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บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
(APPLICATIONn OF SIX STATES OF CONCILIATION (SARANIYADHAMMA) WITH ADMINIS- 
TRATION OF ECCLESIASTICAL ADMINISTRATIVE MONKS IN THE ECCLESIASTICAL 
ADMINISTRATIVE REGION OF NA KLANG DISTRICT, NONGBUALAMPHU PROVINCE) 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของพระสงฆ์ ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ก าหนดรูปแบบใน
การวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่คือ พระสงฆ์ในการเขต
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 196 รูปโดยใช้แบบสอบถาม ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นทั้งปลายปิดและปลายเปิด ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานสถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความ
แตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 รูป โดยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบ
บริบท  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียง 
ล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการจากมาก
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ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตากายกรรม 
ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา ตามล าดับ  
 2) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดย 
รวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานพระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูโดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 3) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาสพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการท างาน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานที่รวดเร็วและพัฒนาให้ก้าว
ไกลตลอดถึงการจัดการศึกษาสงเคราะห์ให้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้อย่างทั่วถึงเพราะสิ่งเหล่านี้จะ
เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนศาสนธรรมผ่านมิติทางศาสนา 
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 The objectives of the research were 1) to study application of six states of 
conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of ecclesiastical administrative 
monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, NongbuaLamphu 
province, 2) to compare behavior of monks, classified by personal factors, on 
administration of ecclesiastical administrative monks in the ecclesiastical 
administrative region of Na Klang district, NongbuaLamphu province, 3) to study 
problems, obstacles and recommendations on administration of ecclesiastical 
administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, 
NongbuaLamphu province, and 4) to study recommendations on administration of 
ecclesiastical administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na 
Klang district, NongbuaLamphu province.  
 This was the mixed method research, used the survey questionnaire to 
collect the quantitative data and the in-depth interview to collect the qualitative 
data from five key respondents. The population of the research was a total of monks 
under the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, NongbuaLamphu 
province, and 196 samples were selected. The data were analyzed through the 
statistics, comprised of frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
research hypothesis was tested by the F-test. In case of paired differences, Scheffe’s 
method was utilized.  
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 The research of research were found as follws: 
 1. The application of six states of conciliation (Saraniya-dhamma) with 
administration of ecclesiastical administrative monks in the ecclesiastical adminis- 
trative region of Na Klang district, NongbuaLamphu province, was found to be overall 
at a high level. Considered each aspect in the descending order, they were the 
speech with kindness, the equality of views, the thought with kindness, the action 
with kindness, sharing with others and the equality with virtues, respectively.  
 2. The opinions of monks with different age on the application of six states 
of conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of ecclesiastical administrative 
monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, NongbuaLamphu 
province, were found not to be overall different. It was not in accordance with the 
research hypothesis.  
 The opinions of monks with different rainy years of age on the application 
of six states of conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of ecclesiastical 
administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, 
NongbuaLamphu province, were found not to be overall different. It was not in 
accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of monks with different educational levels on the application 
of six states of conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of ecclesiastical 
administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, 
NongbuaLamphu province, were found not to be overall different. It was not in 
accordance with the research hypothesis.  
 The opinions of monks with different Dhamma Study levels on the 
application of six states of conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of 
ecclesiastical administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na 
Klang district, NongbuaLamphu province, were found to be overall different, and the 
research hypothesis was accepted. 
 The opinions of monks with different Pali Study levels on the application of 
six states of conciliation (Saraniya-dhamma) with administration of ecclesiastical 
administrative monks in the ecclesiastical administrative region of Na Klang district, 
NongbuaLamphu province, were found not to be overall different. It was not in 
accordance with the research hypothesis.  
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 3. The ecclesiastical administrative monks should support and promote 
monks and novices to have an opportunity to develop knowledge and competency 
on working, which was considered as an advantage for better administration. In 
addition, they should provide monks and novices with educational welfare since this 
was regarded as a mechanism to drive the Buddha’s teaching through the religious 
dimension.  
 
 



ฉ 

ประกาศคุณูปการ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์  ดร.ภาสกร  
ดอกจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และ ดร.ปดิษฐ์ ค าดี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเนื้อหา
วิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยความเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของ 
ท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุกิจ ชัยมุสิก ประธานสอบวิทยานิพนธ์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่อง 
มือการวิจัย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ฮวดศรี ดร.
เรียงดาว ทวะชาลี พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, ดร. และดร.พูลสวัสดิ์ นาทองค า  
  ขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ แก่ผู้วิจัย ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ  
และอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างด ี

 ขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอุปถัมภ์ปัจจัย 4 เพ่ือใช้ในการศึกษา และ
อ านวยความสะดวกในการเดินทาง ขอบคุณขอบใจพ่ีน้องทุกคนที่คอยช่วยเหลือและให้ก าลังใจด้วย  
ดีตลอดมา 
 สุดท้ายนี้ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการศึกษาและให้ค าปรึกษาที่ดี 
ตลอดมา หากคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา 
สังฆบูชา และมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แก่ บิดา มารดา ผู้ให้ก าเนิด พระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ทุก
ท่านที่ได้สั่งสอนอบรมมา 
 

พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล) 



สารบัญ 
 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ค 
ประกาศคุณูปการ ฉ 
สารบัญ ช 
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ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
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ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา  83 
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ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา  84 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ 85 

4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
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4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
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4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
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4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามอายุ 90 

4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มอีายุต่างกัน 90 

4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามอายุ 91 

4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มอีายุต่างกัน 91 

4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามอายุ 92 

4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มอีายุต่างกัน 92 

4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามพรรษา 93 

4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มพีรรษาต่างกัน 94 
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4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามพรรษา 95 

4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มพีรรษาต่างกัน 95 

4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก
ตามพรรษา 96 

4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มพีรรษาต่างกัน 96 

4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามพรรษา 97 

4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม จ าที่มพีรรษาต่างกัน 97 

4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามพรรษา 98 

4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าที่มพีรรษาต่างกัน 98 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามพรรษา 99 

4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มพีรรษาต่างกัน 99 

4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามพรรษา 100 

4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา จ าที่มพีรรษาต่างกัน 100 

4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาสามัญ 101 

4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 102 

4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 103 

4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 103 



ฑ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 104 

4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 104 

4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ  105 

4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 105 

4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม จ าแนกตามวุฒิการ 
ศึกษาสามัญ เป็นรายคู่ตามวิธีการ Scsheff’e 106 

4.50 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 107 

4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 107 

4.52 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 108 



ฒ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.53 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 108 

4.54 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 109 

4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มวีุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 109 

4.56 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษานักธรรม 110 

4.57 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มวีุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 111 

4.58 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 112 

4.59 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มวีุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 112 

4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง ด้านเมตตากายกรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม เป็นรายคู่
ตามวิธีการ Scsheff’e 113 



ณ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.61 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษานักธรรม 114 

4.62 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มวีุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 114 

4.63 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 115 

4.64 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มวีุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 115 
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หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มวีุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 124 

4.81 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การบริหารงานคณะสงฆ์ ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ เพราะถ้ามีระบบบริหารที่ดีพระพุทธ 

ศาสนาก็จะมีความเจริญมั่นคง การบริหารที่ดีนั้น จะต้องมีรูปแบบวิธีการจัดการหรือมีแนวคิดที่ดี ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการแบ่งงาน มอบอ านาจ กระจายงาน ให้ผู้อยู่ฝ่ายบริหารระดับต่าง ๆ รับผิดชอบตามความ 
รู้ความสามารถของตน และพัฒนาการในด้านต่าง ๆ เพราะการบริหารคณะสงฆ์ปัจจุบันนี้ มีอ านาจรัฐ
และจารีตประเพณีเข้ามาเก่ียวข้อง เมื่อมีอธิกรณ์เกิดขึ้น ต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์
ในการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลัก ในงานบริหาร
จัดการกิจการของคณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ 
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคม มติ ข้อบังคับหรือระเบียบมหาเถรสมาคม และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  (กรมการ
ศาสนา, 2540, หน้า 1)  

งานการปกครองคณะสงฆ์ เป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาคณะสงฆ์ให้มีความเจริญ 
รุ่งเรือง ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่เรียกว่า “องค์กร” อยู่มาก ทั้งในภาครัฐและเอกชนแม้การปกครอง
คณะสงฆ์ ก็นิยมใช้ค าว่า “องค์กร” เช่นเดียวกัน ทั้งที่บทบัญญัติว่าด้วยการคณะสงฆ์ไม่ปรากฏค านี้อยู่
เลย แต่เมื่อว่าโดยลักษณะการปกครองหรือการด าเนินกิจการคณะสงฆ์แล้ว ย่อมจัดเป็นองค์กรได้ 
เพราะการปกครองคณะสงฆ์นั้นโดยรูปแบบมี สมเด็จพระสังฆราช ทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆ  
ปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทุกคณะ และมีหน่วยบัญชาการคณะสงฆ์ หรือศูนย์รวมอ านาจการ
ปกครองคณะสงฆ์คือ มหาเถรสมาคม เป็นสถาบันปกครองคณะสงฆ์สูงสุด จากนั้นมีหน่วยงานย่อย
ลดหลั่นกันตามสายงาน ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค ทุกหน่วยงานมีความสัมพันธ์กัน และโยงเข้าสู่ผู้
บัญชาการคณะสงฆ์ คือองค์สกลมหาสังฆปริณายกท้ังสิ้น จึงขอเรียกว่า “องค์กรปกครองคณะสงฆ์” 

