รวม 100 2.97 0.98 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิ
ทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญามี ความคิดเห็นบทบาทคณะ
สงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่ตํ่ากว่าอนุปริญญา และระดับสูงกว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.54 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.20 2 0.60 0.62 0.54 
ภายในกลุ่ม 164.90 98 0.97   

รวม 166.10 100    
 

จากตารางที่ 4.54 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน  



102 

  

ตารางที่ 4.55 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามวุฒิทางโลก 

 

วุฒิทางโลก n X  S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าอนุปริญญา 55 3.23 1.08 ปานกลาง 
อนุปริญญา 35 3.63 0.81 มาก 
สูงกว่าอนุปริญญา 10 3.37 1.00 ปานกลาง 

รวม 100 3.43 0.96 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.55 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตาม
วุฒิทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อบทบาท
คณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่สูงกว่าอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่มีวุฒิทางโลกต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 2.14 2 1.07 1.18 0.31 
ภายในกลุ่ม 154.70 98 0.91   

รวม 156.84 100    
 

จากตารางที่ 4.56 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา ไม่แตกต่างกัน  
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สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท บทบาทคณะ
สงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน  

การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ F - test (One way Anova) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % ดังน้ัน ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig.น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่างอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) และนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 4.57 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.51 0.53 มาก 
นักธรรมช้ันโท 30 2.67 0.95 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.34 0.77 ปานกลาง 

รวม 100 3.17 0.53 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.57 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางธรรม อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุ
นักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย รวม ที่มีวุฒิทางธรรม
ต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 18.75 3 6.25 11.38 0.00* 
ภายในกลุ่ม 92.95 97 0.55   

รวม 111.7 100    
 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.58 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงพิสูจน์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 
4.59 

 
ตารางที่ 4.59 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์

ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ที่มีวุฒิทาง
ธรรมต่างกัน ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

 

วุฒิทางธรรม X  
นักธรรมชั้นตร ี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก 

3.51 2.67 3.34 
นักธรรมช้ันตร ี 3.51  -   - 0.84 

(0.00*) 
 - 0.17 

นักธรรมช้ันโท 2.67   -  0.67 
(0.01*) 

นักธรรมช้ันเอก 3.34    -  
 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.59 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิด เห็นต่อ

บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุนักธรรมช้ันโท, พระภิกษุนักธรรมช้ันโท มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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ตารางที่ 4.60 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การปกครอง จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.67 0.65 มาก 
นักธรรมช้ันโท 30 3.15 0.76 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.49 0.89 ปานกลาง 

รวม 100 3.47 0.82 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.60 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง จําแนกตามวุฒิทางธรรม 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุนักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลาํดับ 
 
ตารางที่ 4.61 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ที่มีวุฒิ
ทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4.00 3 1.46 2.60 0.06 
ภายในกลุ่ม 54.32 97 0.56   

รวม 58.70 100    
 

จากตารางที่ 4.61 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.62 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.83 0.56 มาก 
นักธรรมช้ันโท 30 2.57 0.97 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.41 0.94 ปานกลาง 

รวม 100 3.27 0.97 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา จําแนกตามวุฒิทางธรรม อยู่
ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุ
นักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.63 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ที่มีวุฒิ
ทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4.00 4 1.06 1.10 0.09 
ภายในกลุ่ม 92.16 96 0.96   

รวม 96.40 100    
 

จากตารางที่ 4.63 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา ไม่
แตกต่างกัน 

 
 
 
 



107 

  

ตารางที่ 4.64 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
ศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.25 0.81 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันโท 30 2.36 1.27 น้อย 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.14 0.93 ปานกลาง 

รวม 100 2.92 1.07 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.64 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทาง
ธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นว่าบทบาทคณะสงฆ์ไทยมาก 
กว่าพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.65 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ ที่มี
วุฒิทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 5.00 3 1.79 1.90 0.12 
ภายในกลุ่ม 91.18 97 0.94   

รวม 96.55 100    
 

จากตารางที่ 4.65 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิด เห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.66 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.63 0.60 มาก 
นักธรรมช้ันโท 30 2.81 1.24 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.55 0.79 มาก 

รวม 100 3.33 0.95 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.66 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ จําแนกตามวุฒิทาง
ธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.67 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ
จําแนกวุฒิทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.27 3 1.09 1.52 0.08 
ภายในกลุ่ม 75.66 97 0.78   

รวม 79.13 100    
 

จากตารางที่ 4.67 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ
ไม่แตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.68 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.12 0.82 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันโท 30 2.26 0.93 น้อย 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.05 0.92 ปานกลาง 

รวม 100 2.81 0.98 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.68 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จําแนกตามวุฒิ
ทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.69 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 3.12 3 1.04 1.32 0.12 
ภายในกลุ่ม 76.63 97 0.79   

รวม 79.75 100    
 

จากตารางที่ 4.69 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.70 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามวุฒิทางธรรม 

 

วุฒิทางธรรม n X  S.D. แปลผล 
นักธรรมช้ันตร ี 13 3.59 0.64 มาก 
นักธรรมช้ันโท 30 2.87 1.15 ปานกลาง 
นักธรรมช้ันเอก 57 3.43 0.88 ปานกลาง 

รวม 100 3.30 0.96 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.70 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของ
พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จําแนกตามวุฒิ
ทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย
มากกว่าพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.71 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ที่มีวุฒิทางธรรมต่างกัน 

 

ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 4.50 3 1.50 1.85 0.09 
ภายในกลุ่ม 78.57 97 0.81   

รวม 83.07 100    
 

จากตารางที่ 4.71 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิด เห็นต่อ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม นําเสนอข้อเสนอแนะในคณะสงฆ์
ไทย ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตาราง
ต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 4.72 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ 
2. มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน 

13 
22 

รวม 35 
 

จากตารางที่ 4.72 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ด้านการปกครอง ดังน้ี คือ 1) ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ มี
ความถี่อยู่ที่ 13 2) มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน มีความถี่อยู่ที่ 22 
 
ตารางที่ 4.73 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ 
2. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ 

20 
15 

รวม 35 
 

 จากตารางที่ 4.73 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา 1) ส่งเสริมให้มี
การเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ มีความถี่อยู่ที่ 20 2) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มที่ มีความถี่อยู่ที่ 15 
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ตารางที่ 4.74 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
2. มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน 

45 
30 

รวม 75 
 

 จากตารางที่ 4.74 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ด้านศึกษาสงเคราะห์ ดังน้ี คือ 1) เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น มีความถี่อยู่ที่ 45 2) มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 30 
 
ตารางที่ 4.75 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน 
2. มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน 

30 
20 

รวม 50 
 

จากตารางที่ 4.75 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ 
ดังน้ี 1) มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 30 2) มีการรวบรวมการรักษาโรค
แบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 20 
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ตารางที่ 4.76 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
2. คัดค้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

18 
12 

รวม 30 
 

จากตารางที่ 4.76 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณะ
สงเคราะห์ คือ 1) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีความถี่อยู่ที่ 18 2) คัดค้านการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความถี่อยู่ที่ 12  
 
ตารางที่ 4.77 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 

ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา 

 

ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 
1. ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ 
2. สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด 

26 
11 

รวม 37 
 

จากตารางที่ 4.77 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
คณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
1) ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ มีความถี่อยู่ที่ 26 2) สนับสนุนการเปิดศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด มีความถี่อยู่ที่ 11 
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ตารางที่ 4.78 แสดงค่าความถ่ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบทั้ง 6 ด้าน 

 

ด้าน ค่าความถ่ี คิดเปน็ร้อยละ 
1. ด้านการปกครอง 35 13.36 
2. ด้านศาสนศึกษา 35 13.36 
3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 75 28.63 
4. ด้านสาธารณูปการ 50 19.08 
5. ด้านสาธารณสงเคราะห์ 30 11.45 
6. ด้านการเผยแผ่พุทธพระศาสนา 37 14.12 

รวม 262 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.78 พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเก่ียวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบทั้ง 6 ด้าน 
ตามลําดับความถ่ี 1) ด้านศึกษาสงเคราะห์ ค่าความถ่ี 75 คิดเป็นร้อยละ 28.63 2) ด้านสาธารณูปการ 
ค่าความถ่ี 50 คิดเป็นร้อยละ 19.08 3) ด้านการเผยแผ่พุทธพระศาสนา ค่าความถ่ี 37 คิดเป็นร้อยละ 
14.12 4) ด้านการปกครอง ค่าความถ่ี 35 คิดเป็นร้อยละ 13.36 5) ด้านศาสนศึกษา ค่าความถ่ี 35 คิด
เป็นร้อยละ 13.36 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ค่าความถ่ี 30 คิดเป็นร้อยละ 11.45 ตามลําดับ 
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ตอนท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสมัภาษณ์เก่ียวกับบทบาทคณะ
สงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพทุธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
คือ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ดุลยพินิจในการตอบ โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิจัยเรื่อง 
“ความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” มี
การปฏิบัติงานตามหลัก ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษา
สงเคราะห์ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา โดยศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้ข้อมูลดังน้ี 

1. ด้านการปกครอง 
จากคําถามข้อที่ 1 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม “ด้านการปกครอง” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง 
และควรมีแนวทางปรับ ปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์ในเขตอําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ก็ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย และกฎของสงฆ์ ได้
เรยีบร้อยดีงาม และเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์อ่ืน ๆ ด้วย ได้ถือปฏิบัติตาม ปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี    
(สัมภาษณ์ พระครูปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่าในส่วนของคณะสงฆ์จะใช้ระบบพรรษา หรือการแต่งต้ังหรือระบบ
คุณธรรมการปกครองกัน ส่วนการปกครองของวัดในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ได้วาง
กฎระเบียบไว้ค่อนข้างชัดเจนดี ต้ังแต่เจ้าอาวาส และถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสทํางานอย่างเป็นระบบดี ไม่
จําเป็น ต้องขึ้นตรงกับเจ้าอาวาสแต่องค์เดียว ด้านปัญหาต่าง ๆ คงจะไม่มี (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  
ปมุตฺโต, วันที่ 9 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า บทบาทของพระน้ันขึ้นอยู่กับการใช้ข้อบังคับของวัดที่วางไว้ ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ บางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม คือหลักการ
ตัดสินในต้องคํานึงถึงหลักกฎระเบียบเป็นลําดับแรกว่าในเร่ืองดังกล่าวมีกฎหรือระเบียบกําหนดให้
ดําเนินการได้ส่วนในปัจจุบันก็มีการเห็นด้วยดี เพรามันก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไร เจ้าอาวาสก็ทําดีแล้ว
ต้องช่วยกันสนับสนุน เป็นกําลังใจให้ท่านต่อไป ด้านอุปสรรคน้ันคงมีไม่มาก (สัมภาษณ์ พระประวิทย์  
ปภสฺสโร, วันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า บทบาทการบริหารงานทุกอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรม หลักการบริหารงานสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักพุทธธรรมยึด
กฎระเบียบทั้งหลักนิติศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์ กฎระเบียบต่างภายในวัดในเขตวัดต้องเคร่งครัดอย่าง
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ย่ิงเพราะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตามแต่ความเหมาะสม (สัมภาษณ์ พระวิชัย  ฐานวีโร, วันที่ 11 สิงหาคม 
2561) 

