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บทที� 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

 
กระแสโลกาภิวตัน์ทาํให้โลกเกิดความเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นโลกที�ไร้พรมแดน

ดว้ยความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการสื�อสาร ประเทศไทยกไ็ดรั้บผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์
จึงทาํให้มีความเติบโตทางดา้นวตัถุอย่างต่อเนื�องและรวดเร็ว ทั.งสังคมเมืองและสังคมชนบททอ้งถิ�น
มีการแข่งขนักนัสูงทุกระดับอาชีพ เนื�องจากการพฒันาทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี ขอ้มูลข่าวสาร 
ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอย่างมากทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการเมืองการปกครอง (พระใบฎีกาสุชิน กิตฺติทินฺโน (แสงเพชร), 2554 : 1) 

สังคมไทยประกอบไปดว้ยสถาบนัทางสังคมหลายสถาบนั แต่สถาบนัที�มีความใกลชิ้ดกบั
คนในสังคมมากที�สุดและเป็นสถาบนัพื.นฐานของสังคมก็คือ สถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
และสถาบนัศาสนา โดยเฉพาะสถาบนัศาสนานั.นมีความสําคญัอย่างยิ�งต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์
เป็นที�ยอมรับกนัโดยทั�วไปว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมไทยนั.นนบัถือพระพุทธศาสนา ถือไดว้่า
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาํชาติ ฉะนั.น พระพุทธศาสนาจึงมีความเกี�ยวพนักบัวิถีชีวิตของคน
ในชาติ และยงัแสดงถึงสัญลกัษณ์แห่งความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัของชาติ เป็นที�มาของวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และการขดัเกลาทางสังคม ถา้พิจารณาองคป์ระกอบของพระพุทธศาสนา
นั.นจะประกอบดว้ยพระพุทธเจา้ และพระธรรมคาํสั�งสอนที�มีพระสงฆเ์ป็นผูเ้ผยแผ่ธรรมให้แก่อุบาสก
อุบาสิกาหรือประชาชน ดงันั.นการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างพระพุทธศาสนา โดยมีวดัเป็นองคก์ร
ทางศาสนาที�เป็นพื.นฐานของสังคมและพระภิกษุสงฆก์บัวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมแลว้ 
จะเห็นไดว้า่ไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้(พระมหาอนุศกัดิB  จนัทราลกัษณ์, 2544 : 73) 

พระไพศาล วิสาโล (2543 : 1) ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสือเรื� อง แนวโน้มของพุทธศาสนาไทย
ในศตวรรษที� 21 ว่าผลที�เกิดขึ.นกบัพุทธศาสนาในสังคมที�มีการเปลี�ยนแปลงมกัมีสามดา้น คือ 
ประการแรก ศาสนาถูกลดบทบาทลง ประการที�สอง ศาสนาดั.งเดิมโอนอ่อนผ่อนตามสถานการณ์หรือ
ความคิดใหม่ และประการที�สาม เกิดการปรับตวัภายในศาสนาเพื�อธาํรงคุณค่าเดิมเอาไว ้นอกจากนี.
พระไพศาล วิสาโล ยงักล่าวต่อไปอีกว่า สถาบันสมยัใหม่ไดช่้วงชิงบทบาทสําคญัๆ ของวดัไป 
เหลือแต่บทบาททางดา้นพิธีกรรมเท่านั.น วดัหลายวดัจึงปรับตวั และหลายวดัเลือกแนวทางไสยพาณิชย ์
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เพื�อตอบสนองของคนในเมืองที�อยูภ่ายใตล้ทัธิบริโภคนิยม หลายวดัเลือกขยายบทบาทดว้ยการร่วมมือ
กบัรัฐเพื�อตอบสนองนโยบายความมั�นคงของชาติ ส่วนวดัในชนบทที�ลอ้มรอบดว้ยหมู่บา้นที�ติด
การพนนัและติดสารเสพติดหรือยาบา้นั.น ก็ไม่สามารถยบัย ั.งได ้หลายวดัทิ.งบทบาทการเป็นศูนยก์ลาง
ทางดา้นจริยธรรมและจิตวิญญาณ แต่กลบัเป็นสถานบริการทางดา้นไสยศาสตร์และเป็นส่วนหนึ�ง
ของระบบตลาดขายวตัถุมงคลจะเห็นไดว้า่ วดัเป็นองคก์รหนึ�งที�มีองคป์ระกอบไม่แตกต่างจากสถาบนั
หรือองคก์รอื�นๆ ในสังคม เมื�อศึกษาและพิจารณาบทบาททางสังคมของวดัจากอดีตที�ผา่นมาพบวา่ 
วดัในพระพุทธศาสนาไดมี้บทบาทสาํคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทยหรือชุมชนไทยอยา่งมาก ในสมยัก่อน
วดัเป็นศูนยร์วมที�สาํคญัของคนในชุมชนและเป็นที�พึ�งทางใจอยา่งดีของคนไทย ไม่วา่คนในชุมชน
จะทาํอะไร ก็ตอ้งเกี�ยวพนักบัวดัและพระสงฆเ์สมอ เช่น ก่อนออกรบก็ตอ้งขอให้พระสงฆใ์ห้ศีล
ให้พร พรมนํ.ามนต์เพื�อเป็นศิริมงคล พระสงฆ์ทาํหน้าที�เป็นทั.งผูน้าํทางจิตใจและผูน้าํทางสังคม 
เป็นเหตุใหค้นไทยในสมยัก่อนอยู่ใกลชิ้ดกบัวดัและศาสนามาโดยตลอด วดัซึ�งเป็นสถาบนัสงฆแ์ละ
เป็นสถาบนัที�มีความสาํคญัมากในฐานะเป็นจุดศูนยร์วมจิตใจของชาวพุทธ ส่วนพระสงฆก็์เป็นที�รวม
ศรัทธาของชุมชน กล่าวคือ วดัในอดีตเป็นศูนยก์ลางในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ที�ทาํประโยชน์แก่
สงัคมเป็นอยา่งมาก 

การที�ผูค้นในสังคมไดมี้ค่านิยมยึดมั�นในวตัถุมากขึ.น ทาํให้ความสัมพนัธ์ดา้นจิตใจและ
ความเอื.อเฟื. อเผื�อแผ่ต่อกนัลดนอ้ยลง การติดต่อกนัของคนในสังคม ชาวบา้น กบัวดัในหลายๆ เรื�อง 
เป็นไปในทางผลประโยชน์ บางครั. งทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ นาํไปสู่ความรุนแรงถึงขั.นทาํลายชีวิตกนั
ก็มี ดงัปรากฏเป็นข่าวในหนงัสือพิมพ ์เช่น ข่าว “ชิงทรัพยพ์ระและทาํร้ายร่างกายไดรั้บบาดเจ็บ” 
ของสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 (2558) ไดร้ายงานข่าวว่า ตาํรวจ สถานีตาํรวจภูธรเมือง
สมุทรปราการ เขา้ตรวจสอบภายในกุฎิวดัพิชยัสงครามในตลาดปากนํ.า อาํเภอเมืองสมุทรปราการ 
หลงัไดรั้บแจง้วา่ มีคนร้ายชิงทรัพยพ์ระหลวงตาเซาะ บุญเกลี.ยง อายุ 76 ปี และทาํร้ายร่างกายไดรั้บ
บาดเจ็บ หลวงตาเซาะ เล่าว่า ขณะนอนหลบัอยู่ในกุฎิ ไดย้ินเสียงกึกกกัคลา้ยมีอะไรเคลื�อนไหว
บริเวณหนา้ต่าง จึงชะโงกหนา้ดูก็พบคนร้าย ควา้มือของหลวงตาไปลอ็กไวก้บัเหล็กดดั ก่อนควา้
กระเป๋าผา้องัสะ ซึ� งภายในมีเงินกว่า 500 บาท จึงตะโกนใหลู้กศิษยว์ดัช่วย ทาํใหค้นร้ายหลบหนีไป 
รวมทั.งข่าว “บาป! อ่างทอง ลูกชายรักษาการเจา้อาวาสวดั ทาํร้ายร่างกายพระชรา” ของไทยรัฐออนไลน ์
(2557) ไดร้ายงานข่าวว่า ตาํรวจ สถานีตาํรวจภูธรโพธิB ทอง จงัหวดัอ่างทอง ไดร้ับแจง้ความจาก 
พระภิกษุวินยั ดวงแกว้ อายุ 65 ปี พระลูกวดัขวิด หมู่ 2 ตาํบลอ่างแกว้ อาํเภอโพธิB ทอง จงัหวดัอ่างทอง 
วา่โดนนายอาํนวย  มาลา อาย ุ46 ปี ลกูชายของรักษาการเจา้อาวาสวดัขวิด ทาํร้ายร่างกายไดรั้บบาดเจ็บ
และแวน่ตาแตกเสียหาย พระภิกษุวินยั เล่าว่า ตนบวชมาแลว้ 3 พรรษา ก่อนหนา้นี. จาํพรรษาอยู่ที�วดั
แห่งหนึ�งในจงัหวดัสุพรรณบุรี ก่อนที�ลูกสาวจะขอร้องใหย้า้ยมาอยู่ใกลก้นัที�จงัหวดัอ่างทอง จึงได้
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ยา้ยมาจาํพรรษาอยู่ที�วดัขวิดได ้1 พรรษาแลว้ โดยเมื�อ 2-3 วนัก่อนเกิดเหตุ พระภิกษุสนิท ภู่มาลา 
รักษาการเจา้อาวาสวดัขวิด ไดเ้ดินมาบอกตนว่าให้ยา้ยออกไปจาํพรรษาที�วดัอื�น แต่ตนก็ไม่ไดย้า้ย
ออกไป เพราะเห็นวา่ตนไม่ไดท้าํความเดือดร้อนใหใ้คร และเมื�อเชา้ที�ผา่นมา ระหว่างที�ตนกาํลงัเดิน
อยู่ภายในวดันั.น นายอาํนวย ลูกชายของรักษาการเจา้อาวาสวดัขวิด ไดเ้ดินเขา้มาหา ก่อนจะลงมือ
ทาํร้ายร่างกายตน ดว้ยการเตะ ต่อย จนเสียหลกัลม้ลง แลว้โดนกระทืบซํ.าหลายครั. ง จนแว่นตาแตก
เสียหาย ตนตะโกนเรียกใหค้นช่วย แต่ก็ไม่มีใครกลา้เขา้มาช่วย จากนั.นนายอาํนวยไดห้ลบหนีไป 
ตนจึงไดข้อความช่วยเหลือจากนายศิริพล สมเพชร์ อายุ 45 ปี ซึ� งเป็นกรรมการวดัขวิด ใหช่้วยนาํตวั
ส่งโรงพยาบาลโพธิB ทอง เพื�อทาํการรักษา พร้อมใหพ้าเขา้แจง้ความกบัเจา้หนา้ที�ตาํรวจ เพื�อดาํเนินคดี
นายอาํนวย เป็นตน้ 

การที�จะใหว้ดักลบัมามีบทบาทสาํคญัในสงัคม เป็นวดัที�สามารถสร้างความเลื�อมใสศรัทธา
ใหแ้ก่ประชาชน เป็นที�มีบทบาทในการเป็นผูน้าํและแบบอย่างแก่ชุมชนในเรื�องของความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สะอาด และประหยดั เป็นสถานที�เรียนพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที�เรียนเพื�อการอ่าน
ออกเขียนไดข้องทั.งพระสงฆ ์ชาวบา้น และลูกหลานของชาวบา้นรอบวดั เป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา 
และศึกษาคน้ควา้วฒันธรรมแขนงต่างๆ ทั.งศิลปกรรม จิตรกรรม ปฏิมากรรม และวรรณกรรมใน
ทอ้งถิ�น หรือเป็นสถานที�ไกล่เกลี�ยขอ้พิพาทของชาวบา้น เป็นที�นาํแนวคิดใหม่ๆ มาสอน และ
ฝึกฝนอาชีพที�เหมาะสมในทอ้งถิ�นใหแ้ก่ประชาชนไดน้ั.น ศุภกลุ  เกียรติสุนทร (2529 : 9) ไดก้ล่าว
วา่ บทบาทวดัที�ควรเป็นในอนาคตนั.น วดัหรือองค์กรสงฆแ์ละภิกษุสงฆจ์ะทาํให้วดักลบัมาเป็นที�
พึ�งทางใจและสามารถอาํนวยประโยชนใ์หแ้ก่ประชาชนได ้วดัคงตอ้งปรับการบริหารจดัการและการ
ปฏิบติัภารกิจของวดัหรือองคก์รสงฆ ์ เพื�อให้เกิดประสิทธิภาพ ปกครองวดัให้มีระเบียบรัดกุม มี
บริเวณวดัที�สะอาดร่มรื�น และมีกิจกรรมที�อาํนวยประโยชน์ต่อสังคมและประชาชน พระภิกษุสงฆ์
ตอ้งศึกษาแสวงหาความรู้ทั.งทางโลกและทางธรรม  
 วดัซึ� งเป็นสถาบนัหลกัในชุมชนที�ให้การอบรมกล่อมเกลาจิตใจ ให้ความรู้พื.นฐานจนถึง
วิชาชีพ รวมทั.งเป็นศูนยอ์นุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรมไทยมาชา้นาน ภารกิจสาํคญัของวดั คือ 
การจดัการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ที�เรียกว่า การศึกษาพระปริยติัธรรม และการใหก้ารศึกษาแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวยั ที�เรียกว่า การศึกษาสงเคราะห์ รวมทั.งการเผยแผศ่าสนธรรม เพื�อให้ประชาชน
คนไทยเป็นผูที้�มีความรู้คู่คุณธรรม ฉะนั.น หากทุกวดัสามารถบริหารจดัการวดัและทาํหนา้ที�ตาม
ภารกิจดงักล่าวขา้งตน้ วดัจะสามารถทาํให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที�มีทั.งคุณธรรมและ
จริยธรรมควบคู่กันได ้เพราะเห็นไดว่้า วดัเป็นพุทธศาสนสถานที�มีจาํนวนมากที�สุดในบรรดา 
ศาสนสถานที�มีในประเทศไทย (กรมการศาสนา, 2545 : 10) 
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โครงสร้างอาํนาจวดัในสมยัก่อน มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิการปกครองคณะสงฆ ์
ร.ศ. 121 เป็นตน้มา ไม่ว่าจะเป็นสมยัสุโขทยั อยุธยา เรื�อยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ไม่มีการ
ถูกดึงเขา้สู่ส่วนกลางอย่างเขม้งวด เพราะฉะนั.น วดัจึงมีอิสระเป็นของตนเอง และไม่จาํเป็นตอ้ง
ขึ.นอยู่กบัองคก์รที�เหนือขึ.นไปจากส่วนกลาง (นิธิ  เอียวศรีวงศ,์ 2536 : 120) แต่ก็เชื�อว่ามีการรวม
องคก์รอย่างหลวมๆ เช่น ในสมยัสุโขทยั อาจจะแบ่งเป็น 2 นิกาย คือ คามวาสี และอรัญวาสี โดยที�
พระสงฆ์ต่างกลุ่มก็เคารพนับถือกนัในหมู่นั.นๆ ผูมี้อาํนาจระดบัวดัก็คือ เจา้สาํนักนั.นๆ อาจเป็น
เจา้นิกายที�ใหญ่ไปกว่านั.น แต่นั�นกขึ็.นอยู่กบัเจา้นิกายที�ไดรั้บการเคารพมากนอ้ย แต่หากเวลาผ่านไป
เจา้นิกายที�ขาดการติดต่อปฏิสัมพนัธ์กบัสาํนกัต่างๆ ก็อาจลดความสาํคญัลงไป เพราะฉะนั.นก็เหลือ
เจา้สาํนกันั.นเองที�ปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนนั.นๆ อาํนาจอีกกลุ่มหนึ� งที�ปรากฏอยู่ในโครงสร้างระดบัวดั
ที�ควรจะกล่าวก็คืออาํนาจของชุมชน ซึ� งคอยควบคุมสงฆใ์นทอ้งถิ�นของตน จากสภาพที�เปลี�ยนแปลง
ไปของวดัทาํใหป้ระชาชนเสื�อมศรัทธาและหนัหลงัใหว้ดัเพิ�มมากขึ.น  

พระมหาอนุศกัดิB  จนัทราลกัษณ์ (2544 : 73) ไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางแกปั้ญหาการ
บริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า วดับางวดัมีลกัษณะและบทบาท
เปลี�ยนไปจากเดิม 5 ประการ ประการที�หนึ� ง วดัเดิมเคยเป็นที�พาํนกัของพระภิกษุสามเณร 
กลายเป็นที�อยู่ของคฤหสัถม์ากกว่า ประการที�สอง วดัเดิมเคยบวชเรียนของลูกหลานในทอ้งถิ�น ก็
กลายเป็นที�บวชของคนหนุ่มจากทอ้งถิ�นอื�น ซึ� งแมแ้ต่อุปัชฌายก์็ยงัไม่รู้จกัประวติัของผูบ้รรพชา
อุปสมบทมาก่อน นบัเป็นจุดอนัตรายจุดหนึ�งต่อความมั�นคงของพระพุทธศาสนา ประการที�สาม วดั
ซึ� งเคยเป็นสถานที�บาํเพญ็กุศลของชาวบา้น กลายเป็นที�พกัพิงของคนเร่ร่อน ประการที�สี�  วดัซึ� งเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ร่มรื�น เป็นสิ�งดึงดูดใจชาวบา้นใหไ้ปพกัผ่อนหย่อนใจ ก็กลายเป็นวดัที�ขาด
ระเบียบ สกปรก ขาดความร่มรื�น ทาํใหป้ระชาชนไมศ่รัทธาและไมอ่ยากเขา้วดั และประการที�หา้ วดั
ซึ� งเคยเป็นศูนยก์ลางทางกิจกรรมทางสังคมที�พึงปรารถนา ก็กลายเป็นแหล่งอบายมุข ถา้หาก
พระสงฆใ์นประเทศซึ� งมีจาํนวนมากมีความรู้ความเขา้ใจว่า การพฒันาที�สําคญัที�สุด คือ การพฒันา
คน กจ็ะช่วยกนัชี.แจงใหป้ระชาชนและผูน้าํประเทศเขา้ใจ เพราะพระสงฆมี์โอกาสพบปะสนทนากบั
คนทุกระดบั และวดัเป็นทรัพยากรที�มีค่ายิ�งของสังคม ทั.งที�ดิน สิ�งก่อสร้าง ศาสนสถาน บุคลากร เงิน 
ศรัทธา จะมีการบริหารจดัการอย่างไร จึงจะทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมตามอุดมการณ์ทาง
ศาสนา 

จากกระแสโลกาภิวตันท์าํใหส้ังคมไทยในปัจจุบนัเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม การพฒันาประเทศมุ่งเนน้การพฒันาความเจริญทางเศรษฐกิจ ทาํใหส้ังคมไทย
เปลี�ยนเป็นสังคมเมือง ความสัมพนัธ์แบบพึ�งพาอาศยักนัของคนในชุมชนในสังคมเปลี�ยนไปเป็น
ต่างคนต่างอยู่ เป็นสังคมบริโภคนิยม ความเสื�อมถอยทางศีลธรรม จริยธรรม มีมากขึ.น และขาดศรัทธา
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ในพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยเริ�มห่างไกลจากวดัมากขึ.นทุกที เป็นปัญหาสังคมมากขึ.น
เรื�อยๆ (ประเวศ  วะสี, 2539 : 54) ปัญหาที�เกิดขึ.นกบัพระพุทธศาสนาที�สังเกตไดจ้ากปรากฎการณ์
ทางสงัคมไทยหลายประการ เช่น ผูเ้ขา้วดัส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ วยัหนุ่มสาวไม่นิยมเขา้วดั อนัเนื�องจาก
สาเหตุ คือ พระภิกษุบางส่วนกระทาํผิดคาํสอนของพระพุทธศาสนา และปฏิบติัตนไม่ก่อให้เกิด
ศรัทธาต่อประชาชน มีการสร้างโบสถว์ิหารเกินความจาํเป็น วดับางวดัอาศยักลวิธีในวงการธุรกิจ
ดึงดูดให้คนยินยอมบริจาคทรัพยเ์พื�อตอบแทนทางวตัถุเป็นสาํคญั การบริหารจดัการในองคก์ารใด
ก็ตาม จุดมุ่งหมายที�สาํคญัอยู่ที�ตอ้งการให้บรรลุจุดประสงค์ที�กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผลอยูเ่สมอ ทั.งนี.ตอ้งอาศยัองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ คนหรือบุคลากร (Man)  เงินหรือ
งบประมาณ (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการหรือเทคนิคในการบริหาร (Management)  

องคป์ระกอบทั.ง 4 ประการ มีความสําคญัมาก แต่องคป์ระกอบที�สําคญัที�สุดในการ
บริหารจดัการองคก์ารก็คือ คนหรือบุคลากรในการบริหารจดัการในองคก์ารทางศาสนาก็เช่นกนั วดั
จะเจริญรุ่งเรือง เป็นที�ร่มรื�น เป็นที�ศรัทธา และอาํนวยประโยชน์ชุมชนมากนอ้ยเพียงใด ก็ขึ.นอยู่กบัคน 
บรรดาสิ�งก่อสร้าง โบสถ ์ วิหาร ลานเจดีย ์ ศาลาการเปรียญ วสัดุอุปกรณ์ และการเงิน จะมีความ
สมบูรณ์เพียงใดก็ไม่มีความหมาย ถา้บุคคลเหล่านั.นไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายหรือตามวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (บุญช่วย  จนัทร์เฮา้, 
2544 : 8) การบริหารจดัการวดัให้มีประสิทธิภาพขึ.นอยู่กับความสามารถในการบริหารจดัการ
ของพระภิกษุสามเณรภายในวดัเป็นสําคญั เจา้อาวาสซึ� งเป็นผูป้กครองคณะสงฆร์ะดบัตน้มีหนา้ที�
ในการบริหารจดัการวดัในด้านต่างๆ นบัเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํองคก์รไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความสําเร็จ ทั.งนี. เพราะเจา้อาวาสมีบทบาทสําคญัในการตดัสินใจ กาํหนดนโยบาย และบริหาร
บุคลากรในองคก์รใหท้าํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และในการปฏิบติังานของบุคลากรจาํเป็นจะตอ้งมี
ความสามคัคีและทาํงานใหส้อดคลอ้งสมัพนัธ์กนัระหว่างผูน้าํและผูต้าม  

การจดัโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆใ์นปัจจุบนัเป็นไปตามพระราชบญัญติั 
คณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ซึ�งไดก้ล่าวไวว้า่อาํนาจหนา้ที�ของมหาเถรสมาคมในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆที์�เคยถูกจดัเป็นอาํนาจหนา้ที�
ของสังฆมนตรีแห่งองคก์าร ในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 อาจกล่าวไดว่้า มหาเถรสมาคม
ในปัจจุบนัมีอาํนาจหนา้ที�เกี�ยวกบังานคณะสงฆ ์6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 
3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ และ
หากตดัขอ้ 3 และขอ้ 6 ออกไป ที�เหลืออีก 4 ขอ้ ก็คืองานในความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองคก์าร
ทั.งสี�ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. 2484 นั�นเอง ดงันั.น เจา้อาวาสที�มีความสามารถพิเศษ
เฉพาะตวั มีภาวะผูน้าํ มีกระบวนการ และมีวิธีปฏิบติังาน สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน รวมทั.งมีการ
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พฒันาตนเองใหส้มบูรณ์พร้อมในดา้นพระธรรมวินยั จะส่งผลโดยตรงต่อศรัทธาความเชื�อถือของ
พุทธศาสนิกชน ซึ� งจะช่วยให้การปฏิบัติศาสนกิจทุกอย่างบรรลุตามวตัถุประสงค์โดยง่าย 
(พระมหาสุริยา หอมวนั, 2544 : 67) เจา้อาวาสจึงตอ้งมีภารกิจที�ตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารจดัการวดั
ในทุกๆ ดา้น โดยใหพ้ระภิกษุสามเณรในวดัทุกรูปไดศึ้กษาและปฏิบตัิอย่างเตม็ความสามารถและ
เกิดประสิทธิภาพ ซึ� งสอดคลอ้งกับกรมการศาสนาที�กล่าวว่า การบริหารวดั คือ การปกครอง 
บงัคบับญัชา กาํกบัดูแล แนะนาํ สั�งสอน ภิกษุสามเณร และฆราวาสผูอ้ยู่ในวดั ให้มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย อยูใ่นศีลธรรมอนัดี และดาํเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวดัใหส้ําเร็จดว้ยดีมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด 
 
1.2 ความสําคัญของปัญหา 

 
เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต ้

สภาพพื.นที�โดยทั�วไปเป็นที�ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั.งเดิมขึ.นอยู่กบัการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบนั
สภาพพื.นที�เปลี�ยนแปลงไป เนื�องจากชุมชนเมืองขยายตวัจากพื.นที�ชั.นใน มีผูย้า้ยถิ�นเขา้มาอยู่อาศยั
และประกอบอาชีพมากขึ.น พื.นที�การเกษตรจึงเริ�มถูกเปลี�ยนแปลงเป็นสถานที�ราชการ สถานศึกษา 
โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทศัน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย ์และหมู่บา้นจดัสรร 
(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) รวมทั.งภายในเขตหนองแขมยงัมีวดัในพระพุทธศาสนาที�มีฐานะเป็น
วดัราษฎร์ จาํนวน 7 วดั ได้แก่ วดัหนองแขม วดัศรีนวลธรรมวิมล วดัทองเนียม วดัอุดมรังสี 
วดัวงษ์ลาภาราม วดัหลกัสาม และวดัไผ่เลี. ยง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) ทั.งนี.  วดัในเขต
หนองแขมมีการปกครองคณะสงฆต์ามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ซึ� งแกไ้ขเพิ�มเติมโดย
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 โดยการบริหารกิจการคณะสงฆห์รือการปกครอง
คณะสงฆถื์อวา่เป็นปัจจยัที�สาํคญั เพราะถา้มีระบบการบริหารที�ดี พระพุทธศาสนากมี็ความเจริญมั�นคง  

การบริหารกิจการของคณะสงฆที์�ดีนั.นจะตอ้งมีรูปแบบและวิธีการจดัการหรือมีแนวคิดซึ� ง
ขึ.นอยู่กบัการแบ่งงาน การมอบอาํนาจ การกระจายงานให้ผูอ้ยู่ฝ่ายบริหารระดบัต่างๆ รับผิดชอบ 
ตามความรู้ความสามารถของตน และพฒันาการในดา้นต่างๆ เพราะการปกครองคณะสงฆปั์จจุบนันี.
มีอาํนาจรัฐและจารีตประเพณีเขา้มาเกี�ยวขอ้ง คณะสงฆจึ์งตอ้งบริหารกิจการของคณะสงฆที์�มีอยู่ 
6 ดา้น คือ 1) ดา้นการปกครอง 2) ดา้นการศึกษาหรือศาสนศึกษา 3) ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 4) ดา้น
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) ดา้นสาธารณูปการ และ 6) ดา้นสาธารณสงเคราะห์ 1) ดา้นการ
ปกครอง งานปกครองของสงฆอ์าศยัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2535โดยลาํดบัชั.นการปกครองคณะสงฆต์ามมาตรา 20 ในกฎมหาเถรสมาคมฉบบัที� 15 พ.ศ. 
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2523 ว่าดว้ยระเบียบการปกครองคณะสงฆ ์หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง และ
หมวด 3 ระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค 2) ดา้นการศึกษาหรือศาสนศึกษา หมายถึง การ
จดัการศึกษาปริยติัธรรมและการศึกษาอื�นๆ อนัควรแก่สมณะ ซึ� งไดแ้ก่ การศึกษาพระปริยติั
ธรรมหรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ� งปัจจุบนัไดจ้าํแนกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนก
ธรรมบาลี และการศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญั 3) ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจดั
การศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั�วไป ปัจจุบนัมีการจดัตั.งศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั และโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ที�วดัสนบัสนุน 4) ดา้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรม ดาํเนินการใน 2 ลกัษณะ คือ เป็นโครงการปฏิบติัสืบเนื�อง
และเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบติัตามนโยบายของรัฐบาล 5) ดา้นสาธารณูปการ เป็นงานที�เกี�ยวกบั
การพฒันาวดั ดา้นอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การดูแลบาํรุงรักษาสาธารณสมบติัของวดั 
การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที�  เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลา
การเปรียญ เป็นตน้ และ 6) ดา้นสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี�ยวกบัการสงเคราะห์ชุมชนและสังคม 
โดยมีพระภิกษุเป็นแกนนาํ ไดแ้ก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวดัที�ประสบภยั การให้การช่วยเหลือใหค้วามร่วมมือในการ
พฒันาชุมชนและสงัคม เช่น ใหส้ถานที�เป็นที�จดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดา้นอาชีพต่างๆ 
การสร้างถนนเขา้หมู่บา้น การออมทรัพย ์ให้สถานที�เป็นแหล่งประปาหมู่บา้น การสนับสนุนทุน 
การศึกษาเด็กนกัเรียน การช่วยเหลือผูป่้วยผูย้ากไร้ เป็นตน้ การบริหารกิจการของคณะสงฆมี์ความ 
สาํคญัต่อการสร้างความเขม้แขง็และการดาํรงอยู่อยา่งมั�นคงของพระพุทธศาสนา  

คณะสงฆซึ์� งเป็นตวัแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระพุทธเจา้ตอ้งทาํหนา้ที�ในการเผย
แผ่และถ่ายทอดพระธรรมคําสั�งสอนของพระพุทธเจ้าที� ได้บัญญัติไว้ เพื�อให้ผู ้ที�นับถือ
พระพุทธศาสนาไดน้าํพระธรรมคาํสอนไปปฏิบติัในชีวิต เพื�อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม การเผยแผ่พระธรรมคาํสอนนั.นถือว่าเป็นภารกิจอนัสําคญัที�คณะสงฆ์จะตอ้งปฏิบติั 
นอกจากนั.นแลว้การปฏิบติัและการดาํรงชีวิตตามพระธรรมวินยักมี็ความจาํเป็นอย่างยิ�งที�พระภิกษุ
หรือคณะสงฆต์อ้งนาํไปปฏิบติัและใหค้วามสาํคญั เพราะจะเป็นการสร้างศรัทธา ความเลื�อมใส
ให้เกิดขึ.นแก่พุทธศาสนิกชน และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนหนัมาเขา้วดั ปฏิบติัธรรม เป็น
การพฒันาจิตใจ เพื �อให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู ่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข              
พระพุทธวรญาณ (ทองยอ้ย กิตฺติทินฺโน, 2548 : 56) ไดก้ล่าวว่า โลกยุคโลกาภิวตัน์มีการ
เปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับตวัเป็นสิ�งสําคญัมากของโลกปัจจุบนั เมื�อรูปแบบ
ต่างๆ เปลี�ยนไป องคก์รต่างๆ ก็ตอ้งปรับเปลี�ยนให้ดี หากไม่ยอมให้มีการปรับเปลี�ยนก็จะมีปัญหามาก 
พระสังฆาธิการทุกระดบัชั.นจึงจาํเป็นตอ้งปรับตวัให้ทนัการเปลี�ยนแปลงทั.งในอนาคตและปัจจุบนั 
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ตอ้งเป็นที�พึ�งของประชาชน และเป็นภาระหนา้ที�ของคณะสงฆที์�พึงมีต่อสังคม ต่อชุมชน และความรู้
รอบตวัเรื�องสถานการณ์บา้นเมือง เศรษฐกิจ สังคมที�เกี�ยวขอ้งที�สาํคญัตอ้งมีความรู้พื.นฐานดา้นไอที
เบื.องตน้ดว้ย  

เมื�อสังคมโลกเปลี�ยนแปลงไป มีเหตุการณ์และกิจการใหม่ๆ อนัมีลกัษณะต่างๆ หลากหลาย 
เกิดมีมากขึ.นทั.งภายในและภายนอกวงการพระพุทธศาสนา ซึ� งส่งผลกระทบต่อความเจริญของ
พระพุทธศาสนาและประโยชน์ของประชาชนที�เนื�องมาจากความเจริญของพระศาสนาดว้ย 
(มานพ  พลไพรินทร์, 2532 : 1) พระสงฆต์อ้งเรียนรู้ให้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของสังคม ถา้
พระสงฆรู้์ไม่เท่าทนัสังคม ย่อมไม่สามารถทาํประโยชน์ที�แทจ้ริงแก่สังคมไดต้ามพุทธเจตนา และ
อาจตกเป็นเหยื�อของสังคมได ้ พระพุทธศาสนาก็หมดศกัดิB ศรี หมดศกัยภาพ และถึงการเสื�อมอย่าง
รวดเร็ว (ประเวศ  วะสี, 2549 : 72) สถานการณ์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยปัจจุบนัจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของสังคม แต่ตอ้งไม่ทาํให้วิถีชีวิตตามหลกั
พรหมจรรยใ์นพระพุทธศาสนาตอ้งสูญเสียไป พระสงฆปั์จจุบนัในสายตาประชาชนทั�วไปตกอยู่ใน
อาการที�อาจกล่าวไดว้่าเสื�อมถอย ถึงกบัใชค้าํว่า “วิกฤตศรัทธา กาฝากสังคม หรืออื�นๆ” เหล่านี. เป็นสิ�ง
ที�บอกเหตุว่าเป็นปัญหาในการบริหารปกครองคณะสงฆที์�พระสังฆาธิการทุกๆ ระดบัประสบอยู ่
เช่น พระภิกษุสามเณรในปกครองกระทาํผิดพระธรรมวินยัมากขึ.น ทั.งกรณีความสัมพนัธ์ระหว่างพระ
กบัสตรี  

พระกบัประชาชนในแต่ละชุมชน การวางตนที�ไม่เหมาะสมของพระ ขาดสันโดษ และขาด
การสาํรวม ดงัปรากฏเป็นข่าวในหนงัสือพิมพ ์อาทิ ข่าว “ลั�นไกฆ่าพระวดัศรีนวลธรรมวิมล คาดพระ
ลูกวดัก่อเหตุ” ของผูจ้ดัการออนไลน์ (2558) ไดร้ายงานข่าวว่า ตาํรวจ สถานีตาํรวจหนองแขม ไดรั้บ
แจง้เหตุพระภิกษุสงฆถ์ูกยิง ไดร้ับบาดเจ็บสาหสัภายในวดัศรีนวลธรรมวิมล แขวงหนองแขม เขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ต.ท.สนธิชยั  กลีบบวั พนกังานสอบสวน (สบ2) สถานีตาํรวจ
หนองแขม เปิดเผยว่า จากการสอบสวนพยานทราบว่า พระจรัญไดบ้วชเป็นพระมาประมาณ 3 ปี และ
เพิ�งเขา้มาอยูที่�วดัดงักล่าว โดยช่วงเขา้พรรษาที�ผ่านมา พระจรัญไดเ้ดินทางไปจาํพรรษาที�วดัอมัพวนั 
ตาํบลสองพี�นอ้ง อาํเภอสองพี�น้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี ก่อนจะเดินทางกลบัมา ทั.งนี.  ก่อนเกิดเหตุเวลา
ประมาณ 06.00 น. ขณะที�พระจรัญอยูภ่ายในกฏิุ ไดมี้พระลูกวดัเดียวกนับุกเขา้ไปยิง ทาํให้กระสุนเขา้
ที�หลงั 1 นัด จากนั.นพระจรัญได้เดินออกมาขอความช่วยเหลือนอกกุฏิ แต่เมื�อเดินออกมาได้
ประมาณ 30 - 40 เมตร ก็ลม้ฟุบลงตรงทางเดิน จากนั.นไดมี้เด็กวดักบัพระลูกวดัรูปอื�นมาพบ แลว้
นําส่งโรงพยาบาล จนกระทั �งมรณภาพในเวลาต่อมา ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 
เบื.องต้นทราบเพียงว่าได้มีการทะเลาะวิวาทกันภายในวัดดังกล่าว ซึ� งจะต้องสอบปากคําพยาน
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แวดล้อมและคนใกลชิ้ดกบัพระจรัญอย่างละเอียดอีกครั. ง หากคนร้ายเป็นพระลูกวดัภายในวดั
ดงักล่าวจริงจะตอ้งนาํตวัไปทาํการสึก ก่อนจะดาํเนินคดีในขอ้หาฆ่าผูอื้�นโดยเจตนาต่อไป เป็นตน้  