พระสังฆาธิการนั้น มีหน้าที่ในการปกครองและบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะบ่งชี้ความส าเร็จ ในการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนถาวร
สืบต่อไป ดังค ากล่าวที่ว่า พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไปก็ต้องอาศัยพระสังฆาธิการ
เป็นส าคัญ เนื่องจากพระสังฆาธิการเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 
ซึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
(กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 



2 

วัดและพระสงฆ์มีบทบาทส าคัญต่อประชาชนและสังคมมาตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้
การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสินความ การให้ค าแนะน าสั่งสอนและปรึกษา
สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการท ากิจกรรมอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยว 
ข้องที่รวมอยู่ในวัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยถอยลงตามสภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง มีการแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่าง ที่วัดเคยมีบทบาทออกไป เช่น การศึกษา การ
รักษาพยาบาล เป็นต้นประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชน ที่รับเอาอารยธรรมทางตะวันตกเข้ามามาก
ขึ้น ตลอดจนความจ าเป็นในการประกอบอาชีพ ท าให้บุคคลที่เคยเข้ามาร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
วัดลดลงไปด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างวัด (พระสงฆ์) กับประชาชนก็ห่างกัน ขาดความร่วมมือในการ
ท านุบ ารุงดูแลรักษาวัดและกิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ท าให้โอกาสของประชาชนที่จะได้
ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อยลงไป มีผลให้คุณธรรมจริยธรรมในสังคมเสื่อมลงอีกทั้งยังมีวัดหลายแห่งได้
มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ มีการก่อสร้างที่ใหญ่โตสวยงาม ใช้งบประมาณจ านวนมากจนเกินความ
จ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพชุมชน เศรษฐกิจและการใช้งาน เกิดการท าลายสภาพแวดล้อมของวัด 
มุ่งหารายได้เข้าวัดมากเกินไป ตลอดจนพระสงฆ์ก็ไม่สนใจที่จะศึกษาเล่าเรียนหลักธรรม แล้วน าไป  
เผยแผ่แก่ประชาชน ท าให้เกิดวิกฤติศรัทธาในหมู่ประชาชนต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้มองเห็นหลักธรรมอยู่หลายประการที่จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้แก่หมู่
คณะได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสาราณียธรรม 6 เป็นธรรมที่ระลึกถึงกัน อันจะน ามาซึ่งความสุขความ
สันติความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทั้งปวง เป็นหลักธรรมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
เพ่ือให้ได้แนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยมีหลักพุทธธรรมเป็นพ้ืนฐานอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การบริการหารและการปกครองคณะสงฆ์อีกทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทั้งใจเขตพ้ืนที่
การวิจัยและเขตอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย-

ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย-
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 
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1.2.4 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
1.3.1 พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูแตก 
ต่างกัน 

1.3.2 พระสงฆท์ี่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู แตก 
ต่างกัน 

1.3.3 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

1.3.4 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

1.3.5 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยไดก้ าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในการเขตปกครองคณะสงฆ์ 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 384 รูป 
กลุ่มตัวอย่ำง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์ในการเขตปกครองคณะ

สงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 196 รูป 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสาร จากพระไตรปิฎก เอกสาร ต ารา ผลการวิจัยที่

เกี่ยวข้องและวิจัยภาคสนาม เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 6 ประกอบด้วย ด้าน 
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กายกรรม, ด้านวจีกรรม, ด้านมโนกรรม, ด้านสาธารณโภคี, ด้านสีลสามัญญตา และ ด้านทิฏฐิ 
สามัญญตา 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วัดในการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัว 

ล าภู สังกัดมหานิกาย ซึ่งมีจ านวน 85 วัด เป็นสถานที่ในการศึกษา 
1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือน สิงหาคม พ.ศ. 

2560 รวมเป็นระยะเวลา 9 เดือน 
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
1.5.1 ท าให้ทราบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลัก

สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

1.5.3 ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.5.4 ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1.5.5 น าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
กำรประยุกต์ใช้หลักสำรำณียธรรม หมายถึง การน าหลักสาราณียธรรมและการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ไปปรับใช้เกิดประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา 
กำรประยุกต์ หมายถึง การน าไปผสมผสานปรับใช้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ

บรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
สำรำณียธรรม หมายถึง หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติตามเกิด

ความสามัคคีปรองดองกัน เป็นที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพย่อม 
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน
ประกอบไปด้วยหัวข้อธรรม 6 ประการ คือ 
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1. เมตตากายกรรม การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง เข้าไปตั้งเมตตา
กายกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะ
ด้วยความเต็มใจ แสดงกริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2. เมตตาวจีกรรม การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา หมายถึง เข้าไปตั้งเมตตา
วจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะ 
น าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา หมายถึง เข้าไปตั้งเมตตา
มโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4. สาธารณโภคี การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบอันประกอบด้วย
ความถูกต้อง หมายถึง ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

5. สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม หมายถึง มีศีล 
บริสุทธ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม 
ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจ
กว้าง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์
หรือขจัดปัญหา 

กำรบริหำร หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการใช้คน และเทคนิค 
ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

กำรปกครอง หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ภายในวัด และการปฏิบัติหน้าที่ของ 
พระสังฆาธิการในการดูแลคณะสงฆ์สังกัดมหานิกายของ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ให้ 
ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ค าสั่ง
ประกาศ ของมหาเถรสมาคม และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 

คณะสงฆ์ หมายถึง บรรดาพระภิกษุที่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู หรือบรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ ตามพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ หรือ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ใน อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

พระสังฆำธิกำร หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ผู้ท างาน
คณะสงฆ์โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง ซึ่งในแม่บทท่านบัญญัติว่า หมายถึง พระภิกษุผู้มีต าแหน่ง
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ทางการปกครองคณะสงฆ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีต าแหน่ง 
ดังนี้ เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ฉบับ
นี้ ประกอบไปด้วย 

อำยุ หมายถึง ระดับอายุของพระสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งระดับอายุ จ าแนกเป็น 7 ช่วง ได้แก่  
1) อายุต่ ากว่า 31 ปี, 2) อายุ 31-35 ปี, 3) อายุ 36-40 ปี, 4) อายุ 41-50 ปี, 5) อายุ 51-55 ปี,  
6) อายุ 56-60 ปี และ 7) 61 ปี ขึ้นไป 

พรรษำ หมายถึง ระยะเวลาที่นับตั้งแต่เริ่มอุปสมบทของผู้ตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์
ฉบับนี้ โดย 1 ปีก็นับว่าได้ 1 พรรษาในการบวชเป็นพระสงฆ์ แบ่งระดับพรรษา จ าแนกเป็น 5 ช่วง  
ได้แก่ 1) ต่ ากว่า 5 พรรษา, 2) 6-10 พรรษา, 3) 11-15 พรรษา, 4) 16-20 พรรษา และ 5) 21 
พรรษา ขึ้นไป 

วุฒิกำรศึกษำสำมัญ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
แบ่งระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1) ประถมศึกษา, 2) มัธยม และ 3) ปริญญาตรีขึ้นไป 

วุฒิกำรศึกษำนักธรรม หมายถึง ระดับการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกธรรมของ
ผู้ตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) นักธรรมตรี,  
2) นักธรรมโท, 3) นักธรรมเอก และ 4) ไม่มี 

วุฒิกำรศึกษำบำลี หมายถึง ระดับการศึกษาด้านพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของผู้ตอบ
แบบสอบถามวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งระดับการศึกษา จ าแนกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 1) เปรียญธรรม 1-2-3 
ประโยค, 2) เปรียญธรรม 4-6 ประโยค, 3) เปรียญธรรม 7-9 ประโยค และ 4) ไม่มี 

 
 

 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิดทฤษฎี
จากต ารา หนังสือ เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นกรอบแนวความ 
คิดในการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อส าคัญ ๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาราณียธรรม 6 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไป 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ด้านการปกครอง 
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาราณียธรรม 6 
ในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้ตรัส สาราณียธรรม ไว้ในโกสัมพิยสูตร เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

ความสามัคคีปรองดองกัน เป็นธรรมที่ตั้งแห่งการให้ระลึกถึงกัน กระท าให้เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อม
เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ดังนี้ 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย สาราณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 6 ประการนี้ กระท าให้เป็น
ที่รัก เป็นที่เคารพ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความพร้อมเพรียงเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน สาราณียธรรม 6 ประการ คือ 

1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรม ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสาราณียธรรม
แม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกันเพ่ือความ
สามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรม
แม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกันเพ่ือ 
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 
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3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณีย
ธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้
เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและลับหลังสาราณียธรรม 
แม้นี้ ท าให้ เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือ
ความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

5. เป็นผู้มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหา
และทิฏฐิครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิ เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้ งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
สาราณียธรรม แม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่
วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

6. เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท า
ตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารี ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สาราณียธรรมแม้นี้ ท าให้เป็นที่รัก 
ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือ
ความเป็นอันเดียวกัน (ม.มู. 1/492/531) 

พระไตรปิฎกปฐมสาราณียสูตร ว่าด้วยสาราณียธรรม สูตรที่ 1 
ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน 6 ประการนี้ สาราณียธรรม 6 

ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น  

สาราณียธรรม 
2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น 

สาราณียธรรม 
3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น  

สาราณียธรรม 
4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้

เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม 
5. มีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิ

ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็น 
สาราณียธรรม 

6. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องน าออก เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตามเสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรม 
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ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม 6 ประการนี้แล 
ปฐมสาราณียสูตรที่ 1 จบ 
ทุติยสาราณียสูตร ว่าด้วยสาราณียธรรม สูตรที่ 2 
ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม 6 ประการนี้ ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ

ความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกันสาราณียธรรม 
6 ประการ อะไรบ้าง คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

1. ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น 
สาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้ งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็น 
สาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่ เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาท
กัน เพื่อความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็ น 
สาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

4. บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้
เพียงบิณฑบาต บริโภคร่วมกับเพ่ือนพรหมจารี ทั้งหลายผู้มีศีล แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่
รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกันเพ่ือ
ความเป็นอันเดียวกัน 

5. มีศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิ
ครอบง า เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลังแม้นี้ก็เป็น
สารณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กันเพ่ือความไม่วิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

6. มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องน าออกเพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ท าตามเสมอกันกับ
เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง แม้นี้ก็เป็นสาราณียธรรมที่ท าให้เป็นที่รักเป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพ่ือความสังเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

ภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม 6 ประการนี้แล ท าให้เป็นที่รัก ท าให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน 

ทุติยสาราณียสูตรที่ 2 จบ (องฺ.ฉกฺก, 22/11/426-427.) 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (2543, หน้า 1123) กล่าวถึงหลักสาราณียธรรมว่า 

เป็นชื่อของธรรมหมวดหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข รักใคร่กลมเกลียว เคารพนับถือ
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สงเคราะห์ช่วยเหลือเอ้ืออาทรกัน มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันเป็นเอกภาพ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 
เป็นธรรมที่ท าให้ทุกคนนึกถึงกนัและกันด้วยความชื่นชมยินดี สาราณียธรรม มี 6 ประการ คือ 

1. ท าอะไรก็ท าด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
2. พูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
3. คิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาธรรมต่อกัน 
4. แบ่งปันสิ่งที่ตนได้มาโดยชอบธรรมแก่กัน 
5. สีลสามัญญตา มีศีลมีความประพฤติเสมอกัน 
6. ทิฏฐิสามัญญตา มีความคิดเห็นเสมอกัน 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548, หน้า 200-201) กล่าวว่า สาราณียธรรม 6 

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน , ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ธรรมที่ท าให้เกิดความสามัคคี ,
หลักการอยู่ร่วมกันได้แก่ 

1. เมตตากายกรรม เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้า
และลับหลัง คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจ แสดงกริยาสุภาพ เคารพนับถือ
กันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

2. เมตตาวจีกรรม เข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ
ช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

3. เมตตามโนกรรม เข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจรรย์ ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 

4. สาธารณโภคี ได้ของสิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน คือ เมื่อได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นของ
เล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว น ามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน 

5. สีลสามัญญตา มีศีลบริสุทธ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่
คณะ 

6. ทิฏฐิสามัญญตา มีทิฏฐิดีงามเสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญอันจะน าไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นทุกข์หรือ
ขจัดปัญหา 

สาราณียธรรม มีคุณคือ เป็นสาราณียะ ท าให้เป็นที่ระลึกถึง 1 เป็นปิยกรณ์ ท าให้เป็นที่รัก 
1 เป็นครุกรณ์ ท าให้เป็นที่เคารพ 1 เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์ คือความกลมกลืนเข้าหากัน 1 เพ่ือ
ความไม่วิวาท 1 เพื่อความสามัคคี 1 และเพ่ือเอกภาพ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

สรุปได้ว่า หลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ประการนั้น เป็นหลักธรรมแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความ
สามัคคีปรองดองกัน มีความรักใคร่และปรารถนาดีต่อกัน หลักพุทธธรรมสาราณียธรรมนี้จึงเหมาะสม
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อย่างยิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สมควรน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่การท างานของบุคลากร เพราะเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความเคารพการ
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักให้อภัยต่อกัน ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพภายในองค์กรและสังคมการ
อยู่ร่วมกัน เป็นหลักธรรมที่น าความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนและสังคมไทย 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการบริหารได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้

แตกต่างกันตามทัศนะของแต่ละท่าน ดังนี้ 
เทเลอร์ (Frederick W Taylor) (2543, หน้า 47-48) บิดาแห่งการบริหารที่มีหลักเกณฑ์

ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
1. ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่างคือ 

ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ 
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง 
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่าง ๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

2. ต้องมีคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการรู้จัก
งานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูกวิธี
ด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดตรง
ตามงานท่ีจะให้ท า 

3. ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณาคนงาน
นี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ท่ีได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริง
ถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

4. การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะได้
ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงานที่
ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น 

จากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลักวิทยา 
ศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลางของ
ปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของกลุ่มมา
คิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อย ๆ  