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า บทบาทท่ีนับว่าเป็น ผลงานต่าง ๆ ที่ออกมาได้เห็นเป็นรูปธรรม
มากขึ้นในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ พระในวัดปฏิบัติตาม และถือเป็นข้อบังคับได้ สามารถจับต้องได้ 
และเห็นเป็นประจักษ์การยึดกฎระเบียบคําสั่งเป็นหลักในการปฏิบัติงาน (สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ   
ฐ ิตธฺโม, วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า บทบาทคือ ผลงานต่าง ๆ ที่ออกมาได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน
อําเภอของเรากฎระเบียบต่าง ๆ ของทางวัดทาง ท่านเจ้าอาวาสท่านก็ได้มีกฎของวัดให้ถือปฏิบัติอย่าง 
เคร่งครัดทุกวัด และถือเป็นระเบียบอย่างดีที่ทุกวัดต้องกระทําตาม และยึดถือเป็นหลักพุทธธรรม
ต่อไป (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร, วันที่ 13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” คือให้เห็นว่าในส่วนของคณะสงฆ์จะใช้ระบบพรรษา หรือการ
แต่งต้ังหรือระบบคุณธรรมการปกครองกัน ทางคณะสงฆ์ได้วางกฏระเบียบไว้ค่อนข้างชัดเจนดี ต้ังแต่
เจ้าอาวาส และถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสทํางานอย่างเป็นระบบดี ไม่จําเป็นต้องขึ้นตรงกับเจ้าอาวาสแต่องค์
เดียวเพราะพระทุกรูปในวัดให้ยึดถือกฎระเบียบต่าง ๆ ของวัดเป็นแนวทางยึดถือหลักธรรมนํามา
ปฏิบัติได้ 

2. ด้านศาสนศึกษา 
จากคําถามข้อที่ 2 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม“ด้านศาสนศึกษา” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และควร
มีแนวทางปรับ ปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่าด้านศาสนศึกษาพระอาจารย์ท่านก็ดูแลโรงเรียนทั้งในส่วนของทาง
วัดของแต่ละวัด และอีกหลายโรงเรียนด้วยที่มาใช้สถานที่ของวัดก็ค่อยช่วยเหลือให้เกือบทุกโรงเรียนที่
ขาดเหลือก็ให้ความช่วยเหลือ และทางวัดก็มีทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็กในเขตชุมชนโดยรอบของวัด 
ปัญหา และอุปสรรคน้ันคงไม่มี (สัมภาษณ์ พระครูปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า การบริหารงานวัดน้ันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายจะเห็นว่าการให้ความ
ช่วยเหลือกับทางการศึกษาเป็นหน้าของพระพุทธศาสนา และทางวัดก็มองเห็นความสําคัญของ
การศึกษาให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนเสมอมา (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  ปมุตฺโต, วันที่ 
9 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า ทางวัดได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงเด็กเข้ามาศึกษาประเพณี 
และวัฒนธรรมในวัดเรา ปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี (สัมภาษณ์ พระประวิทย์  ปภสฺสโร, วันที่ 10 
สิงหาคม 2561) 
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ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า การศึกษาของพระ และเณร ตลอดจนประชาชน และเด็ก
นักเรียนเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิต และเป็นการรักษาพระพุทธศาสนาที่ดี 
ในส่วน การดําเนินการของวัดในการศาสนศึกษานับว่าดี เพราะได้มีการอนุเคราะห์ได้ครบทุกด้าน  
(สัมภาษณ์ พระวิชัย  ฐานวีโร, วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่าการศึกษาของวัดในปัจจุบันต้องดําเนินคู่ไปกับชุมชน และประชาชน 
(สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม, วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า เรื่องศาสนาศึกษานั้น จะเห็นว่าทางวัดได้ให้ความช่วยเหลือกับ
ทางโรงเรียนโดยดีตลอดมาจะเห็นได้เมื่อมีการมาตรวจเย่ียมกับทางโรงเรียนทางวัดจะเข้ามามีส่วนร่วม
โดยตลอดมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้รับความช่วยเหลือ และการสนับสนุน ในด้าน
ปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร, วันที่ 13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดในจังหวัดอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ด้านศาสนศึกษา โดยให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่
ทางโรงเรียนของความอนุเคราะห์ไปทางวัดจะเคร่งให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเพราะทุกวัดจะถือ
หลักธรรมปฏิบัติมาโดยตลอด และมองเห็นความสําคัญชองการศึกษาเยาวชนคือกําลังที่สําคัญของ
ประเทศ และจะเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อไป  

3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ 
จากคําถามข้อที่ 3 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทยในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม “ด้านศึกษาสงเคราะห์” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง 
และควรมีแนว ทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ถือว่าเป็นภาระ
สําคัญที่เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จะต้องทําให้ทั่วถึงไปให้กําลังใจเขา ก็เหมือนการแก้ปัญหาให้เขา เขา
เห็นหน้าก็ช่ืนใจเป็นการสร้างศรัทธาขึ้นอีก ส่วนปัญหา และอุปสรรคน้ันไม่มี (สัมภาษณ์ พระครู
ปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ ทางวัดก็ได้ทําการดําเนินการอยู่แล้ว เพราะ
ทางวัดก็มองเห็นอยู่แล้วว่าคนในชุมชนเราบางที่ไม่ใช่เป็นคนร่ํารวยอะไรไปทุกคน เราก็ดูแลได้บางคน
ก็ขัดสนอะไรต่าง ๆ ทางวัดก็ช่วยเหลือตลอดไม่ทอดทิ้งอะไรแก่สังคม ส่วนปัญหา และอุปสรรคในด้าน
น้ีคงไมมี (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  ปมุตฺโต, วันที่ 9 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ ทางวัดนับว่าทําได้ดีถูกต้อง ทางวัดมีการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ใครมีความเดือดร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือ ใครเดือด ร้อนมาก
ก็ช่วยมากใครเดือนร้อนน้อยก็ช่วยน้อยถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนด้านปัญหา และอุปสรรคน้ันคงไม่มี 
(สัมภาษณ์ พระประวิทย์  ปภสฺสโร, วันที่ 10 สิงหาคม 2561) 
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ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ทางวัดให้ความช่วยเหลือมาตลอด มีการจัด
มอบทุนการศึกษาให้ค่อนข้างเยอะ และทั่วถึงครอบคลุมเกือบทุกหมู่บ้านอยู่แล้ว แต่จะมีบ้างพ้ืนที่ที่
เด็กไม่ถึงเกณฑ์ในการประเมิน ปัญหา และอุปสรรคก็มีบางเรื่อง อาทิเช่น การสงเคราะห์นอกพ้ืนที่ยัง
น้อยไม่พอกับความต้องการ (สัมภาษณ์ พระวิชัย  อติเมโธ, วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ นับว่าดีมากทางวัดปฏิบัติอยู่แล้วก็ให้ถือ
ปฏิบัติอย่างดีเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ส่วนปัญหา และอุปสรรคไม่มี (สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม, 
วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ ทางวัดทุกวัดได้กระทําอยู่แล้วเกือบทุกวัด
ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ก็ของให้ทุกวัดคงความเป็นศึกษาสงเคราะห์ต่อไป เพราะถือว่า
ต้องเอาใจใส่ และดูแลเป็นอย่างดี ส่วนปัญหา และอุปสรรคไม่มี (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร, 
วันที่ 13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ ในการกําหนดการทํางาน โครงการ โดยคํานึงถึงผล 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ หากประเมินผลแลว้ไม่คุ้มค่า โครงการ กิจกรรมใดๆ ให้ร่วมกันพิจารณาให้คํานึงถึงประโยชน์
ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และประชาชนที่ได้รับในการบริหารการสงเคราะห์น้ัน ๆ  

4. ด้านการสาธารณูปการ 
จากคําถามขอ้ที่ 4 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม “ด้านการสาธารณูปการ” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง 
และควรมีแนว ทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ ด้านการก่อสร้างของวัดในอําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐมก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาจนดีขึ้นเรื่อยมาเป็นลําดับ วัดเรามีความสวยงาม 
และดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะเลย ส่วนด้านปัญหา และอุปสรรคก็มีบ้างแต่ไม่มาก แก้ไขได้ (สัมภาษณ์ 
พระครูปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ มีการจัดระบบ เสนาสนะ อาคารต่าง ๆ ดี 
งานสาธารณูปการน้ันอยากวัดมีการก่อสร้างแบบพอสมควร สร้างเท่าที่จําเป็น และให้มีความคงทน
แข็งแรงมีอายุในการใช้งานได้นาน และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายด้วยทั้งคณะสงฆ์ และประชาชน ส่วน
ปัญหา และอุปสรรคด้านน้ีก็มีบ้างจะไปสร้างให้ถูกใจคนทั้งหมดน้ันคงเป็นไปไม่ได้ เพียงแต่เราต้องทําให้
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจริงปัญหาต่าง ๆ ก็คงหมดไป (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  ปมุตฺโต, วันที่ 
9 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ ทางวัดมีวิธีการปฏิบัติของวัดร่วมกับ
ชาวบ้านอยู่แล้ว และได้ชุมชนเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการดี และให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความ
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ช่วยเหลือด้วย ปัญหา และอุปสรรคไม่พบแต่พบก็แก้ไขได้ภายในวัดเอง (สัมภาษณ์ พระประวิทย์  
ปภสฺสโร, วันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ ในการก่อสร้างวัดน้ันอย่าให้เกินความ
จําเป็นให้มีความพอดีกับสถานภาพของวัด และชุมชน สร้างแล้วให้มันพอใช้ได้ บางทีสร้างเอาไว้เยอะ
แต่ไม่มีคนดูแลก็เกินความจําเป็น การสร้างน้ันน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนบ้าง สรุปการ
สาธารณูปการหรือสิ่งก่อสร้างอย่าให้เกินความจําเป็น ปัญหา และอุปสรรคก็มีบ้าง แต่วัดก็มีวิธีที่แก้ไข
ได้ดีอยู่แล้วไม่น่าห่วงเร่ืองน้ี (สัมภาษณ์ พระวิชัย  อติเมโธ, วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ ในการก่อสร้างของวัดน้ันท่านเจ้าอาวาส
ท่านได้ดําเนินการของท่านดีอยู่แล้วมีการจํากัดพ้ืนที่วัดให้เป็นสัดส่วนน่าดู ด้านปัญหา และอุปสรรคก็
มีบ้างในการก่อสร้างแต่ทางวัดก็แก้ปัญหาภายในวัดได้ (สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม, วันที่ 12 
สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณูปการ ในด้านการก่อสร้างวัดน้ัน หรือด้านการ
ก่อสร้างภายในวัด การพัฒนาวัดน้ันถือว่าเป็นการพัฒนาด้านศาสนสถานให้เข้ารูปแบบอย่างที่ดีมีการ
วางแผนผังในด้านต่าง ๆ เราต้องจัดให้ดีให้เหมาะสมให้มีคุณค่า พร้อมจัดระบบระเบียบให้ดีพัฒนาให้
สะอาด สงบร่มรื่น วัดก็เจริญได้ไม่ยาก ด้านปัญหา และอุปสรรคไม่มี (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร, 
วันที่ 13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า ด้านการสาธารณูปการ ด้านการก่อสร้างวัดการพัฒนาวัดน้ันถือว่าเป็นการพัฒนา
ด้านศาสนสถานให้เข้ารูปแบบอย่างท่านเจ้าอาวาสท่านได้ดําเนินการของท่านดีอยู่แล้วมีการกัดพ้ืนที่
วัดให้เป็นสัดส่วนน่าดู การก่อสร้างวัดน้ันอย่าให้เกินความจําเป็น ให้มีความพอดีกับสถานภาพของวัด 
และชุมชน สร้างแล้วให้มันพอใช้ได้ พอดี บางทีสร้างเอาไว้เยอะแต่ไม่มีคนดูแลก็เกิดปัญหา พร้อม
จัดระบบระเบียบให้ดีพัฒนาให้สะอาด สงบร่มรื่น วัดก็เจริญได้ไม่อยาก 

5. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
จากคําถามข้อที่ 5 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม “ด้านการสาธารสงเคราะห์” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และ
อุปสรรคใดบ้าง และควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ก็นับว่าดี และถูกต้อง ทางวัดก็มีการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ใครมีความเดือนร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นปกติ พระพ่ึง
ชาวบ้าน ชาวบ้านพ่ึงวัดในยามยากไร้ เมื่อยามมีก็ช่วยเหลือบํารุงวัด ส่วนด้านปัญหาไม่มี (สัมภาษณ์ 
พระครูปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารสงเคราะห์ ในด้านน้ีทางวัดให้ความช่วยเหลือผู้
อยากไร้ และเดือนร้อนมาโดยไม่เลือกชนช้ันวรรณะให้ความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกัน ตามกําลังของ
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ทางวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเต็มกําลัง และความสามารถของทางวัด ด้านปัญหา และอุปสรรคก็มีบางแต่ไม่
เป็นปัญหาใหญ่อะไรทางวัดก็แก้ไขได้ (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  ปมุตฺโต, วันที่ 9 สิงหาคม 
2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดได้ให้ความช่วยเหลือ และ
ช้ีแนะแนวทางโดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อน หรือผู้ที่หนีร้อนมาพ่ึงเย็นที่เข้าวัดมาทางวัดก็
ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างดี ทางท่านเจ้าอาวาสท่านได้ต้ังระเบียบของทางวัดไว้ดีอยู่แล้วก็ขอให้ถือ
เป็นหลักปฏิบัติอย่างน้ีสืบต่อไป ด้านปัญหา และอุปสรรคมีพบบางแต่เป็นปัญหาที่ทางวัดแก้ไขได้ 
(สัมภาษณ์ พระประวิทย์  ปภสฺสโร, วันที่ 10 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 4 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดทําไว้ดีอยู่แล้วถือว่าเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ที่เดือนร้อน มาก็ขอให้ทางวัดถือปฏิบัติเช่นน้ีต่อไป ตามกําลัง
ของทางวัดที่มีอยู่ ด้านปัญหา และอุปสรรคก็มีบางแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรทางวัดก็แก้ไขได้ 
(สัมภาษณ์ พระวิชัย  อติเมโธ, วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 5 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดได้ให้ความช่วยเหลือ และช้ี 
แนะประชาชนให้ประกอบสัมมาอาชีวะ และงานสุจริตอ่ืน ๆ และให้การช่วยเหลือ ตามกําลังของทาง
วัดที่มีอยู่ เมื่อมีอุทกภัยมาเยือนก็จัดสถานที่ให้ชาวบ้านได้อาศัย หรือเป็นที่พักพิงช่ัวคราวได้ ด้าน
ปัญหาไม่มี (สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม, วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า ด้านการสาธารณสงเคราะห์ นับว่าดี และถูกต้อง ทางวัดก็มีการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ใครมีความเดือนร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นปกติให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือนร้อนตามกําลังของทางวัดที่มีอยู่ด้านปัญหา และอุปสรรคมีพบบ้างแต่เป็นปัญหา
ที่ทางวัดแก้ไขได้ (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร, วันที่ 13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า ด้านการสาธารสงเคราะห์ นับว่าดี และถูกต้อง ทางวัดก็มีการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
และครอบคลุม ใครมีความเดือนร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือโดยไม่เลือกชนช้ันวรรณะให้ความ
ช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกัน ตามกําลังของทางวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเต็มกําลัง และความ สามารถของ
ทางวัดให้ความช่วยเหลือเป็นปกติ 

6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากคําถามข้อที่ 6 ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม“ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” น้ัน มีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรค
ใดบ้าง และควรมีแนว ทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 ให้ความเห็นว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นเร่ืองยาก ๆ ที่ชาวบ้านไม่
เข้าใจ ทางวัดก็จะทําให้ชาวบ้านให้เข้าใจจะมีวิธีพูดให้ชาวบ้านให้เข้าใจ โดยใช้หลักง่าย ๆ ด้วยการพูด 
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และให้มีการมีส่วนร่วมด้วย เช่น การให้พระพูดธรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นการเผยแผ่ และเป็นการฝึกหัด
ไปในตัวด้วยเลย (สัมภาษณ์ พระครูปฐมถิรธรรม, วันที่ 8 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 2 ให้ความเห็นว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทางวัดได้จัดทําดีอยู่แล้วมีการให้
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับทางวัดจัดให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมวัดเย็นทุกวันพระ มี
หนังสือธรรมไว้แจก ซึ่งดีอยู่แล้วทางด้านปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี (สัมภาษณ์ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  
ปมุตฺโต, วันที่ 9 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า ให้ความเห็นว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีพ้ืนฐาน
ของคําว่าวิปัสสนากัมมัฎฐานก่อน วิธีการ กระบวนการ กุศโลบายดีอยู่แล้ว และกระทําให้ราบร่ืนเป็น
รูปธรรม เช่น การประชาสัมพันธ์ ทางเครื่องขยายเสียงในวัด และงานโฆษณางานวัด เป็นต้น ส่วน
ปัญหา และอุปสรรคเรื่องการเผยแผ่ก็มีบ้างแต่ถ้าผู้บริหารมีความต้ังใจจริงที่จะช่วยเหลือกันเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอันดีงามของเราแล้วปัญหาไม่ใช่เรื่องสําคัญ (สัมภาษณ์ พระประวิทย์  ปภสฺสโร, วันที่ 
10 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่  4 ใ ห้ความเ ห็นว่า  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ในด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา น้ันต้องใช้วิชาการ และใช้วาทะ และต้องอยู่ในความจริง และความต้ังใจด้วย ในส่วน
ของวัดน้ันได้มีการจัดการบวชเณรภาคฤดูร้อน และเรื่องต่างๆ น้ันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ส่วนปัญหา และอุปสรรคไม่มี (สัมภาษณ์ พระวิชัย  อติเมโธ, วันที่ 11 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 5 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของทางวัด 
เพ่ือสร้างพลังต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ และควรมีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเน่ือง 
ส่วนด้านปัญหา และอุปสรรคไม่มี (สัมภาษณ์ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม, วันที่ 12 สิงหาคม 2561) 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าทางวัดได้ทําได้ดีเย่ียมอยู่
แล้ว โดยส่วนตัวทําได้ดีโดยเฉพาะกิจกรรมเผยแผ่ตรงนี้ คิดว่าถูต้องแล้วการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
สมัยน้ีทําได้อยากมากฉะนั้นเราต้องทําต้ังแต่ยังเด็กถึงจะดี ถ้าอายุมากขึ้นแล้วจะกระทําอยากมาก ถือ
ว่าดีเย่ียมมาก ทางด้านปัญหาอุปสรรคน้ันไม่มี (สัมภาษณ์ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร สัมภาษณ์ วันที่ 
13 สิงหาคม 2561) 

สรุปได้ว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ถือว่าทุกวัดต้องมีการเผยแผ่ให้ถึงกลุ่มของ
ประชาชน และเยาวชนเพ่ือที่จะได้รับการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงโดยมองรอบด้านแล้ว
มีแต่ทุกคนชมชอบชมเชยแม้กระทั้งหน่วยงานของราชการก็ตามก็ยังมีการจัดกิจกรรมเพ่ือทําการเผย
แผ่ศาสนาขึ้น จึงเห็นได้ว่ากิจกรรมทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา น้ีเป็นกิจกรรมที่ประชาชน 
และเยาวชนได้รับจริง ๆ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสืบต่อไป 

 
 



 

 
 

บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มี
ต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่มีอายุ พรรษา 
วุฒิทางธรรม และวุฒิทางโลก แตกต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พระภิกษุ โดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
Yamane) ได้พระกลุ่มตัวอย่างจํานวน 100 รูป ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโค้วต้า (Quota sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยอธิบายเหตุผล และวิธีการตอบ และรับแบบสอบถามกลับคืนมา ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ และประมวลผล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentages) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติอนุมาน หรืออ้างอิง (Inferential 
Statistics) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย  
5.3  ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21-30 ปี จํานวน 45 รูป คิดเป็น

ร้อยละ 45.00 รองลงมา อายุ 31-40 ปี จํานวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ อายุ 41 ปีขึ้นไป 
จํานวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีพรรษา 1-5 พรรษา จํานวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.00 
รองลงมา 6 - 10 พรรษา จํานวน 32 รูป คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ 11 พรรษา ขึ้นไป จํานวน 15 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 15.00 วุฒิทางโลกตํ่ากว่าอนุปริญญา จํานวน 55 รูป คิดเป็นร้อยละ 55.00 ระดับ



123 

อนุปริญญา จํานวน 35 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.00 และระดับสูงกว่าอนุปริญญา จํานวน 10 รูป คิด
เป็นร้อยละ 10.00 วุฒิทางธรรมระดับนักธรรมช้ันเอก จํานวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา 
นักธรรมช้ันโท จํานวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 30.00 และนักธรรมช้ันตรี จํานวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 
13.00  

 
5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ในเขต

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม และรายด้าน ดังนี้ 
พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ใน

เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก และ
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปกครอง อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

ด้านการปกครอง พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครอง พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข้อที่5 อํานวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดในการจัดกิจกรรมของชุมชน รองลงมาคือ ข้อที่ 1 
ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 มีการ
เข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ตามลําดับ 

ด้านศาสนศึกษา พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมาก
ที่สุดคือ ข้อที่ 4 ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ รองลงมาคือ ข้อที่ 3 จัดให้มีการ
สอนนักธรรม บาลี และเปิดสนามสอบ และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5 สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา 
และค่าใช้จ่ายที่จําเป็น ตามลําดับ 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศึกษาสงเคราะห์ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น 
รองลงมาคือ ข้อที่ 3 เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 2 
มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เหมาะสม และถูกต้อง 
ตามลําดับ 