จากปัญหาต่างๆ ที� เกิดขึ.นในพระพุทธศาสนา ทําให้ภาพลกัษณ์ของพระพุทธศาสนามวั
หมองไปดว้ย อนัเป็นเหตุใหเ้กิดความเสื�อมศรัทธาที�มีต่อคณะสงฆ ์ เกิดความห่างเหิน จาํนวนพุทธ
บริษทัไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา และสามเณรเหลือน้อย เพราะไม่มีศรัทธา ผลก็
จะทาํให้ศาสนาพุทธหมดคนนบัถือไดใ้นที�สุด ดงันั.นหนึ� งในการแกปั้ญหาต่างๆ เหล่านั.น ก็คือ 
การบริหารกิจการของคณะสงฆที์�จะตอ้งดาํเนินไปตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎระเบียบมหา
เถรสมาคม ขอ้บงัคบั มติ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราชหรือคาํสั�งของผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน การ
ระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉยั การลงนิคหกรรม การวินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึงการแต่งตั.ง
ถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการตอ้งควบคุมดูแลให้เป็นไปตามขอ้ปฏิบติัของจริยาพระสังฆาธิการ 
(พระปลดัวรรณไชย มะยงค,์ 2558 : 354)  

ดว้ยเหตุนี.  ผูวิ้จยัซึ� งเป็นพระสงฆอ์ยู่ในพื.นที�จึงสนใจที�จะศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ว่ามีมากน้อยเพียงใด และเพื�อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์เพื�อเป็นขอ้มูลในการวางแผนและ
พฒันา การบริหารงานกิจการคณะสงฆใ์นเขตหนองแขมให้มีประสิทธิภาพมากขึ.นต่อไป ทั.งยงัเป็น
กรณีศึกษาเพื�อนาํไปวางแผนพฒันากิจการคณะสงฆใ์นภาคอื�นต่อไป 
 
1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 
1. เพื�อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนอง

แขม กรุงเทพมหานคร 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาวิจยัครั. งนี.  เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์

ในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร จาํนวน 7 วดั ได้แก่ วดัหนองแขม วดัศรีนวลธรรมวิมล 
วดัทองเนียม วดัอุดมรังสี วดัวงษล์าภาราม วดัหลกัสาม และวดัไผ่เลี.ยง และเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ



10 

ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์โดยปัจจยัที�ทาํการศึกษา คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
ตาํแหน่งทางสงฆ ์จาํนวนพรรษา วฒิุการศึกษาสามญั และประสบการณ์ในการบริหารจดัการ  
 
1.5 นิยามศัพท์ 

 
เพื�อให้เกิดความเขา้ใจความหมายของคาํศพัท์ที�ใชใ้นการศึกษา ผูวิ้จยัจึงขอกาํหนดนิยาม

ศพัทเ์ฉพาะดงันี.  
ประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบติังานของคณะสงฆใ์นเขตหนองแขมที�สามารถปฏิบติังาน

ไดบ้รรลุเป้าหมายตามที�ทางวดัและทางเถรสมาคมไดก้าํหนดไว ้โดยใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการ
ดาํเนินงานอย่างคุม้ค่า เหมาะสม และประหยดั 

การบริหาร หมายถึง การขบัเคลื�อนงานของพระสงฆใ์หเ้ดินไปขา้งหนา้ ให้บรรลุเป้าหมาย
ที�ไดก้าํหนดไว ้โดยอาศยัพระภิกษุสามเณร วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ รวมทั.งเทคนิคการบริหารต่างๆ 

กิจการคณะสงฆ์ หมายถึง งานของคณะสงฆ ์สิ�งหรือเรื�องที�คณะสงฆค์วรทาํ ควรถือเป็น
ธุระหนา้ที� เพราะเป็นกิจการขององคก์รปกครองคณะสงฆทุ์กส่วนและทุกชั.น ตามพระราชบญัญติั
คณะสงฆ์  

การปกครอง หมายถึง การปกครอง สอดส่อง ดูแลความเรียบร้อยใหพ้ระภิกษุสามเณรและ
คฤหสัถที์�อยูใ่นวดัปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามพระธรรมวินัยและคาํสั�งของมหาเถรสมาคม 
อีกทั.งจดัระบบการบริหารจดัการกิจการภายในวดัในแต่ละดา้นอย่างชดัเจน 

การศาสนศึกษา หมายถึง การดาํเนินการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถไ์ดศึ้กษา
เล่าเรียนพระธรรมวินยั จนมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติัไดต้ามความสามารถ 

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การดาํเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เด็กและประชาชน
ไดศึ้กษาเล่าเรียนทั.งในและนอกระบบการศึกษาของรัฐ โดยไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั อาจเป็นโรงเรียน
การกศุลในวดั หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เด็กยากจน หรือศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์
หรือศูนยอ์บรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั เพื�อที�จะสามารถดาํรงตนและดาํเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
และเป็นพลเมืองที�มีคุณภาพของสงัคมและประเทศชาติ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การดาํเนินการประกาศพระพุทธศาสนา การเผยแผ่ 
ศาสนธรรมโดยวิธีต่าง ๆ เช่น จดัให้มีการฟังธรรมเทศนา การบรรยายหรือปาฐกถาธรรม การจดั 
ศาสนพิธีต่างๆ เพื�อรักษาพิธีและวฒันธรรมทางพระพุทธศาสนา และการให้ธรรมแก่คนในชุมชน 
รวมทั.งจดัใหมี้การบรรยายธรรมตามสถานศึกษาอีกทางหนึ�ง เพื�อใหป้ระชาชนไดท้ราบ เขา้ใจ และ
นอ้มนาํไปปฏิบติั 
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การสาธารณูปการ หมายถึง การพฒันาวดั การบาํรุงรักษาวดั การก่อสร้างและการบูรณ 
ปฏิสังขรณ์ศาสนวตัถุและศาสนสถานภายในวดั ดว้ยการรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง ใหมี้ความ
มั�นคงถาวรและเรียบร้อยดีงาม เป็นที�ทาํบุญ บาํเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ ปฏิบติัธรรม และเป็นศูนยร์วม
จิตใจประชาชน 

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดาํเนินกิจการสาธารณประโยชน์ที�ไม่ขดัต่อพระธรรม
วินยั เพื�อช่วยเหลือเกื.อกลูแก่คนในชุมชนและสังคม โดยการจดักิจกรรมอนัเป็นสาธารณสมบติัหรือ
สาธารณกุศล เช่น โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ใหส้ถานที�เป็นที�
จดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดา้นอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเขา้หมู่บา้น การออมทรัพย ์
การสนบัสนุนทุนการศึกษาเดก็นกัเรียน การช่วยเหลือผูป่้วยผูย้ากไร้ เป็นตน้ เพื�อใหค้วามช่วยเหลือ
แก่คนในชุมชนและยงัเป็นการพฒันาสงัคมและชุมชม 
 
1.6 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร 
2. ไดท้ราบถึงผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 



บทที� 2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจยัเรื�อง ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร ในครั' งนี'  ผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง มีรายละเอียดดงันี'  
2.1 แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพ 
2.2 แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหาร 
2.3 แนวคิดเกี�ยวกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
2.4 ขอ้มลูเกี�ยวกบัเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
2.5 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
2.1 แนวคดิเกี�ยวกบัประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพนั'นไดมี้นักวิชาการให้ความหมายและแนวคิดไวห้ลายท่าน
ดว้ยกนั แต่ละท่านอาจมีความหมายและแนวคิดเหมือนกนัหรือต่างกนั ซึ� งผูว้ิจยัไดน้าํความหมาย
และแนวคิดของนกัวิชาการแต่ละท่านไวด้งันี'  
 

2.1.1 ความหมายเกี�ยวกบัประสิทธิภาพ 
ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 713) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า ความสามารถ

ที�ทาํใหเ้กิดผลในการงาน 
รพี  แกว้เจริญ และฑิตยา  สุวรรณะชฎ (2510 : 5) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพ

ไวว้่า ความคล่องแคล่วในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ ซึ� งไม่ไดก้ล่าวถึงปัจจยันาํเขา้หรือความพึงพอใจ 
สมพงษ ์ เกษมสิน (2523 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า การดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามที�คาดหมายไว ้หรือกล่าวอีกนยัหนึ�งกคื็อ การทาํงานที�ตอ้งการให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุด 
และการที�จะพิจารณาว่างานใดมีประสิทธิภาพหรือไม่ กพ็ิจารณาไดจ้ากผลงาน 
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สาํนักงานปฏิรูปการศึกษา (2545 : 17) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า 
การปฏิบติังานที�มีความถูกตอ้งรวดเร็ว ตรงตามวตัถุประสงคข์องการดาํเนินงาน และตอ้งใชง้บประมาณ
อย่างประหยดั และไดก้ล่าวเพิ�มเติมอีกว่า ประสิทธิภาพนี' ขึ'นอยู่กบัคุณภาพของบุคลากรที�ดี วสัดุ
อุปกรณ์ที�ดีและเพียงพอ รวมทั'งระบบการบริหารจดัการที�คล่องตวั และการกาํกบัดูแลที�ดี 

รัตนะ  บวัสนธ์ (2540 : 65) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพของโครงการว่า หมายถึง 
การดาํเนินงานของโครงการนั'นๆ บรรลุไปตามวตัถุประสงคที์�กาํหนดให ้โดยใชท้รัพยากรในการ
ดาํเนินงานนอ้ยที�สุดหรือประหยดัที�สุด โดยไดรั้บผลตอบแทนที�คุม้ค่า 

สมใจ  ลกัษณะ (2546 : 6 - 7) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า เป็นเรื�องของ
การใชปั้จจยัและกระบวนการในการดาํเนินงาน โดยมีผลที�ไดรั้บเป็นตวักาํกบัการแสดงประสิทธิภาพ
ของการดาํเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพในลกัษณะของการเปรียบเทียบระหว่างค่าใชจ่้าย
ในการลงทุนกบัผลกาํไรที�ไดรั้บ ซึ� งถา้ผลกาํไรมีค่ามากกว่าตน้ทุนกยิ็�งแสดงถึงประสิทธิภาพมากขึ'น 
ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตวัเลข แต่แสดงถึงการบนัทึกถึงลกัษณะการใชเ้งิน 
วสัดุ คน และเวลาที�ใชใ้นการปฏิบติังานอย่างคุม้ค่าและเหมาะสม ประหยดั ไม่มีการสูญเปล่าเกินความ
จาํเป็น รวมถึงมีการใชก้ลยทุธ์หรือเทคนิควิธีการที�เหมาะสม สามารถนาํไปสู่การบงัเกิดผลไดเ้ร็ว 

สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2544 : 114) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า การวดัผล
การทาํงานขององคก์ารนั'นว่าทาํงานไดป้ริมาณงานมากนอ้ยแค่ไหน ใชเ้งิน ใชเ้วลา ใชแ้รงงานไป
มากน้อยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผูร้ับบริการมากนอ้ยแค่ไหน โดยรวมความมีประสิทธิภาพเราจะให้
ความหมายถึงการทาํงานไดป้ริมาณและคุณภาพมาก องคก์ารโดยรวมมีความสมคัรสมานสามคัคี 
มีสนัติภาพ มีความสุขรวม เป็นผลดีต่อส่วนรวมและผูรั้บบริการ แต่ใชแ้รงงานและงบประมาณนอ้ย 

ชมรมพฒันาความรู้ดา้นระเบียบกฎหมายและชมรมพฒันามาตรฐานวิชาชีพครู (2545 : 148) 
ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิภาพต้องคาํนึงถึงการดาํเนินงานที�สามารถบรรลุผลไดต้รงตาม
วตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้แต่ทั'งนี'ก็ตอ้งใชท้รัพยากรต่างๆ ที�มีอยู่อย่างคุม้ค่า และประสิทธิภาพนั'น
จะพิจารณาที�กระบวนการของการดาํเนินงานมากกว่าผลผลิตของการดาํเนินงาน 

เสนาะ  ติเยาว ์(2546 : 6 - 7) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า การทาํงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดั หรือเสียค่าใชจ่้ายตํ�าสุด การทาํงานให้สาํเร็จอย่างเดียวไม่พอ แต่จะตอ้ง
คาํนึงถึงค่าใชจ่้ายที�ประหยดัอีกดว้ย การทาํใหไ้ดท้ั'งสองอย่าง คือ งานบรรลุผลตามที�ตอ้งการ และ
การใชท้รัพยากรตํ�าสุด จึงเป็นความสมดุลระหวา่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543 : 1) ไดก้ล่าวถึง การเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงาน 
ซึ�งเรื�องการเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานนี'  ความจริงก็เป็นเรื�องที�มีชื�อแบบสมยัใหม่ ถา้จะจบัเขา้กบั
หลกัธรรมะ ก็ยงันึกไม่ชดั วา่คาํว่า “ประสิทธิภาพ” นี�จะแปลวา่อะไรดี คาํว่า “ประสิทธิ” ก็หาตวัศพัท์
ในภาษาบาลีไดอ้ยู่ แต่ก็ไม่ใชเ้ป็นคาํแบบดั'งเดิมที�ใช ้คือเอารูปศพัท์มาประกอบกบัคาํว่า “สิทธิ” 
ก็แปลว่า “ความสาํเร็จ” ถา้เติม “ป” เขา้ไปขา้งหนา้ก็เป็น “ปสิทธิ” แปลว่า ความสําเร็จทั�ว แลว้ก็มี
ภาพหรือภาวะเขา้ไป ภาวะแห่งความสาํเร็จทั�ว หรือภาวะที�ทาํให้สาํเร็จผลอย่างดี อะไรทาํนองนี'  
อาจกล่าวไดว้่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ภาวะแห่งความสาํเร็จทั�ว หรือภาวะที�ทาํให้สาํเร็จผล แต่นี�
ก็เป็นการพูดเชื�อมโยงไปทางภาษาบาลีนิดหน่อยเท่านั'นเอง ความเป็นจริงความหมายทั�วๆ ไป 
กเ็ขา้ใจกนัอยูแ่ลว้อยา่งที�ไดก้ล่าวมาแลว้วา่เรื�องที�จะพดูต่อไปนี'  คือเรื�อง ประสิทธิภาพในการทาํงาน 
จึงอยากจะโยงเรื�องประสิทธิภาพนี' ไปถึงพระพุทธเจา้ พูดถึงประสิทธิภาพการทาํงานของพระพุทธเจา้ 
เพราะตอนนี'จะพูดถึงธรรมะของพระองคที์�ใชเ้พื�อเพิ�มประสิทธิภาพในการทาํงานก็ตอ้งแสดงให้เห็นว่า
พระพุทธเจา้นั'น ทรงมีประสิทธิภาพในการทาํงานมาก ชีวิตของพระองคเ์ป็นตวัอย่างของการทาํงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื�อพระองคมี์ประสิทธิภาพในการทาํงานแลว้ คาํสั�งสอนของพระองคที์�ว่าจะช่วย
ให้มีประสิทธิภาพในการทาํงานนั'นจึงจะน่าเชื�อจริง เพราะฉะนั'นจะเริ�มดว้ยขอ้ความที�แสดงว่า 
พระพุทธเจา้ทรงมีประสิทธิภาพในการทาํงานในแง่ที�เป็นประวติัของพระองคเ์องอย่างไรก่อน หรือ
วา่พระพุทธเจา้ตรัสไวเ้กี�ยวกบัผลสาํเร็จแห่งงานของพระองคอ์ย่างไร 

ทิพาวดี  เมฆสวรรค์ (2538 : 2) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ประสิทธิภาพในระบบราชการ 
มีความหมายรวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ�งที�วดัหลายมิติตามแต่
วตัถุประสงคที์�ตอ้งการพิจารณาคือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของค่าใชจ่้ายหรือตน้ทุนการผลิต (Input) ไดแ้ก่ การใช้ทรัพยากร
การบริหารคือ คน เงิน วสัดุ เทคโนโลยี ที�มีอยูอ่ยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดการสูญเสียนอ้ยที�สุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (Process) ได้แก่ การทาํงานที�ถูกต้อง
ไดม้าตรฐาน รวดเร็ว และใชเ้ทคโนโลยีที�สะดวกกวา่เดิม 

3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลพัธ์ (Outcome and Result) ไดแ้ก่ การทาํงานที�มี
คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาํไรทนัเวลา ผูป้ฏิบติังานมีจิตสํานึกที�ดีต่อการทาํงานและ
บริการ 

อรรถวุฒิ  ตัญธนาวิทย์ (2544 : 4) ไดใ้ห้นิยามตามแบบทฤษฎีของ จอห์น ดี. มิลเล็ท 
ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบติังานที�ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และไดร้ับผลกาํไรจากการ
ปฏิบติังาน ซึ�งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการใหก้บัประชาชน โดยพิจารณาจาก 
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1. การให้บริการอยา่งเท่าเทียมกนั (Equitable service) 
2. การให้บริการอยา่งรวดเร็วทนัเวลา (Timely service) 
3. การให้บริการอยา่งเพียงพอ (Ample service) 
4. การให้บริการอยา่งต่อเนื�อง (Continuous service) 
5. การให้บริการอยา่งกา้วหนา้ (Progression service) 
ฐิตินนัท ์ สุวรรณศิริ (2550 : 95) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าประสิทธิภาพไวว้่า ความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัที�นาํเขา้ (Input) และผลลพัธ์ที�ออกมา (Output) เพื�อสร้างให้เกิดตน้ทุนสาํหรับทรัพยากร
ตํ�าสุด ซึ� งเป็นการกระทาํอย่างหนึ� งที�ถกูตอ้ง (Doing things right) โดยคาํนึงถึงวิธีการ (Means) การใช้
ทรัพยากร (Resources) ใหเ้กิดการประหยดัหรือสิ'นเปลืองนอ้ยที�สุด 

อภินนัท ์ จนัตะนี (2547 : 10) ไดอ้ธิบายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (Efficiency) หมายถึง 
การปฏิบติังานหรือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายที�วางไว ้หรือไดผ้ลสําเร็จของงาน โดยใชเ้วลา
และทรัพยากรตามที�กาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติังาน รวมทั'งการสาํเร็จเสร็จสิ'นตรงเวลา และบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การบริหารงานหรือการทาํงานให้เกิดผลสําเร็จตาม
วตัถุประสงคที์�กาํหนดไวไ้ด ้โดยพิจารณาทั'งกระบวนการตั'งแต่ปัจจยันาํเขา้ (Input) หรือวตัถุดิบที�มี
การคดัสรรอย่างดี มีกระบวนการดาํเนินงานหรือกระบวนการผลิต (Process) ที�ดี และมีผลผลิต 
(Output) ที�ดี ประหยดั (Economy) ไดแ้ก่ ประหยดัตน้ทุน (Cost) ประหยดัทรัพยากร (Resources) 
และประหยดัเวลา (Time) เสร็จทนัตามกาํหนดเวลา (Speed) มีคุณภาพ (Quality) รวมทั'งมีการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีคุณค่าและมีประโยชนม์ากที�สุด  

 
2.1.2 แนวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพ 
วิรัช  สงวนวงศว์าน (2544 : 86) ไดใ้หแ้นวคิดไวว่้า ประสิทธิภาพของการบริหารงาน จะเป็น

เครื�องชี' ความเจริญกา้วหน้าหรือความลม้เหลวขององค์การ งานที�สาํคญัของผูบ้ริหารองค์การ 
คืองานในหนา้ที�ของผูบ้ริหาร ซึ� งจะเหมือนกนั เป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดใด มีจุดประสงค์
ใด จะเป็นเครื�องมือช่วยให้การบริหารหรือการจดัการมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ'น ผูบ้ริหารที�ชาญ
ฉลาดจะตอ้งเลือกการบริหารที�เหมาะสมกบัองคก์ารของตนในสถานการณ์ต่างๆ และนาํไปปรับใช้
ใหเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ารมากที�สุด 
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ฮาร์ริงตนั อีเมอร์สัน (Harrington Emerson, 1931 อา้งถึงใน พระครูวิชยัธรรมานุกลู (วนัชยั 
ฉนฺทธมฺโม), 2555 : 17) ไดก้ล่าวถึง หลกัการทาํงานให้มีประสิทธิภาพในหนังสือ “The Twelve 
Principles of Efficiency” ซึ� งไดรั้บการยกย่อง กล่าวถึงกนัมากในหลกั 12 ประการ ของประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน มีสาระสาํคญั ดงันี'  

1. ทาํความเขา้ใจและกาํหนดแนวคิดในการทาํงานใหก้ระจ่างแจง้ 
2. ใชห้ลกัสามญัในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปไดข้องงาน 
3. คาํปรึกษาแนะนาํตอ้งสมบูรณ์และถกูตอ้ง 
4. ตอ้งรักษาดว้ยความยติุธรรม 
5. ปฏิบติัดว้ยความยติุธรรม 
6. การทาํงานตอ้งเชื�อถือได ้มีความฉบัพลนั มีสมรรถภาพ และมีการลงระเบียบ (Record) 

เป็นหลกัฐาน 
7. งานควรมีลกัษณะแจง้ใหท้ราบถึงการดาํเนินงานอยา่งทั�วถึง 
8. งานสาํเร็จทนัเวลา 
9. ผลงานไดม้าตรฐาน 
10. การดาํเนินงานสามารถยึดเป็นมาตรฐานได ้
นภาพร  ขนัธนภา (2545 : 10) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

การนาํเขา้และผลผลิต โดยเป้าหมายในการพิจารณาที�สําคญั คือ การใชต้น้ทุนที�ตํ�าที�สุด ซึ� งตน้ทุน 
ประกอบดว้ย บุคลากร เงินทุน อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

สมชยั  ศรีสุทธิยากร (2545 : 242) ไดก้ล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ การพิจารณาระหว่างอตัราส่วน
ของผลผลิต (Output) ต่อปัจจยันาํเขา้ (Input) หรือค่าใชจ่้ายต่อหน่วย 

ปีเตอร์ซนั และโพลแมน (Peterson and Plowman, 2542 อา้งถึงใน พระใบฎีกาดุสิต จนฺทโชโต 
(สุกรี), 2555 : 15) ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย ปัจจยัสาํคญั 5 ประการ คือ 

1. คุณภาพของงาน (Quality) จะตอ้งมีคุณภาพสูง หรือ ผูผ้ลิตและผูใ้ชป้ระโยชน์ คุม้ค่า และ
มีความพึงพอใจ 

2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณของงานที�เกิดขึ'นจะตอ้งเป็นไปตามความคาดหวงัของ
หน่วยงาน 

3. เวลา (Time) คือ เวลาที�ใชใ้นการดาํเนินงานจะตอ้งเหมาะสมกบัคุณภาพและปริมาณของ
งาน รวมทั'งจะตอ้งเป็นไปตามกาํหนดและสภาวการณ์ดว้ย 
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4. วิธีการ (Method) ในการดาํเนินงานจะตอ้งอยูใ่นลกัษณะที�ถูกตอ้งและเหมาะสม 
5. ค่าใชจ่้าย (Costs) ในการดาํเนินงานทั'งหมดจะตอ้งเหมาะกบังานและวิธีการ คือ จะตอ้ง

ลงทุนนอ้ยและไดผ้ลกาํไรมากที�สุด 
กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคม (2540 : 1 - 22) ไดร้ะบุว่า ประสิทธิภาพในการผลิต

หรือผลิตภาพแรงงาน หมายถึง การเปรียบเทียบระหว่างจาํนวนสินคา้หรือบริการที�ผลิตได ้(Output) 
กบัจาํนวนของทรัพยากรหรือปัจจยัที�ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ (Input) ความสัมพนัธ์ดงักล่าว
นี'จะสะทอ้นให้เห็นถึงการเพิ�มขึ'นหรือลดลงของประสิทธิภาพในการผลิต ปัจจยัที�มีผลต่อการเพิ�ม
หรือลดลงของประสิทธิภาพการผลิต อาจแบ่งได ้3 หมวดคือ 

1. ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลยี เช่น กระบวนการผลิต กระบวนการทาํงานของเครื� องจกัรหรือ
เครื�องมือเครื�องใชต่้างๆ 

2. ปัจจยัดา้นระบบการบริการ เช่น การใชเ้ทคนิคทางการบริหาร ส่งเสริมระบบแรงงาน
สมัพนัธ์ การใชร้ะบบทวิภาคีเพื�อการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต เป็นตน้ 

3. ปัจจยัดา้นแรงงาน เป็นปัจจยัสําคญัที�สุด เพราะกิจการใดๆ อาจใชเ้ทคโนโลยีหรือเครื�องจกัร
ที�ทนัสมยัที�สุด มีการบริหารงานที�ดีเพื�อผลิตสินคา้หรือบริการที�ดีที�สุดในกิจการนั'นๆ แต่หากไม่มี
แรงงานเป็นผูใ้ชเ้ทคโนโลยี และระบบที�วางไวเ้ป็นอย่างดีนั'นก็ย่อมไม่สามารถประสบความสําเร็จได ้
ดงันั'นแรงงานจึงเป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบที�สาํคญัที�สุด การปรับปรุงระบบการทาํงานเพื�อพฒันา
คุณภาพของแรงงานนั'นเป็นสิ�งจาํเป็นที�มีผลต่อการเพิ�มประสิทธิภาพการผลิต แต่ในปัจจุบนัยงัขาด
ขอ้มูลที�จะเป็นเครื� องตดัสินใจในการดาํเนินนโยบายทางดา้นการเพิ�มประสิทธิภาพของแรงงาน 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนบริหารแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการ
วางแผนพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมทั'งในภาครัฐและเอกชน กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัที�จะรวบรวมขอ้มูลเกี�ยวกบัการผลิตและศึกษารายละเอียดเกี�ยวกบั
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน เพื�อให้ไดข้อ้มูลที�เป็นเครื�องชี' ถึงการเปลี�ยนแปลงภาวการณ์ผลิต
ของแรงงานและผูป้ระกอบการ อีกทั'งเป็นตวักระตุน้ให้ผูป้ระกอบการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
ของตนและของแรงงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงขึ'น ช่วยใหไ้ดผ้ลิตภณัฑที์�มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน
เมื�อเทียบกบัต่างประเทศซึ� งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

กนัตยา  เพิ�มผล (2541 : 67) ไดก้ล่าวถึง การพฒันาประสิทธิภาพการทาํงาน ว่าเป็นการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพิ�มเติมความสามารถและทกัษะในการทาํงานของตนเองหรือผูอื้�นใหดี้ขึ'นเจริญขึ'น 
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ อนัจะทาํให้ตนเอง ผูอื้�น และองค์การเกิดความสุขในที�สุด 
ซึ� งการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานมีความสาํคญัอย่างยิ�งต่อการพฒันาองค์การหรือการพฒันา
สังคม นอกจากนั'นการพฒันาตนเองกบัการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานยิ�งมีความสัมพนัธ์กนั
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อย่างใกลชิ้ดอีกดว้ย กล่าวคือ ประการแรก ก่อนที�คนจะเขา้สู่การทาํงานในองค์การหนึ� งๆ นั'น 
บุคคลนั'นตอ้งมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบติัตรงตามที�องคก์ารนั'นตอ้งการ ซึ� งบุคคลจะมีคุณสมบติั
ตามที�องคก์ารตอ้งการนั'นก็ตอ้งมีการพฒันาตนเองหรือไดร้ับการพฒันาจากสถาบนัต่างๆ จนมีความ 
สามารถเพียงพอที�จะเขา้สู่งานและทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประการสอง เมื�อบุคคลเขา้สู่งานแลว้
กเ็ป็นหนา้ที�ขององคก์ารที�จะตอ้งพฒันาบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ (ความสามารถ) ในการทาํงานใหดี้
ที�สุด เพื�อประสิทธิผลขององค์การ จึงกล่าวไดว้่า การพฒันาตนเองเพื�อพฒันาประสิทธิภาพการ
ทาํงานจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพขององคก์ารในที�สุดนั�นเอง 

ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน ์(2544 : 98 - 99) ไดก้ล่าวว่า องคก์ารจะมีประสิทธิภาพเกิดขึ'นได้
โดยอาศยัสมาชิกภายในองคก์ารและการจดัวางระบบทาํงาน รวมทั'งการจดัโครงสร้างการ
บริหาร ตลอดจนผูน้าํที�มีประสิทธิภาพ สถานการณ์จะเกิดขึ'นไดโ้ดย 

1. การติดต่อสื�อสารที�ดีของทั'งภายในองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร และการ
ติดต่อสื�อสารระหว่างบุคคลภายในองคก์าร ทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํรงอยู่ได ้และมีประสิทธิภาพ 
เพราะความเขา้ใจกนั ความสามารถในการสื�อความหมายใหต้รงกนัเป็นสิ�งสาํคญัสาํหรับองคก์าร 

2. ความคล่องตวัของการทาํงานในองคก์าร ความคล่องตวัของการบริหารงานระหว่างฝ่าย
ต่างๆ สามารถติดต่อถึงกันโดยไม่มีขั'นตอนที�สลบัซับซ้อน ความคล่องตวัของพนักงานในการ
ปฏิบติังานมีอิสระในการทาํงานและการตดัสินใจในงานบางอยา่ง 

3. ความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์เป็นความสามารถขององคก์ารที�จะกระตุน้ใหส้มาชิกในองคก์าร 
ใหมี้ความคิดริเริ�มสร้างสรรคข์องพนกังานจะช่วยใหป้ระสิทธิภาพการทาํงานดีขึ'น 

4. ความผกูพนักบัองคก์าร หมายถึง ความเป็นส่วนหนึ�งขององคก์าร ความเขา้ใจกนั ความมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ต่อกนั ทาํให้การปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะสมาชิก
ร่วมกนัทาํงานและมีความสนิทสนมกลมเกลียวกนั 

ธงชยั  สันติวงษ ์(2543 : 29 - 31) ไดใ้หแ้นวคิดเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานว่าเป็น
การเปรียบเทียบทรัพยากรที�ใชไ้ปกบัผลที�ไดจ้ากการทาํงานว่าดีขึ'นอย่างไร แค่ไหน ในขณะกาํลงั
ทาํงานตามเป้าหมายขององคก์าร ความมีประสิทธิภาพจึงหมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบ
การทาํงาน สร้างสมทรัพยากรและความมั�งคั�งเก็บไวภ้ายในไวเ้พื�อขยายตวัต่อไปและเพื�อไวส้ําหรับ
รองรับสถานการณ์ที�อาจเกิดวิกฤติจากภายนอกไดด้ว้ย ดว้ยเหตุนี' เอง ประสิทธิภาพขององค์การ
ที�จะชี' ว่าองค์การมีประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด จึงอยู่ในเกณฑ์การวดัอีกตวัหนึ� งคือ การอยู่รอด 
(Survival) ซึ� งจะเกิดขึ'นไดก้ต่็อเมื�อองคก์ารตอ้งสามารถปรับตวัต่อสภาวการณ์และสิ�งใหม่ๆ ที�เกิดขึ'น 
และสามารถสร้างประสิทธิผลการปฏิบติังานภายในพร้อมกนัไปดว้ยเสมอ การวดัความมีประสิทธิภาพ
โดยวดัการอยูร่อดขององคก์าร จึงเท่ากบัเป็นการวดัความสําเร็จขององคก์ารในระยะยาว โดยมีเงื�อนไข
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แฝงเอาไวว้่า องค์การจะต้องมีประสิทธิผลการทาํงานของระบบปฏิบัติงานภายในเสมอ และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสําเร็จในการที�สามารถดาํเนินกิจการกา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี
และสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ที�องคก์ารตั'งไวไ้ด ้โดยหลกัการแลว้องคก์ารควรจะมีทั'งประสิทธิผล
และประสิทธิภาพควบคู่กนั แต่ก็ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั' งว่าองค์การจาํนวนมากที�สามารถทาํได้
เพียงอยา่งใดอย่างหนึ�ง คือ องคก์ารบางแห่งอาจมีประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายได ้แต่กลบัมีการใชจ่้าย
ทรัพยากรอย่างสิ'นเปลือง (ก็คือทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ ) ซึ� งอาจปรากฏในรูปแบบต่างๆ โดยมี
กระบวนการ ขั'นตอน และศึกษาสภาพปัญหาในการทาํงาน (การให้บริการ) กาํหนดแนวทางแกไ้ข
ปัญหา (การใหบ้ริการ) ดาํเนินการใส่กิจกรรมแทรก ผลที�เกิดขึ'นเป็นผลงาน คือมีการพฒันาคุณภาพ
การทาํงาน (การใหบ้ริการ ) ในดา้นบุคลากร ดา้นระบบงาน ดา้นอาคารสถานที� และดา้นเทคโนโลยี 

สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพจะเป็นเครื�องชี' ใหเ้ห็นถึงความเจริญกา้วหนา้ รุ่งเรือง และผลผลิต 
ตลอดถึงความลม้เหลวของกิจการต่างๆ เพราะว่าในหน่วยงานหนึ�งๆ ที�มีบุคคลตั'งแต่ 2 คนขึ'นไป
มาร่วมตั'งวตัถุประสงคแ์ละดาํเนินกิจการนั'นตามวตัถุประสงคที์�ตั'งไว ้ดว้ยการนาํทรัพยากรที�มีอยู่
มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์มากที�สุด เป็นการลดค่าใชจ่้ายและเวลา แต่คุณภาพของงานตอ้งเพิ�มขึ'นอย่าง
ดียิ�ง  
 
2.2 แนวคดิเกี�ยวกบัการบริหาร 
 

การบริหารมีควบคู่มากบัมนุษยเ์ป็นเวลาชา้นานแลว้ แต่การบริหารกิจกรรมใดๆ ที�เกี�ยวกบั
สาธารณะในยุคปัจจุบนัมีความจาํเป็นที�จะตอ้งอาศยัผูบ้ริหารมืออาชีพ จึงจะทาํให้พนัธกิจต่างๆ 
เหล่านั'นดาํเนินการไปไดด้ว้ยดีและบรรลุจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไว ้จากการศึกษาแนวคิดเกี�ยวกบั
การบริหารไดมี้นกัวิชาการใหค้วามหมายและแนวคิดไวห้ลายท่านดว้ยกนั แต่ละท่านอาจมีความหมาย
และแนวคิดเหมือนกนัหรือต่างกนั ซึ� งผูวิ้จยัไดน้าํความหมายและแนวคิดของนกัวิชาการแต่ละท่าน
ไวด้งันี'  
 

2.2.1 ความหมายเกี�ยวกบัการบริหาร 
ชุบ  กาญจนประกร (2510 : 10 - 12) ไดก้ล่าววา่ การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงานเพื�อให้

บรรลุจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยอาศยัองคป์ระกอบหรือปัจจยัต่างๆ ที�จาํเป็นต่อ
การบริหาร และวิธีการปฏิบติั ตลอดจนหมายถึง การทาํใหง้านสาํเร็จลุลว่งโดยอาศยับุคคลอื�นๆ 
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ติน  ปรัชญพฤทธิw  (2535 : 8) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการนาํเอาการ
ตดัสินใจและนโยบายไปปฏิบติั ส่วนการบริหารรัฐกิจ หมายถึง เกี�ยวขอ้งกบัการนาํเอานโยบาย
สาธารณะไปปฏิบติั 

ธงชยั  สนัติวงษ ์(2537 : 26) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ภาระหนา้ที�ของผูน้าํของกลุ่ม 
ซึ� งจะตอ้งจดัการให้ทรัพยากรทั' งที�เป็นตวัคนและวตัถุ สามารถประสานเขา้ดว้ยกนั เพื�อร่วมกนั
ทาํงานเป็นองคก์รที�มีประสิทธิภาพได ้และขณะเดียวกนัจะตอ้งจดัการนาํองค์การให้สัมพนัธ์กบั
สภาพแวดลอ้มภายนอกไดอ้ย่างดีที�สุด 