ทฤษฎีการบริหารของ เฮนรี ฟาโยล (Henry Fayol) (2004, p. 110) ได้เสนอทฤษฎีการ
บริหารโดย มีความเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) 
ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมี
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สาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทาง การบริหาร 5
ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท า การคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง
ที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 

2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มีโครงของ
งานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสม
ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งการงานต่าง ๆ ของ
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ผลส าเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่ รวม 
ถึงจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากนี้ยังต้องท าการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจ าอีกด้วย หากโครงสร้างของ
องค์การที่เป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จ าเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใดหย่อน
ประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงก าลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็เป็นสิ่งจ าเป็นต้องท า 

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่จะต้องเชื่อมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 

ลูเธอร์ เอช. กูลิค (Luther H. Gulick) และ ลินดอลล์ เอร์วิคซ์ (Lyndall Urwick) 
(1937, pp. 37-38) น าเสนอกระบวนการบริหารงาน 7 ประการ เรียกโดยย่อว่า “POSDCORB” เป็น
กระบวนการบริหารงานที่น าเสนอไว้ในหนังสือ “Papers on the Science of Administration” ใน
ปี พ.ศ. 2479 โดยมีกระบวนการบริหารงาน ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 

2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่และการแบ่ง
ส่วนของงานให้เหมาะสมและลงตัว 

3. การจัดสายงานและการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร
อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างานและการควบคุมการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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4. การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการตัดสินใจและสั่งการในการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน ทั้งในลักษณะงานทั่วไปและใน
ลักษณะงานเฉพาะ ตลอดจนการให้ค าแนะน าและควบคุมการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน 

5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือกันของบุคลากรในการปฏิบัติ 
งานตามส่วนต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้องกันอย่างกลมกลืน 

6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้
ผู้บริหารงานและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของกิจการ 
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน 

7. งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบและรัดกุมรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณและการจัดท าบัญชี 

จากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ของนักวิชาการหลายท่าน พอที่จะสรุปได้ว่า เครื่องมือที่จะ
น ามาซึ่งความส าเร็จหรือล้มเหลวความมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพขององค์กรเรียกว่า  “การ
บริหารงาน” ซึ่งเป็นการวางแนวทางในการท างานร่วมกันของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยทั่วไปการบริหารงานมักจะมีลักษณะที่เป็นขั้นเป็นตอนในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์อีกรูปแบบหนึ่ง ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จ า 
เป็นต้องก าหนดล าดับขั้นตอนและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจนเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสิทธิผลสูงสุด 

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ 
การปกครองคณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าจะทรงดูแลด้วย

พระองค์เอง ทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้ความส าคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่าง  ๆ 
พระองค์จะทรงท าท่ามกลางสงฆ์ สังฆกรรมต่าง ๆ ที่กระท าต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงจะ
สามารถด าเนินต่อไป ท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็น
มรดกมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซึ่งจะเป็นหลักในการที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการสร้าง  
สรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งก าหนดบทบาทหรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างสงฆ์กับสังคมชาวโลกในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2534, 
หน้า 32) เช่นเดียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ย่อมต้องมีความผู้น าหรือภาวะผู้น าในการบริหาร
การบริหารตามหลักภาวะผู้น านั้น มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้น าที่มีหน้าที่ใน
การดูแลปกครองคณะสงฆ์ แม้ว่าจะเกิดปัญหาจากภายในและภายนอกคณะสงฆ์ก็ตามพระพุทธองค์
ทรงมีพระปรีชาสามารถบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้รอดพ้นจากภัยต่าง ๆ ได้จนกระทั่งเสด็จดับขันธ์
ปรินิพพาน หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปะผู้เป็นพระสาวกส าคัญยิ่งที่
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ได้รับการคัดเลือกจากคณะสงฆ์ให้เป็นประธานใหญ่ในการท าสังคายนาครั้งที่ 1 ที่ถ้ าสัตตบรรณใน
เขาเวภาระบรรพตเขตกรุงราชคฤห์ สง่า หล่อส าราญ (2541, หน้า 17) 

หลังจากสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 3 พระเจ้าอโศกมหาราชได้ส่งพระมหาเถระไป
ประกาศพระพุทธศาสนา 9 สายและประเทศไทยได้รับผลจากการเผยแผ่คราวนั้นด้วย พระเทพเวที 
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2532, หน้า 9) ท าให้พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมิ อันเป็น
ที่ตั้งของประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยเป็นราช
ธานีของไทย และมีการใช้หลักภาวะผู้น าควบคู่กับหลักพุทธธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ์มาโดย
ตลอดจนถึงในยุคปัจจุบันนี้ 

2.3.1 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลและหลังพุทธกาล 
 2.3.1.1 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
 การบริหารคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้นยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่เป็นองค์การ