ด้านการสาธารณูปการ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณูปการ พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 1 มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน รองลงมาคือ ข้อที่ 5 มี
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การรวบรวมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน และค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 
มีการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชน ตามลําดับ 

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รองลงมาคือ ข้อที่ 2 
มีการรักษา และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน และค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ ข้อที่ 4 ปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามลําดับ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ในวัด รองลงมาคือ ข้อที่ 5 ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ และ
ค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน ตามลําดับ 

 
5.1.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพระภิกษุ มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ

คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิทางโลก วุฒิทางธรรม ดังน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะ

สงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐาน โดยรวมพบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีความ

คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน 
จําแนกตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีอายุ 41 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่อายุ 31-40  ปี และ 21-30ปี แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ 
พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี 2) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 41 ปีขึ้นไป 
และ 3) พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 41 ปีขึ้นไป 

สมมติฐานที่ 2 พระภิกษุที่พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 
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จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม
ทั้ง 6 ด้าน แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม 
จําแนกตามพรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา และ 6-10 พรรษา 
ตามลําดับ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุที่มีพรรษา 
1-5 พรรษา แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาข้ึนไป และพระภิกษุที่มีพรรษา 6 - 10 
พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 

สมมติฐานที่ 3 พระภิกษุที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางโลกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม จําแนกตามวุฒิทางโลก 
อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่สูงกว่าอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวม แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พระภิกษุ
กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 6 ด้าน จําแนกตามวุฒิทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยพระภิกษุ
นักธรรมตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุนักธรรมช้ันเอก 
และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท ตามลําดับ แตกต่างกัน อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุ
นักธรรมช้ันโท, พระภิกษุนักธรรมช้ันโท มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุ
นักธรรมช้ันเอก นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ 
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5.1.4 ผลวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเก่ียวกับมีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะ
สงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมเรียงลําดับดังนี้ 

ผู้วิจัยได้ต้ังคําถามปลายเปิดสําหรับผู้ตอบแบบสอบถาม นําเสนอข้อเสนอแนะในคณะสงฆ์ไทย 
ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษา 3) ด้านศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการ
สาธารณูปการ 5) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 6) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยการวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี ดังน้ี 

ด้านการปกครอง พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ด้านการปกครอง ดังน้ี คือ 1) ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุ
สิ่งของ 2) มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี คือ 1) วัดควรสร้างความ
ร่วมมือกับประชาชนในการประกอบกิจกรรมวันสําคัญ โดยให้ผู้นําชุมชนมาร่วมออกความคิดเห็น 2) 
วัดควรส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัย และยึดถือวินัยสงฆ์เป็นกฎปฏิบัติ เช่น ออกคําสั่งให้ทุกวัดในเขต
การปกครองทําการสวดมนต์ทําวัดทุกวัน 3) วัดควรแต่งต้ังหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ด้านศาสนศึกษา พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ด้านศึกษาสงเคราะห์ ดังน้ี คือ 1) เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น 2) มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี คือ 1) มี
นโยบายให้พระภิกษุในวัด เปิดอบรมเด็ก และเยาวชนของชาติให้เด็ก และเยาวชนได้เข้าใกล้วัด และ
ได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา อบรมปลูกฝังศีลธรรมวัฒนธรรม 2) กําหนดให้วัดอํานวยความสะดวก 
โดยให้วัดเป็นโรงเรยีนสงเคราะห์เด็กยากจน 3) จัดทุนการศึกษาให้กับพระเณรที่ยากไร้ 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะเกี่ยวกับ
บทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านศาสนศึกษา 1) 
ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ 2) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษา
อย่างเต็มที่ และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 1) ส่งเสริมพระที่ศึกษาต่อเพ่ือให้สามารถนําเทคโนโลยีทางโลก
มาหาวิธีการในการจัดหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 2) อํานวยความสะดวกให้เป็นที่
อบรมเยาวชนในเร่ืองศีลธรรมแก่เยาวชน และประชาชน 3) ฝึกอบรมพระสงฆ์ควรพัฒนาตนให้รอบรู้ทั้ง
ทางโลก และทางธรรม เพ่ือรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

ด้านการสาธารณูปการ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะ
เก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ
สาธารณูปการ ดังน้ี 1) มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน 2) มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบ
พ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ี 1) กําหนดแนวทางการมีส่วนร่วม
ของพุทธศาสนิกชน และรับผิดชอบการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 2) บทบาทการ
จัดสร้างศาสนสถาน ต้องไม่มากจนเกินไป แต่ก็คงวัฒนธรรมดีงามตามวิถีพุทธ 
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ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะ
เก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้านการ
สาธารณะสงเคราะห์ คือ 1) ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 2) คัดค้านการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ีคือ 1) แก้ปัญหาเรื่องการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชน 2) ให้ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชน ในการบําเพ็ญกุศลการช่วยเหลือในกิจกรรมด้านต่าง ๆ 
ของชุมชน และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป เช่น ให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 1) ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ 2) สนับสนุน
การเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด และเสนอแนะแนวทาง ดังน้ีคือ 1) ให้พระต้อง
ออกให้การอบรมสั่งสอน เพ่ือให้พุทธศาสนิกชน สามารถนําธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกวิธี 
และถูกต้องรวมท้ังสามารถ ใช้ธรรมะแก้ปัญหาต่างๆ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) 
อบรมพระธรรมวินัย จรรยามารยาทแก่พระภิกษุสามเณร ประมาณเดือนละครั้ง เพ่ือให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เท่าทันสังคมปัจจุบัน  

สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดในจังหวัดนครปฐม 
โดยเรียงลําดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะ
เก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบทั้ง 
6 ด้าน ตามลําดับความถ่ี 1. ด้านศึกษาสงเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ดังน้ี 1) 
เป็นผู้ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความถี่อยู่ที่ 45 2) มีการอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ในชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 30 2. ด้านสาธารณูปการ เสนอแนะเก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย 
ดังน้ี 1) มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 30 2) มีการรวบรวมการรักษาโรค
แบบพ้ืนบ้าน และนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 20 3. ด้านการเผยแผ่พุทธพระศาสนา 
เสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ดังน้ี 1) ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง 
ๆ มีความถี่อยู่ที่ 26 2) สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัด มีความถี่อยู่ที่ 11 
4. ด้านการปกครอง เสนอแนะเก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ดังน้ี 1) ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาค
ปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ มีความถี่อยู่ที่ 13 2.) มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน มีความถ่ีอยู่ที่ 22 5. 
ด้านศาสนศึกษา เสนอแนะเก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ดังน้ี 1) ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษา
ตามโรงเรียนต่าง ๆ มีความถี่อยู่ที่ 20 2) ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ มี
ความถี่อยู่ที่ 15 6.ด้านสาธารณสงเคราะห์ เสนอแนะเก่ียวกับบทบาทคณะสงฆ์ไทย ดังน้ี 1) เป็นผู้
ถ่ายทอด และสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น มีความถี่อยู่ที่ 45 2) มีการอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ในชุมชน มีความถี่อยู่ที่ 30 
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5.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้ 

ด้านการปกครอง สรุปได้ว่า การปกครองของวัดในจังหวัดนครปฐม ได้วางกฎระเบียบไว้
ค่อนข้างชัดเจนดี ต้ังแต่เจ้าอาวาส และถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสทํางานอย่างเป็นระบบดี ไม่จําเป็นต้องขึ้น
ตรงกับเจ้าอาวาสแต่องค์เดียวเพราะพระทุกรูปในวัดให้ยึดถือกฎระเบียบต่าง ๆ ของวัดเป็นแนวทาง
ยึดถือหลักธรรมนํามาปฏิบัติได้ 

ด้านศาสนศึกษา สรุปได้ว่า วัดให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และให้ความช่วยเหลือใน
ทุก ๆ ด้านที่ทางโรงเรียนของความอนุเคราะห์ไปทางวัดจะเคร่งให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอดเพราะ
ทุกวัดจะถือหลักธรรมปฏิบัติมาโดยตลอดให้ความสําคัญของการศึกษาเยาวชนคือกําลังที่สําคัญของ
ประเทศ และจะเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม และจริยธรรม 

ด้านศึกษาสงเคราะห์ สรุปได้ว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์ กําหนดการทํางาน โครงการ โดย
คํานึง ถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คํานึงถึงประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเป็นหลัก และ
ประชาชนที่ได้รับในการบริหารการสงเคราะห์น้ัน  

ด้านการสาธารณูปการ สรุปได้ว่า ด้านการสาธารณูปการ การก่อสร้างวัดการพัฒนาวัดน้ัน
ถือว่าเป็นการพัฒนา ด้านศาสนสถานมีการจัดพ้ืนที่วัดให้เป็นสัดส่วนน่าดูการก่อสร้างวัดน้ันให้มีความ
พอดีกับสถานภาพของวัด และชุมชน สร้างแล้วให้มันพอใช้ได้ พอดี อย่าให้เกินความจําเป็น พร้อม
จัดระบบระเบียบให้ดีพัฒนาให้สะอาด สงบร่มรื่น  

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ สรุปได้ว่า ด้านการสาธารสงเคราะห์ วัดก็มีการสงเคราะห์
อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ใครมีความเดือนร้อนมาก็ให้ความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกัน ตามกําลัง
ของทางวัดที่มีอยู่ และทางวัดให้ความช่วยเหลือเป็นปกติ 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สรุปได้ว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การเผยแผ่ให้
ถึงกลุ่มของประชาชน และเยาวชนเพ่ือที่จะได้รับการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง และยังมี
การจัดกิจกรรมเพ่ือทําการเผยแผ่ศาสนาขึ้น กิจกรรมทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาน้ีเป็น
กิจกรรมที่ประชาชน และเยาวชนได้รับ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผล ในครั้งน้ีมีหลายประเด็นด้วยกัน 

ดังต่อไปน้ี 
5.2.1 จากผลการวิเคราะห์พระภิกษุกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง

ของคณะสงฆ์ไทย  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะ
สงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ อยู่ใน
ระดับมาก และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านการปกครอง อยู่ในระดับมาก ตามลําดับ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน รายข้อ และสามารถนํามาอภิปรายให้สอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ 
ดังน้ี 