ธณจรส  พนูสิทธิw  (2541 : 20) ไดก้ล่าววา่ การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงานตามลาํดบัขั'น 
อนัประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organizing) การอาํนวยการ (Actuating) 
และการควบคุม (Controlling) เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยอาศยัคนและทรัพยากรอื�นๆ 

ธีรวุฒิ  บุญยโสภณ และวีระพงษ ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2534 : 12) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
การบริหารหรือการจดัการ คือ กระบวนการอย่างหนึ� งภายในองค์การ ซึ� งมีลาํดบัการทาํงานเป็น
ขั'นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสําคญัในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื�องจกัร และวสัดุครุภณัฑต่์างๆ 
เป็นองคป์ระกอบดว้ย 

บรรจบ  เนียมมณี (2523 : 251) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที�บุคคล
ตั'งแต่สองคนขึ'นไป มาทาํงานร่วมมือกนัดาํเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ� งหรือหลายๆ 
อยา่งร่วมกนั โดยประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ดงันี'   

1. บุคคลตั'งแต่ 2 คนขึ'นไป 
2. ตอ้งมีการกระทาํอยา่งใดอยา่งหนึ�งร่วมกนั 
3. ตอ้งมีเป้าหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการกระทาํร่วมกนัเด่นชดั 
4. วตัถุประสงคน์ั'นๆ ตอ้งตรงกนัในหมูบุ่คคลผูร่้วมกระทาํการ 
ประทาน  คงฤทธิw ศึกษากร (2539 : 166) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การทาํงานให้

บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร โดยมีหลกัการดงันี'   
1. ตอ้งมีองคก์าร (Organization) และองคก์ารนั'นตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค ์(Objective) 

อนัแน่ชดั  
2. ตอ้งมีคนทาํงานร่วมกนั คนเป็นส่วนสาํคญัในการบริหารหรือการทาํงาน  
3. ตอ้งมีทรัพยากรในการบริหาร ซึ� งนอกจากคน (Man) แลว้จะตอ้งมีทรัพยากรอื�นๆ ที�สําคญั 

ไดแ้ก่ เงิน (Money) วสัดุ (Material) ในการทาํงาน 
4. ตอ้งมีการจดัการในการบริหารหรือการทาํงาน เพื�อให้การทาํงานเป็นไปโดยราบรื�นและ

บรรลุวตัถุประสงค ์
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แชมแมน (Chapman, 1995 อา้งถึงใน พระราชปริยติัโมลี (ไพบูลย ์ วิปุโล), 2554 : 12) ได้
กล่าววา่ Management หมายถึง การขบัเคลื�อนงานภายในองคก์รใหเ้ดินไปขา้งหนา้ โดยอาศยัผูอื้�น 
ดว้ยการเป็นผูน้าํ (Leadership) การแนะแนว (Guiding) และการกระตุน้ (Motivate) ความเพียร
ของผูอื้�น เพื�อสู่เป้าหมายขององค์กร และยงัรวมไปถึงการให้กาํลงัใจ (Inspiring) การสื�อสาร 
(Communicating) การวางแผน (Planning) และการจดัการ (Management) 

ปีเตอร์ เอฟ ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker, 1998 อา้งถึงใน พระราชปริยติัโมลี (ไพบูลย ์  
วิปุโล), 2554 : 12) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอื้�น 
การทาํงานต่างๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศยัคนอื�นเป็นผูท้าํภายในสภาพองค์การที�กล่าวนั'น ทรัพยากร
ดา้นบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลกัขององค์การที�เขา้มาร่วมกนัทาํงานในองคก์าร ซึ� งคนเหล่านี' จะเป็น
ผูใ้ชท้รัพยากรดา้นวตัถุอื�นๆ เครื�องจกัรอุปกรณ์ วตัถุดิบ เงินทุน รวมทั'งขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 
เพื�อผลิตสินคา้หรือบริการและตอบสนองความพอใจใหก้บัสังคม 

พยอม  วงศส์ารศรี (2542 : 36) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที�ผูจ้ดัการใช้
ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ดาํเนินกิจการตามขั'นตอนต่างๆ โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิก
ในองค์การ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตอ้งการ และความมุ่งหวงัดา้นความ
เจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารควบคู่ไปดว้ย องคก์ารจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที�กาํหนดไว ้

วชัรี  บูรณสิงห์ (2543 : 9) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทางสังคม ซึ� งพิจารณา
ไดเ้ป็น 3 ทาง คือ 

1. ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามลาํดบั
ขั'นตอนของสายการบงัคบับญัชา 

2. ทางหนา้ที� เป็นขั'นตอนของหน่วยงานที�ระบุหนา้ที� บทบาท ความรับผิดชอบ และเครื�อง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ เพื�อใหส้าํเร็จตามเป้าหมาย 

3. ทางปฏิบติัการ เป็นกระบวนการบริหารดาํเนินการในสถานการณ์ที�บุคคลต่อบุคคลกาํลงั
มีปฏิสมัพนัธ์กนัหรือร่วมทาํปฏิกิริยาเกี�ยวขอ้งซึ�งกนัและกนั 

สมคิด  บางโม (2545 : 61) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หรือ การจดัการ หมายถึง ศิลปะในการ
ใชค้น เงิน วสัดุอุปกรณ์ขององคก์รและนอกองคก์ร เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ ์(2537 : 1) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดาํเนินงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ เงิน วสัดุสิ�งของ และวิธีปฏิบติังาน 
เป็นอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน 
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สัมพนัธ์  ภู่ไพบูลย ์(2542 : 16) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการใชบุ้คคลอื�น
ร่วมกบัปัจจยัในการจดัการ เพื�อให้กิจกรรมดาํเนินไปไดต้ามวตัถุประสงค์ และสนองตอบความ
คาดหวงั และจดัโอกาสใหบุ้คคลเหล่านั'นมีความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ที�การงาน 

สิรภพ  เหล่าลาภะ (2545 : 130) ไดก้ล่าววา่ การบริหาร มีความหมายอยู่ 2 นยั คือ  
1. คาํว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีวา่ ปริหาร มาจากศพัทว์า่ ปริ แปลว่า รอบ และ หร ธาตุใน

ความนาํไป ดงันั'น คาํว่า บริหาร จึงแปลว่า นาํไปโดยรอบ อีกสาํนวนหนึ�ง คาํว่า บริหาร แปลว่า 
ออ้มหนี หลีกหนี หลบหนี ดงัในประโยคภาษาบาลีว่า “ป�ฺหปริหริตสมตฺโถ” แปลว่า ผูส้ามารถ 
เพื�อการออ้มหนี หลีกหนี หลบซึ� งปัญหา หรือแปลว่า ผูส้ามารถบริหารปัญหาและนาํปัญหาไปโดยรอบ 
หรือกาํจดัปัญหาใหห้มดสิ'นไป  

2. คาํว่า บริหาร แปลมาจากภาษาองักฤษ ว่า Administer และ Administration แปลความหมาย
คือ การปกครอง ดาํเนินการ อาํนวยการ จดัการ จดัให ้ส่งเสริม และบาํรุง 

สุธี  สุทธิสมบูรณ์ (2527 : 127) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การดาํเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์�กาํหนดไว ้โดยอาศยัปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุสิ�งของ และวิธีการ
ปฏิบติังาน เป็นอุปกรณ์ในการดาํเนินงาน หรืออีกนัยหนึ�ง การบริหาร คือ การทาํงานสาํเร็จโดย
อาศยับุคคลอื�น 

พระมหาดุล จีรวฑฺโฒ (จินดาพนัธ์) (2547 : 48) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การที�บุคคล
ตั'งแต่ 2 คนขึ'นไป ร่วมมือกนัทาํงานโดยใชท้ั'งศาสตร์และศิลป์ พร้อมทั'งใชท้รัพยากรทางการบริหาร
มาจดัดาํเนินการตามกระบวนการบริหาร เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�ตั'งไวร่้วมกนั 

สมยศ  นาวีการ (2544 : 18) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการวางแผน 
การจดัองค์การ การสั�งการ และการควบคุมกาํลงัความพยายามของสมาชิกขององค์การและใช้
ทรัพยากรอื�นๆ เพื�อความสาํเร็จในเป้าหมายขององคก์ารที�กาํหนดไว ้

สรุปไดว้่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลตั'งแต่ 2 คนขึ'นไป 
ร่วมมือกนัดาํเนินกิจกรรมหรืองานใหบ้รรลุวตัถุประสงคที์�วางไวร่้วมกนั โดยอาศยักระบวนการและ
ทรัพยากรทางการบริหาร เป็นปัจจยัที�มีการใชอ้ยา่งประหยดัและใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
 

2.2.2 ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหาร 
ปกรณ์  ศรีดอนไผ ่(2523 : 201) ไดส้รุปทฤษฎีการบริหารของนกัวิชาการหลายท่านไวด้งันี'  
1. ทฤษฎีการบริหารระบบราชการ (Bureaucratic Management) ทฤษฎีนี'บางท่านก็เรียกว่า 

ทฤษฎีองคก์ารแบบราชการ เป็นทฤษฎีที� Max Weber นกัสังคมวิทยาและนกัรัฐศาสตร์ชาวเยอรมนั 
ผูคิ้ดคน้ขึ'นตั'งแต่คริสตศ์ตวรรษที� 19 โดยที�เขามีความเชื�อว่า บุคคลทั'งหลายมีทั'งขี' เกียจและขยนั 
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การที�ผูบ้ริหารจะใหก้ลุ่มบุคคลร่วมมือปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้นั'นจะตอ้งมีองคก์ารหรือ
หน่วยงานแบบ “ระบบราชการ” จะตอ้งมีการจดัองคก์าร มีการลดหลั�นในสายบงัคบับญัชา มีกฎเกณฑ์
กาํหนดการปฏิบติังาน มีการกาํหนดตาํแหน่งหนา้ที�ตวับุคคล ผูด้าํรงตาํแหน่ง และมีการเลือกบุคคล
เขา้ปฏิบติังาน โดยหลกัคุณวุฒิและยึดความสามารถเป็นสาํคญั แนวคิดของ Max Weber จึงก่อใหเ้กิด
ทฤษฎีองค์การแบบราชการ หรือ การบริหารแบบระบบราชการ ขึ'น โดยทฤษฎีนี' ประกอบดว้ย
หลกั 6 ประการ คือ 1. หลกักฎหมายและเหตุผล 2. หลกัสายการบงัคบับญัชา 3. หลกัระบบคุณธรรม 
4. หลกัการกาํหนดหนา้ที�และความรับผิดชอบอย่างมีแบบแผน 5. หลกัการฝึกอบรมและพฒันา และ 
6. หลกัการไม่ยึดหลกัตวับุคคล 

2. ทฤษฎีการบริหารแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การบริหารแบบวิทยาศาสตร์ 
เป็นการบริหารงานที�มีระบบ มีเหตุผล มีการกาํหนดมาตรฐานการทาํงานไวอ้ย่างแน่นอน เลือกวิธี
ที�ดีที�สุดในการทาํงาน และกาํหนดเครื�องมือควบคุมในการทาํงานไวอ้ย่างเหมาะสม โดย Frederick 
W. Taylor มีความเชื�อว่า คนแต่ละคนเปรียบเสมือนเครื�องมือที�ผูบ้ริหารสามารถปรับปรุง เพิ�มผลผลิต
ได ้โดยผูบ้ริหารจะตอ้งจดัแบ่งงานกาํหนดหน้าที�ของแต่ละคน และสังเกตการณ์ปฏิบติัการอย่างมี
ระบบ เพื�อหาวิธีทาํงานที�ดีที�สุดเพียงวิธีเดียวสําหรับใชใ้นการเพิ�มผลผลิต โดยใชจ่้ายนอ้ยแต่ไดผ้ล
มากที�สุด  

ธงชยั  สนัติวงษ ์(2543 : 47 - 48) ไดน้าํหลกัการงานของ Frederick W. Taylor บิดาแห่งการ
บริหารที�มีหลกัเกณฑ ์ไดพ้ฒันาการบริหารที�มีหลกัเกณฑซึ์� งมีพื'นฐานอยู่ในหลกัการ (Principles) 
ที�สาํคญั 4 ประการ คือ 

1. ตอ้งมีการคิดคน้และกาํหนดวิธีที�ดีที�สุด (One Best Way) สาํหรับงานแต่ละอย่าง คือ 
ตอ้งมีการกาํหนดวิธีการทาํงานที�ดีที�สุดที�ช่วยใหส้ามารถทาํงานเสร็จลุล่วงไปดว้ยดีตามวตัถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะตอ้งมีการจดัวางเอาไว ้โดยมีหลกัเกณฑที์�ไดพิ้สูจน์มาแลว้ว่าเป็นวิธีที�ดีที�สุดจริง 
และในเวลาเดียวกนัการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ กจ่็ายใหต้ามผลผลิตทั'งหมด 

2. ตอ้งมีการคดัเลือกและพฒันาคนงาน โดยตระหนกัถึงความสาํคญัและคุณค่าของการรู้จกั
งานใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัคนงาน นอกจากนี'ตอ้งมีการอบรมคนงานใหรู้้จกัวิธีการทาํงานที�ถูกวิธี
ดว้ย และในการคดัเลือกคนงานจะตอ้งมีการพิจารณาเป็นพิเศษที�จะให้ไดค้นที�มีคุณสมบติัที�ดีที�สุด
ตรงตามงานที�จะใหท้าํ 

3. ดว้ยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี�ยวกบัวิธีการทาํงานควบคู่กบัการพิจารณาคนงานนี'  
คนงานจะไม่คดัคา้นต่อวิธีทาํงานใหม่ที�ไดก้าํหนดขึ'น เพราะโดยหลกัเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที�เขาจะไดรั้บรายไดสู้งขึ'นจากการทาํงานถกูวิธีที�จะช่วยใหไ้ดผ้ลิตผลสูงขึ'น 
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4. การประสานร่วมมือกนัอย่างใกลชิ้ดระหว่างผูบ้ริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอยา่งใกลชิ้ดเป็นประจาํกบัคนงานที�เป็นผูป้ฏิบติังาน แต่ตอ้งไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบติังาน
ที�ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั'น  

จากหลกัการดงักล่าว พบว่า วิธีการต่างๆ ลว้นแต่เป็นวิธีการที�มีหลกัเกณฑ์ตามหลกั
วิทยาศาสตร์ ทาํใหเ้กิดทฤษฎีการบริหารขึ'นมาและไดเ้สนอแนะว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความสาํเร็จของกลุ่มที�จะตอ้งรับผิดชอบนาํเอาเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ไดเ้ป็นผลดีที�สุดสําหรับกลุ่มให้ดีขึ'นและมากขึ'น
เรื�อยๆ 

สุปรีชา  กมลาศน์ (2545 : 2) อธิบายว่า แนวคิดการบริหารไดรั้บการพฒันาขึ'นมาตามแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ จนเกิดเป็นทฤษฎีการบริหารที�มุ่งจะวิเคราะห์ศึกษาถึงการบริหารอย่างเป็น
ระบบ โดย Henri Fayol นกับริหารชาวฝรั�งเศส ซึ� งไดว้างรากฐานสาํคญัของทฤษฎีการบริหารทั�วไป
อนัเป็นที�ยอมรับกนัอย่างกวา้งขวาง ทฤษฎีอนัหนึ� งที�ว่าดว้ยหน้าที�ในการบริหาร 5 ประการ คือ 
การวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชา การประสานงาน และการควบคุม ต่อมาไดพ้ฒันาและ
ปรับปรุงจนกลายเป็นตาํราการบริหาร เช่น ทฤษฎีของ Luther Gulick ศาสตราจารยก์ารบริหารรัฐกิจ 
ชาวอเมริกา ที�ไดข้ยายแนวคิดของ Henri Fayol กาํหนดหนา้ที�ในการบริหาร ที�เรียกกนัว่า POSDCoRB 
ไดแ้ก่ Planning (การวางแผน) Organizing (การจดัองค์การ) Staffing (การจดับุคคลเขา้ทาํงาน) 
Directing (การสั�งการหรืออาํนวยการ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงานผล
การปฏิบติังาน) และ Budgeting (การงบประมาณ) 

ทฤษฎีการบริหารของ Henri Fayol (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2545 : 68) ไดเ้สนอ 
ทฤษฎีการบริหาร โดยมีความเชื�อว่า เป็นไปไดที้�จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที�เกี�ยวกับการบริหาร 
(Administrative) ซึ� งสามารถใชไ้ดก้บัการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรือ
งานรัฐบาล โดยมีลกัษณะสาํคญัเกี�ยวกบัการบริหาร (Management Functions) ซึ� งประกอบดว้ย 
หนา้ที�ทางการบริหาร 5 ประการ คือ  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที�ของผูบ้ริหารที�จะตอ้งทาํการคาดการณ์
ล่วงหนา้ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที�จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกาํหนดขึ'นเป็นแผนปฏิบติังาน หรือวิถีทาง
ที�จะปฏิบติัเอาไว ้เพื�อเป็นแนวทางของการทาํงานในอนาคต  

2. การจดัองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหนา้ที�ที�ผูบ้ริหารจาํตอ้งจดัให้มีโครงของงาน
ต่างๆ และอาํนาจหนา้ที� ทั'งนี' เพื�อใหเ้ครื�องจกัร สิ�งของ และตวัคน อยู่ในส่วนประกอบที�เหมาะสม
ในอนัที�จะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลสาํเร็จได ้ 
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3. การบงัคบับญัชาและการสั�งการ (Commanding) หมายถึง หนา้ที�ในการสั�งการงานต่างๆ 
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ�งจะกระทาํใหผ้ลสําเร็จดว้ยดี โดยที�ผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํตนเป็นตวัอย่างที�ดี 
จะตอ้งเขา้ใจคนงานของตน จะตอ้งเขา้ใจถึงขอ้ตกลงในการทาํงานของคนงานและองคก์ารที�มีอยู่ 
รวมถึงจะตอ้งมีการติดต่อสื�อสารกบัผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลชิ้ดทั'งขึ'นและล่อง นอกจากนี'ยงัตอ้ง
ทาํการประเมินโครงสร้างขององคก์ารและผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของตนเป็นประจาํอีกดว้ย หากโครงสร้าง
ขององคก์ารที�เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จาํเป็นตอ้งปรับปรุงเช่นเดียวกนั ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาคนใดหย่อน
ประสิทธิภาพ การไล่ออกเพื�อปรับปรุงกาํลงัคนที�มีอยูใ่หเ้หมาะสมยิ�งขึ'นกเ็ป็นสิ�งจาํเป็นตอ้งทาํ 

4. การประสานงาน (Coordinate) หมายถึง วิถีทางในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร
เขา้ดว้ยกนั  

5. การควบคุม (Control) หมายถึง การควบคุมดูแลใหกิ้จกรรมที�กระทาํนั'นดาํเนินไปตาม
แผนที�วางไว ้เพื�อใหบ้รรลุถึงเป้าประสงคข์ององคก์าร 

ทั'งนี'  Henri Fayol ยงัไดก้าํหนดหลกัการในการบริหารจดัการขึ'น 14 ประการ เป็นส่วนประกอบ
สาํคญัในการเพิ�มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจดัการ ดงันี'   

1. การแบ่งงานกนัทาํ (Division of Labor) Fayol ไดเ้สนอว่า คนงานควรจะไดรั้บการมอบหมาย
หน้าที�ให้ปฏิบติัมากขึ'น หรือไดรั้บการกระตุน้ให้มีความรับผิดชอบในผลลพัธ์ของงานมากขึ'น 
ซึ� งหลกัการนี'จะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารยคุปัจจุบนัได ้ 

2. อาํนาจหน้าที�และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) Weber และ Fayol 
ไดใ้หค้วามสําคญัของอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ อาํนาจหนา้ที�แบบเป็นทางการของ Weber 
จะไดม้าจากตาํแหน่งหนา้ที�ของผูบ้ริหารในสายการบงัคบับญัชา ส่วนอาํนาจหนา้ที�ไม่เป็นทางการ
จะไดรั้บจากความชาํนาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางดา้นเทคนิค (Technical Knowledge) 
ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนาํ (Leading) และสร้างความ
ผกูพนักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนเนน้วา่อาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบควรอยูคู่่กนั  

3. การมีผูบ้งัคบับญัชาคนเดียว (Unity of Command) Fayol กล่าวว่า คาํสั�งสองคาํสั�ง (Dual 
Command) อาจก่อใหเ้กิดปัญหาในการทาํงาน เช่น การรายงานจะมีความเกี�ยวขอ้งในเมื�อผูค้วบคุม
สองคนไดใ้ห้คาํสั�งกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว ทาํให้เกิดความสับสนในสถานการณ์ คาํสั�ง
สองคาํสั�งนี'ทาํใหเ้กิดความยุง่ยากแก่ผูบ้งัคบับญัชา และทาํใหเ้กิดความสับสนในลาํดบัขั'นของอาํนาจ
หนา้ที�แบบเป็นทางการ (Fomal Hierachy of Authonity) การประเมินอาํนาจหนา้ที�และความรับผิดชอบ
ของผูบ้ริหารในระบบผูบ้งัคบับญัชาสองคนจะเป็นการยาก และผูบ้ริหารจะไม่สนใจความรู้สึกของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มกัจะโกรธและอาจไม่ใหค้วามร่วมมือในอนาคต ถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เชื�อฟัง  
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4. สายการบงัคบับญัชาตามอาํนาจหนา้ที� (Line of Authority) เป็นสายการบงัคบับญัชาจาก
ผูบ้ริหารในระดบับนสู่ผูป้ฏิบติังานในระดบัล่างขององคก์าร ความสัมพนัธ์ของการจาํกดัความยาวของ
สายการบงัคบับญัชา โดยการควบคุมจาํนวนของระดบัในลาํดบัขั'นของการบริหารจดัการ จาํนวนที�ดี
ที�สุดในลาํดบัขั'นการบงัคบับญัชา (Hierarchy) คือ ความยาวของการติดต่อสื�อสารระหว่างผูบ้ริหาร
ระดบัสูงและพนักงานระดบัล่าง รวมถึงความล่าชา้ในการวางแผน (Planning) และการจดัการ 
(Organizing) ซึ� งการจาํกดัจาํนวนของระดบัชั'นการบงัคบับญัชาให้นอ้ยลง จะทาํให้ปัญหาในการ
ติดต่อสื�อสารลดลง และองคก์ารจะมีการปฏิบติังานที�รวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นมากขึ'น ภายในองคก์าร
ไดมี้การแบ่งแยกแผนกงานต่างๆ ซึ� งแต่ละแผนกจะมีระดบัขั'นการบงัคบับญัชา โดยผูบ้ริหารในระดบั 
กลางและระดบัตน้ของสายการบงัคบับญัชาแต่ละแผนก ตอ้งมีการปฏิสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัการในระดบั
เดียวกนัในแผนกอื�นๆ ซึ�งปฏิสัมพนัธ์นี' ช่วยในการตดัสินใจใหเ้ร็วขึ'น เนื�องจากผูบ้ริหารจะรู้จกับุคคล
อื�น และรู้วิธีการในการแกปั้ญหาเพิ�มมากขึ'น สาํหรับการทาํงานขา้มแผนก หรือทาํงานขา้มสายนั'น 
เป็นการสร้างทีมงานขา้มสาย ซึ� งสามารถควบคุมโดยผูน้าํแต่ละทีม  

5. การรวมอาํนาจ (Centralization) เป็นการรวมอาํนาจของการบงัคบับญัชาไวที้�บริหารระดบั 
สูงขององคก์าร ซึ�งอาํนาจหนา้ที�จะไม่ไดร้วมไวที้�ผูบ้ริหารระดบัสูงของสายการบงัคบับญัชา แต่เป็น
การกาํหนดว่า ควรมีการรวมอาํนาจไวที้�ผูบ้ริหารระดบัสูงเท่าไร อย่างไร และมีการกระจายอาํนาจ
ให้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและคนงานในระดบัล่างอย่างไร สิ�งนี' ถือว่ามีความสาํคญั เนื�องจากว่าจะมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนกังานในทุกระดบัขององคก์าร  

6. การมีเป้าหมายเดียวกนั (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกาํหนดแผนในการ
ปฏิบติังานของผูบ้ริหารและคนงานที�ใชท้รัพยากรขององคก์าร องค์การใดที�ไม่มีการวางแผนจะทาํให้
ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ� งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของบุคคล 
แต่การวางแผนจะเริ�มที�ผูบ้ริหารระดบัสูงทาํงานเป็นทีมร่วมกบักลยุทธ์ขององค์การ ซึ� งจะตอ้งมีการ
ติดต่อกบัผูบ้ริหารในระดบักลางที�มีส่วนในการตดัสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 
เพื�อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลกัการในขอ้นี' ยึดหลกัว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มตอ้งมี
จุดหมายและแผนเดียวกนั 

7. หลกัความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice) ความยุติธรรม 
(Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สาํหรับสมาชิกทุกคนภายในองคก์าร ซึ� งในปัจจุบนั
พนกังานมีความตอ้งการความเสมอภาคมากขึ'น เป็นการจดัการที�ใชห้ลกัความเท่าเทียมกนั  

8. ความคิดริเริ�ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทาํสิ�งต่างๆ โดยปราศจาก
การสั�งการจากผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารจะตอ้งกระตุน้ให้พนกังานมีความคิดริเริ� ม ซึ� งความคิดริเริ�มนี'
นบัถือว่าเป็นจุดแข็งขององคก์าร เนื�องจากจะสามารถสร้างวตักรรมใหม่ๆ ได ้ผูบ้ริหารมีความตอ้งการ
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ทกัษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื�อให้เกิดความสมดุลระหว่างองคก์ารและความตอ้งการของ
พนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทาํใหเ้กิดความสมดุล ซึ� งเป็นสิ�งที�ชี' วดัผูบ้ริหารระดบัสูง
ในการพฒันาและการบริหาร  

9. การออกคาํสั�ง (Order) วิธีการจดัการซึ� งอยู่ในตาํแหน่งนั'นในการจดัหาเพื�อให้องค์การ
ไดรั้บประโยชน์สูงสุด และเป็นการจดัหางานให้แก่พนกังานโดยใชผ้งัองคก์าร (Organization Chart) 
เพื�อแสดงให้เห็นถึงตาํแหน่งและหน้าที�ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี' วดัว่าตาํแหน่งของ
พนกังานแต่ละคนจะมีการเลื�อนขั'นไดใ้นอนาคต การวางแผนเกี�ยวกบัอาชีพไดรั้บความสนใจมากขึ'น
ในองค์การยุคปัจจุบนั เนื�องจากทรัพยากรมนุษยถื์อว่ามีความจาํเป็นที�จะตอ้งให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพฒันากาํลงัแรงงาน (Developing) โดยองคก์ารจะกาํหนดตาํแหน่งหนา้ที�สําหรับ
คนทุกคน และทุกคนจะเขา้ใจตาํแหน่งหนา้ที�ของตน  

10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสาํคญัเกี�ยวกบัเรื� องการเชื�อฟัง 
(Obedience) อาํนาจ (Energy) คาํขอร้อง (Application) และลกัษณะของการแสดงความนบัถือออกมา 
สาํหรับอาํนาจของผูบ้ริหารผูบ้งัคบับญัชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกบั
ผูบ้ริหารหลายๆ คน ที�สามารถสร้างความน่าเชื�อถือใหก้บัผูป้ฏิบติังานทั'งหมดและทาํงานอย่างเขม้แข็ง 
เพื�อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์าร ความมีระเบียบวินยัจะเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องคก์ารกบัคุณสมบตัิของผูน้าํภายในองคก์าร และเป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการที�ปฏิบติั
ตามอยา่งยติุธรรมอีกดว้ย  

11. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวลั ประกอบดว้ย โบนัส และ
แผนการแบ่งกาํไร เป็นการช่วยกระตุน้การทาํงานของพนกังานได ้การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนกังานมีความสาํคญัอย่างมากต่อความสาํเร็จขององคก์าร ระบบรางวลัที�มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั'งพนักงานและองค์การ รวมทั'งสามารถกระตุน้ผลผลิตเพิ�มโดยการให้
รางวลั เพื�อเป็นการสนบัสนุนใหมี้ผลผลิตเพิ�มขึ'น โดยยึดหลกัการว่าการจ่ายค่าตอบแทนความยุติธรรม
และตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั'งนายจา้งและลกูจา้งเท่าที�จะทาํได ้ 

12. ความมั�นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั�นคงในงานมีความสําคญั
ต่อการจา้งงานระยะยาว เมื�อพนกังานอยู่ในองคก์ารซึ� งมีแนวโนม้จะทาํงานเป็นทีม เป็นระยะเวลา
นาน โดยพยายามพฒันาทกัษะ และปรับปรุงความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรของ
องคก์าร การจา้งงานระยะยาวเป็นปัจจยัสําคญัที�ใชอ้ธิบายการประสบความสาํเร็จของบริษทัขนาดใหญ่
ในญี�ปุ่น 

13. ผลประโยชน์ส่วนตวัมีความสําคญันอ้ยกว่าผลประโยชน์ขององคก์าร (Subordination 
of Individual Interests to The Common Interest) ผลประโยชนข์ององคก์ารถือว่าเป็นประโยชน์ของ
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ทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที�องค์การยงัดาํเนินกิจการอยู่จะตอ้งมีการกาํหนด
ผลประโยชน ์เพื�อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองคก์ารและสมาชิกภายในองคก์าร  

14. ความสามคัคี (Sprit de Corps) เป็นความรู้สึกร่วมกนัของสมาชิกภายในองคก์ารที�ช่วย
สนบัสนุนการทาํงานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกตข์องอาํนาจหนา้ที�ตามลาํดบัขั'น
ภายในองคก์าร และสิทธิในการสั�งการ หรือบริโภค และความร่วมมือกนั ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สาํคญัในการที�ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุผลสาํเร็จ และมีการพฒันาความสามคัคีจะสามารถจะบรรลุผล
สาํเร็จได ้หากมีการติดต่อกนัระหวา่งผูบ้ริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพื�อแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์
ที�สาํคญั เพราะความสามคัคีคือพลงั เมื�อสมาชิกมีความสามคัคีกนัสูงก็จะทาํให้องค์การมีความ
แขง็แกร่ง 

สรุปไดว้่า ทฤษฎีเกี�ยวกบัการบริหาร เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ�ง ซึ� งเป็นกระบวนการทางสังคม
ที�ผูบ้ริหารใชส้าํหรับตดัสินใจ เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ ทั'งที�เป็น
องคก์รที�เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้บรรลุตามวตัถุประสงค ์ตามเป้าหมาย โดยนาํทรัพยากร
มาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดและประหยดั  
 

2.2.3 การบริหารในทางพระพุทธศาสนา 
ปรีชา  ชา้งขวญัยืน (2538 : 42 - 43) ไดก้ล่าวถึง หลกัการบริหารทางพระพุทธศาสนา ที�มา

ตั'งแต่สมยัพุทธกาล 3 ดา้น ดงันี'   
1. ในการบญัญติัพระวินยั มีการบญัญติัพระวินยัเพื�อใชป้กครองสงฆ ์หรือใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั

ของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั'นเป็นพุทธบญัญติัทั'งหมด หาใช่สงฆ์หรือผูแ้ทนสงฆ์เป็นผูบ้ญัญติั 
อยา่งที�รัฐสภาเป็นผูบ้ญัญติักฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงคใ์นการบญัญติัพระวินยั
ก็เพื�อให้สงฆอ์ยู่ร่วมกนัดว้ยดี พน้จากมลทินและกิเลสต่างๆ ทาํใหป้ระชาชนเกิดความเลื�อมใสและ
เป็นเครื�องส่งเสริมการปฏิบติัธรรม ดงัขอ้ความว่า “ดูกรภิกษุทั'งหลาย เพราะเหตุนั'นแล เราจกับญัญติั
สิกขาบทแก่ภิกษุทั'งหลาย อาศยัอาํนาจประโยชน์ 10 ประการ คือ เพื�อความดีแห่งสงฆ ์1 เพื�อความ
สาํราญแห่งสงฆ ์1 เพื�อข่มผูเ้กอ้ยาก 1 เพื�ออยู่สาํราญแห่งภิกษุผูมี้ศีลเป็นที�รัก 1 เพื�อป้องกนัอาสวะ
อนัจกับงัเกิดในปัจจุบนั 1 เพื�อกาํจดัอาสวะอนัจกับงัเกิดในอนาคต 1 เพื�อความเลื�อมใสของชุมชน
ที�ยงัไม่เลื�อมใส 1 เพื�อความเลื�อมใสยิ�งของชุมชนที�เลื�อมใสแลว้ 1 เพื�อความตั'งมั�นแห่งพระสัทธรรม 
1 และเพื�อถือตามพระวินยั 1 

2. ในดา้นการบริหารพระวินยัในสมยั เมื�อยงัมีพระสาวกไม่มากนกั พระพุทธองคท์รงบริหาร
พระศาสนาดว้ยพระองคเ์อง โดยมีพระสาวกที�สําคญั เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคลัลานะ 
ช่วยแบ่งเบาภาระบา้งตามความจาํเป็น ต่อมาเมื�อมีพระสาวกเพิ�มขึ'น และมีผูข้อเขา้อุปสมบทในพุทธ
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ศาสนามากขึ'น ก็ไดท้รงอนุญาตให้พระสาวกให้อุปสมบทแก่ผูเ้ขา้มาขอบวชได ้โดยให้ผูข้อบวช
เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั' นต่อมาเมื�อภิกษุเพิ�มขึ'นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่
สงฆ์ในการทาํกิจกรรมทั' งปวงของพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน 
การกาํหนดเขตสีมา การระงบัอธิกรณ์ เป็นตน้ ซึ� งเท่ากบัมอบใหส้งฆเ์ป็นผูบ้ริหารงานพระศาสนา
ตามระเบียบที�ไดท้รงกาํหนดไวน้ั�นเอง ส่วนการบริหาร คณะสงฆใ์นรูปองคก์ร เช่น มหาเถรสมาคม
นั'นไม่บญัญติัในพระวินยั แต่กไ็ม่ไดข้ดัพระวินยั เป็นตน้  

3. ดา้นอธิกรณ์ของสงฆ ์สถาบนัตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลกัษณะบางอย่างคลา้ยกบั
สถาบนัตุลาการทางอาณาจกัร มีกฎหรือระเบียบที�สังคมวางไวเ้ป็นบรรทดัฐานแห่งการกระทาํของ
บุคคลในสังคม ป้องกนัไม่ใหมี้การกระทาํหรือความประพฤติที�เป็นปฏิปักษต่์อความสงบสุขของ
สังคม ฝ่ายอาณาจกัรมีกฎหมายเป็นหลกัในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจกัรมีวินยัเป็นหลกั ทั'งฝ่าย
อาณาจกัรและพุทธจกัรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์ และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ 
แต่ลกัษณะการลงโทษตามพระวินัยกบัโทษของกฎหมายบา้นเมืองมีขอ้แตกต่างกนัมาก ความผิด
ที�ร้ายแรงบางอยา่งของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศ สาํหรับฝ่ายอาณาจกัรอาจไม่ถือวา่ผิด เป็นตน้ 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี, 2546 : 73) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการจดัการและดาํเนินการทุกๆ ดา้น เพื�อให้การคณะสงฆซึ์� งตั'งอยู่บนฐานของการวดั และ
เป็นฐานรองรับพระศาสนามีความกา้วหน้า สามารถอาํนวยประโยชน์ เสริมสร้างความผาสุก 
ความถูกตอ้ง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม และแสดงความเมตตานุเคราะห์ต่อปวงชน ปรากฏชดั
ทั'งทางรูปธรรมและนามธรรม 