บริหารจัดตั้งตามลักษณะองค์การบริหารทั่ว ๆ ไป เหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นการท าหน้าที่ของพระภิกษุ
ทุกรูปที่อยู่ร่วมกันในอารามนั้น ๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าที่ดูแลรักษา และ
ด าเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของภิกษุแต่ละรูป เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย ให้ถูกต้องตามพุทธ
บัญญัติ เรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม (2543, หน้า 57) โดย
ภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงด าเนินการปกครองด้วยวิธีการคัดเลือก กลั่นกรองบุคลากร
มาบวชในพระพุทธศาสนา มีพระธรรมวินัยเป็นฐานรองรับ ทรงให้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพ่ือ
น าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเอง 

 การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ เป็นสมาชิกของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมบรรพชิต
หรือคฤหัสถ์ ถ้าไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้น หรืองดเว้นจากจากความโลภความ
โกรธ ความหลงได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนั้น จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบ และเข้มงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาในสังคมสงฆ์ 
ด้วยกฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณี กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องรองรับสถานภาพ
แห่งการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ กฎหมายและแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ของสังคมให้ความเห็นชอบร่วม 
กันว่า สามารถใช้เป็นมาตรการมาตรฐานแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติแต่ละบุคคล ให้อยู่ใน
กรอบเขตอาณัติท่ีถูกต้องและดีงามตามประเพณี ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สังคมสงฆ์สามารถด ารงอยู่ได้อย่างสงบ
สุข และไม่ก่อให้เกิดจลาจลกระท าการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการในภายใน จะเห็นได้ว่าพระพุทธ
องค์ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณอันยาวไกลทรงทราบถึงอนาคต แสวง อุดมศรี (2530, หน้า 15) เพ่ือ
ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับศาสนาของพระองค์เอง อาศัยพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้
เป็นตัวแทนของพระองค์ เหมือนคราวที่พระอานนท์ทูลถามว่า “เมื่อพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้ว
จะมอบอ านาจหน้าที่การดูแลคณะสงฆ์แก่ผู้ใด” พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อน..อานนท์ พระธรรมและ
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วินัยใดที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้แล้ว เมื่อเราล่วงลับไปแล้วพระธรรมและวินัยนั้นแหละ จักเป็น
ศาสดาของพวกเธอท้ังหลาย” (ที.ม. 10/216/164)  

 ดังนั้น การบริหารปกครองพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงมี
ความระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง ในการรับสมาชิกเข้าสู่หมู่คณะหรือสถาบันสงฆ์ ในยุคแรก ๆ 
พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยพระองค์เอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระ 
ปัญจวัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้น จากนั้นก็ทรงมอบอ านาจแก่คณะสงฆ์ในการคัดเลือกคัด
สรรสมาชิกที่มาอยู่ใหม่ด้วยญัตติจตุถกรรม แต่ถึงกระนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เช่น ผู้ที่จะ
อุปสมบท ต้องเป็นผู้ชาย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ไม่พิกลพิการ 
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ เป็นต้น (วิ.ม. 4/119/184) และพระองค์ยังทรงก าหนดคุณสมบัติของพระ
อุปัชฌาย์และพระสงฆ์ท่ีจะกระท าการยอมรับสังฆกรรมแห่งการรับสมาชิกใหม่หรือพระภิกษุ โดยทรง
บัญญัติให้พระภิกษุใหม่แต่ละรูปมีพระอุปัชฌาย์ คือเมื่อจะบวชต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ ดูแล นั้น
หมายถึงพระภิกษุผู้บวชใหม่ ต้องมีพระอุปัชฌาย์เป็นผู้ดูแลเหมือนบิดาดูแลลูก ดั่งที่พระพุทธองค์ตรัส
กับพระภิกษุตอนประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ ๆ ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตอุปัชฌาย์ อุปัชฌาย์จัก
เข้าไปตั้งจิตสนิทสนมในสัทธิวิหาริกเหมือนบุตรสัทธิวิหาริกจักเข้า ไปตั้งจิตสนิทสนมในอุปัชฌาย์
เหมือนบิดา เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว อุปัชฌาย์และสัทธิวิหาริกจักมีความเคารพย าเกรงประพฤติกลมเกลียว
กัน จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ (วิ.ม. 4/65/81) ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้หลักการและ
แนวทางในการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้อง ควรแนะน าให้ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ยิ่งเมื่อมาอยู่รวมกันมาก ๆ 
ขึ้น ก็มีปัญหาว่า ผู้เข้ามาใหม่นั้นบางคนเข้ามาแล้ว อาจจะมีความรู้สึกเคว้งคว้าง ไม่ได้รับการแนะน า
ให้ฝึกฝน ศึกษา เรียนรู้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากคณะสงฆ์เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึง
ทรงบัญญัติให้มีอุปัชฌาย์ขึ้นมา (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539, หน้า 54) 