1. ด้านการปกครอง โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า คณะสงฆ์ มีการ
ออกระเบียบ ในการจัดประชุมพระภิกษุ สามเณร เพ่ืออบรมสั่งสอนปฏิบัติตามหลักธรรมวินัย มีการ
จัดผู้ทําหน้าที่ ดูแล บํารุงรักษาวัด จัดศาสนสมบัติเป็นสัดส่วน ให้เจริญก้าวหน้า และเป็นศาสน
สถานที่น่าเลื่อมใสศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระประวิทย์  
ปภสฺสโร  ที่กล่าวว่า “ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้ บางครั้งอาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม การตัดสินใจต้องคํานึงถึงหลักกฎระเบียบเป็นลําดับแรกว่าในเรื่องดังกล่าวมีกฎหรือระเบียบ
กําหนดให้ดําเนินการได้ส่วนในปัจจุบันก็มีการเห็นด้วย” และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฎีกา
สมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ ใน
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการท่ีมีต่อบทบาท
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุกด้านตามลําดับ คือ ด้านการปกครองตาม
พระธรรมวินัย ด้านการปกครองตามกฏหมายคณะสงฆ์ ด้านการปกครองภายในวัด 2) การ
เปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้าน
การปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จําแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลี
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 3) ปัญหา อุปสรรคเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “อํานวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดในการจัด
กิจกรรมของชุมชน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดมีการอํานวยความ
สะดวกแก่ชุมชนที่ต้องการจะจัดงานพิธีต่าง ๆ ดีอยู่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของพระครู
ปฐมถิรธรรม ให้ความเห็นว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม ก็ปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย และกฎของสงฆ์ ได้เรียบร้อยดี
งาม และเป็นแบบอย่างแก่พระสงฆ์อ่ืน ๆ ด้วย ได้ถือปฏิบัติตาม ปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี และไม่
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระใบฏีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของ
พระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ใน
อําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า 
บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ตามลําดับ คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ ด้านการ
ปกครองภายในวัด 2) การเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จําแนก
ตาม อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรมไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการที่มี
วุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 3) ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ ในอําเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการเข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาใน
โรงเรียน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดมีการให้พระเข้าไปทําการ
สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนแต่อาจให้ความรู้ได้ไม่มากเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ 
พระวิชัย ฐานวีโร บทบาทการบริหารงานทุกอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัย
เป็นธรรม หลักการบริหารงานสมัยใหม่ ประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักพุทธธรรมยึดกฎระเบียบทั้งหลัก
นิติศาสตร์ และหลักรัฐศาสตร์ กฎระเบียบต่างภายในวัดในเขตวัดต้องเคร่งครัดอย่างย่ิงเพราะอยู่ใน
แหล่งท่องเที่ยวตามแต่ความเหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆ์รักษ์พศวีร์ (ธีรปญฺโญ) 
ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากรณี : พระสังฆาธิการใน
จังหวัดนนทบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ีออบรมด้านวัตรปฏิบัติตาม
หลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติมากก็จริง แต่บางวัดโดยเฉพาะเจ้าอาวาสยังไม่ค่อยเคร่งครัด
เท่าที่ควร ทั้งน้ีควรจะ กําหนดเป็นตารางการทําวัตรไว้อย่างชัดเจน และถ้าพระรูปใดไม่ลงมาทําวัตรก็
ควรจะมีบท กําหนดลงโทษไว้อย่างชัดเจน นอกจากพระรูปน้ันติดภารกิจจําเป็น เช่น สอนหนังสือใน
โรงเรียน 

2. ด้านศาสนศึกษา โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า วัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ดีมีการจัดต้ังสถานที่เรียน และส่งเสริมการเรียน การสอนต่อพระภิกษุสามเณรที่สนในในการ
เรียนทั้งด้านบาลี และนักธรรม และการให้ประชาชนได้ศึกษาพระอภิธรรม ซึ่งสอดคล้องกับคํา
สัมภาษณ์ของ พระวิชัย  อติเมโธ ที่กล่าวว่า“การศึกษาของพระ และเณร ตลอดจนประชาชน และ
เด็กนักเรียนเป็นเรื่องสําคัญ เพราะเป็นรากฐานของการดําเนินชีวิต และเป็นการรักษาพระพุทธศาสนา
ที่ดี ในส่วนการดําเนินการของวัดในการศาสนศึกษานับว่าดี เพราะได้มีการอนุเคราะห์ได้ครบทุกด้าน” 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเกษมศักด์ิ วรสกฺโข (อาสนะทอง) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการ
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ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอําเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักร และอาณาจักร เป็นส่วนหน่ึงของการ
พัฒนาสังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับคณะสงฆ์ โดยใช้หลัก
หน้าที่ของพระสังฆาธิการ 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) 
การสาธารณูปการ 5) การสาธารณสงเคราะห์ และ 6) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียน
ต่างๆ” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดมีการส่งเสริมการเรียนธรรม
ศึกษาตามโรงเรียนมีทั้งการสอนการศึกษาธรรม การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเน่ืองให้แก่โรงเรียนในชุมชน 
ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระเกียรติรัตน์ ฐานวีโร เรื่องศาสนาศึกษาน้ัน จะเห็นว่าทางวัดได้
ให้ความช่วยเหลือกับทางโรงเรียนโดยดีตลอดมาจะเห็นได้เมื่อมีการมาตรวจเย่ียมกับทางโรงเรียนทาง
วัดจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยตลอดมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็ได้รับความช่วยเหลือ และ
การสนับสนุน ในด้านปัญหา และอุปสรรคคงไม่มี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆ์รักษ์พศวีร์ 
(ธีรปญฺโญ) ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทพระสังฆาธิการในการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากรณี:พระ
สังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า การจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ีออบรมด้าน
วัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ถึงจะมีการปฏิบัติมากก็จริง แต่บางวัดโดยเฉพาะเจ้าอาวาสยังไม่
ค่อยเคร่งครัดเท่าที่ควร ทั้งน้ีควรจะ กําหนดเป็นตารางการทําวัตรไว้อย่างชัดเจน และถ้าพระรูปใดไม่
ลงมาทําวัตรก็ควรจะมีบท กําหนดลงโทษไว้อย่างชัดเจน นอกจากพระรูปน้ันติดภารกิจจําเป็น เช่น 
สอนหนังสือในโรงเรียน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายที่
จําเป็น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า ทางวัดช่วยเหลือสนับสนุน
อุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนตามท่ีกําลังของวัดจะให้ได้แต่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนใน
โรงเรียนเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระครูปฐมถิรธรรม พระอาจารย์ท่านก็ดูแล
โรงเรียนทั้งในส่วนของทางวัดของแต่ละวัด และอีกหลายโรงเรียนด้วยที่มาใช้สถานที่ของวัดก็ค่อย
ช่วยเหลือให้เกือบทุกโรงเรียนที่ขาดเหลือก็ให้ความช่วยเหลือ และทางวัดก็มีทุนการศึกษาช่วยเหลือเด็ก
ในเขตชุมชนโดยรอบของวัด ปัญหา และอุปสรรคน้ันคงไม่มี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
อานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ
ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้นําหลักภิกขุอปริหา- 
นิยธรรมไปใช้ในการบริหาร กิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ที่มาก โดยพระสังฆาธิการใน
จังหวัดชุมพรได้ดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจําและยังมีการ
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ประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นําชุมชน พร้อมกันน้ียังมีการประเมินผล ให้ความสําคัญกับการ
ประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็น
สถานที่ปลอดบุหรี่ มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ทําคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ทํา
ความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึง
ประโยชน์ของธรรมชาติ ทั้งน้ียังส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม 
เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
หลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะใหม่ๆในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 

3. ด้านศึกษาสงเคราะห์ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ทุกวัดจัดคําสอน 
และหลักศาสนธรรมทั้งโดยตรง และโดยทางอ้อม โดยตรงคือ เป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่ศาสนิกชน โดย
ทางอ้อมคือ การครองตน ตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะก่อศรัทธาแก่บุคคลท่ัวไป และการให้การอบรม
พัฒนาศักยภาพด้านการอบรมพัฒนาจิต และหลักปริยัติทางศาสนาแก่คณาจารย์ วิทยากรผู้ให้การ
อบรมแก่เยาวชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน และประชาชนเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งของชุมชนโดย
เป็นศูนย์กลางประสานวิทยากรช่วยอบรมประชาชนด้านการอาชีพ ตัวอย่างเช่นหลาย ๆ วัดได้
ดําเนินการอยู่ หรือจัดห้องสมุดชุมชน และพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสนธรรม ศาสนปฏิบัติ
เพ่ือให้ประชาชนได้ศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระครูปฐมถิรธรรม “ถือว่า
เป็นภาระสําคัญที่เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จะต้องทําให้ทั่วถึงไปให้กําลังใจเขา ก็เหมือนการแก้ปัญหา
ให้เขา เขาเห็นหน้าก็ช่ืนใจเป็นการสร้างศรัทธาขึ้นอีก” และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญ ต่าง ๆ 
เช่น วันวิสาขบูชา เป็นต้น” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดมีการ
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญ เช่น การใช้พ้ืนที่ภายในวัดจัดงานศาสนาสําคัญ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
คําสัมภาษณ์ของ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม นับว่าดีมากทางวัดปฏิบัติอยู่แล้วก็ให้ถือปฏิบัติอย่างดีเป็น
แบบอย่างที่ดีต่อไป ส่วนปัญหา และอุปสรรคไม่มี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเกษมศักด์ิ-
วรสกฺโข (อาสนะทอง) ได้วิจัยเร่ือง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการในอําเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักร และอาณาจักร เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสังคม ตลอดถึงการ
พัฒนาบุคลากร การศึกษา และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับคณะสงฆ์ โดยใช้หลักหน้าที่ของพระสังฆาธิการ 
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6 ด้าน คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระภิกษุที่มีอายุ, พรรษา, การศึกษาสามัญ, 
การศึกษาทางธรรม และตําแหน่งที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในอําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบ ศาสนพิธี
หรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เหมาะสม และถูกต้อง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ี
อภิปรายได้ว่า ทางวัดมีการจัดงานศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่เหมาะสมเพ่ือให้พอดีต่อควร
ต้องการของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระประวิทย์  ปภสฺสโร ทางวัดนับว่าทํา
ได้ดีถูกต้อง ทางวัดมีการสงเคราะห์อย่างทั่วถึง และครอบคลุม ใครมีความเดือดร้อนมาก็ให้ความ
ช่วยเหลือ ใครเดือด ร้อนมากก็ช่วยมากใครเดือนร้อนน้อยก็ช่วยน้อยถือเป็นเรื่องปกติ ส่วนด้านปัญหา 
และอุปสรรคน้ันคงไม่มี และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง ได้วิจัย
เรื่องการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า การก่อสร้างอาคารเสนาสนะภายในวัด และมี
ผลวิจัยอยู่ ในระดับปานกลาง จะเห็นว่าศักยภาพของพระสังฆาธิการบางรูปมิกําลังบารมีมากก็สร้าง
อาคาร เสนาสนะได้มากมาย ผิดกับเจ้าสํานักบางรูปซึ่งจะหาเงินแต่ละคร้ังก็ยังลําบากที่จะไปซ่อมแซม 
อาคารสึกหรอภายในวัดหรือคิดจะสร้างกุฏิ ศาลาบําเพ็ญกุศล อาคารเสนาสนะอ่ืน ๆ ให้วัดของ 
ตนเองก็ย่ิงยาก การก่อสร้างเสนาสนะก็ยังจําเป็นต้องทําสําหรับพระสังฆาธิการทุกวัดด้วย แต่ต้อง
กําหนดให้ได้มาตรฐานตามที่ กฎ หรือระเบียบของ มหาเถรสมาคม ตามท่ีกระทรวง วัฒนธรรม
กําหนดให้รักษาเอกลักษณ์ไทยเป็นทรงไทยเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทย แต่ ปัจจุบันสร้างวัดกัน
อย่างสะเปะสะปะดูแล้วไม่สวยงาม บางเสนาสนะสร้างแล้วไม่ได้ใช้ แต่ บางอย่างจําเป็นต้องใช้กลับไม่
สร้างให้พอเพียง เช่น ห้องนํ้า ที่มีแต่ความสกปรก เพราะขาดการ ทําความสะอาดอย่างจริงจังเป็นต้น
โดยการขาดความเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงขาดการวางแผน ที่ดีและจึงทําให้ไม่น่าเข้าไปทําบุญ เพราะ
บางวัดเข้าไปแล้วไม่เจริญหูเจริญตา จึงกลายเป็นว่า สาเหตุมาจากการสร้างเสนาสนะอันไม่เป็น
ระเบียบน่ันเอง 