พระธรรมโกศาจารย ์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549 : 3) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การ
ทาํงานให้สาํเร็จโดยอาศยัคนอื�น (Getting things done through other people) เมื�อว่าตามคาํนิยามนี'  
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ�มมีขึ'นเป็นรูปธรรมสองเดือนนบัจากวนัที�พระพุทธเจา้ตรัสรู้ นั�นคือ 
ในวนัอาสาฬหบูชา เมื�อพระพุทธเจา้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั' งแรกแก่พระปัญจวคัคีย ์
ซึ� งทาํใหเ้กิดพระสังฆรัตนะขึ'น เมื�อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ'นในพระพุทธศาสนาอย่างนี'  
พระพุทธเจา้ก็ตอ้งบริหารคณะสงฆ์ ดงันั'นการกาํกบัดูแลเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กร
ใหป้ฏิบติัหนา้ที� เพื�อบรรลุผลตามวตัถุประสงคที์�วางไว ้พระพุทธเจา้ทรงใหค้วามสําคญัแก่การกาํกบั
ดูแลคณะสงฆเ์ป็นอย่างยิ�ง ดงัที�พระพุทธเจา้ทรงบญัญติัพระวินยั เพื�อให้พระสงฆใ์ชเ้ป็นมาตรฐาน
ควบคุมความประพฤติให้เป็นแบบเดียวกนั พระพุทธเจา้ทรงให้เหตุผลในการบญัญติัพระวินยัไว ้
10 ประการ เช่น เพื�อความผาสุกแห่งคณะสงฆ ์เพื�อข่มบุคคลผูไ้ร้ยางอาย เพื�อป้องกนัไม่ให้เกิดความ
เสื�อมเสียทั'งในปัจจุบนัและอนาคต เพื�อความมั�นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
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พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2541 : 2 - 3) ไดก้ล่าวว่า การบริหาร หมายถึง 
ศิลปะแห่งการทาํงานให้สําเร็จโดยอาศยัผูอื้�น และนกับริหารมีหนา้ที�วางแผน จดัองค์กร แต่งตั'งบุคคล 
อาํนวยการ และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื�อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปในทางเดียวกนั เพื�อสู่เป้าหมาย
ที�วางไว ้ส่วนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการบริหารต่างๆ ที�ใชก้นัทั�วไปพอสรุปได ้
3 ลกัษณะ แต่ที�ดีที�สุด คือ แบบถือธรรมหรือหลกัการเป็นสําคญั โดยยึดเอาความสําเร็จเป็นพื'นฐาน 
ทาํใหง้านสาํเร็จ ไม่เอาความขดัแยง้ส่วนตวัมาเกี�ยวขอ้ง และยินดีรับคาํแนะนาํจากทุกฝ่าย เพื�อให้ทุก
คนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะไดท้ั'งนํ' าใจคนและผลของงาน วิธีนี' เรียกว่า “ธรรมาธิปไตย” คือ 
ใชท้ั'งพระเดชและพระคุณ 

พุทธทาสภิกข ุ(ม.ป.ป.) ไดก้ล่าววา่ การบริหารเป็นการดาํเนินไปไดแ้ห่งกิจการที�กระทาํดว้ย
ปัญญา กระทาํดว้ยความหวงั และตอ้งทาํเพื�อสังคมหรือนอ้ยที�สุดทาํเพื�อตวัเอง ตอ้งมีการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอุปสรรคดว้ยสติปัญญา 

พระมหาเสริมชยั ชยมงฺคโล (2539 : 3) ไดก้ล่าววา่ การบริหาร เป็นกายบริหาร การบริหารวดั 
และการปกครอง กายบริหาร คือ การดูแลรักษาตนเอง การบริหารวดั คือ การปกครอง ดูแลรักษา
พระสงฆ ์สามเณร และบุคคลอื�นๆ ที�อาศยัในวดั ส่วนการปกครองคณะสงฆเ์ริ�มจากระดบัวดัถึงองคก์ร
ระดบัสูงขึ'นไปในสังคมสงัฆมณฑลทั�วประเทศ 

สุลกัษณ์  ศิวรักษ์ (ส. ศิวลกัษ์) (2538 : 8-15) ไดก้ล่าวว่า การบริหารงานในเชิงพุทธ
ศาสนา คือ การบริหารงานทั'งหมด คือ การบริหารตนเอง เป็นการปฏิบติัเพื�อพฒันาตนและพฒันา
งาน การพฒันาตนตอ้งรู้เท่าทนัความโลภ ความโกรธ และความหลง สาํคญัตอ้งมีสติ 

วีระ  อาํพนัสุข (2526 : 1 - 10) ไดก้ล่าวว่า การบริหารตอ้งใชค้วามรู้ในภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏิบติัในการบริหารงาน ตอ้งอาศยับุคคล (Man) เงินทุน (Money) อุปกรณ์ต่างๆ (Material) และ
การจดัการ (Management) และควรนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื�องมือในการสร้าง
ความมั�นคงทางจิตใจ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2550 : 25 - 32) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารงานที�ดีจะตอ้งมีวิธีการ
บริหารงานที�จะทาํใหช้นะใจลูกนอ้ง ธรรมะสําหรับผูบ้ริหารงาน คือ จะตอ้งมีความหนกัแน่น มั�นคง 
และสามารถเป็นเสาหลกัในการสร้างความเชื�อมั�นใหแ้ก่ลูกนอ้งได ้มีความสามารถในการแบ่งงาน
ใหล้กูนอ้งทาํตามความชาํนาญของแต่ละบุคคล และรู้จกักระจายอาํนาจให้แก่ลกูนอ้งไดช่้วยแบ่งเบา
ภาระของตนเอง ดงันั'น ผูบ้ริหารงานที�ดีจึงเป็นผูที้�คอยดูแลภาพรวมในการทาํงานของบุคคลในองคก์าร 

พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต, 2549 : 3 - 5) ไดก้ล่าวว่า การบริหารเป็นวิธีการ
ทาํใหง้านสาํเร็จโดยอาศยัผูอื้�น (Getting Things Done Through Other People) และยงักล่าวว่า หนา้ที�
ของผูบ้ริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผูบ้ริหารใหส้าํเร็จ มี 5 ประการ (POSDC) ดงันี'  คือ 
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1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน เพื�อความ 
สาํเร็จที�จะตามมาในอนาคต ผูบ้ริหารที�ดีตอ้งมีวิสัยทศันที์�กวา้งไกลเพื�อกาํหนดทิศทางขององคก์ร 

2. O คือ Organizing หมายถึง การจดัองคก์ร เป็นการกาํหนดโครงสร้างความสัมพนัธ์ของ
สมาชิกและสายบงัคบับญัชาภายในองคก์ร มีการแบ่งงานกนัทาํ และการกระจายอาํนาจ 

3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพฒันาบุคลากร 
และการใชค้นใหเ้หมาะสมกบังาน 

4. D คือ Directing หมายถึง การอาํนวยการ เป็นการสื�อสารเพื�อให้เกิดการดาํเนินการตาม
แผนบริหาร ตอ้งมีมนุษยส์ัมพนัธ์ที�ดี และตอ้งมีภาวะผูน้าํ 

5. C คือ Controlling หมายถึง การกาํกบัดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบติังาน
ภายในองคก์ร รวมทั'งกระบวนการแกปั้ญหาภายในองคก์ร 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2544 : 32 - 33) ไดแ้สดงถึง คุณสมบติัของผูบ้ริหารที�ไดฝึ้กฝน
พฒันาแลว้อยา่งบูรณาการหรือแบบองคร์วมไว ้4 ดา้น ดงันี'  

1. ภาวิตกาย มีกายที�พฒันาแลว้ คือ มีความสัมพนัธ์กบัสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพในทางที�
เกื'อกลูและไดผ้ลดี เริ�มแต่รู้จกัใชอิ้นทรีย ์เช่น ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ�น ลิ'นลิ'มรส กายสัมผสั ใจรับรู้
อารมณ์ อย่างมีสติ ดูเป็น ฟังเป็น ใหไ้ดปั้ญญา บริโภคปัจจยั 4 และสิ�งของเครื�องใช ้ตลอดจนเทคโนโลยี
อยา่งฉลาดไดผ้ลตรงเตม็ตามคุณค่า 

2. ภาวิตศีล มีศีลที�พฒันาแลว้ คือ มีพฤติกรรมทางสังคมที�พฒันาแลว้ ไม่เบียดเบียนก่อความ 
เดือดร้อนเวรภยั ตั'งอยู่ในวินยัและมีอาชีวะที�สุจริต มีความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะที�เกื'อกูล 
สร้างสรรค ์และส่งเสริมสันติสุขแก่สังคมและแก่โลก 

3. ภาวิตจิต มีจิตที�พฒันาแลว้ คือ การศึกษาที�ฝึกฝนพฒันาในดา้นจิตหรือระดบัจิตใจ ไดแ้ก่ 
การพฒันาในดา้นคุณสมบติัต่างๆ ของจิต 3 ดา้น ดงันี'  
 3.1 ดา้นคุณธรรม มีความเมตตากรุณา ความมีไมตรี ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื'อเฟื' อ 
เผื�อแผ ่ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพ ความซื�อสตัย ์ความกตญั�ู 
 3.2 ดา้นความสามารถของจิต มีความเขม้แข็งมั�นคง ความเพียรพยายาม ความกลา้หาญ 
ความขยนั ความอดทน ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั�นแน่วแน่ ความมีสติ ความมีสมาธิ 
 3.3 ดา้นความสุข เช่น ความมีปีติอิ�มใจ ความสดชื�นผ่องใส ความรู้สึกพอใจ การมีจิตใจ
ที�ร่าเริง ความมีจิตใจสงบสุข 

4. ภาวิตปัญญา มีปัญญาที�พฒันาแลว้ หมายถึง การศึกษาที�ฝึกพฒันาในดา้นการรู้ความจริง 
เริ�มตั'งแต่ความเชื�อที�มีเหตุผล ความเห็นที�เขา้สู่แนวทางของความเป็นจริง การรู้จกัหาความรู้ การรู้จกั
คิดพิจารณา การรู้จกัวินิจฉัยไตร่ตรอง การรู้จกัทดลอง การรู้จกัตรวจสอบ ความรู้ความเข้าใจ 
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ความหยั�งรู้เหตุผล การเขา้ถึงความจริง การนาํความรู้มาใชแ้กไ้ขปัญหา และคิดการต่างๆ ในทาง
เกื'อกลูสร้างสรรค ์เฉพาะอย่างยิ�งเนน้การรู้ตรงตามความเป็นจริง หรือรู้เห็นตามที�มนัเป็น ตลอดจน 
รู้แจง้ความจริงที�เป็นสากลของสิ�งทั'งปวงจนถึงขั'นรู้เท่าทนัธรรมดาของโลกและชีวิตที�ทาํใหมี้จิตใจ
เป็นอิสระ ปลอดปัญหา ไร้ทุกข ์เขา้ถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์ 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2546 : 68 - 71) ไดน้าํเสนอ คุณลกัษณะของพระ
นกัปกครองที�ดีไวด้งันี'  

1. ตอ้งมีเกียรติคุณ 3 ประการ คือ ศีล มีความเคร่งครัดระเบียบวินยั อาจาระมีมารยาทต่อ
ผูใ้หญ่ ผูน้อ้ย และคนเสมอกนั วตัร สนัทดัจดัเจนในการงาน 

2. ตอ้งมีจุดเด่น 4 ประการ คือ ไม่ห่าง ไม่วา่ง เจริญงอกงาม และมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั 
3. ตอ้งมีวิญญาณของพระสงฆ ์4 รัก คือ รักวดัเหมือนบา้น รักงานเหมือนชีวิต รักลูกศิษย์

เหมือนลกูหลาน และรักชาวบา้นเหมือนญาติพี�นอ้ง 
4. ตอ้งละเวน้อคติ 4 ประการ คือ ฉันทาคติ ลาํเอียงเพราะความรัก ความชอบโทสาคติ 

ลาํเอียงเพราะความโกรธ ความเกลียดชงั โมหาคติ ลาํเอียงเพราะความหลง ความโง่เขลางมงาย ภยาคติ 
ลาํเอียงเพราะเกรงกลวัอิทธิพล 

5. ตอ้งเจริญพรหมวิหารธรรม 4 ประการ คือ เมตตา ตั'งความรักความปรารถนาดีต่อผูน้อ้ย 
กรุณา มีใจสงสาร คิดช่วยเหลือผูน้อ้ยในคราวประสบทุกข ์มุทิตา มีใจพลอยยินดีดว้ยเมื�อผูน้อ้ยไดดี้ 
อุเบกขา มีใจเป็นธรรม มีเหตุผล วางตนเป็นกลาง 

6. ตอ้งประพฤติธรรมของผูน้อ้ยผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 5 ประการ คือ กตญั�ูกตเวที ยอมรับ
และตอบแทนบุญคุณท่านผูมี้พระคุณ พาหุสัจจะ ยอมรับฟังท่านมากๆ โสวจสัสตา ว่าง่ายสอนง่าย 
อปจายนะ อ่อนนอ้ม ถ่อมตน สมัมาคารวะ ใหค้วามสาํคญัต่อท่านมากๆ 

7. ตอ้งมีภาวะแห่งผูน้าํ 6 ประการ คือ ไปมาหาสู่ อยู่ร่วมดว้ย ช่วยทาํกิจ จิตประสาน งานดาํเนิน 
และประเมินผล 

8. ตอ้งมีคุณธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั 6 ประการ คือ มีเมตตากายกรรมต่อกนั มีเมตตา
วจีกรรมต่อกนั มีเมตตามโนกรรมต่อกนั แบ่งปันลาภที�ไดม้าโดยชอบธรรมแก่เพื�อน สหพรหมจารี 
มีศีลสามญัตา และมีทิฏฐิสามญัญตา 

9. ตอ้งเป็นกลัยาณมิตรของผูร่้วมงานดว้ยคุณธรรม 7 ประการ คือ ปิโย น่ารัก ครุ น่าเคารพ 
ภาวนีโย น่ายกยอ่ง วตัตา พดูเป็น วจนกัขโม อดทนต่อเสียงสะทอ้นได ้คมัภีรัง กะถงักตัตา ทาํเรื�องยาก
ใหง่้าย โน จฏัฐาเน นิโยชเย ไม่ชกัชวนใครไปในทางเสียหาย 

10. ตอ้งมีคุณธรรมนาํหมู่คณะไปสู่ความเจริญ 7 ประการ คือ 1. หมั�นประชุมหารือกนั
เนืองนิตย ์2. พร้อมเพรียงกนัทาํกิจเนืองนิตย ์3. เคารพกฎประจาํทาํใหดี้ 4. ประธานมีฟังท่านงานดาํเนิน 
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5. ทั'งเลก็ใหญ่ยกย่องกนั ไม่หยนัหยาม 6. สิ�งดีงามดาํรงอยู่ชูสรรเสริญ และ 7. นอ้มรับผูท้รงธรรม
ไม่กํ�าเกิน ชาติจาํเริญศาสน์เรืองรุ่งพวยพุ่งเอย 

11. ตอ้งมีธรรมสาํหรับนักปกครอง 10 ประการ คือ 1. ทาน การให้ 2. ศีล การประพฤติดี
ประพฤติชอบเรียบร้อยดีงาม 3. บริจาค การเสียสละสุขส่วนน้อย เพื�อประโยชน์สุขส่วนใหญ่ 
4. อาชวะ ความชื�อสัตย์ 5. มทัวะ ความอ่อนโยน 6. ตบะ ความเพียรเป็นเครื�องเผาผลาญความชั�ว 
7. อกัโกธะ ความเยือกเยน็ไม่กริ'วโกรธ 8. อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนผูอื้�น 9. ขนัติ ความอดทน 
อดกลั'น อดออม และ 10. อวิโรธนะ การไม่มีรอยพิรุธ การไม่ทาํผิดขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม 

สรุปไดว้่า การบริหารในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การใชศ้าสตร์และศิลป์ในการที�จะ
ร่วมมือกันทาํกิจการขององค์กรให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ โดยใช้กระบวนการดาํเนินงานและ
ทรัพยากรที�เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถือหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นเครื�องมือในการ
บริหารและสร้างความมั�นคงทางจิตใจ 
 
2.3 แนวคดิเกี�ยวกบัการบริหารกจิการคณะสงฆ์ 
 

การบริหารกิจการคณะสงฆเ์ป็นการบริหารงานของคณะสงฆทุ์กท่านที�จาํเป็นตอ้งใหค้วาม 
สาํคญัต่อการดูแลคณะสงฆ ์ดงันั'นจึงไดมี้การออกพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์เพื�อเป็นรูปแบบของการ
ดูแลและการปกครองคณะสงฆใ์หอ้ยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม ภารกิจของคณะสงฆแ์ละการ
พระศาสนา มี 6 ประการ คือ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 

 
2.3.1 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการปกครอง 
การปกครอง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556 : 693) หมายถึง ดูแล คุม้ครอง ระวงัรักษา และ

บริหาร โดยการจดัโครงสร้างปกครองคณะสงฆใ์นปัจจุบนั เป็นไปตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�  2) พ.ศ. 2535 การปกครองคณะสงฆ์เป็นการปกครองตาม
พระธรรมวินยั คือ การปกครองคณะสงฆจ์ะยึดพระธรรมวินยัเป็นธรรมนูญการปกครอง โดยใชอ้าํนาจ
รัฐและจารีตเป็นหลกัอุดหนุนการปกครองสงฆ ์หากมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ'นในคณะสงฆต์อ้งอาศยั
อาํนาจรัฐมาช่วยจดัการแกไ้ขความไม่เรียบร้อย ในรัฐสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั พระองคท์รงถวายอาํนาจรัฐช่วยคณะสงฆจ์ดัระบบการปกครอง ทรงตราพระราชบญัญติั
ลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 ต่อมาในรัฐสมยัพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัอานนัทมหิดล 
ไดย้กเลิกพระราชบญัญติัลกัษณะการปกครองคณะสงฆ ์ร.ศ. 121 และไดต้ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
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พ.ศ. 2484 จดัระบบการปกครองใหมใ่หมี้รูปแบบคลา้ยกบัการปกครองราชอาณาจกัร ต่อมาในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชไดย้กเลิกพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 เพื�อจดั 
ระบบการปกครองคณะสงฆใ์นรูปแบบใหม่ จึงไดต้ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และต่อมา
ในปี พ.ศ. 2535 ไดต้ราพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 ใชเ้ป็นรูปแบบการปกครอง
คณะสงฆแ์ละเป็นหลกัจดัระเบียบการปกครองคณะสงฆใ์นปัจจุบนั (พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์
คงฺคป�ฺโญ), 2540 : 1) ทั'งนี'  ยงัมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายการปกครองคณะสงฆไ์วห้ลายท่าน 
ดงันี'  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2539 : 55 - 56) ไดก้ล่าวถึงความหมายการปกครอง
ตามทศันะของพระพุทธศาสนาวา่ การปกครองตามความหมายในพระพุทธศาสนาเป็นการปกครอง
เพื�อการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบร้อยที�เกิดจากการปกครองนั'นมิใช่จุดหมายในตวั 
แต่เป็นเพียงปัจจยั คือ สภาพเอื'อ เพื�อช่วยใหแ้ต่ละบุคคลบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการศึกษาหรือเพื�อเป็น
หลกัประกนัของการศึกษา จึงถือคติไดว้่าการปกครองที�มีขึ'นเป็นของการศึกษาและเพื�อการศึกษา
ทั'งสิ'น ถา้ไม่ปกครองดว้ยการศึกษากต็อ้งปกครองดว้ยอาํนาจ เมื�อปกครองดา้นอาํนาจก็เกิดความรู้สึก
ในเชิงปฏิปักษ์ที�เอียงไปในทางที�จะขดัแยง้กนั ดว้ยเหตุนี' การปกครองแบบใชอ้าํนาจจึงก่อให้เกิด
ปัญหาเริ�มตั'งแต่ความขดัแยง้ในจิตใจเป็นตน้ไป ทาํใหย้ิ�งตอ้งเพิ�มการใชอ้าํนาจให้อาญาและจะเนน้
การลงโทษมากยิ�งขึ'นตามลาํดบั ไม่ใชก้ารปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบ
พยายามกาํจดัคนเลวนั�นเอง 

พระพุทธวรญาณ (ทองยอ้ย กิตฺติทินฺโน) (2548 : 76 - 77) ไดก้ล่าวว่า งานปกครองเป็นงาน
ลึกซึ' ง กวา้งขวาง ยิ�งใหญ่ ละเอียดอ่อน ยิ�งกว่างานทั'งหลาย และเป็นงานที�ทาํไม่เสร็จ ตอ้งคอย
ปรับปรุง เปลี�ยนแปลง ใหเ้หมาะสมแก่สภาพการณ์ปัจจุบนัอยู่ตลอดเวลา ถา้งานปกครองดาํเนินไป
อย่างใด งานอื�นๆ ก็จะดาํเนินไปอย่างนั'น ถา้งานปกครองดาํเนินไปไม่ได ้งานบริหารลกัษณะอื�นๆ 
กด็าํเนินไปไม่ไดเ้ช่นกนั 

พระธรรมวรนายก (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2546 : 59) ไดก้ล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์ว่า 
ผูป้กครองคณะสงฆทุ์กชั'นตอ้งมีจิตสาํนึกรับผิดชอบ ควบคุม สอดส่อง ดูแล และส่งเสริม โดยถือหลกั
เป้าหมาย 5 ขอ้ คือ 

1. เพื�อเสริมสร้างสมัพนัธภาพ 
2. เพื�อรับทราบปัญหาขอ้ขดัแยง้ 
3. เพื�อขอร้องใหช่้วยกนัทาํงานตามอาํนาจหนา้ที� 
4. เพื�อติดตามมาชี'แจงเพิ�มเติมและดูงานตามที�สั�ง 
5. เพื�อรับฟังขอ้เสนอแนะและนาํไปแกไ้ขปรับปรุงกิจการคณะสงฆใ์หดี้ขึ'น  
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โดยยึดหลกัว่า พระภิกษุเป็นฐานรองรับวดั วดัเป็นฐานรองรับพระสงฆ ์พระสงฆเ์ป็นฐาน 
รองรับพระพุทธศาสนา 

พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ) (2540 : 87) ไดก้ล่าวว่า การควบคุมและส่งเสริม
การรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึง งานในหนา้ที�ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ
สามเณรในเขตการปกครองของตนให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินยัและ
ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ทั'งนี'  คาํว่า “การปกครอง” แปลว่า การควบคุมดูแลรักษาควบคุม
ใหท่้านอยูใ่นที�ที�ท่านควรจะอยู ่

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชยั ชยมงฺคโล) (2548 : 130) ไดก้ล่าวว่า การบริหารหมู่คณะ คือ 
การปกครองดูแล ตลอดทั'งแนะนาํสั�งสอนอบรมพระภิกษุสามเณรและคฤหสัถที์�มีที�อยู่หรือพาํนกั
อยู่ในวดัใหป้ระพฤติอยู่ในพระธรรมวินยัตามกฎหมายของบา้นเมือง กฎขอ้บงัคบั ระเบียบ คาํสั�ง 
และการประกาศของมหาเถรสมาคม 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539 : 76) ไดก้ล่าวว่า การปกครองคณะสงฆ์
กไ็ม่จาํเป็นตอ้งเลียนแบบระบบราชการที�ชกัชา้ไม่ทนัการ และคณะสงฆอ์าจจะคิดระบบการปกครอง
ใหมุ่้งพฒันาใหว้ดัแต่ละวดัใหเ้ขม้แข็ง เป็นที�พึ�งของชุมชนอย่างแทจ้ริง จากนั'นวดัทั'งหลายกต็อ้งสร้าง
เครือข่ายโยงใยร่วมกนัทาํงานทั�วประเทศ ทั'งพยายามลดขั'นตอนสายบงัคบับญัชาที�ซํ' าซอ้นไม่ทนัการณ์ 
โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือทาํเอนจิเนียริ�งให้กบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์การปกครอง
คณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนัถือวา่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสมเด็จพระสังฆราช
เป็นประธาน มีการบงัคบับญัชากนัลงไปตามลาํดบัชั'น นบัตั'งแต่ระดบัมหาเถระสมาคมลงไปจนถึง
เจา้อาวาสอนัเป็นการปกครองบงัคบับญัชาตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2535  

สรุปไดว้่า การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการปกครอง เป็นการดาํเนินการของเจา้คณะ
ผูป้กครอง มีเจา้อาวาส เป็นตน้ ที�ดาํเนินการสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในวดั 
โดยจะตอ้งคาํนึงถึงพระธรรมวินยั กฎ ระเบียบ พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์และกฎหมายบา้นเมือง 
พร้อมทั'งตระหนกัถึงแนวทางความเจริญมั�นคงของวดั โดยพฒันาวดัใหมี้ศกัยภาพที�เอื'อประโยชน์ต่อ
ประชาชน ชุมชน และสังคม ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในวดัและบุคลากรภายนอกวดั 
เพื�อกาํหนดแนวทางการพฒันาวดัใหเ้จริญมั�นคงควบคู่ไปกบัชุมชนส่วนรวมตามเป้าหมายของ “บวร” 
คือ บา้น วดั และโรงเรียน 
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2.3.2 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนา ของบรรพชิต

และคฤหสัถ ์เป็นกิจการของคณะสงฆป์ระการหนึ� งที�สาํคญัยิ�ง ในอาํนาจหนา้ที�ของมหาเถรสมาคม
มีความตอนหนึ�งว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ ์(ม.15 ตรี) และในระเบียบ
การปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง มหาเถรสมาคมไดก้าํหนดวิธีดาํเนินการควบคุมและส่งเสริมการ 
ศาสนศึกษาว่า “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาให้ดาํเนินไปดว้ยดี” (วิรัช ถิรพนัธ์ุเมธี และ
ทองใบ ธีรานันทางกูร, 2546 : 34, 205) และยงัมีนักวิชาการไดใ้ห้ความหมายการศาสนศึกษาไว้
หลายท่าน ดงันี'  

ชาํเลือง  วฒิุจนัทร์ (2536 : 387) ไดใ้หค้วามหมาย การศาสนศึกษา ไวว่้า การศึกษาปริยติัธรรม 
และการศึกษาอื�นๆ อนัควรแก่สมณะ 

พระธรรมปริยติัโสภณ (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ) (2548 : 25) ไดใ้หค้วามหมาย การศาสนศึกษา 
ไวว้่า การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัในพระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหสัถ ์หรือการศึกษา
เล่าเรียนพระปริยติัสัทธรรม ซึ� งเป็นหนึ� งในสัทธรรม 3 ของบรรพชิตและคฤหัสถ ์แต่ในปัจจุบนั 
พระปริยติัสัทธรรมนั'น เรียกสั'นๆ วา่ “พระปริยติัธรรม” แต่เดิมนั'นองคพ์ระมหากษตัริยท์รงดาํเนินการ 
จนเรียกการสอบว่า “สอบในสนามหลวง” โดยอาราธนาพระมหาเถระ พระเถระเป็นแม่กองและ
กรรมการสอบ ปัจจุบนันี'  แมค้ณะสงฆจ์ะรับมาดาํเนินการเอง แต่ก็ยงัคงอยู่ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ระเบียบการจดัศาสนศึกษายงัคงเป็นไปตามจารีตที�เคยถือปฏิบติัสืบมา เพราะยงัมิไดม้ีระเบียบ
มหาเถรสมาคมกาํหนดวิธีดาํเนินการศาสนศึกษา การแต่งตั'งแม่กองบาลีสนามหลวงและแม่กองธรรม
สนามหลวงคงเป็นไปตามจารีตเดิม โดยหลกัการแบ่งการศึกษาพระปริยติัธรรมออกเป็น 2 แผนก 
คือ แผนกบาลี 1 แผนกธรรม 1 แผนกบาลี เรียนบาลีไวยากรณ์แลว้เรียนแปลภาษาบาลีเป็นภาษาไทย 
และแปลภาษาไทยเป็นภาษาบาลี ชั'นเรียนแผนกบาลี ใชน้กัธรรมเป็นองคจ์าํกดัสิทธิ แบ่งเป็น 9 ชั'น 
คือ ชั'นบาลีไวยากรณ์ ชั'นประโยค 1 - 2 ชั'นประโยค ป.ธ.3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 ผูส้อบไดป้ระโยค 
ป.ธ.3 ไดรั้บการแต่งตั'งเป็นเปรียญ คือ ทรงตั'งเป็น “พระมหา” “สามเณรเปรียญ” ชั'นประโยค 1 - 2 
ไดรั้บวุฒิบตัรชั'นประโยค ป.ธ.3 - 8 ไดรั้บประกาศนียบตัรและพดัยศ ชั'นประโยค ป.ธ.9 ไดรั้บ
ปริญญาบตัรและพดัยศเป็นปริญญาตรีทางศาสนา และถา้สามารถสอบชั'นประโยค ป.ธ.9 ได้
ในขณะเป็นสามเณร ทรงพระกรุณาโปรดใหก้ารอุปสมบทสามเณรรูปนั'น อยู่ในพระบรมราชูปถมัภ ์
เรียกว่า “บวชนาคหลวง” ผูส้อบไดเ้ปรียญธรรม 9 ประโยค อยู่ในสมณเพศไดร้ับนิตยภตัเท่ากบั
พระราชาคณะชั'นสามญัผูมี้วิทยฐานะชั'นประโยค ป.ธ.3 หรือเท่ากบัพระคณาจารยเ์อก แผนกธรรม 
เรียนพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนาที�นักปราชญแ์ปลจากภาษาบาลีเป็นภาษาไทยแลว้ และ
เรียบเรียงสาํนวนให้เหมาะสม มีอยู่ 2 ประเภท คือ สาํหรับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า “นกัธรรม” 
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สาํหรับคฤหัสถเ์รียกว่า “ธรรมศึกษา”โดยชั'นจดัเป็น 3 คือ ชั'นตรี ชั'นโท ชั'นเอก เฉพาะนักธรรม 
จดัเป็นวิทยฐานะของพระภิกษุสามเณรในระดบัหนึ�งแต่ละชั'นมีประกาศนียบตัรเป็นสาํคญั 

พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ) (2540 : 41) ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัการจดัการศาสนศึกษา
ไวว่้า คณะสงฆย์งัมิไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วโ้ดยชดัเจน แต่โดยหลกัสูตรและเนื'อวิชาแลว้ คงอนุมาน
ไดว้า่มีวตัถุประสงค ์9 ประการ คือ 

1. เพื�อพระสงฆร์ักษาตนและหมู่คณะ 
2. เพื�อใชอ้บรมสั�งสอนพระธรรมวินยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์
3. เพื�อใชพ้ฒันาชาติบา้นเมืองดว้ยคุณธรรมของพระศาสนา 
4. เพื�อใชใ้นกิจการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา 
5. เพื�อรักษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนา 
6. เพื�อสร้างศาสนทายาทสืบอายพุระพุทธศาสนา 
7. เพื�อความมั�นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
8. เพื�อความตั'งมั�นแห่งพระสัทธรรม 
9. เพื�อความมั�นคงของประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวม 
พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ (2548 : 23) ไดก้ล่าวว่า บทบาทที�วดัและพระสงฆ์

จะทาํได ้คือ การศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ ซึ� งในส่วนของการศึกษานั'นเป็นการให้บริการ
ดา้นการศึกษาแก่พระสงฆ ์คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์นบัเป็นทางหนึ�งในการสร้าง
อุบาสก อุบาสิกา ใหไ้ดพุ้ทธศาสนิกชนที�มีคุณภาพและเป็นกาํลงัของศาสนา อีกประการหนึ� งก็คือ
การไปสอนวิชาศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ เป็นการอนุเคราะห์สังคมดว้ยธรรมทาน การที�ให้พระสงฆ์
ไดเ้ขา้ไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติดงักล่าวนี'  จะทาํให้เยาวชนและสังคมเห็นความสาํคญัของวดั
และพระสงฆ ์

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2531 : 27 - 32) ไดแ้สดงทศันะไวว้่า การศึกษาพระปริยติั
ธรรมในปัจจุบนัยงัไมเ่พียงพอที�จะเตรียมบุคคลในพระศาสนาใหมี้ความพร้อมที�จะรักษาพระศาสนา
ไวไ้ด ้หลกัสูตรที�มีอยู่ก็มีขอบเขตคบัแคบและจาํกดัอย่างเดียว เพราะฉะนั'น จะตอ้งมีการปรับปรุง
คุณภาพ ปรับปรุงเนื'อหา ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทนัต่อสภาวการณ์ เพื�อให้พระสงฆมี์ความรู้เท่าทนัต่อ
สภาพปัจจุบนั และสามารถที�จะนาํความรู้ทางพระศาสนามาประยุกตใ์ชใ้นการเผยแผ่ใหค้นในสมยั
ปัจจุบนันี' เขา้ใจ มองเห็นคุณค่า และใชใ้ห้เป็นประโยชน์ได ้และในแง่ขอบเขตของการศึกษา นอกจาก
ปรับปรุงเนื'อหาของวิชาแลว้ จะตอ้งขยายขอบเขตวิชาให้กวา้งออกไปอีก เพราะดา้นการศึกษาศาสนา
นั'น จะศึกษาเฉพาะตวัศาสนาเพียงอย่างเดียวไม่ได ้จาํเป็นตอ้งอาศยัหลกัวิชาการอื�นๆ เช่น อกัษรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และประวติัศาสตร์ เป็นตน้ ซึ� งจะเป็นบุรพภาคของผูที้�จะศึกษาธรรมชั'นสูงต่อไป 
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พระราชวรมุนี (ประยทุธ์ ปยุตฺโต) (2530 : 51 - 52) ไดใ้หค้วามหมายและความสัมพนัธ์ของ
คาํว่า “พุทธิศึกษา” และ “จริยศึกษา” ไวด้งันี'  ตามความหมายของพระพุทธศาสนาที�แท้จริงแลว้ 
พุทธิศึกษาจะไม่แยกจากจริยศึกษา เมื�อเจา้ชายสิทธตัถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้แลว้ พระองคมี์จริยะ
มาพร้อม เสร็จทรงสมบูรณ์ดว้ยพุทธคุณทั'งสอง คือ ปัญญาที�แทม้ากบัคุณธรรม มีกรุณา เป็นตน้ และ
เป็นพื'นฐานของการแสดงออกที�ถูกตอ้งอย่างแทจ้ริง ซึ� งเป็นจริยธรรมในตวัของมนัเอง เพราะฉะนั'น
ในแง่ของพุทธศาสนาจึงถือว่าตวัหลกัเป็นตวัของการศึกษา การศึกษานั'นเป็นทั'งตวัการพฒันาและ
เป็นเครื�องมือสาํหรับพฒันา คือ เป็นการพฒันาตวับุคคลขึ'น โดยพฒันาตวัคนทั'งคนหรือชีวิตทั'งชีวิต 
ตวัคนพฒันานั'น คือ การศึกษา เมื�อผูเ้รียนมีการศึกษาอย่างนี' แลว้ก็เอาคุณสมบติัที�ตวัมีซึ� งเกิดจาก
การศึกษานี'ไปเป็นเครื�องมือในการดาํเนินชีวิตและสร้างสรรคสิ์�งต่างๆ การศึกษาก็เลยเป็นเครื�องมือ
ของการพฒันา 

การพฒันามนุษยห์รือการพฒันาชีวิตจะเป็นไปไดด้ว้ยดี ตอ้งอิงอาศยัความเชื�อ ความมั�นใจ 
และความรู้ความเขา้ใจที�เป็นพื'นฐานสาํคญั 2 ประการ คือ 

1. ความเชื�อและความมั�นใจในธรรมชาติของมนุษยว่์าเป็นสัตวที์�ฝึกฝนพฒันาได ้และมีวิสัย
แห่งการพฒันาไดอ้ยา่งสูงสุด การพฒันาคนนั'นมีลกัษณะเด่นอนัหนึ�ง คือ การดึงศกัยภาพที�มีอยู่ในตวั
มนุษยแ์ต่ละคน ออกมาพฒันาใหง้อกงามอย่างเตม็ที� และใชใ้หไ้ดผ้ลดีที�สุด 

2. การทาํให้บุคคลแต่ละคนรู้จกัตวัเองและความพร้อมความสามารถในการที�จะตอบรับ
สิ�งภายนอก 

พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2539 : 77) ไดใ้หค้วามหมายการศาสนศึกษาไวว้่า 
การศึกษาพระปริยติัธรรมและการศึกษาอื�นๆ อนัสมควรแก่สมณะ การศาสนศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั'น
เริ�มตน้มาตั'งแต่สมยัพุทธกาล และบุคคลที�เขา้มาสู่สังฆมณฑลในครั' งพุทธกาลตามประวติัส่วนมาก
มกัจะไดรั้บการศึกษาทั' งคดีทางโลกและคดีทางธรรมมาเป็นอย่างดีตามลทัธิศาสนาในสมยันั'น 
เป็นตน้ว่า เรียนจบไตรเพทมาก่อนการศึกษาของสงฆ์ ในสมยัพุทธองค์ ยงัทรงพระชนมอ์ยู่มี 
2 ประการ คือ 

1. คนัถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคมัภีร์ กิจดา้นการเรียน 
2. วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจดา้นการบาํเพญ็ภาวนาหรือเจริญพระกรรมฐาน 

ซึ�งรวมทั'งสมถะดว้ย เรียกรวมเขา้ในวิปัสสนาโดยฐานเป็นส่วนคลุม 
พระครูวินัยธรประจักษ์ จกฺกธมฺโม (2545 : 75 - 76) ไดใ้ห้ทศันะไวว้่า พระพุทธศาสนา 

เป็นกระบวนทศัน์การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) ของมนุษย ์และเป็นกระบวนทัศน์
ในรูปของการจดักระบวนการให้มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) อนัประกอบดว้ย 
การดาํเนินการตลอดชีวิตของมนุษย ์การจดัที�มีการวางแผนทาํใหไ้ดร้ับความรู้ ทกัษะ และเจตคติ 
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อนัจาํเป็นต่อการเปลี�ยนแปลงในชีวิตซึ� งเกิดขึ'นอยู่ตลอดเวลา จนในที�สุดทาํใหบุ้คคลไดพ้ฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ศกัยภาพ เป็นการเรียนรู้ที�เกิดจากแรงจูงใจของผูเ้รียนที�จะเรียนรู้ดว้ยตนเอง ใชแ้หล่งการเรียน
ทุกประเภท ทั'งแบบในระบบ (Formal) นอกระบบ (Non formal) และไม่เป็นทางการหรือตามอธัยาศยั 
(Informal) อยา่งแทจ้ริง และสมบูรณ์ของการศึกษา 

กรมการศาสนา (2539 : 1) ไดใ้ห้ความหมาย การศาสนศึกษา หมายถึง การจดัการศึกษา
พระปริยติัธรรมของคณะสงฆ์ ทั'งแผนกธรรมบาลี และแผนกสามญัศึกษา รวมทั'งการส่งเสริม
พระภิกษุสงฆส์ามเณรใหศึ้กษาพระปริยติัธรรมทุกๆ วิธีที�ไม่ขดัแยง้ต่อพระธรรมวินยั 

สรุปไดว้่า การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการปกครอง เป็นการจดัการศึกษาใหก้บัภิกษุ
สามเณร สนบัสนุนส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระปริยติัธรรมและวิชาต่างๆ ทุกๆ วิธี 
ซึ� งมีตั'งแต่ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั เพื�อเป็นองคค์วามรู้ รักษาตน 
และหมู่คณะ พฒันาตนเองใหมี้ความรู้และใชค้วามรู้อบรมสั�งสอนแก่บรรพชิตและคฤหัสถ ์เพื�อเป็น
การสร้างศาสนทายาทสืบอายพุระพุทธศาสนาสืบไป 
 

2.3.3 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจดัการศึกษา เพื�อช่วยเหลือเกื'อกลูหรืออุดหนุนจุนเจือ หรือ

การช่วยเหลือเกื'อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอื�น นอกการศาสนศึกษาหรือสถาบนัการศึกษา
หรือผูก้าํลงัศึกษาเล่าเรียน (พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ), 2540 : 101) เป็นการสงเคราะห์
ประชาชนใหไ้ดรั้บการศึกษาโดยอาศยัศาลาหรือเสนาสนะใดๆ ของวดัเป็นโรงเรียนหรือพระสงฆ ์
วดัและคณะสงฆใ์หก้ารสนบัสนุนแก่สงัคม เป็นการศึกษาที�นอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยติัธรรม 
พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) ไดใ้ห้ความหมายและแนะนาํการจดัการเกี�ยวกบัเรื�องการ 
ศึกษาสงเคราะห์ไวว้่า การศึกษาสงเคราะห์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไดศึ้กษาเล่าเรียน
ทั'งทางโลกและทางธรรม นอกเหนือจากการสงเคราะห์ในวดัหรือสถานที�ศึกษาต่างๆ การตั'งศูนย์
เดก็ก่อนเกณฑ ์การดึงเดก็และเยาวชนมาศึกษาธรรม การเปิดสอนธรรมศึกษาใหแ้ก่เด็กและนกัเรียน 
การจดัพระสงฆ์ให้เขา้อบรมในสถานที�ศึกษา การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและการมอบทุน 
การศึกษาสงเคราะห์ การตั'งทุนมูลนิธิเพื�อการศึกษาเหล่านั'น จดัเป็นการศึกษาสงเคราะห์ (พระเทพ
โสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) (2546 : 76) ทั'งนี'  ยงัมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมายการศึกษาสงเคราะห์
ไวห้ลายท่าน ดงันี'  

พระครูปลดัอาทิตย ์อตฺถเวที (2546 : 80) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจดัการ
ศึกษาเพื�อช่วยเหลือเกื'อกลู อุดหนุน จุนเจือ การศึกษาอื�นหรือถาบนัการศึกษา หรือบุคคลผูก้าํลงัศึกษา
เล่าเรียน  
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พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ) (2540 : 48 - 49) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์ที�
พระสงฆด์าํเนินการในลกัษณะนี'  เป็นการจดัการศึกษาซึ� งแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1. โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค ์มีความมุ่งหมายใหว้ดัและพระภิกษุในพระศาสนาไดจ้ดัการศึกษาตามหลกัสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื�อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ�ง 
เป็นเหตุใหเ้ดก็และเยาวชนไดเ้ขา้ใกลว้ดัและไดศึ้กษาหลกัธรรมทางศาสนา 

2. ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์มีความมุ่งหมายใหว้ดัและพระสงฆใ์หก้ารศึกษา
อบรมปลกูฝังศีลธรรม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสใหพ้ระสงฆ์
ไดใ้ชวิ้ชาการศาสนศึกษา เพื�อพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติ ดว้ยหลกัธรรมของพระศาสนา 

3. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั มีความมุ่งหมายให้วดัไดช่้วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อน
วยัเรียน เพื�อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยงัเด็ก ทั'งเป็นการใหโ้อกาสวดัและพระสงฆไ์ดร่้วม
พฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติตั'งแต่วยัเดก็ 

4. โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จดัตั'งขึ'นเพื�อให้พระภิกษุสามเณรศึกษา
เล่าเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แผนกสามญัศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระปริยติัธรรม 
หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินยั และศาสนปฏิบติัอีกส่วนหนึ� ง โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา มีการจดัตั'งขึ'นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
สามญัศึกษา พ.ศ. 2537 และอยู่ในสังกดักรมการศาสนา ขณะนี' มีวดัต่างๆ จาํนวนมาก จดัตั'งโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา แต่ยงัมิไดจ้ัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์ 
แต่โดยรูปการนั'นน่าจะจดัเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษา เพื�อสงเคราะห์
พระภิกษุสามเณรใหมี้การศึกษาเล่าเรียนวิชาสามญัศึกษา ทั'งผูเ้รียนและผูส้อนก็เนน้หนกัทางวิชาสามญั
ศึกษา 

พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2539 : 130) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง 
การจดัการศึกษา เพื�อช่วยเหลือเกื'อกูล การช่วยเหลือเกื'อกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอื�น 
นอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผูก้าํลงัศึกษา หรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชน ทั'งก่อนวยัเรียน 
ในวยัเรียนใหไ้ดรั้บการศึกษาเล่าเรียนอยา่งต่อเนื�องในเรื�องต่างๆ ตามสมควร 

กรมการศาสนา (2522 : 5 - 6) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจดัการศึกษา
ที�มุ่งเนน้การปลกูฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เดก็และเยาวชนใหมี้ความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมทาง
พระพุทธศาสนา และการจดัการศึกษาในการเตรียมความพร้อมแก่เด็กปฐมวยั ไดแ้ก่ ศูนยพ์ระพุทธ 
ศาสนาวนัอาทิตย์ ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั โรงเรียนเอกชนการกุศลของวดั การมอบทุน 
การศึกษาแก่นกัเรียนนกัศึกษา เป็นตน้ 
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บุญศรี  พานะจิตต ์(2545 : 20) ไดก้ล่าววา่ การศึกษาสงเคราะห์ เป็นบทบาทและภารกิจของ
ภิกษุสงฆ์ที�สาํคญัประการหนึ� ง กล่าวคือ เป็นการสงเคราะห์ประชาชนดา้นการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถที�จะดาํรงตนและดาํเนินชีวิตในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข การจดัการศึกษาเพื�อช่วยเหลือ
เกื'อกูลและการช่วยเหลือเกื'อกูลการศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาอื�นนอกจากการศาสนศึกษาหรือ
บุคคลผูก้าํลงัศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ  

1. โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา  
2. โรงเรียนการกศุลของวดัในพระพุทธศาสนา  
3. โรงเรียนสงเคราะห์เดก็ยากจนตามพระราชประสงค ์ 
4. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ 
5.โรงเรียนอบรมเดก็ก่อนเกณฑใ์นวดั 
ไพบูลย ์ เสียงกอ้ง (2547 : 193) ไดก้ล่าวว่า การศึกษาสงเคราะห์นั'นเป็นการจดัการศึกษา

ใหแ้ก่ประชาชนทั�วไป ซึ� งปัจจุบนัดาํเนินการ ดงันี'  
1. ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นศูนยที์�จดัตั'งขึ'นเพื�อเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธ 

ศาสนา ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนในโรงเรียนสามญั แบ่งเป็นระดบัชั'น คือ ชั'นเตรียม รับนกัเรียน
ประถมศึกษาปีที� 1 - 3 ชั'นตน้ รับนกัเรียนประถมศึกษาปีที� 4 - 6 ชั'นกลาง รับนกัเรียนมธัยมศึกษา
ปีที� 1 - 3 และชั'นสูง รับนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที� 4 - 6 ส่วนหลกัสูตรการสอน จะมี 2 ประเภท คือ 
วิชาบงัคบั ไดแ้ก่ ประวติัพระพุทธศาสนา วิชาธรรม และศาสนพิธี และประเภทที� 2 คือ วิชาเลือก 
โดยแต่ละโรงเรียนจะเลือกวิชาตามความเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ�น ความพร้อมของโรงเรียน 
ความตอ้งการของทอ้งถิ�น และความเหมาะสมของเวลา งบประมาณดาํเนินการโดยกรมศาสนา และ
เงินอุดหนุนจากโรงเรียนที�ตั'งศูนย ์

2. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑภ์ายในวดั เป็นศูนยที์�จดัตั'งขึ'นเพื�อฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามให้แก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา ส่งเสริมใหพ้ระภิกษุไดบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคมเพิ�มขึ'น และเป็นศูนยป์ระสาน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชาวบา้น โดยรับเดก็วยั 3 - 4 ขวบ งบประมาณดาํเนินการโดยกรมศาสนา
และเงินอุดหนุนจากโรงเรียนที�ตั'งศูนย ์

3. โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์ที�วดัสนบัสนุน เป็นโรงเรียนสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน โดยวดัจดัตั'งขึ'นและใหก้ารสนบัสนุน 

สรุปไดว้่า การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจดัการศึกษาแก่
ประชาชนทั�วไป เพื�อช่วยเหลือแก่เดก็ผูด้อ้ยโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสรับการศึกษา ตามกาํลงั 
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สติปัญญา พร้อมทั'งให้การอบรมสั�งสอนดว้ยความรัก เมตตา เอาใจใส่ ขดัเกลา เขาเหล่านั'น ทั'งทาง
กาย วาจา ใจ เพื�อสร้างใหเ้ป็นบุคลากรที�มีคุณภาพ สามารถดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 
 

2.3.4 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การทาํใหห้ลกัธรรมคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้แพร่หลาย

ออกไป ทาํใหมี้ผูเ้คารพเลื�อมใสในพระรัตนตรัย นอ้มนาํเอาหลกัธรรมคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้
ไปปฏิบติั เพื�อก่อใหเ้กิดการศึกษาและการพฒันาตนเองไปในทางที�ถกูตอ้งและเหมาะสม เป็นหนา้ที�
ของพุทธบริษทัทุกฝ่ายที�จะตอ้งดาํเนินการร่วมกนัใหง้านสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์
ที�มีหน้าที�ในการศึกษาและปฏิบติัตามหลกัธรรมคาํสั�งสอน จะตอ้งตระหนกัในภาระหนา้ที�เหล่านี'
อย่างแทจ้ริง (พระยุทธนา รมณียธมฺโม (แกว้กนัหา), 2548 : 115 ) ทั'งนี'  ยงัมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย
การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไวห้ลายท่าน ดงันี'  

สมเด็จพระมหารัชมงัคลาจารย ์(ช่วง วรปุ�ฺโญ) (2540 : 148 - 155) ไดก้ล่าวว่า บทบาทหนา้ที�
หรือบทบาทที�วดัต่างๆ เจา้คณะตาํบล คณะสงฆอ์าํเภอ และคณะสงฆจ์งัหวดั เกี�ยวกบัการเผยแผ่ 
ไวด้งันี'  

1. หาอุบายวิธีใหไ้ดยิ้นไดฟั้งโอวาท คาํสั�งสอน หรือขอ้แนะนาํที�เป็นประโยชน์ 
2. แนะนาํ สั�งสอน อบรม ประชาชนใหเ้ขา้ใจในศาสนพิธีและการปฏิบติั 
3. เทศนาสั�งสอนประชาชนใหต้ั'งอยูใ่นศีลธรรมและใหไ้ดย้ินไดฟั้งเกี�ยวกบัพระศาสนาโดย

ถกูตอ้ง 
พระพิพิธธรรมสุนทร (สุนทร ญาณสุนฺทโร) (2547 : 41) ใหค้วามหมายของการเผยแผ่ว่า 

เป็นการสื�อสาร เพื�อการพฒันาบุคคลทางดา้นจิตใจให้มีความเคารพ เลื�อมใส ยาํเกรง ในพระรัตนตรัย 
นอ้มนาํเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตัิ เพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบตัิตาม
สมควรแห่งการปฏิบัตินั'น เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที�มุ่งเพื�อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก 
เป็นศาสนาแห่งสันติภาพของโลกและสันติภาพแห่งโลกสากล สมดงัพระดาํริที�จะส่ง พระอรหนัต์
สาวก 60 รูป ออกไปเผยแผพุ่ทธธรรมใหช้าวโลกไดรั้บรู้ จึงไดต้รัสกบัภิกษุทั'งหลายว่า “จรถ ภิกฺขเว 
จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน แปลว่า ภิกษุทั'งหลาย
พวกเธอจงเที�ยวไป เพื�อประโยชน์ และความสุข แก่ชนหมู่มาก เพื�ออนุเคราะห์โลก เพื�อประโยชน์
เกื'อกลู และความสุขแก่เหลา่ทวยเทพและมนุษย ์และใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามที�พระองคท์รงประสงค์
วา่ 3 ประการ คือ 

1. ทิฏฐธรรมิกตัถะ คือ ประโยชนปั์จจุบนั ประโยชนโ์ลกนี'  ประโยชนข์ั'นตน้ 
2. สมัปรายิกตัถะ คือ ประโยชนเ์บื'องหนา้หรือในภพหนา้ ประโยชนสู์งขึ'นไป 
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3. ปรมตัถะ คือ ประโยชนสู์งสุด จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน 
กรมการศาสนา (2542 : 9) ไดก้ล่าววา่ การประกาศพระพุทธศาสนาใหแ้ก่ศาสนทายาทและ

ประชาชนไดรั้บทราบในทุกวิธีๆ ที�ไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนไดมี้ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัธรรม แลว้น้อมนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การเทศนา การปาฐกถา
ในโอกาสและสถานที�ต่างๆ ทั'งในวดัและนอกวดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อการเผยแผ่ธรรม หรือตอ้งการ
ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้วดัปฏิบติัธรรม หรือมุ่งเนน้สืบสานวฒันธรรมไทยที�ไดรั้บอิทธิพลมาจากพระพุทธ 
ศาสนา การดาํเนินการใดๆ ของภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที�เป็นไปเพื�อการเผยแผ่ธรรมทาง
พระพุทธศาสนาทั'งในวดัและนอกวดั ชื�อวา่เป็นภารกิจดา้นการเผยแผท่ั'งสิ'น 

บุญศรี  พานะจิตต ์(2545 : 21) ไดก้ล่าวว่า การประกาศธรรมเป็นบทบาทที�สําคญัของสถาบนั
สงฆ ์การเผยแผ่พระธรรมคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้เป็นการช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้จากความทุกข ์
ดว้ยอาศยัความเมตตาและกรุณาของพระสงฆ ์งานเผยแผที่�พระสงฆท์าํกนัอยูท่ ั�วไปในปัจจุบนัมีดงันี'  

1. งานพระธรรมทูต ดาํเนินงานโดยใชม้ติมหาเถรสมาคมว่าดว้ยการแต่งตั'งคณะกรรมการ
ดาํเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 โดยจดัพระสงฆผ์ูส้มคัรบาํเพ็ญประโยชน์แก่
พระศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลกัธรรมแก่ประชาชนทั�วประเทศ เป็นงานที�นาํพุทธบริษทัและ
ประชาชนทั�วไปใหเ้กิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความจาํเป็นที�จะตอ้งปฏิบติัธรรมะ สามารถนาํ
ธรรมะไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างถูกวิธีและถกูตอ้ง รวมทั'งสามารถใชธ้รรมะแกปั้ญหาต่างๆ 
ในดา้นเศรษฐกิจ สังคมการปกครอง และสิ�งแวดลอ้ม งานพระธรรมทูต เป็นงานพฒันาทรัพยากร
บุคคลและเป็นงานที�เป็นรากฐานแห่งความมั�นคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบติังานของพระธรรมทูต 
ไดแ้ก่ การเทศน์ การบรรยาย การสนทนาธรรมีกถา นาํฝึกสมาธิ นาํเป็นพุทธมามกะ เยี�ยมเยียน 
นาํพฒันาทอ้งถิ�น สาธิต และนาํจดักิจกรรม 

2. หน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆไ์ทยตามระเบียบ
มหาเถรสมาคมว่าดว้ยการตั'งหน่วยอบรมประชาชนประจาํตาํบล พ.ศ. 2518 มีความมุ่งหมายที�จะพฒันา
ทอ้งถิ�นระดบัตาํบลลงสู่หมูบ่า้น โดยใหพ้ระสงฆใ์นชนบทมีบทบาทและเป็นแกนนาํในการส่งเสริม
วดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางการพฒันาทอ้งถิ�นใหเ้กิดประโยชนต่์อชุมชนนั'น 

3. งานอบรมจริยธรรมนกัเรียน ขา้ราชการ และประชาชน เพื�อให้ผูเ้ขา้รับการอบรมมีทศันคติ
ที�ดีต่อสถาบนัพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของชาวพุทธไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
และนอ้มนาํพระพุทธศาสนานาํไปประพฤติปฏิบติัในการดาํเนินชีวิตประจาํ เพื�อพฒันาตนเองและ
สงัคม 

4. งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจดับรรพชาเยาวชนชาย อายุตั'งแต่ 10 ปี เพื�อใช้
เวลาว่างใหเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดฤดูร้อน ประมาณเดือนเมษายน 
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5. การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผูเ้ยาว ์เป็นหน่วยสงเคราะห์ที�วดั และประชาชน
จดัใหมี้ขึ'นในวดัในหมู่บา้น เพื�อฝึกอบรมดา้นความรู้ ความประพฤติ และจิตใจ โดยมีพระสงฆท์าํหนา้ที�
ฝึกอบรมสั�งสอนและบริหารงานทั�วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผูเ้ยาว ์เรียก พุทธมามกาจารย ์
แบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ไดแ้ก่ เด็กอายุ 7 - 10 ขวบ คณะมธัยมพุทธมามกะ 
ไดแ้ก่ เดก็อาย ุ11 - 15 ขวบ และคณะอุดมพุทธมามกะ ไดแ้ก่ เดก็อาย ุ16 - 18 ปี 

6. การเผยแผท่างสื�อมวลชน เป็นการดาํเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทศัน์ วารสารนิตยสาร
เผยแผธ่รรม และการเผยแผใ่นต่างประเทศ อาจมีการตั'งวดัในต่างประทศ 

7. การเผยแผต่ามศกัยภาพของวดั เป็นโครงการที�จดัขึ'นเพื�อพฒันาคุณภาพชุมชนตามศกัยภาพ
ของวดั ไดแ้ก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจดัสวนสมุนไพรในวดั โครงการลานวดัลานใจ การกีฬา 
เป็นตน้ 

พระมหาสมทรง สิรินธโร และคณะ (2548 : 31) ไดก้ล่าวถึง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆ ์ว่า ทั'งวดัและพระสงฆไ์ดท้าํงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้าก
มีหน่วยพระธรรมทูต ธรรมจาริก ธรรมพฒันา และหน่วยพฒันาทางจิต ทั'งมีหน่วยอบรมประชาชน
ประจาํตาํบล (อ.ป.ต.) ทั'งนี'  การเผยแพร่จะไดผ้ลกต่็อเมื�อ  

1. พระสงฆจ์ะตอ้งศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในพระธรรมวินยัและปฏิบติัตามอย่างจริงจงั 
สอนอยา่งไร ปฏิบติัไดอ้ยา่งนั'น  

2. ไม่สอนใหค้ลาดเคลื�อนจากความจริง เพื�อผลประโยชนข์องตน 
3. ไม่ติดยึดในแง่ใดแง่หนึ�งของหลกัธรรม  
4. ไม่เห็นแก่ความง่าย ตีความธรรมวินยัตามชอบใจหรือตามความตอ้งการของประชาชน  
5. ไม่สนองความตอ้งการของผูมี้อาํนาจ  
6. ประสานความเขา้ใจ ความเชื�อ หรือลทัธิศาสนาอื�นๆ พุทธศาสนิกชนทุกคนมีหน้าที�

เผยแพร่พุทธศาสนาให้กวา้งไกลออกไป เพื�อประโยชน์สุขของชาวโลก ความวฒันาสถาพรของ
พระพุทธศาสนา และความมั�นคงของชาติไทย ผูที้�จะทาํหนา้ที�เผยแพร่ศาสนาไดดี้ตอ้งเป็นผูรู้้ศาสนา
และปฏิบติัตนตามหลกัธรรมในศาสนาไดโ้ดยสมบูรณ์เป็นนิจ การเผยแพร่ศาสนามีคาํที�ใชอ้ยู่ 2 คาํ 
คือ คาํว่า “เผยแพร่” และ “เผยแผ่” คาํ ว่า เผยแพร่ เป็นลกัษณะของมิชชนันารี�  คือ มุ่งมั�นจะใหผู้อื้�น
ยอมรับในศาสนาของตน ซึ� งเป็นลกัษณะแห่งการจูงใจให้อีกฝ่ายหนึ� งหันมานับถือคาํสอนนั'นๆ 
ส่วนคาํว่า เผยแผ ่หมายถึง การประกาศใหท้ราบ หากทราบแลว้สนใจจะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ไม่เป็น
ที�รังเกียจ การเผยแผ่เป็นศพัท์ที�มีลกัษณะอะลุ่มอล่วยและแสดงถึงการมีใจกวา้ง ไม่ผกูมดัผูอื้�นดว้ย
ความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน 
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ฉะนั'นจกัเห็นไดว้า่ การเผยแผข่องพระสงฆ ์วดั และคณะสงฆ ์ในปัจจุบนั มีทั'งแบบประเพณี 
แบบปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนั และแบบที�จดัเป็นคณะหรือหน่วยงานขึ'นดาํเนินการ 

1. การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์และประเพณีไทย ไดแ้ก่ การเทศนาอบรมสั�งสอน
ประชาชนที�วดั ที�บา้นผูอ้าราธนา และที�อื�นๆ ในโอกาสต่างๆ ทั'งแบบเทศน์รูปเดียว หรือเทศน์ปุจฉา
วิสัชนา 2 รูปขึ'นไป และไดมี้การปรับปรุงมีการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ หรือบนัทึก
ลงแผน่เสียงหรือแถบบนัทึกเสียงนาํไปเผยแผใ่นที�ต่างๆ และโอกาสต่างๆ 

2. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนั ไดแ้ก่ การบรรยายธรรม 
การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในที�ประชุมที�วดัหรือที�อื�นๆ ในโอกาสต่างๆ หรือโดยทางวิทยุ 
กระจายเสียง โทรทศัน์ บนัทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบเสียงไปเผยแผ่ที�อื�นในโอกาสต่างๆ รวมตลอดถึง
การพิมพห์นงัสือเทศน ์หนงัสือธรรมะออกเผยแผ่ หรือลงในหนงัสือพิมพแ์ละเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ออกเผยแผ ่

3. การเผยแผ่แบบจดัเป็นคณะ หรือหน่วยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นการประจาํ
หรือครั' งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษในวดัหรือในหมู่บา้นใกลเ้คียง เช่น งานพระธรรมทูต 
งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจาํตาํบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผูเ้ยาว ์
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เป็นตน้ 

การดาํเนินงานเหล่านี' มีการจดัตั'งกลุ่มเพื�อดาํเนินการกระจดักระจายอยู่ทั�วไปในประเทศ 
โดยผูมี้หนา้ที�เกี�ยวขอ้งนั'นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายพระสงฆ ์ฝ่ายรัฐบาล และประชาชน
ทั�วไป โดยในส่วนของพระสงฆน์ั'นมีมหาเถรสมาคมเป็นผูรั้บผิดชอบคอยควบคุมและให้การส่งเสริม 
ส่วนผูท้าํหนา้ที� คือ พระภิกษุที�เป็นเจา้อาวาสหรือผูรั้กษาการเจา้อาวาส ที�จะตอ้งรับผิดชอบงานดา้น
การเผยแผ่พระศาสนา ตามบทบญัญติัมาตรา 37 (3) สามารถแยกออกเป็น 2 ประการ คือ เป็นธุระ
ในการศึกษาอบรมและสั�งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ (พระธรรมปริยติัโสภณ 
(วรวิทย ์ คงฺคป�ฺโญ, 2550 : 19) ฝ่ายรัฐบาลมีหน่วยงานที�รับผิดชอบ คือ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และในส่วนของประชาชนทั�วไป มีการจดัตั'งเป็นสมาคมหรือชมรม
พุทธศาสน์ในระดบัมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ตลอดถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาใน
สถานศึกษาและในที�สาธารณะ (พระไพศาล วิสาโล, 2552 : 273) เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ สมาคมส่งเสริม
พระพุทธศาสนาต่างๆ เพื�อทาํการบรรยายธรรมในที�ประชุมและทางสื�อมวลชนต่างๆ 

สรุปไดว้า่ การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นการดาํเนินการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนาและศาสนธรรมแก่ประชาชน ซึ� งการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี'พระสงฆแ์ละ
คณะสงฆถื์อเป็นกิจการที�สาํคญัที�สุด ถือวา่เป็นหนา้ที�อนัสาํคญัของพระสงฆ ์เพราะว่าพระสงฆที์�ทาํ
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หน้าที�เผยแผ่พระพุทธศาสนานั'นจะตอ้งมีความรู้ความสามารถและเทคนิควิธีการนอกเหนือจาก
ความรู้ดา้นหลกัพุทธธรรม จึงจะสามารถทาํการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหไ้ดผ้ลดีและมีประสิทธิภาพ 
สามารถทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตนตามหนา้ที�ของชาวพุทธไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งเหมาะสม  
 
 2.3.5 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณูปการ 
 คาํวา่ สาธารณูปการ ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2556 : 1214) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา เช่น งานดา้น
สาธารณูปการ ส่วน สาธารณูปการ ที�นาํมาใชใ้นการบริหารกิจการของสงฆ ์เริ�มนาํมาใชค้รั' งแรกใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 ในมาตรา 33 ที�จดัใหร้ะเบียบการบริหารคณะสงฆส่์วนกลางเป็น
องคก์ารต่างๆ คือ องคก์ารการปกครอง องคก์ารการศึกษา องคก์ารการเผยแผ่ องคก์ารสาธารณูปการ 
และนอกจากนี' จะกาํหนดให้มีองค์การอื�นๆ เพิ�มขึ'นอีกก็ได้ (ชาํเลือง  วุฒิจันทร์, 2525 : 173) 
เมื�อประกาศใชพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 จึงปรากฏมีงานดา้นสาธารณูปการในมาตราที� 37 
โดยบญัญติัไวใ้นหนา้ที�เจา้อาวาส “(1) บาํรุงรักษาวดั จดักิจการ และศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไป
ดว้ยดี”  

ทั'งนี'  ยงัมีนกัวิชาการไดใ้ห้ความหมายการสาธารณูปการไวห้ลายท่าน ดงันี'  กรมการศาสนา 
(2539 : 7) ไดก้ล่าวถึง การบริหารวดัดา้นสาธารณูปการ ไวว่้า การดาํเนินการเกี�ยวกบัการพฒันาวดั 
ดา้นอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม เพื�อให้วดัเอื'อประโยชน์ตามภารกิจของเจา้อาวาสดา้นอื�นๆ 
การพฒันาเหล่านี'  ไดแ้ก่ การดูแล การทาํนุบาํรุงรักษาสาธารณสมบติัของวดั การดูแลรักษาและ
การก่อสร้างอาคารสถานที� เช่น พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม กุฎิ ศาลาการเปรียญ เป็นตน้ 
งานสาธารณูปการแต่ละวดัจะไม่เท่าเทียมกนั มากหรือน้อยขึ'นอยู่กบัขนาดของเศรษฐกิจ ความ
ตอ้งการของชุมชน และบารมีของเจา้อาวาสหรือพระสงฆใ์นวดัเป็นสาํคญั  

พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์คงฺคป�ฺโญ, 2545 : 54) ไดใ้หค้วามหมาย งานการสาธารณูปการ 
หมายถึง การช่วยเหลือ อุดหนุน หรือเกื'อกลู คนส่วนมากหรือคนทั�วไป หรือกิจการเกี�ยวกบัการดูแล
รักษาและจดัการวดัให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเกี�ยวกบัการพฒันาอาคารสถานที�และสิ�งแวดลอ้ม
ของวดั ไดแ้ก่ การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนวตัถุและศาสนสถาน ให้วดัเรียบร้อย ดีงาม 
ซึ�งไดแ้ก่ การพฒันาวดัใหเ้ป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆเ์ป็นผูน้าํในการพฒันา
ทั'งดา้นวตัถุและดา้นจิตใจ 

พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2536 อา้งถึงใน พระครูวิชยัธรรมานุกูล (วนัชยั 
ฉนฺทธมฺโม) (2555 : 45) ไดใ้หค้วามหมายคาํว่า การสาธารณูปการ คือ กระบวนการบาํเพญ็
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สาธารณประโยชน์ เนน้กิจกรรมการพฒันาภายในวดัเป็นงานหลกั ถืองานอื�นเป็นงานรอง ภายใต้
หลกัการ 2 ประการ คือ 

1. ดูแลรักษาของเก่าไวใ้หไ้ด ้
2. สร้างสรรคพ์ฒันาของใหม่ใหง้อกเงยดงันี'  
 2.1 แน่วแน่แกไ้ขในสิ�งผิด 
 2.2 เตม็ใจสนบัสนุนในสิ�งถูกใหดี้ยิ�งขึ'น 
 2.3 ตั'งใจสร้างพฒันาในสิ�งที�ยงัไมมี่ ใหมี้ขึ'น 
พระราชรัตนมุนี (ชยัวฒัน์ ป�ฺญาสิริ) (2538 : 11 - 12) ไดก้ล่าวถึง การบริหารวดัในดา้น

สาธารณูปการของวดั แบ่งได ้3 เรื�อง คือ 
1. การบูรณะและการพฒันาวดั 
2. การก่อสร้างและบูรณปฏิสงัขรณ์เสนาสนะ 
3. การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั 
และยงัไดก้ล่าวถึงการบริหารงานสาธารณูปการของเจา้อาวาสหรือวดั ตามพระธรรมวินัย 

ควรใหเ้กิดความสงบสุข (สปัปายะ) 4 อยา่ง คือ 
1. อาวาสสัปปายะ ที�อยู่เป็นสุขสบาย คือ ทาํให้วดัเป็นอาราม เป็นที� ร่มรื�น รื�นรมยเ์ป็น

รมณียสถาน เจริญตา สบายใจแก่ผูที้�พบเห็น เป็นศูนยข์องชุมชนทั'งดา้นวตัถุและจิตใจ 
2. อาหารสปัปายะ อาหารเป็นที�สบายตามปกติเมื�อมีที�อยู่แลว้ตอ้งคาํนึงการกินอาหาร การจดั

สวสัดิการเรื�องอาหาร 
3. บุคคลสัปปายะ บุคคลเป็นที�สบายไม่คาํนึงถึงเรื�องของบุคคลภายในวดัหรือบุคคลที�

เกี�ยวขอ้งกบัวดั คนวดัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ พระภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา และเดก็วดั 
4. ธรรมสัปปายะ ธรรมที�เป็นสบาย วดั คือ เป็นสถานที�ปฏิบติัธรรม 
พระสุธีวรญาณ (ณรงค ์จิตฺตโสภโณ) (2549 : 274) ไดก้ล่าวถึง บทบาทสาธารณูปการ ไวว่้า 

การพฒันาสาธารณูปการน่าจะแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1. พฒันาวดั 2. พฒันาคนในวดั และ 3. พฒันา
ชุมชน และเมื�อกล่าวโดยสรุปแลว้ความมุ่งหมายของสาธารณูปการก็เพื�อบาํรุงรักษาและส่งเสริม
วดัให้เป็นที�อาํนวยประโยชน์แก่ประชาชนหรือแก่สังคมผูเ้ป็นเจ ้าของวดัให้วฒันาสถาพร
สืบไป ในปัจจุบนักิจการคณะสงฆแ์ละการพฒันาพระศาสนา ดา้นสาธารณูปการของวดั แบ่งไดเ้ป็น 
3 เรื�อง ดงันี'  

1. การบูรณะและพฒันาวดั 
2. การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ 
3. การดูแลรักษาและจดัการศาสนสมบติัของวดั 
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อนึ�ง งานดา้นสาธารณูปการทั'ง 3 ประเภท เมื�อแยกเป็นขอ้ยอ่ยแลว้ จะไดด้งันี'  
1. ขออนุญาตรื' อถอนและก่อสร้างศาสนวตัถุใหม่ 
2. ขอสร้างวดั ตั'งวดั วดัพฒันาตวัอยา่ง 
3. ขอยกวดัร้างเป็นวดัที�มีภิกษุจาํพรรษา 
4. ขอยกวดัเป็นพระอารามหลวง 
5. ขอยบุวดัรวมวดั 
6. วดัประสบอคัคีภยั วินาศภยั 
7. การประชุมตรวจการคณะสงฆ ์
8. การขอใชที้�ดินทางราชการ เพื�อสร้างวดั 
9. ระเบียบ กฎหมาย ที�เกี�ยวกบัสาธารณูปการ 
10. ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
11. งานของบประมาณอุดหนุนการบูรณะวดั 
มาณพ  พลไพรินทร์ (2541 : 294) ไดก้ล่าวถึง การบริหารวดัในดา้นสาธารณูปการของวดั ว่า 