4. ด้านการสาธารณูปการ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นโยบาย
ของวัดเปล่ียนไปตามยุคสมัย เช่น ในปัจจุบันวัดต้องการให้พุทธศาสนิกเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัด วัดอยู่ได้พุทธศาสนิกชนที่ช่วยกันสืบต่อพระพุทธศาสนา และนําหลักศาสนาไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน และพุทธศาสนิกชนสามารถจัดกิจกรรมตามประเพณี เป็นต้น ขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็
จะอํานวยความสะดวก ความพร้อมของสถานที่ มีป้ายแสดงสิ่งสําคัญ เพ่ือดึงดูดความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนตามสมควร มีการจัดระบบนํ้าด่ืมนํ้าใช้ ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลห้องนํ้า 
ห้องส้วม จัดสวัสดิการภิกษุสามเณร ได้รับความผาสุก ในการบําเพ็ญสมณธรรมวัดควรจัดบริเวณ และ
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ให้ร่มรื่นสวยงาม สะอาด สงบ และมีสภาพเป็นอุทยาน หรือสวนป่าที่มีความร่มรื่น และเป็นธรรมชาติ
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระเกียรติรัตน์  ฐานวีโร ที่กล่าวว่า “ด้านการ
สาธารณูปการ การพัฒนาวัดน้ันถือว่าเป็นการพัฒนาด้านศาสนสถานให้เข้ารูปแบบอย่างที่ดี มีการวาง
แผนผังในด้านต่าง ๆ เราต้องจัดให้ดีให้เหมาะสมให้มีคุณค่า พร้อมจัดระบบระเบียบให้ดีพัฒนาให้
สะอาด สงบร่มรื่น” และสอดคล้องกับงาน วิจัยของ พระมหาอานนท์ อานนฺโท (นรมาตร์) ได้วิจัย
เรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” 
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า  
พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้นําหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ที่มาก โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการ
ประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจําและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์
กับผู้นําชุมชน พร้อมกันน้ียังมีการประเมินผล ให้ความสําคัญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วม
ประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ มีการยกย่อง
พระมหาเถระผู้ทําคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ทําความเข้าในการบริหารงานตาม
จารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ ทั้งน้ียังส่งเสริม
การปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการ
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิด
ทัศนะใหม่ๆในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า ทางวัดได้มีการให้ผู้เช่ียวชาญมาให้ความรู้ใน
ด้านสุขอนามัยแก่ชุมชนในพ้ืนที่ของวัดเป็นประจํา ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระประวิทย์ 
ปภสฺสโร ทางวัดมีวิธีการปฏิบัติของวัดร่วมกับชาวบ้านอยู่แล้ว และได้ชุมชนเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการดี 
และให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วย ปัญหา และอุปสรรคไม่พบแต่พบก็แก้ไขได้
ภายในวัดเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์ พศวีร์ ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง 
“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัด
นนทบุรี” ผลการ วิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุม และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านศาสนศึกษา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ
จังหวัดนนทบุรีที่มีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกัน มีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน 
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ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “มีการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของชุมชน” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบนี้อภิปรายได้ว่า วัดมีการร่วมมือกับ
ภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของชุมชนเป็นประจําเพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้อง
กับคําสัมภาษณ์ของ พระประวิทย์ ปภสฺสโร ทางวัดมีวิธีการปฏิบัติของวัดร่วมกับชาวบ้านอยู่แล้ว 
และได้ชุมชนเข้ามาช่วยถือว่าเป็นการดี และให้หน่วยงานราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือด้วย ปัญหา 
และอุปสรรคไม่พบแต่พบก็แก้ไขได้ภายในวัดเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณัฐพล ติธมฺโม 
(ปราบพินาศ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ตามค่าเฉล่ีย คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านการปกครอง การเปรียบเทียบ พบว่า การบริหาร
งานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษา และวุฒิการศึกษาบาลี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีที่มี
อายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานวัดตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีไม่แตกต่างกัน 

5. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ
ช่วย เหลือประชาชนทั้งทางด้านวัตถุ การแก้ปัญหาพัฒนาชีวิตอีกด้วย และการเป็นผู้นําชุมชน พระสงฆ์
ยังคงทําหน้าที่พัฒนาศีลธรรมของประชาชนอย่างต่อเน่ือง ให้ชุมชนจัดต้ัง หน่วยอบรม อปต. 
ห้องสมุด เพ่ือประชาชน การสงเคราะห์บุคคล และสาธารณสงเคราะห์ โดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําชุมชน
ในการบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์กลางเชื่อมประสาน ระหว่าง
คนจนกับคนรวย ปัจจัยที่ได้รับบริจาคมา ภิกษุสงฆ์ ก็ใช้ทําประโยชน์เป็นสาธารณกุศล และช่วยเหลือ
บุคคลผู้ขาดแคลน และด้อยโอกาส หรือการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์
บํารุงวัด ทายกทายิกาของวัด หรือประชาชนทั่วไป วัดเป็นส่วนหน่ึงของสังคมวัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้าน 
และบ้านอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคมพระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน เมื่อ
ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระครูสังฆรักษ์ยศวี  ปมุตฺโต  ที่กล่าวว่า “วัด
ให้ความช่วยเหลือผู้อยากไร้ และเดือนร้อนมาโดยไม่เลือกชนช้ันวรรณะให้ความช่วยเหลือโดยเท่า
เทียมกัน ตามกําลังของทางวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน” และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ 
ธีรปญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระ
สังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
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คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุม และส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม 
ด้านศาสนศึกษา ด้านศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และ
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ข้อที่ 3 ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่ให้ใช้อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือย และยังมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระครู 
สังฆรักษ์ยศวี ปมุตฺโต ทางวัดให้ความช่วยเหลือผู้อยากไร้ และเดือนร้อนมาโดยไม่เลือกชนช้ันวรรณะ
ให้ความช่วยเหลือโดยเท่าเทียมกัน ตามกําลังของทางวัดที่มีอยู่ในปัจจุบันเต็มกําลัง และความสามารถ
ของทางวัด ด้านปัญหา และอุปสรรคก็มีบางแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่อะไรทางวัดก็แก้ไขได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการ สาธารณสงเคราะห์ พบว่ามี
บทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มี
จํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละขนาดแตกต่างกันมีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
นนทบุรีไม่แตกต่างกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งมี
ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดรณรงค์ให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกให้ชุมชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระวิชัย อติเมโธ 
ทางวัดทําไว้ดีอยู่แล้วถือว่าเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชน และผู้ที่เดือนร้อน มาก็ขอให้ทางวัดถือ
ปฏิบัติเช่นน้ีต่อไป ตามกําลังของทางวัดที่มีอยู่ ด้านปัญหา และอุปสรรคก็มีบางแต่ไม่เป็นปัญหาใหญ่
อะไรทางวัดก็แก้ไขได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์) ได้วิจัย
เรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” 
ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า พระ
สังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้นําหลักภิกขุอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร กิจการ
คณะสงฆ์โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ที่มาก โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการประชุม
พระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจําและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นํา
ชุมชน พร้อมกันน้ียังมีการประเมินผล ให้ความสําคัญกับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มี
การวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ มีการยกย่องพระมหาเถระ
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ผู้ทําคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ทําความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธ 
ศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ ทั้งน้ียังส่งเสริมการปรับภูมิ
ทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางด้านธรรมะ ทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะใหม่ ๆ ใน
หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 

6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา การตักบาตร ปีใหม่ ส่งเสริมให้จัดการบวชเณรภาค
ฤดูร้อน จัดทํากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับทางวัดจัดให้ประชาชนเข้าปฏิบัติธรรมในวัด และอํานวย
ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการจัดกิจกรรม ให้เกิดความเคารพศรัทธาต่อพระภิกษุ และ
พระพุทธศาสนาอยู่ตลอด ใช้สื่อประกอบเข้ากับเหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ
คําสัมภาษณ์ของ พระเสกสิทธิ  ฐ ิตธฺโม ที่กล่าวว่า “การเผยแผ่ ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม
ของทางวัด และมีการจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณัฐพล ติธมฺโม 
(ปราบพินาศ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้
พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
ตามค่าเฉล่ีย คือ ด้านการศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านศึกษาสงเคราะห์ และด้านการปกครอง การเปรียบเทียบ พบว่า การบริหาร
งานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษา และวุฒิการศึกษาบาลี 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ส่วนพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีที่มี
อายุ วุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวัดตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของพระสงฆ์ในวัดเขตธนบุรีไม่แตกต่างกัน 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ในวัด” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า ทางวัดสนับสนุนการเปิด
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาให้ประชาชนเข้ามาศึกษา อบรม ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระครู
ปฐมถิรธรรม เป็นเรื่องยาก ๆ ที่ชาวบ้านไม่เข้าใจ ทางวัดก็จะทําให้ชาวบ้านให้เข้าใจจะมีวิธีพูดให้
ชาวบ้านให้เข้าใจ โดยใช้หลักง่าย ๆ ด้วยการพูด และให้มีการมีส่วนร่วมด้วย เช่น การให้พระพูดธรรม
อย่างต่อเน่ืองเป็นการเผยแผ่ และเป็นการฝึกหัดไปในตัวด้วยเลย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
อานนท์  อานนฺโท (นรมาตร์) ได้วิจัยเร่ือง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการ
ประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7” ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหา- 
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นิยธรรม 7 ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้นํา
หลักภิกขุอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร กิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ที่มาก โดยพระ
สังฆาธิการในจังหวัดชุมพรได้ดําเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจําและ
ยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้นําชุมชน พร้อมกันน้ียังมีการประเมินผล ให้ความสําคัญ
กับการประชุมโดยสละเวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้
วัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ทําคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติ
ประวัติ ทําความเข้าในการบริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้
ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ ทั้งน้ียังส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลาน
ธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ทําให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้เกิดทัศนะใหม่ๆในหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนา 

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “สนับสนุนให้จัดโครง” ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก ที่เป็นแบบน้ีอภิปรายได้ว่า วัดมีการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน รวมถึงการบวชเณร เพ่ือเป็นการ
ปลุกฝังคุณธรรมต้ังแต่เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับคําสัมภาษณ์ของ พระวิชัย อติเมโธ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา น้ันต้องใช้วิชาการ และใช้วาทะ และต้องอยู่ในความจริง และความต้ังใจด้วย ในส่วน
ของวัดน้ันได้มีการจัดการบวชเณรภาคฤดูร้อน และเรื่องต่างๆ น้ันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
ส่วนปัญหา และอุปสรรคไม่มี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณัฐพล ฐ ิติธมฺโม (ปราบพินาศ) ได้
วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตาม
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
5.2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ใน

เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
โดยรวมพบว่า พระภิกษุที่มีอายุ พรรษา และวุฒิทางธรรม ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อ

บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดย รวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุที่วุฒิทางโลก ต่างกัน มีความความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่าง
กัน ดังน้ี 

1) จากสมมติฐานที่ 1 พระภิกษุที่อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุที่อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะ
สงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยรวม แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า พระภิกษุที่
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อายุต่างกันจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ชีวิตต่างกันทําให้เห็นว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทยแตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าพระภิกษุที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่อายุ 31-40  ปี และ 21-30ปี แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 1) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ 
พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี 2) พระภิกษุที่มี อายุ 21-30 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 41 ปีขึ้น
ไป และ 3) พระภิกษุที่มี อายุ 31-40 ปี แตกต่างกับ พระภิกษุที่มี อายุ 41 ปีขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระธนดล นาคพิพัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” ซึ่ง
ผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในด้านการ
ปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการ เปรียบเทียบบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการท่ีมีอายุ ตําแหน่งพระสังฆาธิการ 
จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรมวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และ
ประสบการในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการปกครอง 
พระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด มีกองทุนส่งเสริมการศึกษาแก่สามเณร ให้ภิกษุ 
สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรมดําเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างเป็นระเบียบ 

2) จากสมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุที่พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุที่พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
พระภิกษุที่พรรษาต่างกันจะมีประสบการณ์จากภายนอกต่างกันทําให้เห็นว่า มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยแตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นว่าพระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาข้ึนไป 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุที่พรรษา 1 - 5 พรรษา 
และ 6-10 พรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุที่
มีพรรษา 1-5 พรรษา แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป และพระภิกษุที่มีพรรษา 6 - 
10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย ของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม แตกต่างกับ พระภิกษุที่มีพรรษา 11 พรรษาขึ้นไป นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณัฐพล ฐ ิติธมฺโม (ปราบพินาศ) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานวัดโดย
การประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร 4 ตามความคิดเห็นในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
โดยจําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษา 
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3) จากสมมติฐานท่ี 3 พระภิกษุที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุที่วุฒิทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
พระภิกษุที่มีวุฒิทางโลกอนุปริญญา มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่า
พระภิกษุที่สูงกว่าอนุปริญญา และระดับตํ่ากว่าอนุปริญญา แม้จะมีวุฒิทางโลกต่างกันแต่มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อบทบาทคณะ
สงฆ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาชวลิต ชาตเมธี (คงแก้ว) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต” 
ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อบทบาทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดภูเก็ต ในด้านการปกครอง และด้านการ
สาธารณูปการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ และด้านศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 

4) จากสมมติฐานที่ 4 พระภิกษุที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองของคณะสงฆ์ไทย  ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมแตกต่างกัน 

ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุที่วุฒิทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครอง
ของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
พระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทยมากกว่าพระภิกษุ
นักธรรมช้ันเอก และพระภิกษุนักธรรมช้ันโท วุฒิทางธรรม แต่จะเห็นได้ว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อ
บทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกัน อย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 
คู่ ได้แก่ พระภิกษุนักธรรมช้ันตรี มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุ
นักธรรมช้ันโท, พระภิกษุนักธรรมช้ันโท มีความคิดเห็นต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย แตกต่างกับพระภิกษุ
นักธรรมช้ันเอก นอกน้ันไม่พบความแตกต่างรายคู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากมล โปร่งใจ 
(ขนฺติธโร) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน” พบว่า 
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในเขตอําเภอป่าซาง มีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในระดับปานกลาง คือมี
ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2535 เพ่ือเป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารงานคณะสงฆ์ เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องคณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหา
เถรสมาคม และเรื่องการแต่งต้ังถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระภิกษุอันเก่ียวกับตําแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ตําแหน่งอ่ืน ๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีกําหนดในกฎมหาเถรสมาคม แต่พระสงฆ์ส่วนมากมีระดับการปฏิบัติตามหลักและ
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วิธีการในการบริหารจัดการของการบริหารงานพระสังฆาธิการอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อยซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนในการบริหารงานคณะสงฆ์ และจากแบบสอบถามปลายเปิดมีแนวโน้มตอบไป
ในทางเดียว กันว่า พระสงฆ์ในระดับปกครองขาดความสามัคคี และมีการเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือ
ผลประโยชน์ในการเลื่อนตําแหน่งสมณศักด์ิด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาวะการเมืองในองค์กรทําให้ได้รับ
ความยุติธรรมไม่เท่ากันในวงการสงฆ์ ในปัจจุบันจากผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานคณะ
สงฆ์ในเขตอําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะประเด็นความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ

คณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังต่อไปน้ี 
ด้านการปกครอง ควรมีนโยบายในการปกครองพระสงฆ์ให้ชัดเจน ใช้ระบบพรรษา หรือการ

แต่งต้ังหรือระบบคุณธรรมในการปกครองมีการวางกฎระเบียบ การทํางานอย่างเป็นระบบที่ดี ไม่
จําเป็นต้องขึ้นตรงกับเจ้าอาวาสแต่องค์เดียวเพราะพระทุกรูปในวัดให้ยึดถือกฎระเบียบต่าง ๆ ของวัด
เป็นแนวทางยึดถือหลักธรรมนํามาปฏิบัติได้ 

ด้านศาสนศึกษา ควรส่งเสริมโดยการให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และให้ความ
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ไปทางวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือมาโดย
ตลอดเพราะทุกวัดจะถือหลักธรรมปฏิบัติมาโดยตลอด และมองเห็นความสําคัญชองการศึกษาเพราะ
เยาวชนคือกําลังที่สําคัญของประเทศ และจะเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม และจริยธรรมต่อไป  

ด้านศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมโครงการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกอย่างต้องถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ หากประเมินผลแล้วไม่
คุ้มค่า โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ให้ร่วมกันพิจารณาให้คํานึงถือประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาเป็น
หลัก และประชาชนที่ได้รับในการบริหารการสงเคราะห์น้ัน ๆ  

ด้านการสาธารณูปการ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างวัด และชุมชนในการอนุรักษ์ 
และรักษาสภาพแวดล้อม  

ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ควรส่งเสริมโดยการการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่
ประชาชน รวมทั้งเรื่องปัญหายาเสพติด  

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรส่งเสริมโดยการออกนโยบายให้ทุกวัดต้องมีการเผย
แผ่ให้ถึงกลุ่มของประชาชน และเยาวชนเพ่ือที่จะได้รับการเผยแผ่ของพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง 
และหน่วยงานของราชการก็มีการจัดกิจกรรมเพ่ือทําการเผยแผ่ศาสนาขึ้น จึงเห็นได้ว่ากิจกรรม
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ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้เป็นกิจกรรมที่ประชาชน และเยาวชนได้รับจริง ๆ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนสืบต่อไป 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

   1.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองตามแนวพุทธศาสตร์ 
   2.  ควรศึกษาเก่ียวกับ บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในการบริหารการศึกษา

สงเคราะห์ชุมชน  
   3.  ควรศึกษาเก่ียวกับ การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในการบริหารสาธารณ

สงเคราะห์ของวัดในชุมชน  
   4. ควรทําวิจัยเรื่องการทําภารกิจ ทั้ง 6 ด้าน ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
   5. ควรทําวิจัยเร่ืองการทําภารกิจทั้ง 6 ด้าน ของคณะสงฆ์ไปบูรณาการสมานฉันท์ 

ปองดองกับศาสนาอ่ืน ๆ โดยสันติไมตรี 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 

1. พระศรีวินยาภรณ์ 
 การศึกษา Ph.D. (Buddist Study) 
 ที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
2. พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน 
 การศึกษา  ปร.ด (ปรัชญา) 
 ที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
3. ดร. ชวลิต ไหลรินทร์   
 การศึกษา Ph.D. (Political Science) 
 ที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
4. ดร.สมภพ ระงับทุกข์ 
 การศึกษา ปร.ด. (รัฐศาสตร์) 
 ที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
5. ดร.จักรวาล  สุขไมตรี 
 การศึกษา รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
 ที่ทํางาน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สมัภาษณ ์
 
1. พระครูปฐมถิรธรรม 

ตําแหน่ง  เลขานุการเจ้าคณะอําเภอพุทธมณฑล 
 

2. พระครสูังฆรักษ์ยศรี ปมุตโต 
ตําแหน่ง  เลขานุการเจ้าคณะตําบลศาลายา 
 

3. พระประวิทย์ ปภสฺสโร 
ตําแหน่ง  พระลูกวัด วัดหทัยนเรศวร ์
 

4. พระวิชยั อติเมโธ 
ตําแหน่ง  พระลูกวัด วัดหทัยนเรศวร ์
 

5. พระเสกสิทธิ ฐ ิตธฺโม 
ตําแหน่ง  พระลูกวัด วัดมะเกลือ 
 

6. พระเกียรติรัตน์ ฐานวีโร 
ตําแหน่ง  พระลูกวัด วัดมงคลประชาราม 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์ข้อมูล
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 
……………………………. 