งานสาธารณูปการสืบเนื�องมาจากหน่วยย่อยที�สาํคญัที�สุดของสถาบนัพระพุทธศาสนาในสังคมไทย 
คือ วดั คนไทยไปตั'งถิ�นฐานอยู่ ณ ที�ใด เมื�อรวมกนัขึ'นเป็นชุมชนก็เกิดความตอ้งการมีวดั มีพระสงฆ์
สาํหรับเป็นที�ทาํบุญบาํเพญ็กุศลตามประเพณี และเป็นที�บวชเรียนศึกษาของกุลบุตร จึงไดช่้วยกนั
สร้างวดัของตนหรือชุมชนนั'นขึ'น เมื�อสร้างเสร็จแลว้ก็จะอาราธนาพระสงฆม์าอยู่ประจาํ เป็นผูน้าํ
ทางศาสนาของชุมชน เป็นผูดู้แลรักษาและจดัการวดัของประชาชน เกิดเป็นกิจการของวดัและ
ของคณะสงฆขึ์'น การที�พระสงฆ์รับหน้าที�เป็นผูดู้แลรักษาและจดัการวดันี' ถือเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนและกิจการอื�นๆ ของวดั ลว้นเป็นกิจการที�เป็นการช่วยเหลือ อุดหนุน เกื'อกลูประชาชนผู ้
เป็นเจา้ของวดันั'นหรือประชาชนทั�วไป จึงไดเ้รียกกิจการเกี�ยวกบัการดูแลรักษาและจดัการวดัว่า การ
สาธารณูปการ 

สรุปไดว้่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ดา้นการสาธารณูปการ เป็นการบาํรุงรักษาและ
ส่งเสริมการสร้างวดัใหเ้ป็นที�อาํนวยประโยชนแ์ก่ประชาชนหรือสังคมผูเ้ป็นเจา้ของวดันั'นให้วฒันา
สถาพรสืบไป โดยปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่องเดิมภายในวดั รวมทั'งส่งเสริมกระบวนการ
ดาํเนินงานกิจกรรมพระศาสนาในวดัให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์ เพื�อสร้างวดัให้เป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนและเป็นแหล่งอารยธรรมอนัเจริญรุ่งเรือง มีศาสนวตัถุ ศาสนสถานอนัเป็น
เครื�องหมายแห่งศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 
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2.3.6 การบริหารกจิการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดาํเนินการช่วยเหลือสังคมทางวตัถุในรูปแบบต่างๆ 

ที�ไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั ไดแ้ก่ การสงเคราะห์ภิกษุสงฆส์ามเณร การสร้างถนนเขา้หมู่บา้น การให้
สถานที�เป็นแหล่งประปาหมู่บา้น การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน การช่วยเหลือผูป่้วย 
ผูย้ากไร้ การสร้างหอ้งสมุดโรงเรียน เป็นตน้ การสาธารณสงเคราะห์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ
ชาวบา้นในสิ�งที�พวกเขาตอ้งการและมีความจาํเป็นแลว้ ยงัเป็นการสร้างความผกูพนัระหว่างวดักบับา้น
อีกทางหนึ�งดว้ย (พระธวชัชยั จารุธมฺโม (ศรีสุข), 2553 : 60) และยงัมีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย
การสาธารณสงเคราะห์ไวห้ลายท่าน ดงันี'  

พุทธทาสภิกข ุ(2537 : 5) ไดก้ล่าววา่ พระสงฆแ์ละวดัควรสงเคราะห์ประชาชน ดงันี'  
1. ควรสงเคราะห์ฝ่ายจิตใจใหมี้สติปัญญา รู้จกัแกปั้ญหาดว้ยตนเอง 
2. ควรสงเคราะห์ทางดา้นศีลธรรม 
3. ควรสงเคราะห์ใหม้นุษยมี์ความสว่างทางวิญญาณ 
4. ควรสงเคราะห์ใหกิ้นอยูแ่ต่พอดี 
5. ควรสงเคราะห์ในการให้ธรรมมากกวา่ใหว้ตัถุ 
6. ควรสงเคราะห์ใหเ้ขามีความเขม้แขง็ 
พระธรรมปริยติัเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), 2548 : 25) ไดก้ล่าวถึง การบริหารวดั ดา้นการ

สาธารณสงเคราะห์ ไวว้่า เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน ทาํสะพาน ศาลาพกัร้อน 
โดยงานนี' จะมี อ.บ.ต. เขา้มาทาํหนา้ที�ส่วนที�คณะสงฆจ์ะช่วยสังคมได ้เช่น การช่วยเหลือผูย้ากไร้
เพราะถูกไฟไหมบ้า้น การจดัหน่วยบรรเทาสาธารณภยั หรือการจดับริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ 
ไม่เก็บค่านํ'าค่าไฟ ไม่เก็บค่าเจา้หนา้ที� หากเขามีศรัทธาก็จะทาํบุญ ซึ� งส่วนนี' จะช่วยบรรเทาทุกข์
ใหก้บัชาวบา้นที�เป็นพุทธศาสนิกชนได ้ตลอดทั'งใหก้ารช่วยเหลือสังคมทั'งภายในวดัและนอกวดั 
ภายในวดั เช่น อาํนวยความสะดวกแก่ผูม้าทาํบุญที�วดัใหเ้หมาะสมและวดัตอ้งสะอาดสะดวกสบาย 
ส่วนภายนอกวดั เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบา้นที�มีความทุกขเ์ท่าที�จะทาํไดอ้ยา่ดูดาย 

พระเทพปริยติัสุธี (วรวิทย ์ คงฺคป�ฺโญ), 2540 : 62 - 65) ไดก้ล่าวถึง การสาธารณสงเคราะห์ 
เป็นสิ�งที�เกิดขึ'นตามโอกาสอนัควร จะมีระเบียบปฏิบติัชดัเจน สาํหรับผูจ้ดัการสาธารณสงเคราะห์
โดยส่วนมาก ไดแ้ก่ วดัหรือเจา้อาวาส ซึ�งมีบทบญัญติัวา่ดว้ยหนา้ที�ของเจา้อาวาส ดงันี'  

1. จดักิจการของวดัใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 
2. เป็นธุระในการจดัการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์
3. ใหค้วามสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชนในการบาํเพญ็กศุล 
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พระมหาชวลิต ชาตเมธี (ดงแกว้) (2552 : 64) ไดก้ล่าวว่า การสงเคราะห์ที�เป็นหลกัของ
พระสงฆ ์คือ การสงเคราะห์ในดา้นจิตใจและวตัถุ  

1. ดา้นจิตใจ กระทาํไดโ้ดย 
 1.1 เป็นที�ปรึกษาและแนะนาํในปัญหาชีวิตและดา้นอื�นๆ เช่น ทางวิชาการบางอยา่ง 
 1.2 ทาํให้วดัร่มรื�น ร่มเย็น สมเป็นอารมณ์ให้ความร่มเย็นทางการปฏิบติัตนให้เป็น

แบบอย่างของผูด้าํเนินชีวิตอนัประเสริฐ เป็นที�ตั'งแห่งความเคารพ ศรัทธา เลื�อมใส และนับถือ 
สร้างความร่มเยน็เมื�อเห็นวดัและพระสงฆ ์ 

2. ดา้นวตัถุ กระทาํไดโ้ดย 
 2.1 แนะนาํชกัจูงให้ผูอื้�นกระทาํ เช่น การสาธารณูปโภค จดัใหมี้โรงเรียน โรงพยาบาล 

ถนน บ่อนํ'า เป็นตน้ 
 2.2 นาํสิ�งของหรือบริการที�รับจากผูอื้�นมาแบ่งปันใหมี้ประโยชน์กวา้งขวางออกไป คือ 

ทาํหนา้ที�เป็นสื�อกลางนาํไปบริการสงัคม  
พระราชรัตนมุนี (ชัยวฒัน์ ป�ฺญาสิริ, 2538 : 14) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัภารกิจดา้น

สาธาณสงเคราะห์ ว่าเป็นการจัดให้การสงเคราะห์ด้านต่างๆ แก่ประชาชนผูอุ้ปถมัภ์บาํรุงวดั 
ทายกทายิกาของวดั และประชาชนทั�วไป วดัเป็นส่วนหนึ� งของสังคม วดัอยู่ไดก้็ตอ้งพึ�งบา้น และ
บา้นอยู่ไดก้็ตอ้งพึ�งวดั วดัเป็นศูนยก์ลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที�พึ�งทางจิตใจของประชาชน 
เมื�อประชาชนเดือดร้อนในเรื�องใดเรื�องหนึ�งก็เป็นหนา้ที�ของวดัจะตอ้งจดัการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหนา้ที�ของวดั และเจา้อาวาสจะตอ้งดาํเนินการบริหารทุกดา้นเกี�ยวกบั
การสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที�วดัจะจดัได ้

กรมการศาสนา (2540 : 7) ไดก้ล่าวถึง ความสําคญัภารกิจดา้นสาธารณสงเคราะห์ ว่า 
การดาํเนินการช่วยเหลือสังคมทางวตัถุในรูปแบบต่างๆ ที�ไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั ไดแ้ก่ โครงการ
อุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที�วดั
ประสบภยัขาดแคลนวดัและเจา้อาวาส พระสงฆเ์ป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชนและสังคม เช่น ให้
สถานที�เป็นที�จดัประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดา้นอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเขา้หมู่บา้น 
การออมทรัพย ์ใหส้ถานที�เป็นแหล่งประปาหมู่บา้น การช่วยเหลือผูย้ากไร้ เป็นตน้ 

พระใบฎีกาสุชิน กิตฺติทินฺโน (แสงเพชร) (2554 : 59 - 60) ไดก้ล่าวว่า สาธารณสงเคราะห์ 
หมายถึง การดาํเนินกิจการเพื�อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน บุคคล หรือคณะบุคคล 
เวน้แต่การนั'นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเกื'อกลูอุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐ
หรือของเอกชนที�ดาํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์ หรือการช่วยเหลือเกื'อกูลสถานที�ซึ� งจะเป็น
สาธารณสมบติัหรือประชาชนทั�วไป และการเกื'อกูลทาํประโยชน์ร่วมกนัทั'งให้คาํแนะคาํสอน 
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ความคิด และวตัถุสิ�งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ถือว่าการใหธ้รรมเป็นทานย่อมชนะการให้
ทานทั'งปวง ฉะนั'นการสอนหนังสือก็ดี การแนะนาํที�เกี�ยวกบัความรู้ก็ดี จดัเป็นสาธารณประโยชน์
ทั'งนั'น และการสาธารณสงเคราะห์สามารถแยกตามลกัษณะ ไดด้งันี'  

1. การดาํเนินกิจการเพื�อช่วยเหลือเกื'อกุล เช่น หน่วยอบรม อบต. ห้องสมุดเพื�อประชาชน 
มลูนิธิเพื�อคนยากจน  

2. การช่วยเหลือเกื'อกลูกิจการของผูอื้�นซึ� งเป็นไปเพื�อการสาธารณประโยชน์ เช่น การพฒันา
หมู่บา้น การพฒันาวดั เป็นตน้  

3. การช่วยเหลือเกื'อกูลสถานที�อนัเป็นสาธารณสมบติั เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดคลอง 
การพฒันาก่อสร้างวดั พฒันาโรงเรียน เป็นตน้ 

4. การช่วยเหลือเกื'อกลูประชาชนทั�วไป เช่น การช่วยเหลือผูค้นที�ตกทุกขไ์ดย้ากเพราะภยั
ทางธรรมชาติ เช่น วาตภยั อุทกภยั อคัคีภยั เหล่านี' ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอื�นทั'งนั'น 
รวมทั'งการสงเคราะห์คนวยัชรา สถานเดก็กาํพร้า เป็นตน้ 
 สรุปไดว้่า การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานที�พระสงฆท์าํ
เพื�อสาธารณชน โดยบริหารจดัการตามหลกัซึ� งไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั�งของมหาเถรสมาคม และไม่ขดัต่อกฎหมายบา้นเมือง ไดแ้ก่ การสงเคราะห์
ภิกษุสามเณร การสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนกัเรียน การช่วยเหลือผูป่้วย ผูย้ากไร้ ผูป้ระสบภยั
พิบติัทางธรรมชาติต่างๆ เป็นตน้ ซึ� งการสาธารณสงเคราะห์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบา้น
ในสิ�งที�พวกเขาตอ้งการและมีความจาํเป็นแลว้ ยงัเป็นการสร้างความผูกพนัระหว่างวดักบับ้าน
อีกทางหนึ�งดว้ย 
 
2.4 ข้อมูลเกี�ยวกบัเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

เขตหนองแขม เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต ้
สภาพพื'นที�โดยทั�วไปเป็นที�ราบลุ่ม สภาพเศรษฐกิจดั'งเดิมขึ'นอยู่กบัการเกษตรกรรม แต่ปัจจุบนั
สภาพพื'นที�เปลี�ยนแปลงไป เนื�องจากชุมชนเมืองขยายตวัจากพื'นที�ชั'นใน มีผูย้า้ยถิ�นเขา้มาอยู่อาศยั
และประกอบอาชีพมากขึ'น พื'นที�การเกษตรจึงเริ�มถูกเปลี�ยนแปลงเป็นสถานที�ราชการ สถานศึกษา 
โรงพยาบาล สาธารณสุข สถานีโทรทศัน์ โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย ์และหมู่บา้นจดัสรร 

2.4.1 ที�ตั5งและอาณาเขต 
เขตหนองแขมตั'งอยูบ่นฝั�งธนบุรี (ทางตะวนัตกสุดของกรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตติดต่อ

กบัเขตการปกครองขา้งเคียง เรียงตามเขม็นาฬิกา ดงันี'  
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ทิศเหนือ ติดต่อกบัเขตทวีวฒันา มีคลองบางไผเ่ป็นเส้นแบ่งเขต 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัเขตบางแค มีคลองทวีวฒันา ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ) และ

ถนนบางบอน 3 เป็นเสน้แบ่งเขต 
ทิศใต ้ติดต่อกบัเขตบางบอน มีคลองหนามแดงเป็นเสน้แบ่งเขต 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอาํเภอกระทุ่มแบน (จงัหวดัสมุทรสาคร) และอาํเภอสามพราน 

(จงัหวดันครปฐม) มีคลองสี�วา (คลองตากล่อม) คลองภาษีเจริญ คลองศรีสาํราญ แนวแบ่งเขตการ
ปกครองกรุงเทพมหานครกบัจงัหวดัสมุทรสาคร และแนวแบ่งเขตการปกครองกรุงเทพมหานครกบั
จงัหวดันครปฐมเป็นเสน้แบ่งเขต 
 

2.4.2 ที�มาของชื�อเขต 
บริเวณแขวงหนองแขมในอดีตมีสภาพเป็นที�ราบลุ่ม บางแห่งมีนํ' าท่วมขงัตลอด (หนองนํ'า) 

และมีตน้แขม (หญา้ขนาดสูงชนิดหนึ� ง) ขึ'นอยู่หนาแน่นเป็นพง ก่อนหน้านั'นเคยมีชื�อเรียกว่า 
"หนองนํ'าแดง" แต่ถูกลืมไปแลว้ จนกระทั�งในปี พ.ศ. 2413 พระวินยัธร (คาํ) เจา้อาวาสวดัเชิงเลน 
ตาํบลบางชา้ง อาํเภอสามพราน เมืองนครปฐม ไดส้ร้างวดัขึ'นที�ริมหนองนํ'าแห่งหนึ�งและตั'งชื�อวดัว่า 
"วดัหนองแขม" ตามลกัษณะของพื'นที� ส่วนชาวบา้นก็ไดขุ้ดบ่อไวริ้มหนอง เพื�ออาศยัใชน้ํ' าจืดและ
เรียกวา่ "บ่อหนองแขม" 
 

2.4.3 ประวตั ิ
ต่อมาบริเวณหนองแขมซึ� งมีคลองภาษีเจริญตดัผ่านมีความเจริญและมีผูค้นเพิ�มขึ'น ในปี 

พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัตั'ง อาํเภอหนองแขม ขึ'นตรง
ต่อกระทรวงนครบาล เนื�องจากทรงเลง็เห็นว่า พื'นที�บริเวณดงักล่าวน่าจะเป็นศูนยก์ลางการพฒันา
ในย่านฝั�งตะวนัตกของพระนครได ้โดยอาํเภอหนองแขมสมยันั'นแบ่งออกเป็น 4 ตาํบล ไดแ้ก่ 
ตาํบลหนองแขม ตาํแหน่งกาํนนัมีชื�อว่าขุนขจรหนองแขมเขตร์ ตาํบลหนองคา้งพลู มีขุนประเทศ
หนองแขมขนัธ์เป็นกาํนนั ตาํบลหลกัหนึ�ง มีขุนหนองแขมกนิษฐศรเป็นกาํนนั และตาํบลหลกัสอง 
มีขุนภิบาลเขตร์นครเป็นกาํนัน ตั'งที�ว่าการอาํเภออยู่หน้าโรงจบักงั (บา้นพกัคนงาน) ของโรงสี
เหลียงเฮงฮวดในปัจจุบนั จนถึงปี พ.ศ. 2452 จึงยา้ยไปตั'งริมคลองภาษีเจริญฝั�งเหนือ บริเวณปากคลอง
มหาศร หมู่ที� 5 ตาํบลหนองแขม 

ครั' นในปี พ.ศ. 2472 ทางการไดล้ดฐานะอาํเภอหนองแขมลงเป็น กิ�งอาํเภอหนองแขม 
ขึ'นกับอาํเภอภาษีเจริญ จงัหวดัธนบุรี กระทรวงมหาดไทยไดย้กฐานะทอ้งที�ริมคลองภาษีเจริญ 
(บางส่วน) ของตาํบลหนองแขมขึ'นเป็นสุขาภิบาลหนองแขมในปี พ.ศ. 2499  
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จนถึงปี พ.ศ. 2501 เมื�อสภาพท้องที�มีความเจริญมากขึ'น จึงมีพระราชกฤษฎีกาให้จดัตั'ง 
อาํเภอหนองแขม ขึ'นอีกครั' ง ประกอบดว้ยเขตการปกครองย่อย 3 ตาํบล เนื�องจากตาํบลหลกัหนึ�ง
ซึ� งภายหลงัเปลี�ยนชื�อเป็นตาํบลบางแคนั'นยงัคงอยู่ในการปกครองของอาํเภอภาษีเจริญจนกระทั�งมี
ประกาศคณะปฏิวติัใหร้วมจงัหวดัธนบุรีกบัจงัหวดัพระนครเขา้ดว้ยกนัเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ในปี พ.ศ. 2514 และเปลี�ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 โดยยุบเลิกการปกครอง
ทอ้งถิ�นแบบสุขาภิบาล รวมทั'งเปลี�ยนคาํเรียกเขตการปกครองใหม่ อาํเภอหนองแขมจึงไดรั้บการ
เปลี�ยนแปลงฐานะเป็น เขตหนองแขม และในปี พ.ศ. 2521 ไดย้า้ยที�ว่าการเขตจากปากคลองมหาศร 
มาตั'งที�หมู่ที� 7 แขวงหนองคา้งพล ูซึ� งเป็นที�ตั'งสาํนกังานเขตปัจจุบนั  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 กระทรวงมหาดไทยไดแ้ยกแขวงหลกัสอง (เฉพาะทางฟากตะวนัออก
ของซอยเพชรเกษม 69 และถนนบางบอน 3) ไปจดัตั'งเป็นเขตบางแค ส่วนพื'นที�แขวงหลกัสองเดิม 
(ที�อยู่ทางฟากตะวนัตก) ถกูรวมเป็นส่วนหนึ�งของแขวงหนองคา้งพลแูละแขวงหนองแขม 
 

2.4.4 วดัในเขตหนองแขม 
 2.4.4.1 วดัหนองแขม 
 วดัหนองแขม สร้างขึ'นเมื�อปี พ.ศ. 2413 เพื�อเป็นที�บรรจุอฐิัธาตุของบุพการี สถานศึกษา 
และบาํเพ็ญบุญของชาวบ้านหัวย่าน จงัหวดันครปฐม ที�อพยพมาอยู่แถบหนองแขม ตั'งชื�อว่า 
“วดัหนองแขม” เนื�องจากมีหนองนํ'าปกคลุมดว้ยตน้แขมอยู่ใกลว้ดั และต่อมากลายเป็นชื�อตาํบล
หนองแขม สิ�งสาํคญัในวดัหนองแขม ไดแ้ก่ พระมหากจัจายนะ (หลวงพ่อโต) รูปหล่อพระครู
วิทยาวรคุณ (หลวงพ่อพร) ขนาดเท่าองคจ์ริง ซึ� งคณะศิษยานุศิษยไ์ดร่้วมกนัสร้างขึ'นเมื�อ พ.ศ. 2468 
และยงัมีรอยพระพุทธบาทจาํลองประดิษฐานในมณฑป โดยมีการจดังานปิดทองรอยพระพุทธบาท
จาํลองนี' ในช่วงเดือนสามของทุกปี 
 2.4.4.2 วดัไผเ่ลี'ยง 
 วดัไผ่เลี' ยง สร้างขึ' นเมื�อปี พ.ศ. 2526 โดยมีแม่เลี' ยงและแม่ไผ่ เป็นผูถ้วายที�ดิน 
เพื�อสร้างวดั เดิมที�เป็นสาํนกัปฏิบติัธรรม ซึ� งมี พระมหายงยุทธ  อุปคุตฺโต (สุขเงิน) เป็นประธานสงฆ์
ต่อมาเป็นเจา้อาวาสจนกระทั�งปัจจุบนั 

 2.4.4.3 วดัศรีนวลธรรมวิมล 
 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523 พระครูสุนทรธรรมวิมล หรือ หลวงพ่อทวีศกัดิw  ชุตินธโร 
ไดเ้ดินทางมาปักกลดใตต้น้ไมริ้มหนองนํ'าใหญ่ในอาํเภอหนองแขม เพื�อปฏิบติัภาวนาบาํเพญ็ธรรม 
ต่อมานายธนิตย ์ มาศรีนวล ชาวบา้นในละแวกนั'นมีจิตศรัทธาบริจาคที�ดินใหจ้าํนวน 44 ไร่ โดยแบ่ง 
เป็นเนื'อที�ของวดั 26 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา เป็นที�สร้างวดั ชื�อ “วดัศรีนวลธรรมวิมล” ตามชื�อสกุล
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ของผูบ้ริจาค โดยที�ดินส่วนหนึ� งไดก่้อสร้างเป็นโรงเรียนวดัศรีนวลธรรมวิมล ปัจจุบนั พระครูสุนทร
ธรรมวิมล เป็นเจา้อาวาสวดัศรีนวลธรรมวิมล และเป็นผูที้�ไดชื้�อว่าเป็นพระนกัพฒันารูปหนึ� งที�ทาํให้
พื'นที�ชายขอบของอาํเภอหนองแขมเริ�มมีความเปลี�ยนแปลงและเจริญมากขึ'น ท่านเป็นผูบ้ริจาคและ
ก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศกัดิw  ชุตินธโรอุทิศ เพื�อให้บริการแก่ประชาชนในบริเวณใกลเ้คียง 
และไดบ้ริจาคที�ดินและก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร เพื�อสร้างเสริมทกัษะให้กบั
บุคคลทั�วไปใหมี้อาชีพทาํกินอยา่งสุจริต 
 2.4.4.4 วดัทองเนียม 
 วดัทองเนียม แขวงหนองแขม เดิมที�ดินผืนนี' เป็นพื'นที�ทาํสวนและทาํบ่อกุง้มาก่อน 
โดยมีนายมา้น-นางเหว่า  ทองเนียม เจา้ของที�ดิน ไดมี้ความประสงค์จะอุทิศที�ดินดงักล่าว ทาํเป็น
สาธารณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม จึงไดอุ้ทิศที�ดินผืนนี'  เพื�อจดัสร้างเป็นวดัในบวร
พระพุทธศาสนาใหป้ระชาชนทั�วไปในเขตหนองแขมและบริเวณใกลเ้คียงไดบ้าํเพ็ญบุญและปฏิบติั
ธรรม ซึ� งในวนัที� 17 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศตั'ง เป็นวดัใน
พระพุทธศาสนา ชื�อว่า “วดัทองเนียม” ตามชื�อสกุลของนาย มา้น-นางเหว่า  ทองเนียม อยู่ใน
สังกดัคณะธรรมยุต มีพื'นที�จาํนวน 6 ไร่ 3 งาน 
 2.4.4.5 วดัหลกัสาม 
 วดัหลกัสาม เดิมชื�อ สาํนกัสงฆพ์ระอาทิตย ์พระจนัทร์ ตั'งอยู่ที�ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั�งใต ้แขวงหนองแขม พ.ศ. 2515 นายชวลิต  เงินลา้น กบัเพื�อน ไดมี้จิตศรัทธาตั'งสํานกัสงฆขึ์'น 
มีเจา้อาวาสองคแ์รก คือ พระครูสังฆรักษแ์กว้ สัจจวโร วนัที� 31 สิงหาคม พ.ศ. 2531 ไดรั้บอนุญาต
จากมหาเถรสมาคม ประกาศตั'งเป็นวดัขึ'นในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วดัหลกัสาม” โดยมีพระครู 
สงัฆรักษแ์กว้ สัจจวโร เป็นเจา้อาวาส 
 2.4.4.6 วดัอุดมรังสี 
 เป็นวดัที�สร้างขึ'นใหม่ซึ� งไดรั้บอนุญาตให้สร้างเมื�อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2501 เมื�อวนัที� 
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 เกี�ยวกบันามวดัใชค้าํว่า “อุดม” ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของนามสกุลผูส้ร้างวดัและ
ถวายที�ดินให ้ประกอบกบัคาํวา่ “รังสี” หมายถึง วดัอนัเป็นแดนให้รัศมีหรือแสงสว่างมาก วดันี' ไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื�อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2508 ไดป้ระกอบพิธีผกูพนัธสีมาเมื�อ 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2516 ตั'งอยู ่ 11 หมู่ที�  7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู มีเนื'อที� 13 ไร่  3 งาน 69 
ตารางวา พื'นที�ตั'งวดัเป็นที�ราบลุ ่มติดกบัถนนเพชรเกษม ใกลเ้คียงกบัคลองมหาศร การ
คมนาคมสะดวก อาคารเสนาสนะ มีอุโบสถกวา้ง 25 เมตร ยาว 35 เมตร สร้างเมื�อ พ.ศ. 2503 กุฎิ
สงฆ์ จาํนวน 18 หลงั ศาลาการเปรียญ กวา้ง 22 เมตร ยาว 44 เมตร สําหรับปูชนียวตัถุ มีประ
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ประธานนามว่า “พระพุทธรังสี” หลวงพ่อขาว และพระพุทธรูปปางต่างๆ รูปเหมือนสมเด็จพระ
พุฒาจารย ์(โต พรหมรังสี) รอยพระพุทธบาทจาํลอง 
 2.4.4.7 วดัวงษล์าภาราม 
 ก่อสร้างเมื�อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 โดยการนําของพระเดชพระคุณเทพ     
สิทธิมุนี (โชดก์) วดัมหาธาตุฯ ประธานฝ่ายสงฆ ์และพนัเอก (พิเศษ) สาลี�  ปาลากุล เจา้ของห้างขายยา
โพธิพิสากลโอสถ ประธานฝ่ายฆราวาส มีพระจาํรัสสุทธิเตโช เป็นผูส้ร้าง สาํหรับที�ดินในการ
จดัสร้างวดัครั' งนี'  มีนายแพทยว์ินิจ  วงษด์นตรี และผูร่้วมสกุลวงษด์นตรีท่านอื�นอีก ไดบ้ริจาคที�ดิน 
จาํนวน 11 ไร่ และทางวดัจดัซื'อเพิ�มเติมอีก จาํนวน 19 ไร่ รวมเนื'อที�ทั'งหมด 30 ไร่ วดัไดร้ับ
ประกาศตั'งเป็นวดัเมื�อ 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2528 ไดชื้�อว่า “วดัวงษล์าภาราม” ตามสกุลของผูอุ้ปถมัป์
ถวายที�ดิน ที�ตั'ง 6 ซ.108 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
2.5 งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง 

 
พระธวชัชยั จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553 : 90-97) ไดศ้ึกษาเรื�อง ประสิทธิภาพการ

บริหารกิจการคณะสงฆ ์: กรณีศึกษา วดัในอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 
1. ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×� = 3.59) 

เมื�อพิจารณาในแต่ละดา้น พระภิกษุสามเณรและประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆอ์ยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรและประชาชนที�มีต่อประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ์พบว่า สถานภาพ อายุ พรรษา ตาํแหน่ง การศึกษานกัธรรม และการศึกษา
สายสามญั เพศ สถานภาพ อาชีพ ตลอดจนถึงทกัษะและประสบการณ์ชีวิตในการปฏิบติัหนา้ที�ของ
พระภิกษุสามเณร ประชาชนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระใบฎีกาสุชิน กิตฺติทินฺโน (แสงเพชร) (2554 : 87) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆใ์นอาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่  

1. ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (×�  = 3.07) 
เมื�อพิจารณาในแต่ละดา้น พบว่า พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆอ์ยูใ่นระดบัมาก ในดา้นการสาธารณูปการ ส่วนดา้นอื�นๆ พระภิกษุสามเณรมีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
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2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจา้อาวาสและพระภิกษุสามเณรที�มีต่อประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ์พบว่า สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิการศึกษาทางธรรม 
และวฒิุการศึกษาทางเปรียญธรรม โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้ 

พระจอมหาญ จนฺทิมาวโํส (จาํคาํ) (2556 : 71) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์ ผลการวิจยัพบวา่  

1. ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×� = 3.58) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นการปกครอง และดา้นการ
สาธารณสงเคราะห์ ส่วนดา้นอื�นๆ ที�เหลือ คือ ดา้นการศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการ
เผยแผพ่ระพุทธศาสนา และดา้นการสาธารณูปการ อยูใ่นระดบัมาก  

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที์�มีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์ พบวา่ สถานภาพ อาย ุพรรษา การศึกษาสายสามญั 
การศึกษานกัธรรม และตาํแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนม่าร์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ� งยอมรับ
สมมติฐานที�ตั'งไว ้ 

พระอธิการมนสั ป�ฺาวฑฺฒโน (เง่อสวสัดิw ) (2555 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการกิจการคณะสงฆด์า้นการเผยแผ่ของพระสังฆาธิการในอาํเภอจอมบึง จงัหวดัราชบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่  

1. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการเผยแผ่ โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
นอ้ย (×� = 2.42) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเทคนิคการเผยแผ่ (×� = 2.52) และดา้นสื�อใน
การเผยแผ่ (×�= 2.54) อยู่ในระดบัปานกลางทั'งสองดา้น ส่วนดา้นนโยบายการเผยแผ่ ดา้น
บุคลากรผูเ้ผยแผ ่และดา้นรูปแบบการเผยแผ ่อยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะสงฆแ์ละพระสังฆาธิการที�มีต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการกิจการคณะสงฆ์ ดา้นการเผยแผ่ พบว่า สถานภาพ ไม่ทาํให้เกิดความคิดเห็น
ที�แตกต่างกนั เป็นการปฏิเสธสมมติฐานของการวิจยั ส่วนสถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิทางการศึกษา
สามญั วุฒิทางการศึกษานักธรรม และวุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม มีผลทาํให้ความคิดเห็นของ
คณะสงฆแ์ละพระสังฆาธิการที�มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการกิจการคณะสงฆ ์ดา้นการเผยแผ ่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 เป็นการยอมรับสมมติฐานของการวิจยั  

พระใบฎีกาดุสิต จนฺทโชโต (สุกรี) (2555 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพการ
บ ริห า ร จ ดั ก า ร ด า้ น กา ร ศ ึก ษ า ส ง เ ค ร า ะ ห ์ข อ งค ณ ะ ส ง ฆ ใ์ น อํา เ ภ อ น ค ร ห ล ว ง  จ งั ห ว ดั
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจยัพบวา่ 
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1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระลกูวดั จาํนวน 118 รูป คิดเป็นร้อยละ 67.4 มีอายุ
ระหวา่ง 20 - 30 ปี จาํนวน 52 รูป คิดเป็นร้อยละ 29.7 มีจาํนวนพรรษา 5 - 10 พรรษา จาํนวน 55 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีวุฒิการศึกษาสายสามญัอยู่ในระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 157 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 89.7 มีวุฒิการศึกษาระดบันักธรรมเอก จาํนวน 63 รูป คิดเป็นร้อยละ 36.0 และไม่มีวุฒิ
เปรียญธรรม จาํนวน 156 รูป คิดเป็นร้อยละ 89.1 

2. ความคิดเห็นของพระสงฆที์�มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง (×�= 3.26) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการจดัตั'งทุน
สงเคราะห์การศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง (×�= 3.39) ดา้นการจดัหาอุปกรณ์การศึกษา อยู่ในระดบั
ปานกลาง (×�= 3.20) และดา้นการพฒันาสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง (×�= 3.12) 

3. การเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นของพระสงฆที์�มีต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการดา้นการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆใ์นอาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํแนก
ตามสถานภาพ อายุ จาํนวนพรรษา วุฒิทางการศึกษานักธรรม และวุฒิทางการศึกษาเปรียญธรรม 
ไม่แตกต่างกนั ส่วนพระสงัฆาธิการที�มีวุฒิทางการศึกษาสายสามญั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 

พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม) (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการวดัของพระสังฆาธิการในอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
(×� = 3.62) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ อยู่ในระดบัปานกลาง (×� = 3.44) 
ส่วนดา้นอื�นๆ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของพระสังฆาธิการในอาํเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ จาํแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่า ดา้นอายุ มีผลทาํให้ความคิดเห็นที�มีต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของ
พระสงัฆาธิการในอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมี
นัยสําคญัที�ระดบั 0.01 ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั'งไว ้ ส่วนดา้นพรรษา วุฒิการศึกษาสามญั 
วฒิุการศึกษานกัธรรม และวฒิุการศึกษาเปรียญธรรม ไม่มีผลทาํใหเ้กิดความคิดเห็นที�แตกต่างกนั  

พระครูวินยัธรสมชาย สุวิชาโน (อยูส่าํราญ) (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆใ์นอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×� = 3.69) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปกครอง ดา้นการศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
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ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ดา้นการสาธารณูปการ และดา้นการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดบั
มากทุกดา้น 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆที์�มีต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร 
ไดแ้ก่ อาย ุพรรษา วฒิุการศึกษาสามญั วฒิุการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า 
สถานภาพส่วนบุคคลดา้นวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีผลทาํให้ความคิดเห็นของพระสงฆที์�มีต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นอาํเภอเขายอ้ย จงัหวดัเพชรบุรี แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ� งเป็นการยอมรับสมมติฐานที�ตั'งไว ้ส่วนสถานภาพส่วนบุคคลดา้นอื�นๆ 
ไม่พบความแตกต่าง ซึ� งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระครูสนัติญาณประยุต (ไพโรจน์ สนฺตจิตฺโต) (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบวา่  

1. ระดบัประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง 
(×�= 3.32) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปกครอง อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นอื�นๆ 
อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ที�มีอายุ พรรษา ตาํแหน่งทางคณะสงฆ์ 
ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหน่ง และวุฒิการศึกษาแผนกสามญัศึกษา ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ์อาํเภอเมือง จงัหวดัลพบุรี ในภาพรวม แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั 0.01 ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานที�ตั'งไว ้ส่วนพระสงฆที์�มีวุฒิการศึกษาแผนกนกัธรรมและ
วุฒิการศึกษาแผนกบาลี ต่างกนั มีประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์อาํเภอเมือง จงัหวดั
ลพบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ซึ� งปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระครูวิชยัธรรมานุกลู (วนัชยั ฉนฺทธมฺโม) (2555 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ ์วดัสระสี�เหลี�ยม อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์โดยรวม อยู่ในระดบั
มากที�สุด (×� = 4.56) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการปกครอง ดา้นการศาสนศึกษา ดา้นการ 
ศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ดา้นการสาธารณูปการ และดา้นการสาธารณสงเคราะห์ 
อยูใ่นระดบัมากที�สุดทุกดา้น 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนชนต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์วดัสระสี�เหลี�ยม อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที�มีเพศ และอาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นไม่ต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้
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ส่วนประชาชนที�มีอายุ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการเขา้วดั มีความคิดเห็นต่างกนั จึง
ยอมรับสมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระมหากมล โปร่งใจ (ขนฺติธโร) (2550 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื� อง ประสิทธิภาพการ
บริหารงานคณะสงฆ์ อาํเภอป่าซาง จังหวดัลาํพูน ผลการวิจยัพบว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในเขต
อํา เภอป่าซางมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน อยู่ในระดับปานกลาง คือมีความเข้าใจใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ�มเติม พ.ศ. 2535 เพื�อเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารงานคณะสงฆเ์ป็นอย่างดี โดยเฉพาะในเรื� องคณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหา
เถรสมาคมและเรื� องการแต่งตั'งถอดถอนพระอุปัชฌาย ์ เจา้อาวาส รองเจ้าอาวาส ผูช้่วยเจา้
อาวาส พระภิกษุอนัเกี�ยวกบัตาํแหน่งการปกครองคณะสงฆต์าํแหน่งอื�นๆ และไวยาวจักรให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีกาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม แต่พระสงฆส่์วนมากมีระดบัการปฏิบติั
ตามหลกัและวิธีการในการบริหารจดัการของการบริหารงานพระสังฆาธิการอยู่ในระดบัปานกลาง
ค่อนขา้งนอ้ย ซึ� งถือไดว้่าเป็นจุดอ่อนในการบริหารงานคณะสงฆ ์และจากแบบสอบถามปลายเปิด
มีแนวโนม้ตอบไปในทางเดียวกนัว่า พระสงฆใ์นระดบัปกครองขาดความสามคัคีและมีการเล่น
พรรคเล่นพวก เพื�อผลประโยชน์ในการเลื�อนตาํแหน่งสมณศักดิw ด้วย ซึ� งถือได้ว่าเป็นภาวะ
การเมืองในองคก์ร ทาํใหไ้ดรั้บความยติุธรรมไม่เท่ากนัในวงการสงฆใ์นปัจจุบนั 

พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ป�ฺาวชิโร) (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการวดั ดา้นการปกครอง โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ซึ� งสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการผูมี้ตาํแหน่งหนา้ที�ทางการปกครองไดใ้ห้ความสําคญักบัการ
ปกครอง เพื�อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินยั กฎหมายบา้นเมือง กฎระเบียบคาํสั�ง 
ประกาศของมหาเถรสมาคม ดา้นการศาสนศึกษา โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า 
งานดา้นศาสนศึกษาในเขตธนบุรีควรตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ขในบางบางประการ เช่น รณรงคใ์ห้
มีการอบรมบาลีและนกัธรรมก่อนสอบ และสรรหาพฒันาครูสอนนกัธรรมบาลี เป็นตน้ ดา้น
การศึกษาสงัเคราะห์ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการให้ความสําคญังาน
ดา้นนี'  ซึ� งเป็นบทบาทของวดัและคณะสงฆม์าตั'งแต่โบราณ ดว้ยความร่วมมือของบา้น วดั และ
โรงเรียน ดา้นการเผยแผ ่ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ควรตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข เช่น อบรม
พระสงฆส์ามเณรใหรู้้จกัวิธีการเผยแผ่ธรรมะ โดยการจดัให้มีการเทศน์บรรยายในวนัสําคญัทาง
ศาสนา และจดัตั'งห้องสมุดภายในวดั เพื�อประโยชน์ในการศึกษาแก่พระสงฆ์ สามเณร และ
ประชาชน ดา้นการสาธารณูปการ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการในเขต
ธนบุรีให้ความสําคญักบัการก่อสร้างถาวรวตัถุ การบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานและศาสนวตัถุ และ
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ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ควรมีการปรับปรุงในบางประการ เช่น 
การช่วยเหลือผูป้ระสบภยัธรรมชาติ จดัตั'งหน่วยอบรมพุทธศาสนิกชนบริเวณวดั และดาํเนินการ
สาธารณสงเคราะห์ ดว้ยการพฒันา สร้างถนน ขดุลอกคูคลอง เป็นตน้ 

พระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของพระสงัฆาธิการในอาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×�  = 3.69) 
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการบาํรุงรักษาวดั จดักิจการ และศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไป
ดว้ยดี มีประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×� = 3.75) 
ดา้นการปกครองสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถที์�มีที�อยู่หรือพาํนักอยู่ในวดันั'น ปฏิบติัตาม
พระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (×�	= 3.74) ดา้นการเป็นธุระในการ 
ศึกษาอบรมและสั�งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(×�= 3.64) และดา้นให้ความสะดวกตามสมควรในการบาํเพ็ญกุศล ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก 
(×� = 3.63) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอาํเภอภาชี 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สายสามญั วฒิุการศึกษาทางธรรม ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง และตาํบลที�อยู่ของพระสังฆาธิการ พบว่า 
พระสังฆาธิการที�มีอายุและตาํบลที�อยู่ของพระสังฆาธิการต่างกนั มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพของการ
บริหารงาน แตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ� งยอมรับสมมติฐานที�ตั'งไว ้
ส่วนพระสังฆาธิการที�มีพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามญั วุฒิการศึกษาทางธรรม และระยะเวลา
การดาํรง มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพฒัน์) (2551 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเรื�อง การบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พระสังฆาธิการในจงัหวดับุรีรัมย ์มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในดา้นการปกครอง อยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหว ัดบุรีรัมย์ พบว่า 
พระสังฆาธิการที�มีอายุ ตาํแหน่งพระสังฆาธิการ จาํนวนพรรษา วุฒิการศึกษาทางสามญั วุฒิการศึกษา



61 

ทางธรรม วฒิุการศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ในการปฏิบติัหนา้ที�ของพระสังฆาธิการ
แตกต่างกนั มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ไม่แตกต่างกนั 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชยัพงศ์) (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบวา่ 

1. พระภิกษุสามเณร มีทศันะต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดั
นนทบุรี โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (×�	= 3.73) เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พระภิกษุสามเณร 
มีทศันะต่อประสิทธิภาพในการบริหารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดันนทบุรี อยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
โดยมีค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นการศึกษา อบรม และสั�งสอน (×�	= 3.95) ดา้นการบาํรุง 
รักษาวดั จดักิจการ และศาสนสมบติั (×�	= 3.78) ดา้นการให้ความสะดวกในการบาํเพญ็กุศล (×�= 3.61) 
และดา้นการบริหารและการปกครอง (×�= 3.56) ตามลาํดบั 

2. การเปรียบเทียบทศันะของพระภิกษุสามเณรต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจา้อาวาส
ในจงัหวดันนทบุรี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ พระภิกษุและสามเณร มีทศันะต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานของเจา้อาวาส ไม่แตกต่างกนั ตาม สถานภาพ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานกัธรรม 
วฒิุการศึกษาเปรียญธรรม และวฒิุการศึกษาสามญั จึงปฏิเสธสมมติฐานที�ตั'งไว ้

พระครูวิบูลเจติยาภิรม (ทวี มีสุข) (2544  : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง การบริหารกิจการ
คณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ : กรณีศึกษา วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร อาํเภอเมืองนครปฐม 
จงัหวดันครปฐม ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การบริหารกิจการคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย ดงันี'  ดา้นการ
สาธารณสงเคราะห์ ดา้นการสาธารณูปการ ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดา้นการศาสนศึกษา 
ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นการปกครอง ตามลาํดบั  

2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ จาํแนกตามคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคล พบว่า พระภิกษุที� มีอายุพรรษา วุฒิการศึกษาสามญั วุฒิการศึกษาทางธรรม และ
วุฒิการศึกษาทางบาลีต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั  

พระปลดัวรรณไชย มะยงค์ (2558 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์โดยหลกัทศพิธราชธรรมในจงัหวดัชุมพร ผลการวิจยัพบวา่ 

1. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ โดยรวม อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการสาธารณูปการ 
ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ และดา้นการปกครอง ส่วนหลกัทศพิธราชธรรม โดยรวม อยู่ในระดบัมาก 
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ไดแ้ก่ อวิหิงสาคือ การไม่เบียดเบียนใคร อวิโรธนะ คือ การไม่ขดัแยง้กบัใคร ขนัติ คือ ความอดทน 
อดกลั'น ตามลาํดบั  

2. ความสัมพนัธ์ระหว่างการนาํหลกัทศพิธราชธรรมกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์พบว่า 
โดยรวมมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัทางบวกในระดบัสูง (r = 0.83) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั 0.01 เมื�อพิจารณารายดา้น 3 อนัดบัแรก พบวา่ ดา้นการศาสนศึกษามีความสัมพนัธ์มากที�สุด 
(r = 0.84) รองลงมาคือ ดา้นการสาธารณูปการ (r = 0.80) และดา้นการศึกษาสงเคราะห์ (r = 0.77) 

3. แนวทางที�เหมาะสมในการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นจงัหวดัชุมพร ไดแ้ก่ การปกครอง
คณะสงฆ ์โดยใชห้ลกัธรรมาธิปไตยที�เนน้การแต่งตั'งเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอาํเภอ เป็นตน้ ตามลาํดบั
ความอาวโุส และมีการกระจายอาํนาจในการบริหาร รวมทั'งยึดหลกัพระธรรมวินยัของเถระสมาคม 

พระมหาฐณวฒัน์ ศรีประเสริฐ (2553 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื�อง การบริหารจดัการ
ภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจงัหวดัสิงห์บุรี ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวม วดัมีความ
พร้อมไม่เท่ากนัในการจดัการศึกษา ส่วนการบริหารจดัการภารกิจคณะสงฆใ์นเขตการปกครองเป็น
หนา้ที�สาํคญัของเจา้อาวาส และปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารจดัการภารกิจ
คณะสงฆ์ ค่าความสัมพนัธ์การบริหารจดัการภารกิจคณะสงฆแ์ละผลการวิเคราะห์สังเคราะห์
รูปแบบการบริหารจดัการภารกิจของคณะสงฆ์ พบว่า ดา้นการศึกษานั'น คณะสงฆ์ควรเป็นผู ้
กาํหนดหลกัสูตรการเรียนการสอนในแผนกสามญัเอง ส่วนดา้นการปกครอง คณะสงฆค์วรใหพ้ระ
ในวดัทุกรูปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาํงานเป็นทีม ดา้นสาธารณูปการ คณะสงฆค์วรจดัทาํแผน
บริหารความเสี�ยงในการใชท้รัพยากรและอุปกรณ์ต่างๆ ของวดั เพื�อป้องกนัการชาํรุดสูญหาย
และควรจดัให้มีการทาํรายงานทรัพยสิ์นของวดั 

รัฐพงศ์ บุญญานุวตัร (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื� อง ปัจจัยที�มีความสัมพนัธ์ต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสวดัในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 
ทกัษะการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส โดยภาพรวมและรายดา้น ทั' ง 3 ดา้น อยู่ในระดบัมาก
ที�สุด ลาํดบัแรก ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ รองลงมา ดา้นเทคนิค และดา้นความคิดรวบยอด ตามลาํดบั 
สาํหรับภาวะผูน้าํของเจา้อาวาส โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากที�สุด และหากพิจารณาเป็นรายดา้น 
ทั'ง 7 ดา้น ลาํดบัแรก ดา้นความยุติธรรม อยู่ในระดบัมากที�สุด รองลงมา ดา้นความมีชีวิตชีวาและ
จิตใจเขม้แข็งอดทน อยู่ในระดบัมากที�สุด และดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมากที�สุด 
ตามลาํดบั ส่วนลาํดบัสุดทา้ย ดา้นความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัมาก ส่วนประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส โดยภาพรวมและรายดา้น 6 ดา้น อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ลาํดบั
แรก ดา้นการปกครอง รองลงมา ดา้นการเผยแผ่ศาสนาธรรม และดา้นการศาสนาศึกษา 
ตามลาํดบั ส่วนลาํดบัสุดทา้ย คือ ดา้นการสาธารณูปการ 
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พระมหาคนอง จนัทร์คาํลอย (2556 : บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการ
บริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสในชนบท กรณีศึกษา วดัในเขตการปกครองคณะสงฆอ์าํเภอวงัยาง 
จงัหวดันครพนม พบว่า ระดบัการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาสในชนบท ของพระสงฆใ์นเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อาํเภอวงัยาง จงัหวดันครพนม อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัที�มีผลต่อ
การบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล อนัมีอายุ ระดบัการศึกษา และปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ การรับรู้นโยบายการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส ภาวะผูน้าํของ
เจา้อาวาส และการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการวดัของเจา้อาวาส อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั 0.05 
 
2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง ผูวิ้จยักาํหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจยั ดงันี'  
   ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 

  (Independent Variables)           (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

  1. ตาํแหน่งทางสงฆ ์

  2. จาํนวนพรรษา 
  3. วฒิุการศึกษาสามญั 
  4. ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ 

ประสิทธิภาพการบริหารงาน 

กจิการคณะสงฆ์ 
  1. การปกครอง 
  2. การศาสนศึกษา 
  3. การศึกษาสงเคราะห์ 
  4. การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
  5. การสาธารณูปการ 
  6. การสาธารณสงเคราะห์ 



บทที� 3 

ระเบยีบวิธกีารวิจยั 
 

การศึกษาวิจยัเรื�อง ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานครในครั' งนี'  เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื�อให้การวิจยัเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที�กาํหนดไวผู้วิ้จยัไดด้าํเนินการวิจยัดงันี'  
 3.1 สมมติฐานการวิจยั 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

3.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

3.4 การรวบรวมขอ้มลู 

3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1 สมมติฐานการวิจยั 

  

สมมติฐานที� 1 คณะสงฆที์�มีตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆแ์ตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 2 คณะสงฆที์�มีจาํนวนพรรษาต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆแ์ตกต่างกนั 

สมมติฐานที�  3 คณะสงฆ์ที� มีระดับวุฒิการศึกษาสามญัต่างกัน มีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆต่์างกนั 

สมมติฐานที� 4 คณะสงฆ์ที�มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆแ์ตกต่างกนั 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (population and sampling)  

      การวิจยันี'  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเฉพาะวดัในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย คือพระภิกษุ สามเณรทั'งหมด จาํนวน 195 รูป สาเหตุที�เลือกกลุ่มประชากรนี' เพราะมี
ความน่าเชื�อถือมากสาํหรับการใหข้อ้มลูดา้นการบริหารกิจการคณะสงฆ ์สะดวก ประหยดัเวลาและ
ค่าใชจ่้าย เหตุผลที�เลือกพื'นที�ดงักล่าวเนื�องจากวดัในเขตหนองแขมซึ� งเป็นเขตเลก็แต่สามารถสร้าง
โรงพยาบาล และศูนยก์ารเรียนรู้ฝึกวิชาชีพแก่คนทั�วไป  
 

  3.2.1 รายการกลุ่มตวัอย่าง 

                 กลุ่มตวัอย่างแต่ละวดัจะมีจาํนวนขนาดประชากรกแตกต่างกนั มีรายการดงัได้
แสดงไวใ้นตารางที� 3.1 

 

ตารางที� 3.1 รายละเอียดกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละวดั 

 

วดั จํานวนประชากรกลุ่มตวัอย่าง ร้อยละ 

1. หนองแขม 25 12.82 

2. ศรีนวล 3 1.54 

3. หลกัสาม 23 11.79 

4. อุดมรังสี 57 29.23 

5. ไผเ่ลี'ยง 41 21.03 

6. วงษล์าภาราม 21 10.77 

7. วดัทองเนียม 25 12.82 

รวม 195 100 

 

3.3 เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

 

3.3.1 เครื�องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจ ัยในครั' งนี' ผูว้ิจ ัยได้ใช้เครื� องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี'  
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ตอนที� 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ ตาํแหน่งทางสงฆ ์จาํนวน
พรรษา วุฒิการศึกษาสามญั และประสบการณ์ในการบริหารจดัการขอ้คาํถามมีลกัษณะการตรวจ
รายการ (Checklist) และเป็นคาํถามปลายปิด (Close Ended Question) 

ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกบัประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆป์ระกอบดว้ย 
6 ดา้น คือ ดา้นการปกครอง ดา้นการศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดา้นการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ขอ้คาํถามเป็นแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่มากที�สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2 และนอ้ย
ที�สุด = 1 

 ตอนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกบัข้อเสนอแนะและแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครลกัษณะคาํถามจะไม่มี
ตวัเลือกใหต้อบ แต่จะใหผู้ต้อบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามส่วนนี'  โดยการแสดงความคิดเห็น
ไดอ้ยา่งอิสระ 

 

 3.3.2 ขั&นตอนในการสร้างเครื�องมอื 

 การวิจยัในครั' งนี' ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
โดยมีขั'นตอนการดาํเนินงาน ดงันี'  
 1. ศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํมาเป็นขอ้มูลพื'นฐานในการกาํหนด
คาํถามในแบบสอบถามฉบบัร่าง ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการวิจยัครั' งนี'  
 2.สร้างแบบสอบถามให้ตรงกบัเนื'อหาที�ตอ้งการ แลว้นาํแบบสอบถามฉบบัร่างเสนอต่อ
อาจารยที์�ปรึกษา เพื�อพิจารณาตรวจสอบความครบถว้น ความถูกตอ้ง และให้ขอ้เสนอต่อการปรับปรุง
แกไ้ขใหส้มบูรณ์ ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 3. นาํแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื�อหาความเชื�อมั�นกบักลุ่มประชาการที�ไม่ใช่
กลุ่มตวัอย่างในเขตบางแค จาํนวน 50 รูป เมื�อวนัที� 6-7 กนัยายน พ.ศ. 2562 และนาํมาวิเคราะห์
หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ< แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) จากสูตรดงันี'  
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 เมื�อ α  = ค่าความสอดคลอ้งภายใน 



67 

  n  = จาํนวนขอ้คาํถามในแบบสอบถาม 

  ∑S i

2  = ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

  S t

2  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

 การหาความเชื�อมั�นของเครื� องมือ (reliability) หาความเชื�อถือไดข้องเครื�องมือ ผูวิ้จยัใช้
การวิเคราะห์การสอดคลอ้งภายใน (internal consistency method) แบบครอนบาคอลัฟ่า (cronbach 

alpha) โดยนาํเครื�องมือที�สร้างขึ'นทั'งหมดไปทดลองใช ้(try out) กบัประชากรที�มิใช่กลุ่มตวัอย่างใน

เขตบางแค วดัขอ้มูลเป็นหน่วยเดียวกนัมีค่าระดบัมาตรวดัของคะแนน 1, 2, 3, 4, 5 เป็นมาตรวดัจิต
พิสัยดว้ยมาตรวดั Likert scale ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัคะแนน ตามความเป็นจริงตามขอ้
คาํถามในแต่ละประเภทจากคะแนน 1 ถึง 5 หากเป็นคาํถามที�เป็นความจริงมากที�สุด โดยช่วงค่า
คะแนนครอนบาคอลัฟ่ามีดงันี' คือ 0.00-0.20 = นอ้ยที�สุด, 0.21-0.40 = นอ้ย, 0.41-0.60 = ปานกลาง, 
0.61-0.80 = มาก, 0.81-1.00 = มากที�สุด มีรายละเอียดดงันี'  
 

ตารางที= 3.2 ค่าสมัประสิทธิF ความเชื=อถือไดแ้ละจาํนวนขอ้คาํตามของมาตรวดั 

 

มาตรวดัตัวแปร จํานวนข้อ Cronbach's Alpha ระดบัความเชื4อมั4น 

1) ดา้นการปกครอง 4 0.78 มาก 

2) ดา้นการศาสนศึกษา 4 0.71 มาก 

3) ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 4 0.75 มาก 

4) ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 4 0.80 มาก 

5) ดา้นการสาธารณูปการ 4 0.77 มาก 

6) ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ 4 0.77 มาก 

 

 จากตารางที= 3.2 จะเห็นว่า ผลการวิเคราะห์ความเชื�อมนั (reliability) ที�ไดจ้ากการทดลอง 
(try out) จาํนวน 50 ชุด ไดค่้าสัมประประสิทธิ< แอลฟา (Cronbach's Alpha) ความเชื�อมั�นของครอน 
บาคระหว่าง 0.71 - 0.80 มีค่าไม่นอ้ยกว่า 0.70 เป็นค่าที�สามารถยอมรับได ้(Cronbach, 1990 อา้งถึง
ใน พระมหาสุเธียร์ คง (จตฺตมจฺเฉโร), 2560 : 127) จึงไดน้าํเอาแบบสอบถามนี' ไปใชใ้นการวิจยั
ต่อไป 
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3.4 การรวบรวมข้อมูล 

 

ผูวิ้จยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามที�ผูวิ้จยัสร้างขึ'นดงันี'  
 1. ทาํหนังสือขออนุญาตเจา้อาวาสวดัในเขตหนองแขม ทั'งหมด 7 วดั คือ วดัหนองแขม 
วดัศรีนวลธรรมวิมล วดัทองเนียมวดัอุดมรังสี วดัวงษล์าภาราม วดัหลกัสาม และวดัไผ่เลี'ยงเพื�อขอ
อนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 2. ผูว้ิจยัดาํเนินการแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง โดยแจกกบัคณะสงฆที์�สังกดัอยู่ในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ที�เป็นประชากรกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 195 รูป ระหว่างวนัที� 9-12 

กนัยายน พ.ศ. 2562 

 3. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
เพื�อนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลู 

 4. ผูว้ิจยันาํขอ้มูลที�รวบรวมไดแ้ลว้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความเรียบร้อย จากนั'น
นาํมาจดัระเบียบขอ้มลูเพื�อเตรียมการสําหรับการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
เพื�อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์ซึ�งมีขั'นตอนดงันี'  
 1) การลงรหสัในแบบสอบถาม 

 2) จดัทาํคู่มือลงรหสัเพื�ออธิบายตวัแปรตามรหสัที�กาํหนดไว ้

 3) การแปลงขอ้มูลที�ไดเ้ป็นรหสั (Code) แลว้บนัทึกลงในตารางลงรหสั 

 4) กาํหนดคาํสั�งการใชค่้าทางสถิติโดยนาํไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพื�อการวิจยัทางสงัคมศาสตร์แลว้นาํมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูวิ้จยัทาํการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไป 

 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive  statistics) สถิติเชิงพรรณนา เป็นการบรรยาย
คุณลกัษณะทั�วไปของขอ้มูลใหก้ารศึกษาครั' งนี'ประกอบดว้ยสถิติค่าความถี� (frequency) คือ จาํนวน
ค่าที�ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี�ย (×� ) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) คาํนวณหาค่าตามเกณฑข์องเบสท ์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 อา้งถึงใน พระมหาสุเธียร์ 

คง (จตฺตมจฺเฉโร), 2560 : 128) มีค่าคะแนนดงันี'  คะแนนเฉลี�ย 4.51-5.00 หมายถึงระดบัมากที�สุด 
คะแนนเฉลี�ย 3.51-4.50 หมายถึงระดับมาก คะแนนเฉลี�ย 2.51-3.50 หมายถึงระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี�ย 1.51-2.50 หมายถึงระดบันอ้ย และ คะแนนเฉลี�ย 1.00-1.50 หมายถึงระดบันอ้ยที�สุด 
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2. ใชส้ถิติวิการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance) เพื�อ
ทดสอบสมมติฐานงานวิจยั (ส่งศรี ชมภูวงศ,์ 2554 : 98) 

 

ใช ้F-test สูตร   F=                  โดยมี df = n-1 

 

เมื=อ F แทนค่าการแจกแจงของ F 

   MSb แทนความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
MSw แทนความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

df  แทนชั'นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
 เพื�อทดสอบขอ้สมมติฐาน หาความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นคู่ โดยวิธี LSD 

MSb 

MSw 



 

บทที� 4 

ผลการวจัิย 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระเรื�อง ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามจาํนวน 195 ฉบบั ไดรั้บทั3ง 195 ฉบบั โดยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการคือ (1) เพื�อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาใน
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร (2) เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์
กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พื3นที�ของการวิจัยได้แก่วดัในเขตหนองแขม มี
จาํนวน 7 วดั ประชากรที�ศึกษา คือ พระสงฆ์ในเขตหนองแขม การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 
ขั3นตอน ดงันี3  1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และ 2. ผลการ
วิเคราะห์เกี�ยวกบัประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นเขตหนองแขม 3. ผลการวิเคราะห์ 
One Way ANOVA t-test และ เพื�อทดสอบสมมติฐานงานวิจยั และ 4. สรุปผลการทดสอบ
สมมติฐาน 
 

4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

       การศึกษาคน้ควา้อิสระนี3  ผูวิ้จยัส่งแบบสอบถามที�มีขอ้คาํถามจาํนวน 28 ขอ้ ไปยงัวดัที�
เป็นกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 7 วดั สรุปรวมทั3งสิ3นจาํนวน 195 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ผูวิ้จยันํา
แบบสอบถามที�ไดม้าวิเคราะห์ผล ดงันี3  
    ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 195 รูป เมื�อแยกพิจารณาตามตาํแหน่ง 
จํานวนพรรษา วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหาร โดยการแจกแจงตามค่าความถี� 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) รายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตารางที� 4.1 
 
ตารางที� 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม (n=195) 
 

สถานภาพ ความถี� ร้อยละ 

1. ตาํแหน่งทางสงฆ์   
    เจา้อาวาส 6 3.08 
    ผูช่้วยเจา้อาวาส 7 3.59 
    พระลกูวดั 182 93.33 
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ตารางที� 4.1 (ต่อ) 

n=195 

สถานภาพ ความถี� ร้อยละ 

2. จาํนวนพรรษา   
    ระหวา่ง 1-5 พรรษา 55 28.21 
    ระหวา่ง 6-10 พรรษา 73 37.44 
    ระหว่าง 11-15 พรรษา 33 16.92 
    ตั3งแต่ 16 พรรษา ขึ3นไป 34 17.44 
3. วุฒิการศึกษาสามญั  
    ตํ�ากว่าปริญญาตรี 100 51.28 
    ปริญญาตรี 82 42.05 
    สูงกวา่ปริญญาตรี 13 6.67 
4. ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ  
    ระหวา่ง 1-5 ปี 101 51.79 
    ระหวา่ง 6-10 ปี 61 31.28 
    ระหวา่ง 11-15 ปี 18 9.23 
    16 ปีขึ3นไป 15 7.69 

 
จากตารางที� 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพระลูกวดั จาํนวน 182 รูป คิด

เป็นร้อยละ 93.33 มีอายุพรรษาระหว่าง 6-10 พรรษา จาํนวน 73 รูป คิดเป็นร้อยละ 37.44 มีวุฒิ
การศึกษาระดบัตํ�ากว่าปริญญาตรี จาํนวน 100 รูป คิดเป็นร้อยละ 51.28 และมีประสบการณ์ในการ
บริหารจดัการระหว่าง 1-5 ปี จาํนวน 101 รูป คิดเป็น ร้อยละ 51.79 

 
4. 2 ผลการวเิคราะห์เกี�ยวกบัประสิทธิภาพการบริหารกจิการคณะสงฆ์ในเขตหนองแขม  

        ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ประกอบด้วย ดา้นการปกครอง ด้านการ 
ศาสนศึกษา ดา้นศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดา้นสาธารณูปการ และดา้นการ
สาธารณสงเคราะห์ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี�ย (×�) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มี
รายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตารางดงัต่อไปนี3  
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ตารางที� 4.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด้์านการปกครอง 

n=195 

ข้อ ด้านการปกครอง (×� ) S.D. ระดบั 

1 การจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพื�ออบรมสั�งสอนด้านขอ้
วตัรปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยั 

3.74 0.78 มาก 

2 การออกกฎ ระเบียบ ในการอยูร่่วมกนัเป็นหมู่คณะ 3.46 0.89 ปานกลาง 
3 การระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉัยปัญหา เพื�อยุติเหตุความขดัแยง้

หรือลงนิคหกรรม 

3.49 0.90 ปานกลาง 

4 การบริหารจดัการกิจการของวดั เช่นด้านบัญชี มีการจดัทํา
แผนอยา่งเป็นระบบและมีผูดู้แลรับผิดชอบเป็นสัดส่วนชดัเจน 

3.37 0.88 ปานกลาง 

 รวม 3.523.523.523.52    0.860.860.860.86    มาก 

 
 จากตารางที� 4.2 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการปกครอง พบว่า การ
จดัประชุมพระภิกษุสามเณร เพื�ออบรมสั�งสอนดา้นขอ้วตัรปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยั มีค่าเฉลี�ย
มากที�สุดมีประสิทธิภาพในระดบั มาก และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.74 รองลงมาคือ การระงบั
อธิกรณ์ การวินิจฉยัปัญหา เพื�อยุติเหตุความขดัแยง้หรือลงนิคหกรรมมีประสิทธิภาพในระดบั ปาน
กลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.49 และการออกกฎ ระเบียบ ในการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะมี
ประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.46 และการบริหารจดัการกิจการ
ของวดั เช่นดา้นบญัชี มีการจดัทาํแผนอย่างเป็นระบบและมีผูดู้แลรับผิดชอบเป็นสัดส่วนชดัเจนมี
ประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.37 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.3 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด้์านการศาสนศึกษา  

n=195 

ข้อ ด้านการศาสนศึกษา (×� ) S.D. ระดบั 

5 การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนนกัธรรม
และบาลีแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั�วถึง รวมทั3งมีการจดัหา
ทุนการศึกษาใหแ้ก่พระภิกษุสามเณรที�สอบนกัธรรมบาลีได ้

3.64 0.88 มาก 

6 การสรรหาและพฒันาครูสอนนกัธรรมและบาลี  3.38 0.90 ปานกลาง 
7 การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอน 

ธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนกัเรียนโดยทั�วไป 
3.75 0.75 มาก 
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ตารางที� 4.3 (ต่อ) 

n=195 

ข้อ ด้านการศาสนศึกษา (×� ) S.D. ระดบั 

8 การใชเ้ทคโนโลยีและภาษาธรรมะที�ทนัสมยั 
ในการเรียนการสอน 

3.33 0.86 ปานกลาง 

 รวม 3.53 0.85 มาก 

 
จากตารางที� 4.3 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการศาสนศึกษา พบว่า 

การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนการสอน ธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนกัเรียนโดยทั�วไป มี
ประสิทธิภาพในระดบั มาก และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.75 และการควบคุมดูแลและส่งเสริมให้
มีการเรียน การสอนนักธรรมและบาลีแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั�วถึง รวมทั3 งมีการจัดหา
ทุนการศึกษาใหแ้ก่พระภิกษุสามเณรที�สอบนกัธรรม และบาลีไดมี้ประสิทธิภาพในระดบั มาก และ
มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.64 และการสรรหาและพฒันาครูสอนนกัธรรมและบาลีมีประสิทธิภาพ
ในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.38 และการใชเ้ทคโนโลยีและภาษาธรรมะที�
ทนัสมยัในการเรียนการสอนโดยมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 
3.33 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.4 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการศึกษาสงเคราะห์  

n=195 

ข้อ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (×� ) S.D. ระดบั 

9 การจดัตั3งโรงเรียนพระปริยติัธรรมและใหทุ้นการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร เพื�อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดบัที�
สูงขึ3น 

3.64 0.88 มาก 

10 การส่งเสริมสนับสนุนจัดตั3 งโรงเรียนการกุศลของวดัและ
สถานศึกษาชุมชนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย์และ
ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั รวมทั3งจดัตั3งทุนสงเคราะห์
การศึกษาแก่เดก็และเยาวชนทุกระดบัชั3น 

3.38 0.92 ปานกลาง 

11 การอุปถัมภ์สนับสนุนช่วยเหลือการสร้างอาคารเ รียน 
ห้องเรียน และอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน 

3.38 0.76 ปานกลาง 
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ตารางที� 4.4 (ต่อ) 

n=195 

ข้อ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (×� ) S.D. ระดบั 

12 มีการวางแผนจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษา
สงเคราะห์ โดยการให้สถานที�ภายในวดั เป็นสื�อกลางทาง
การศึกษาหรือมีการออกไปสอนธรรมะในสถานศึกษาต่างๆ 

3.29 0.87 ปานกลาง 

 รวม 3.42 0.86 ปานกลาง 

 
 จากตารางที� 4.4 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
พบว่า การจดัตั3งโรงเรียนพระปริยติัธรรม และให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื�อเป็นการ
ส่งเสริมการศึกษาในระดบัที�สูงขึ3น สาํคญัที�สุดมีประสิทธิภาพในระดบั มาก และมีค่าคะแนนเฉลี�ย
เท่ากบั 3.64 และ การส่งเสริมสนับสนุนจัดตั3งโรงเรียนการกุศลของวดัและสถานศึกษาชุมชน
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละศนูยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั รวมทั3งจดัตั3งทุนสงเคราะห์ 
การศึกษาแก่เดก็และเยาวชนทุกระดบัชั3น และการอุปถมัภส์นบัสนุนช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน 
ห้องเรียน และอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมีค่าเท่ากันคือ
ประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.38 ส่วนการวางแผนจดัโครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาสงเคราะห์ โดยการให้สถานที�ภายในวัด เป็นสื�อกลางทาง
การศึกษาหรือมีการออกไปสอนธรรมะในสถานศึกษาต่างๆ มีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง 
และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.29 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.5 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด้์านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   

n=195 

ข้อ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (×� ) S.D. ระดบั 

13 จดัใหมี้ศนูยป์ฏิบติัธรรมขึ3นภายในวดัและมีพระอาจารยส์อน
การปฏิบติัธรรม 

3.86 0.79 มาก 

14 การเทศนาสั�งสอนแก่ประชาชนโดยทั�วไปใหต้ั3งอยู่ใน
ศีลธรรมตามหลกัคาํสอนของพระพุทธศาสนาเป็นประจาํ 

3.55 0.90 มาก 

15 จัด ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม ก า ร บํ า เ พ็ ญ กุ ศ ล ใ น วัน สํ า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

3.85 0.91 มาก 
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ตารางที� 4.5 (ต่อ) 

n=195 

ข้อ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (×� ) S.D. ระดบั 

16 จดัให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจาํรวมทั3งมี
การเผยแผ่ธรรมะผ่านสื�อต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนงัสือธรรมะ
วิทย ุหอกระจายเสียง โทรทศัน ์อินเตอร์เน็ตและเอกสารต่างๆ 

3.27 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.63 0.87 มาก 

 
จากตารางที�  4.5 ผลการวิ เคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา พบว่า จดัให้มีศูนยป์ฏิบติัธรรมขึ3นภายในวดั และมีพระอาจารยส์อนการปฏิบติั
ธรรมมีประสิทธิภาพในระดบั มาก และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.86 จดัให้มีกิจกรรมการบาํเพ็ญ
กศุลในวนัสาํคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษามีประสิทธิภาพในระดบั มาก 
และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากับ 3.85 และการเทศนาสั�งสอนแก่ประชาชนโดยทั�วไป ให้ตั3งอยู่ใน
ศีลธรรมตามหลกัคาํสอนของ พระพุทธศาสนาเป็นประจาํมีประสิทธิภาพในระดบั มาก และมีค่า
คะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.55 และจดัให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจาํรวมทั3งมีการเผย
แผ่ธรรมะผ่านสื�อต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนงัสือธรรมะวิทยุ หอกระจายเสียง โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต
และเอกสารต่างๆ มีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.27 ตามลาํดบั 
 
ตารางที� 4.6 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด้์านการสาธารณูปการ  

n=195 

ข้อ ด้านการสาธารณูปการ (×� ) S.D. ระดบั 

17 การจดัทาํแผนพฒันาวดัให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา และ
มีการแต่งตั3งคณะกรรมการวดั เพื�อจดัการดา้นสาธารณูปการ 

3.46 0.77 ปานกลาง 

18 การบริหารจดัการศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และพระธรรมวินยั 

3.32 0.83 ปานกลาง 

19 การจัดการระบบสาธารณูปโภคภายในวัด เช่นนํ3 าประปา 
ไฟฟ้า ใหเ้รียบร้อย 

3.38 0.90 ปานกลาง 

20 การจดัทาํบญัชีพสัดุ ครุภณัฑ ์ไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื�อความเป็น
ระเบียบ ง่ายต่อการรื3 อคน้และจดัการงานเป็นระบบ 