คําชี้แจง        
แบบสอบถามนี้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง บทบาทการปกครองคณะ

สงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล   จังหวัดนครปฐม 
1. ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่

ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่านในคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูง
ต่อการศึกษาวิจัยครั้งน้ี  และคําตอบของท่านจักไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด 

2. แบบสอบถามน้ีแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม ต่อบทบาทคณะสงฆ์ไทย     
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทคณะะสงฆ์ไทย 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขออนุโมทนาขอบคุณมา 

ณ โอกาสน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
คําชี้แจง ให้ขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน   หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1.  อายุ 
   21-30 ปี    31-40 ปี 
   41 ปีขึ้นไป 
2.พรรษา              
   1-5 พรรษา            6-10 พรรษา  11 พรรษาช้ึนไป      
3. วุฒิทางธรรม 
  นักธรรมช้ันตรี                   นักธรรมช้ันโท 
  นักธรรมช้ันเอก                   
4. วุฒิทางโลก 
   ตํ่ากว่า อนุปริญญา    อนุปรญิญา 
       สูงกว่าอนุปริญญา 
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ตอนท่ี 2 บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
คําชี้แจง  ให้ขีดเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดับความเหมาะสมระดับการมีส่วนร่วมของท่านเพียง
ช่องเดียว โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังน้ี 
  5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น มาก 
   3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น น้อย 
   1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
 

 
 
ข้อ 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านการปกครอง  

1. ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัยหรือวัตถุสิ่งของ      
2. ให้ความรู้ แนวคิด เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในสังคม      
3. มีการเข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาในโรงเรียน      
4. มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน      
5. อํานวยความสะดวกสถานที่ภายในวัดในการจัดกิจกรรม

ของชุมชน 
     

 2. ด้านศาสนศึกษา  
6. ให้คําปรึกษา แนะนํา เก่ียวกับการศึกษา ทั้งทางโลกและ

ทางธรรม รวมทางเปรียญธรรมด้วย 
     

7. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอย่างเต็มที ่      
8. จัดให้มีการสอนนักธรรม บาลี และเปิดสนามสอบ      
9. ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตามโรงเรียนต่าง ๆ      
10. สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จําเป็น      

 3. ด้านศึกษาสงเคราะห ์  
11. มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณีสําคัญต่าง ๆ เช่น วัน 

วิสาขบูชา เป็นต้น 
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ข้อ 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
12. มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบศาสนพิธีหรือพิธี 

กรรมทางศาสนาที่เหมาะสมและถูกต้อง 
     

13. เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญาของท้องถิ่น      
14. มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาวัฒนธรรม      
15. มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ในชุมชน      
 4. ด้านสาธารณูปการ  

16. มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่ชุมชน      
17 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักทําความสะอาด ที่อยู่อาศัย 

บริเวณที่อยู่อาศัยตามนโยบายของราชการ 
     

18. มีการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ชุมชน 

     

19. ให้ วั ด เ ป็นศูน ย์กลาง ในการ รักษารองโรครองจาก
โรงพยาบาล 

     

20. มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบพ้ืนบ้านและนําไปเผยแผ่
ให้กับชุมชน 

     

 5. ด้านสาธารณะสงเคราะห ์  
21. มีการร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
22. มีการรักษาและสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่นในการใ ช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
     

23. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า      
24. ปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
25. คัดค้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ      

 6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
26. จัดให้มีการเทศนาทุกวันพระ ทั้งในและนอกพรรษา      
27. ช่วยแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมให้แก่พุทธศาสนิกชนด้วย

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น สัปปุริสธรรม 7 
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ข้อ 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
28. สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน      
29. สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ใน

วัด 
     

30. ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการจัดทําโครงการต่าง ๆ      
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตอําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 
 
1. ด้านการปกครอง 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
2. ด้านศาสนศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
3. ด้านศึกษาสงเคราะห ์
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
4. ด้านสาธารณูปการ 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
5. ด้านสาธารณสงเคราะห ์
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
6. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 

ขออนุโมนาขอบคุณเป็นอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 
 

พระอนันต์ สนฺตจิตฺโต  (สัตยกุล) 
นักศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามเชิงลึก 
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คําถามเชิงลึก 
สัมภาษณ์พระสงฆ์ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 6 ด้าน ดังต่อไปน้ี 

 
1. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม“ด้านการปกครอง” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และควรมี
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

 
2. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม“ด้านศาสนศึกษา” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และควรมี
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

 
3. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม “ด้านการศึกษาสงเคราะห์” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และ
ควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

 
4. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม“ด้านการเผยแผ่” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และควรมี
แนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

 
5. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม “ด้านการสาธารณูปการ” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และควร
มีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

 
6. ท่านคิดว่าบทบาทการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม “ด้านการสาธารสงเคราะห์” น้ันมีแนวทางอย่างไรบ้าง มีปัญหา และอุปสรรคใดบ้าง และ
ควรมีแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้าง 

  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
การวิเคราะห์ด้วยดชันี IOC 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบสอบถามเก่ียวกับ 
เรื่อง  

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ไทยในเขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน  เพียงช่องเดียวเท่าน้ัน 
 

ข้อที่ ข้อความ 

ผู้เชีย่วชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม
∑R 

ค่า 
IOC 

ผล
แปล 

 1. ด้านการปกครอง         
1. ช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคปัจจัย

หรือวัตถุสิ่งของ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. ให้ความรู้ แนวคิด เก่ียวกับการดําเนิน
ชีวิตในสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. มีการเข้าไปให้ความรู้ทางพระพุทธ 
ศาสนาในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. มีการจัดอบรมธรรมะแก่ประชาชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. อํานวยความสะดวกสถานท่ีภายในวัด
ในการจัดกิจกรรมของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 2. ด้านศาสนศึกษา         
1. ให้คําปรึกษา แนะนํา เ ก่ียวกับการ 

ศึกษา ทั้งทางโลกและทางธรรม รวม
ทางเปรียญธรรมด้วย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. ส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มที่ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. จัดให้มีการสอนนักธรรม บาลี และเปิด
สนามสอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ข้อความ 

ผู้เชีย่วชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม
∑R 

ค่า 
IOC 

ผล
แปล 

4. ส่งเสริมให้มีการเรียนธรรมศึกษาตาม
โรงเรียนต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. สนับส นุน อุปกรณ์การ ศึกษาและ
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 3. ด้านศึกษาสงเคราะห ์         
1 มีการส่งเสริมการจัดงานประเพณี

สําคัญต่าง ๆ เช่น วันวิสาข-บูชา เป็น
ต้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. มีการปรับปรุงรูปแบบของการประกอบ 
ศาสนพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาที่
เหมาะสมและถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบสานภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. มีการศึกษาวิจัย เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาวัฒนธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. มีการอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ในชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 4. ด้านสาธารณูปการ         
1. มีการให้ความรู้ในด้านสุขอนามัยแก่

ชุมชน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักทําความ
สะอาด ที่อยู่อาศัย บริเวณที่อยู่อาศัย
ตามนโยบายของราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. มีการร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. ให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรักษารอง
โรครองจากโรงพยาบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที ่ ข้อความ 

ผู้เชีย่วชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม
∑R 

ค่า 
IOC 

ผล
แปล 

5. มีการรวบรวมการรักษาโรคแบบ
พ้ืนบ้านและนําไปเผยแผ่ให้กับชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 5. ด้านสาธารณะสงเคราะห ์         
1. มีการร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. มีการรักษาและสืบสานภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. ส่งเสริมให้ชุมชนใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คุณค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. ปลุ ก จิ ต สํ า นึ ก ใ ห้ ชุ ม ชน อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. คัดค้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

 6. ด้านการเผยแผ่         
1. จัดให้มีการเทศนาทุกวันพระ ทั้งใน

และนอกพรรษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

2. ช่วยแสวงหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมให้แก่
พุทธศาสนิกชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

3. สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมศีลธรรม
แก่เยาวชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

4. สนับสนุนการเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธ 
ศาสนาวันอาทิตย์ในวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

5. ให้ทุนแก่พระภิกษุสามเณรในการ
จัดทําโครงการต่าง ๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใช้ได้ 

(ค่า IOC ท่ีใกล้ 1 ถือว่าดี ถ้าต่ํากวา่ 0.67 ต้องปรับปรุงแก้ไข) 1.0  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach) 
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ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค   
(Cronbach)  

 
 

Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 

Alpha if 
Item 

Deleted 
A1 117.87 225.43 0.53 0.971 
A2 118.00 255.03 0.58 0.973 
A3 117.97 228.86 0.88 0.972 
A4 118.50 220.05 0.58 0.971 
A5 118.10 222.37 0.81 0.964 
B1 117.87 227.64 0.64 0.961 
B2 117.57 231.84 0.69 0.972 
B3 117.87 226.12 0.66 0.963 
B4 118.13 226.05 0.71 0.962 
B5 118.03 227.55 0.61 0.961 
C1 118.10 279.82 0.82 0.962 
C2 118.20 223.96 0.76 0.964 
C3 118.50 217.29 0.75 0.962 
C4 118.10 222.02 0.77 0.961 
C5 118.20 220.79 0.85 0.960 
D1 118.37 278.31 0.82 0.961 
D2 118.40 226.80 0.56 0.972 
D3 118.20 220.30 0.88 0.965 
D4 118.40 226.52 0.67 0.962 
D5 118.30 225.80 0.65 0.963 
E1 118.00 220.05 0.58 0.962 
E2 117.97 222.37 0.81 0.971 
E3 118.50 227.64 0.64 0.974 
E4 118.10 231.84 0.69 0.962 
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Item Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item Total 

Alpha if 
Item 

Deleted 
E5 117.87 226.12 0.66 0.971 
F1 117.57 226.05 0.71 0.971 
F2 118.13 225.43 0.61 0.962 
F3 118.03 255.03 0.82 0.971 
F4 118.10 228.86 0.76 0.972 
F5 118.13 220.05 0.75 0.973 

  
   Reliability Statistics 

 

N of Case N of Item Cronbach’s Alpha 
 30 30 0.973 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
รูปภาพประกอบการให้สัภาษณ ์
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ-นามสกุล : พระอนันต์ สนฺตจิตฺโต (สัตยกุล)  
วันเดือนปีเกิด  : วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ตรงกับวันศุกร์ แรม 8 ค่ําเดือนเจ็ด  
   (7) ปีวอก 
ภูมิลําเนา  : เลขที่ 35 ถนน.ลูกเสืออนุสรณ์ 3 ตําบล.สุไหงโก-ลก  
   อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 

ที่อยู่ปัจจุบัน  : วัดหทัยนเรศวร์ เลขที่ 52 ถนน.ป่ินเกล้า-นครชัยศรี ตําบลศาลายา  
   อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 

   โทร 088-020-0059 

การศึกษา  : ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

   มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

   ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคยะลา  
   สาขาช่างกลโรงงาน จ.ยะลา 
   ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)  
   คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง 

   หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) รุ่นที่ 65 / 2558 

   ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา)  
   หลักสูตรรัฐศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)  
วิทยฐานะ  : นักธรรมช้ันโท 

หน้าที่การงาน  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท บ้านโป่งอินเตอร์แพค จํากัด  
   เลขที่ 11/22 หมู่ 13  ถนนเพชรเกษม ตําบลหนองอ้อ  
   อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110  
   เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 
   บริษัท ไอที ลี่เชง จํากัด เลขที่ 486/157 เพชรบุรีซอย 16  
   ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  
   กรุงเทพมหานคร 10400  
   เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแล 
   บริษัท สยามนิวตร้า จํากัด เลขที่ 133 ถนนพระรามท่ี 2  
   แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  
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อุปสมบท  : วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554 ณ.พัทธสีมาวัดหทัยนเรศวร ์

อายุ   : 38 ปี พรรษา 8 

สังกัด  : วัดหทัยนเรศวร์ เลขที่ 52 ถนน.ป่ินเกล้า-นครชัยศรี ตําบลศาลายา  
   อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
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