3.20 0.90 ปานกลาง 

 รวม 3.34 0.85 ปานกลาง 
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จากตารางที� 4.6 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการสาธารณูปการ พบว่า 

การจดัทาํแผนพฒันาวดัให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา และมีการแต่งตั3งคณะกรรมการวดั เพื�อ
จดัการดา้นสาธารณูปการมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.46 และ
การจดัการระบบสาธารณูปโภคภายในวดั เช่นนํ3 าประปา ไฟฟ้า ให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพใน
ระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.38 และการบริหารจดัการศาสนสมบติัของวดัให้
เป็นไปตามกฎหมายและพระธรรมวินยัมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ย
เท่ากบั 3.32  และการจดัทาํบญัชีพสัดุ ครุภณัฑ ์ไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื�อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการรื3 อ
คน้และจดัการงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.20 
ตามลาํดบั 

 
ตารางที� 4.7 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการสาธารณสงเคราะห์ 

n=195 

ข้อ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (×� ) S.D. ระดบั 

21 การจดัตั3งมลูนิธิหรือสถานสงเคราะห์ เพื�อช่วยเหลือประชาชน
ที�มีความเดือดร้อนจากภยัต่างๆ เช่น อุทกภยั อคัคีภยั เป็นตน้ 
รวมทั3งคนชราและเดก็ที�ถูกทอดทิ3ง 

3.45 0.92 ปานกลาง 

22  การจัดตั3 งหน่วยอบรมประชาชน เพื�อให้ความรู้คําแนะนํา 
ตามหลกัพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที�มีความเดือดร้อน
หรือมีทุกขไ์ดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ3น 

3.18 0.89 ปานกลาง 

23  การสงเคราะห์อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
บําเพ็ญกุศลต่างๆ รวมทั3 งดําเนินกิจการสงเคราะห์พัฒนา
ชุมชนในการสร้างถนน ประปาหมูบ่า้น-ชุมชน 

3.32 0.88 ปานกลาง 

24  การกําหนดแผนงานที�จะปฏิบัติและให้การสงเคราะห์แก่
ประชาชน 

3.18 0.89 ปานกลาง 

 รวม 3.28 0.90 ปานกลาง 

 

 จากตารางที� 4.7 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการสาธารณสงเคราะห์ 
พบวา่ การจดัตั3งมลูนิธิหรือสถานสงเคราะห์เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�มีความเดือดร้อนจากภยัต่างๆ 
เช่น อุทกภยั อคัคีภยั เป็นตน้ รวมทั3งคนชราและเด็กที�ถูกทอดทิ3งมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง 
และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.45 และการสงเคราะห์อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
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บาํเพ็ญกุศลต่างๆ รวมทั3งดาํเนินกิจการสงเคราะห์พฒันาชุมชนในการสร้างถนน ประปาหมู่บา้น-
ชุมชนมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.32 และการจดัตั3งหน่วย
อบรมประชาชน เพื�อใหค้วามรู้คาํแนะนาํ ตามหลกัพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที�มีความเดือดร้อน
หรือมีทุกขไ์ดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ3น และการกาํหนดแผนงานที�จะปฏิบติัและให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนมีค่าเท่ากนัคือมีประสิทธิภาพในระดบั ปานกลาง และมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.18 
ตามลาํดบั 
 

 4.3 ผลการวเิคราะห์ One-way-ANOVA, F-test เพื�อทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั 

       ผูวิ้จัยได้ทาํการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที� เกี�ยวขอ้งครบถ้วนจนนํามาตั3งเป็นข้อ
สมมติฐานการวิจยั 4 ขอ้ โดยใชส้ถิติค่า F-test (One-Way ANOVA) มีรายละเอียดดงันี3  
 สมมตฐิานที� 1 คณะสงฆที์�มีตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆแ์ตกต่างกนั 

 
ตารางที� 4.8 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์ 

         จาํแนกตามตาํแหน่ง 
n=195 

ประสิทธิภาพต่อการบริหาร

กจิการคณะสงฆ์ 
ตําแหน่ง จํานวน (×�) (1) (2) (3) (4) 

 (1) เจา้อาวาส 6 3.74    
 (2) ผูช่้วยเจา้อาวาส 7 3.51    
 (3) พระลกูวดั 182 3.44    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
ตารางที� 4.8.1 แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ 
                        จาํแนกตามตาํแหน่ง 

n=195 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.524 0.262 0.789 0.456 
ภายในกลุ่ม 192 63.819 0.332   

รวม 194     
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จากตารางที� 4.8.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน

กิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั (Sig. 0.456) ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน ทั�งนี�อาจเป็นเพราะบุคคล
ในบุคลากรในวดัต่าง ๆ เป็นพระภิกษุสามเณรที"มีวินยัเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัตั�งแต่ตน้ จึง
ไม่อิงถึงตาํแหน่งสูงหรือน้อยที"จะมีประสิทธิภาพต่อการบริหารได ้สอดคลอ้งกบั พระธวชัชยั 
จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื" อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์: 
กรณีศึกษา วดัในอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี ผลการวิจยัพบว่า ตาํแหน่ง แตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ยงัสอดคลอ้งกบั
พระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพฒัน์) (2551: บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง การบริหารกิจการคณะสงฆ ์
จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ ตาํแหน่งพระสังฆาธิการแตกต่างกนั มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์ไม่แตกต่างกนั 

 
 สมมติฐานที� 2 คณะสงฆที์�มีจาํนวนพรรษาต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆแ์ตกต่างกนั 
  
ตารางที� 4.9 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์จาํแนกตามอายุ
พรรษา 

n=195 

ประสิทธิภาพต่อการบริหาร

กจิการคณะสงฆ์ 
ช่วงอายุพรรษา จํานวน (×�) (1) (2) (3) (4) 

 (1) 1-5 พรรษา 55 3.51    
 (2) 6-10 พรรษา 73 3.36    
 (3) 11-15 พรรษา 33 3.57    
 (4) 16 พรรษาขึ3นไป 34 3.45    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
 
 
 
 
 



79 

 
ตารางที� 4.9.1 แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ 
                      จาํแนกตามอายพุรรษา 

n=195 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.245 0.415 1.256 0.291 
ภายในกลุ่ม 191 63.099 0.330   

รวม 194     

 
จากตารางที� ตารางที� 4.9.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุพรรษาต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั (Sig. 0.291) ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน ทั�งนี�อาจเป็น
เพราะบุคลากรคือพระภิกษุ สามเณรมีระเบียบแบบแผนในการปกครองตนด้วยศีลาจารวตัร
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพระธวชัชยั จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553: บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาเรื"อง 
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ : กรณีศึกษา วดัในอาํเภอหนองแซง จงัหวดัสระบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่ อายุพรรษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัพระใบฎีกาดุสิต จนฺทโชโต (สุกรี) (2555: บทคดัย่อ) 
ไดศ้ึกษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆใ์นอาํเภอ
นครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาที"พบว่า จาํนวนพรรษาพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการดา้นการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกัน และยงั
สอดคลอ้งกบัพระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) (2554: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื"อง 
ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
พระสังฆาธิการที"มีพรรษาต่างกนั มีผลทาํให้ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการไม่
แตกต่างกนั  

นอกจากนั�น สอดรับกบัพระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพฒัน์) (2551: บทคดัย่อ) ศึกษา
เรื"อง การบริหารกิจการคณะสงฆ ์จงัหวดับุรีรัมย ์พบว่า จาํนวนพรรษาแตกต่างกนั มีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ ์ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัพระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิ
ชยัพงศ์) (2553: บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดั
นนทบุรี พบว่า พระภิกษุสามเณรที"มีพรรษาต่างกนั มีทศันะต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เจา้อาวาส ไม่แตกต่างกนั ดา้นพระครูวิบูลเจติยาภิรม (ทวี มีสุข) (2544: บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง 
การบริหารกิจการคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ : กรณีศึกษา วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร 
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อาํเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า อายุพรรษา ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั 
สมมตฐิานที� 3 คณะสงฆที์�มีระดบัวุฒิการศึกษาสามญัต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการ
คณะสงฆต่์างกนั 
 
ตารางที� 4.10  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์ 

           จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
n=195 

ประสิทธิภาพต่อการบริหาร

กจิการคณะสงฆ์ 
วุฒิการศึกษาสามัญ จํานวน (×�) (1) (2) (3) 

 (1) ตํ�ากว่าปริญญาตรี 100 3.44    
 (2) ปริญญาตรี 82 3.49    
 (3) สูงกวา่ปริญญาตรี 13 3.34    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
 
ตารางที� 4.10.1 แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ 
                         จาํแนกตามวฒิุการศึกษาสามญั 

n=195 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.299 0.149 0.448 0.640 
ภายในกลุ่ม 192 64.045 0.334   

รวม 194     

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า วุฒิการศึกษาต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะ

สงฆไ์ม่แตกต่างกนั (Sig. 0.640) ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน ทั�งนี�สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพระ
ธวชัชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553 : บทคดัย่อ) ที"พบว่า การศึกษาสามญัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั ยงัสอดคลอ้งกบัพระครูเกษม
สมุทรคุณ (ทองหล่อ เขมธมฺโม) (2554 : บทคัดย่อ) ไดศึ้กษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารจดัการวดั
ของพระสังฆาธิการในอาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการวิจยัพบว่า วุฒิ
การศึกษาสามญั ไม่มีผลทาํใหเ้กิดความคิดเห็นที"แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัพระครูโสภณปทุ
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มากร (ชลอ ธมฺมปาโล) (2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระ
สงัฆาธิการในอาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า วุฒิการศึกษาสายสามญัต่างกนั มีผลทาํ
ใหป้ระสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการไม่แตกต่างกนั  

นอกจากนั�น ยงัสอดคลอ้งกบัพระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพฒัน์) (2551 : บทคดัย่อ) 
ศึกษาเรื"อง การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ จงัหวดับุรีรัมยที์"พบว่า วุฒิการศึกษาทางสามญัแตกต่างกนั 
มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ไม่แตกต่างกนั ดา้นพระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (พร
สุทธิชยัพงศ์) (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของเจา้อาวาสในจงัหวดั
นนทบุรี พบว่า วุฒิการศึกษาสามญัมีทศันะต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของเจา้อาวาส ไม่
แตกต่างกนั ดา้นพระครูวิบูลเจติยาภิรม (ทวี มีสุข) (2544 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง การบริหาร
กิจการคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ : กรณีศึกษา วดัพระปฐมเจดียร์าชวรมหาวิหาร อาํเภอเมือง
นครปฐม จงัหวดันครปฐม พบว่า วุฒิการศึกษาสามญัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกับ
พระปภงักร อภิชวโน (คเณชสีหกลุ) (2559 : บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง การบริหารกิจการคณะสงฆต์าม
หลกัพรหมวิหารธรรมของพระสงัฆาธิการในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบว่า พระสงฆที์"มี
วุฒิการศึกษาสายสามญัต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 
 
สมมติฐานที� 4 คณะสงฆที์�มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆแ์ตกต่างกนั 
 
ตารางที� 4.11 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์ 

           จาํแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 
n=195 

ประสิทธิภาพต่อการบริหาร

กจิการคณะสงฆ์ 
ช่วงประสบการณ์ จํานวน (×�) (1) (2) (3)(4) 

 (1) 1-5 ปี 101 3.44    
 (2) 6-10 ปี 61 3.36    
 (3) 11-15 ปี 18 3.65    
 (4) 16 ปีขึ3นไป 15 3.65    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 
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ตารางที� 4.11.1 แสดงผลวิเคราะห์ความแปรปรวนประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ 
                        จาํแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร 

n=195 

ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3 1.814 0.605 1.846 0.140 
ภายในกลุ่ม 191 62.530 0.327   

รวม 194     

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสบการณ์ในการบริหารต่างกันมีประสิทธิภาพต่อการ

บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกนั (Sig. 0.140) ไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐาน ทั�งนี�
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพระธวชัชยั จารุธมฺโม (ศรีสุข) (2553 : บทคดัย่อ) ที"พบว่า 
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ ์ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัพระครูโสภณปทุมากร (ชลอ ธมฺมปาโล) 
(2554 : บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาเรื"อง ประสิทธิภาพการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอาํเภอภาชี 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่ง มีผลทาํใหป้ระสิทธิภาพการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการ ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัพระธนดล นาคสุวณฺโณ (นาคพิพฒัน์) (2551 : 
บทคดัย่อ) ศึกษาเรื"อง การบริหารกิจการคณะสงฆ ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ พบว่า ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติัหนา้ที"ของพระสังฆาธิการแตกต่างกนั มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่าง
กนั 
 
4.4 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน  

 

 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ตาํแหน่ง อายุพรรษา วุฒิการศึกษา
สามญั และประสบการณ์ในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์กบัตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ไดแ้ก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ขอ้มูล
งานวิจยันี3  ใชส้ถิติ One Way ANOVA F-test เพื�อทดสอบสมมติฐาน สะทอ้นใหเ้ห็นว่าปัจจยัต่าง ๆ 
มีผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมไม่แตกต่างกนั มีรายละเอียดดงัแสดงไวใ้นตารางที� 4.12 
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ตารางที� 4.12 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการศึกษา 
แบ่ง 

กลุ่ม 
df SS MS F Sig. 

ผลการ

ทดสอบ

สมมตฐิาน 

สมมติฐานที� 1 คณะสงฆ์ที�มี
ตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆแ์ตกต่างกนั 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 0.524 0.262 0.789 0.456 
ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน ภายใน

กลุ่ม 
192 63.819 0.332   

สมมติฐานที � 2 คณะสงฆที์�มี
จํ า น ว น พ ร ร ษ า ต ่า ง ก นั  มี
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ ต ่อ ก า ร
บริหารงานกิจการคณะสงฆ์
แตกต่างกนั 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 1.245 0.415 1.256 0.291 
ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน ภายใน

กลุ่ม 
191 63.099 0.330   

สมมติฐานที� 3 คณะสงฆ์ที� มี
ระดบัวุฒิการศึกษาสามญัต่างกนั 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต่ อ ก า ร
บริ หารงานกิจการคณะ สงฆ์
ต่างกนั 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

2 0.299 0.149 0.448 0.640 
ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน ภายใน

กลุ่ม 
192 64.045 0.334   

สมมติฐานที � 4 คณะสงฆ์ที �มี
ประสบการณ์ในการบริหาร
จดัการต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ต่อการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆแ์ตกต่างกนั 

ระหวา่ง
กลุ่ม 

3 1.814 0.605 1.846 0.140 
ไม่ยอมรับ 
สมมติฐาน ภายใน

กลุ่ม 
191 62.530 0.327   

 



 

บทที� 5 

สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาวิจยัเรื�อง ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์
กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และ 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณ ประชากร
ที�ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย เจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส และพระลกูวดัในวดัทั3ง 7 ในเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 195 รูป ผลการวิจยัปรากฏดงันี3  
 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
วัตถุประสงค์ข้อที� 1 ประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขตหนอง

แขม กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีค่าคะแนนเฉลี�ยสูงสุดเท่ากบั 3.63 

อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือดา้นการศาสนศึกษามีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.53 อยู่ในระดบัมาก 
และดา้นการปกครองมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.52 อยู่ในระดบัมาก และดา้นการศึกษาสงเคราะห์มีค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 3.42 อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นการสาธารณูปการมีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.34 อยู่ใน
ระดบัปานกลาง และดา้นการสาธารณสงเคราะห์มีค่าคะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 3.28 อยู่ในระดบัปาน
กลาง ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา พบว่า มีการจดั
ให้มีศูนยป์ฏิบติัธรรมขึ6นภายในวดั และมีพระอาจารยส์อนการปฏิบติัธรรม มีค่าเฉลี�ยสูงสุด อยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคือ การจดัให้มีกิจกรรมการบาํเพญ็กุศลในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น           
วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา การเทศนาสั�งสอนแก่ประชาชนโดยทั�วไป ให้ตั6งอยู่ในศีลธรรมตาม
หลกัคาํสอนของ พระพุทธศาสนาเป็นประจาํ จดัให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรมเป็นประจาํ
รวมทั6 งมีการเผยแผ่ธรรมะผ่านสื�อต่างๆ เช่น ห้องสมุด หนังสือธรรมะวิทยุ หอกระจายเสียง 
โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตและเอกสารต่างๆ ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการศาสนศึกษา พบว่า การส่งเสริม
สนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอน ธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนกัเรียนโดยทั�วไป มีค่าเฉลี�ยสูงสุด 
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือการควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การเรียน การสอนนกัธรรมและบาลี
แก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั�วถึง รวมทั6 งมีการจดัหาทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรที�สอบ
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นกัธรรม บาลีได ้และการใช้เทคโนโลยีและภาษาธรรมะที�ทนัสมยัในการเรียนการสอนและการ
สรรหาและพฒันาครูสอนนกัธรรมและบาลีตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครอง พบว่า การจัดประชุม
พระภิกษุสามเณร เพื�ออบรมสั�งสอนดา้นขอ้วตัรปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยั มีค่าเฉลี�ยสูงสุด อยู่
ในระดบัมาก รองลงมาคือ การระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉัยปัญหา เพื�อยุติเหตุความขดัแยง้หรือลง
นิคหกรรม และการออกกฎ ระเบียบ ในการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และการบริหารจดัการกิจการ
ของวดั เช่นดา้นบญัชี มีการจดัทาํแผนอย่างเป็นระบบและมีผูดู้แลรับผิดชอบเป็นสัดส่วนชัดเจน
ตามลาํดบั 

 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า     การจัดตั6 ง
โรงเรียนพระปริยติัธรรม และให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื�อเป็นการส่งเสริมการศึกษา
ในระดบัที�สูงขึ6น มีค่าเฉลี�ยสูงสุด อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ การอุปถมัภส์นบัสนุนช่วยเหลือการ
สร้างอาคารเรียน ห้องเรียน และอุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน
ส่งเสริมสนบัสนุนจดัตั6งโรงเรียนการกุศลของวดัและสถานศึกษาชุมชนโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วนัอาทิตย์และศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั รวมทั6งจดัตั6งทุนสงเคราะห์ การศึกษาแก่เด็กและ
เยาวชนทุกระดบัชั6น มีการวางแผนจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาสงเคราะห์ โดยการ
ใหส้ถานที�ภายในวดั เป็นสื�อกลางทางการศึกษาหรือมีการออกไปสอนธรรมะในสถานศึกษาต่างๆ 
ตามลาํดบั 

ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการสาธารณูปการ พบว่า การจัดทํา
แผนพฒันาวดัให้สอดคลอ้งกบัแผนการพฒันา และมีการแต่งตั6งคณะกรรมการวดั เพื�อจดัการดา้น
สาธารณูปการ มีค่าเฉลี�ยสูงสุด อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ การจดัการระบบสาธารณูปโภค
ภายในวดั เช่นนํ6าประปา ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย การบริหารจดัการศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและพระธรรมวินัย และการจัดทาํบัญชีพสัดุ ครุภัณฑ์ ไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื�อความเป็น
ระเบียบ ง่ายต่อการรื6อคน้และจดัการงานเป็นระบบตามลาํดบั 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารกิจการคณะสงฆด์า้นการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า การจดัตั6ง
มูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�มีความเดือดร้อนจากภยัต่างๆ เช่น อุทกภยั 
อคัคีภยั เป็นตน้ รวมทั6งคนชราและเดก็ที�ถูกทอดทิ6งมีค่าเฉลี�ยสูงสุด อยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมา
คือ การสงเคราะห์อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการบาํเพญ็กุศลต่างๆ รวมทั6งดาํเนินกิจการ
สงเคราะห์พฒันาชุมชนในการสร้างถนน ประปาหมู่บา้น-ชุมชน มีการจดัตั6งหน่วยอบรมประชาชน 
เพื�อให้ความรู้คาํแนะนาํ ตามหลกัพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที�มีความเดือดร้อนหรือมีทุกข์ได้
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พฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ6น และการกาํหนดแผนงานที�จะปฏิบติัและใหก้ารสงเคราะห์แก่ประชาชน
ตามลาํดบั 
 
วตัถุประสงค์ข้อ 2 เพื�อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ ์กรณีศึกษาในเขต
หนองแขม กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที� 1 คณะสงฆที์�มีตาํแหน่งต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆแ์ตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า ตาํแหน่งต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการ
คณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน  

สมมติฐานที� 2 คณะสงฆที์�มีจาํนวนพรรษาต่างกนั มีประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
กิจการคณะสงฆ์แตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุพรรษาต่างกันมีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน  

สมมติฐานที�  3 คณะสงฆ์ที� มีระดับวุฒิการศึกษาสามญัต่างกัน มีประสิทธิภาพต่อการ
บริหารงานกิจการคณะสงฆต่์างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า วุฒิการศึกษาต่างกนัมีประสิทธิภาพต่อ
การบริหารงานกิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั ไม่เป็นไปตามขอ้สมมติฐาน  

สมมติฐานที� 4 คณะสงฆ์ที�มีประสบการณ์ในการบริหารจดัการต่างกนั มีประสิทธิภาพ
ต่อการ บริหารงานกิจการคณะสงฆแ์ตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า ประสบการณ์ในการบริหาร
ต่างกันมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามข้อ
สมมติฐาน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะจากการวจิยั   
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากขอ้คน้พบประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ ์

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดงันี3 
1) ด้านการปกครอง ควรจัดประชุมพระภิกษุสามเณรให้การอบรมสั�งสอนดา้นขอ้วตัร

ปฏิบติัตามหลกัพระธรรมให้มาก และออกกฎ ระเบียบ ในการอยู่ร่วมกนัเป็นหมู่คณะ การระงบั
อธิกรณ์ การวินิจฉยัปัญหา เพื�อยุติเหตุความขดัแยง้หรือลงนิคหกรรม และการบริหารจดัการกิจการ
ของวดัดา้นบญัชี จดัทาํแผนอยา่งเป็นระบบและมีผูดู้แลรับผิดชอบเป็นสัดส่วนอยา่งย ั�งยืน 

2) ดา้นการศาสนศึกษา ควรยกระดบั และส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการเรียนการสอน ธรรม
ศึกษาแก่ฆราวาสให้มากขึ3น สมํ�าเสมอ และยั�งยืน ควบคุมดูแลใหมี้การเรียน การสอนนกัธรรมและ
บาลีแก่พระภิกษุสามเณรอย่างทั�วถึง รวมทั3งมีการจดัหาทุนการศึกษาใหแ้ก่พระภิกษุสามเณรที�สอบ
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นกัธรรม และบาลีได ้ต่อดว้ยการสรรหาและพฒันาครูสอนนกัธรรมและบาลี และการใชเ้ทคโนโลยี
และภาษาธรรมะที�ทนัสมยัในการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม 

3) ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ควรจดัตั3งโรงเรียนพระปริยติัธรรม และให้ทุนการศึกษาแก่
พระภิกษุสามเณร เพื�อเป็นการส่งเสริมการศึกษาใหสู้งขึ3น ส่งเสริมสนบัสนุนจดัตั3งโรงเรียนการกุศล
ของวดัและสถานศึกษาชุมชนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์น
วดั รวมทั3งจัดตั3 งทุนสงเคราะห์ การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับชั3น และให้การอุปถมัภ์
สนับสนุนช่วยเหลือการสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์การศึกษาแก่โรงเรียนและศูนยก์าร
เรียนรู้ของชุมชน วางแผนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาสงเคราะห์ โดยการให้
สถานที�ภายในวดั เป็นสื�อกลางทางการศึกษาหรือสอนธรรมะในสถานศึกษาต่างๆ 

4) ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรจดัให้มีศูนยป์ฏิบติัธรรมภายในวดั และมีพระ
อาจารยส์อนการปฏิบติัธรรม จดัใหมี้กิจกรรมการบาํเพญ็กุศลในวนัสําคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วนัวิสาขบูชา วนัเขา้พรรษา เทศนาสั�งสอนแก่พุทธบริษทั ใหต้ั3งอยู่ในศีลธรรมตามหลกัคาํสอนของ 
พระพุทธศาสนาเป็นประจาํ และ จดัให้มีพระธรรมทูตในการเผยแผ่ธรรม และควรเผยแผ่ธรรมะ
ผา่นสื�อต่างๆ เช่น หอ้งสมุด หนงัสือธรรมะวิทย ุหอกระจายเสียง โทรทศัน์ อินเตอร์เน็ตและเอกสาร
ต่างๆ  

5) ดา้นการสาธารณูปการ ควรจดัทาํแผนพฒันาวดัใหส้อดคลอ้งกบัแผนการพฒันา และมี
การแต่งตั3งคณะกรรมการวดั เพื�อจดัการดา้นสาธารณูปการ และจดัการระบบสาธารณูปโภคภายใน
วดั เช่นนํ3าประปา ไฟฟ้า ใหเ้รียบร้อย บริหารจดัการศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปตามกฎหมายและ
พระธรรมวินยั และการจดัทาํบญัชีพสัดุ ครุภณัฑ ์ไวเ้ป็นหมวดหมู่เพื�อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการ
รื3อคน้และจดัการงานเป็นระบบ 

6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรจัดตั3 งมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์เพื�อช่วยเหลือ
ประชาชนที� มีความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ รวมทั3 งคนชราและเด็กที�ถูกทอดทิ3ง ดาํเนินกิจการ
สงเคราะห์พฒันาชุมชน ควรกาํหนดแผนงานที�จะปฏิบติัและให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน และ 
การจดัตั3งหน่วยอบรมประชาชน เพื�อใหค้วามรู้คาํแนะนาํ ตามหลกัพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนที�
มีความเดือดร้อนหรือมีทุกขไ์ดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ3น 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัในอนาคต 

1) ควรศึกษาวิจยัเชิงลึกถึงการบริหารจดัการตามวิถีพุทธ วิถีธรรม ตามหลกัธรรมสาราณีย
ธรรม เพื�อศึกษาขอ้เท็จจริงของระดบัประสิทธิภาพเชิงพุทธ ตามพุทธประสงค์ว่า เพื�อประโยชน ์
เพื�อเกื3อกลู และเพื�อความสุขของบริษทัทั3งสี� 
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2) ควรศึกษาเชิงประจกัษถึ์งรูปแบบการบริหารดา้นสาธารณูปการของแต่ละศาสนสถานว่า

มีรูปแบบและแผนการบริหารจดัการอยา่งไร  
3) ควรทาํการศึกษาเชิงคุณภาพดา้นทศันคติของผูบ้ริหารพุทธศาสนสถานในเขตปกครอง

ตวัอยา่ง และสร้างเป็นรูปแบบการบริหารเพื�อผลสัมฤทธิG เชิงนโยบาย และภาคปฏิบติั รวมถึงปรัชญา
การเผยแผแ่ละธาํรงรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจา้ 

4) ควรศึกษาทศันคติของชุมชนที�มีลาํเนาฐานรอบศาสนสถานเพื�อนาํขอ้มูลมาปรับปรุงและ
ยกระดบัการบริหารกิจการคณะสงฆแ์ละนาํสู่ภาคปฏิบติัร่วมกนัเพื�อสร้างสันติสุขใหก้บัชุมชน 
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แบบสอบถาม 
 

เรื�อง ประสิทธิภาพการบริหารงานกจิการคณะสงฆ์  

กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 

เพื�อใชป้ระกอบการทาํสารนิพนธ์ในการศึกษาระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิตมหาวิทยาลยัสยาม 

 
ตอนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกับปัจจยัส่วนบุคคล 

 
คําชี�แจง โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่อง ()  หนา้ตวัเลือกที�ตอ้งการ 
 

1. ตาํแหน่งทางสงฆ ์
  1. (   )เจา้อาวาส   2.(   )รองเจา้อาวาส 
  3. (   )ผูช่้วยเจา้อาวาส  4. (   )พระลกูวดั 
 

2. จาํนวนพรรษา 
  1.  (   )1 - 5 พรรษา  2.(   )6 - 10 พรรษา 
  3. (   )11 - 15 พรรษา  4.  (   )16 พรรษาขึ<นไป 

 
3. วฒิุการศึกษาสามญั 

  1.  (   )ตํ�ากว่าปริญญาตรี  2.(   )ปริญญาตรี 
  3. (   )สูงกวา่ปริญญาตรี 
 

4. ประสบการณ์ในการบริหารจดัการ 
  1. (   )1 -  5ปี   2.  (   )6 - 10 ปี 
  3.  (   )11 - 15 ปี    4.  (   )16 ปีขึ<นไป 

 

เลขที�           ............ 



ตอนที� 2 แบบสอบถามเกี�ยวกับประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขต

หนองแขม กรุงเทพมหานคร 
 
คําชี�แจง โปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องวา่งที�ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที�สุด  
 

ขอ้ที� คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

 ด้านการปกครอง      

1. การจดัประชุมพระภิกษุสามเณร  
เพื�ออบรมสั�งสอนดา้นขอ้วตัรปฏิบติั 
ตามหลกัพระธรรมวินยั 

     

2. การออกกฎ ระเบียบ ในการอยูร่่วมกนั 
เป็นหมูค่ณะ 

     

3. การระงบัอธิกรณ์ การวินิจฉยัปัญหา  
เพื�อยติุเหตุความขดัแยง้หรือลงนิคหกรรม 

     

4. การบริหารจดัการกิจการของวดั เช่น 
ดา้นบญัชี ฯลฯ มีการจดัทาํแผนอยา่งเป็นระบบ 
และมีผูด้แูลรับผิดชอบเป็นสัดส่วนชดัเจน 

     

 ด้านการศาสนศึกษา      

5. การควบคุมดูแลและส่งเสริมใหมี้การเรียน 
การสอนนกัธรรมและบาลีแก่พระภิกษุสามเณร 
อยา่งทั�วถึง รวมทั<งมีการจดัหาทุนการศึกษา
ใหแ้ก่พระภิกษุสามเณรที�สอบนกัธรรม 
และบาลีได ้

     

6. การสรรหาและพฒันาครูสอนนกัธรรมและบาลี       
 
 



ขอ้ที� คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

7. การส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การเรียนการสอน 
ธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนกัเรียนโดยทั�วไป 

     

8. การใชเ้ทคโนโลยีและภาษาธรรมะที�ทนัสมยั 
ในการเรียนการสอน 

     

 ด้านการศึกษาสงเคราะห์      

9. การจดัตั<งโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
และใหทุ้นการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร  
เพื�อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในระดบัที�สูงขึ<น 

     

10. การส่งเสริมสนบัสนุนจดัตั<งโรงเรียนการกศุล
ของวดัและสถานศึกษาชุมชนโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวนัอาทิตยแ์ละศูนยอ์บรม 
เด็กก่อนเกณฑใ์นวดั รวมทั<งจดัตั<งทุนสงเคราะห์ 
การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดบัชั<น 

     

11. การอุปถมัภส์นบัสนุนช่วยเหลือการสร้าง 
อาคารเรียน หอ้งเรียน และอุปกรณ์การศึกษา 
แก่โรงเรียนและศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน 

     

12. มีการวางแผนจดัโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
ทางการศึกษาสงเคราะห์ โดยการใหส้ถานที� 
ภายในวดั เป็นสื�อกลางทางการศึกษาหรือ 
มีการออกไปสอนธรรมะในสถานศึกษาต่างๆ 

     

 
 
 
 
 
 



ขอ้ที� คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา      

13. จดัใหมี้ศนูยป์ฏิบติัธรรมขึ<นภายในวดั 
และมีพระอาจารยส์อนการปฏิบติัธรรม 

     

14. การเทศนาสั�งสอนแก่ประชาชนโดยทั�วไป 
ใหต้ั<งอยู่ในศีลธรรมตามหลกัคาํสอนของ 
พระพุทธศาสนาเป็นประจาํ 

     

15. จดัใหมี้กิจกรรมการบาํเพ็ญกุศลในวนัสาํคญั 
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัวิสาขบูชา  
วนัเขา้พรรษา เป็นตน้ 

     

16. จดัใหมี้พระธรรมทูตในการเผยแผธ่รรม 
เป็นประจาํรวมทั<งมีการเผยแผธ่รรมะ 
ผ่านสื�อต่างๆ เช่น หอ้งสมุด หนงัสือธรรมะ 
วิทย ุหอกระจายเสียง โทรทศัน ์อินเตอร์เน็ต 
และเอกสารต่างๆ 

     

 ด้านการสาธารณูปการ      

17. การจดัทาํแผนพฒันาวดัใหส้อดคลอ้งกบั 
แผนการพฒันา และมีการแต่งตั<ง 
คณะกรรมการวดั เพื�อจดัการดา้นสาธารณูปการ 

     

18. การบริหารจดัการศาสนสมบติัของวดั 
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและพระธรรมวินยั 

     

19. การจดัการระบบสาธารณูปโภคภายในวดั  
เช่นนํ<าประปา ไฟฟ้า ใหเ้รียบร้อย 

     

20. การจดัทาํบญัชีพสัดุ ครุภณัฑ ์ไวเ้ป็นหมวดหมู่ 
เพื�อความเป็นระเบียบ ง่ายต่อการรื< อคน้ 
และจดัการงานเป็นระบบ 

     

 



ขอ้ที� คาํถาม 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ที�สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ที�สุด 
(1) 

 ด้านการสาธารณสงเคราะห์      

21. การจดัตั<งมูลนิธิหรือสถานสงเคราะห์  
เพื�อช่วยเหลือประชาชนที�มีความเดือดร้อน 
จากภยัต่างๆ เช่น อทุกภยั อคัคีภยั เป็นตน้  
รวมทั<งคนชราและเดก็ที�ถูกทอดทิ<ง 

     

22. การจดัตั<งหน่วยอบรมประชาชน เพื�อให ้
ความรู้คาํแนะนาํ ตามหลกัพระพุทธศาสนา 
แก่ประชาชนที�มีความเดือดร้อนหรือมีทุกข ์
ไดพ้ฒันาคุณภาพชีวิตใหดี้ขึ<น 

     

23. การสงเคราะห์อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ในการบาํเพญ็กุศลต่างๆ รวมทั<งดาํเนินกิจการ 
สงเคราะห์พฒันาชุมชนในการสร้างถนน  
ประปาหมู่บา้น-ชุมชน 

     

24. การกาํหนดแผนงานที�จะปฏิบติัและให้การ 
สงเคราะห์แก่ประชาชน 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที( 3 แบบสอบถามเกี(ยวกบัข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน

กจิการคณะสงฆ์ กรณีศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

 
ด้านการปกครอง 
 

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

ด้านการศาสนศึกษา 
 

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

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 

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

 

 



ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

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

ด้านการสาธารณูปการ 
 

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

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 

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

***  ขอขอบพระคุณที(กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  *** 



 

 

ประวตัิผู้วจัิย 

 
 
 
 

 

 

 

ชื�อ  : พระสุธา ไทย (สรณสีโล)  
เกดิเมื�อ  : ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

สถานที�เกดิ : ตาํบลกาํปงโค อาํเภอกาํปงสวาย จงัหวดักาํปงธม ประเทศกมัพชูา 

การศึกษา : สาํเร็จมธัยมศึกษา โรงเรียนสันธมุข พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

    สาํเร็จการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั     
                              ศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

   สอบไดน้กัธรรมชั9นเอก สาํนกัเรียนเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

อุปสมบท : วนัที; ๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ 
สังกดั  :วดัโพธิ= เวยีล ตาํบลรัตนะ  อาํเภอเมือง จงัหวดัพระตะบอง ประเทศกมัพชูา 

หน้าที�  : เป็นพระครูสัญญาบตัร ที;ปรึกษา สมเด็จพระมหาสังฆราช และสมเด็จพระสังฆนายก แห่งพระ 
   ราชอาณาจกัรกมัพชูา ;เป็นผูช่้วยเจา้คณะกรุงพนมเปญ  
ที�อยู่ปัจจุบัน     :วดัไผเ่ลี9ยง เลขที;๑ หมู่๓ ถนนเพชรเกษม๑๑๐ แขวงหนองคา้งพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 
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