 ในช่วงต้นสมัยพุทธกาลยังไม่มีการบัญญัติวินัย เพราะจ านวนพระภิกษุสงฆ์มีน้อย
และทุกรูปต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ต่างส านึกดีว่า อะไรเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่
ควรท าครั้นต่อมา พระพุทธเจ้าทรงประทานหลักการ คือ พระโอวาทปาติโมกข์ ไว้เป็นหลักปฏิบัติ
ส าหรับพระสงฆ์ ได้แก่ 

 1) การไม่ท าบาปทั้งปวง 
 2) การท ากุศลให้ถึงพร้อม 
 3) การท าจิตของตนให้ผ่องใส 
 4) ความอดทน ความอดกลั้น เป็นตบะอย่างยิ่ง 
 5) พระนิพพานเป็นบรมธรรม 
 6) ผู้ท าร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต 
 7) ผู้เบียดเบียนผู้อ่ืนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะ 
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 8) ความส ารวมในพระปาติโมกข์ 
 9) ความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหาร 
 10) การอยู่ในเสนาสนะท่ีสงัด 
 11) การประกอบความเพียรในอธิจิต (วิ.มหา. 1/19/191) 
 พระโอวาทปาติโมกข์ จัดว่าเป็นอุดมการณ์ในการเผยแผ่ จัดเป็นพุทธกิจ ไม่ใช่กิจ

ของพระสาวก ต่อมา เมื่อผู้ที่เข้ามาบวชมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น พระสารีบุตรจึงกราบทูลขอให้พระผู้มี
พระภาคทรงบัญญัติสิกขาบท เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่ายังไม่ถึง
เวลาที่พระองค์จะทรงบัญญัติสิกขาบท ถ้ายังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในหมู่ พระองค์จะไม่ทรงบัญญัติ
สิกขาบท เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น จึงจะทรงบัญญัติ เวลาต่อมา เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นแก่สงฆ์ 
พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงบัญญัติอาณาปาติโมกข์ และทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สวดอาณาปาติโมกข์  
ทุก 15 วัน 

 อาณาปาติโมกข์ หมายถึง พระพุทธบัญญัติที่ทรงบัญญัติไว้ก ากับความประพฤติของ
สงฆ์เหมือนการออกกฎหมายควบคุม อันจะเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคง อาณาปาติโมกข์  
มี 2 อย่าง ได้แก่ 

 1) อาทิพรหมจรรย์ คือ ความประพฤติอันประเสริฐที่เป็นส่วนเบื้องต้น หมายถึง ศีล
คือ ความประพฤติอย่างปกติ พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติอาทิพรหมจรรย์ เพ่ือก ากับความประพฤติ
ของบรรพชิต เพ่ือป้องกันความเสียหาย จัดเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกข์ 

 2) อภิสมาจาร คือ มารยาทในสังคม ว่าด้วยระเบียบที่พึงปฏิบัติ เพ่ือสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดี ระหว่างบรรพชิตกับบรรพชิต บรรพชิตกับคฤหัสถ์ เป็นมารยาทของภิกษุจัดเป็นสิกขาบท
ที่มานอกพระปาติโมกข์ 

 อาณาปาติโมกข์ เป็นระเบียบความประพฤติทางกาย และทางวาจา เป็นระเบียบที่
พึงปฏิบัติในสังคมของพระอริยบุคคล ดังพระพุทธด ารัสว่า เธอทั้งหลายจงเป็นอยู่อย่างผู้มีศีล ถึงพร้อม
ด้วยปาติโมกข์ จงเป็นอยู่อย่างส ารวมระวังในปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษ
แม้เพียงเล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่เถิด (ม.มู. 12/64/56.) 

 ครั้นต่อมาเมื่อมีจ านวนพระภิกษุเพ่ิมมากขึ้น การอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ไม่
ว่าจะเป็นสังคมคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ดี ซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ใน
ประเพณีวัฒนธรรมที่สังคมนั้น ๆ ก าหนดไว้ ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ เพราะต่างคนต่าง
คิด ต่างคนต่างท า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์กติกาที่คนส่วนใหญ่
ยอมรับ มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะ ให้เป็นไปใน 
ทางเดียวกัน ก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนั้น ๆ  
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 การบัญญัติพระธรรมวินัย หรือสิกขาบท พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติหลังจากที่มีพระ 
ภิกษุจ านวนมากขึ้น เพราะมีผู้ประพฤติไม่เหมาะสม ประพฤติผิดนอกรีตนอกทาง ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
ท าให้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาก าหนดขอบเขตข้อวัตรปฏิบัติ ส าหรับเหล่าพระอริยสงฆ์และสมมุติ
สงฆ์ได้ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้กระทบกระเทือนหรือสั่นคลอนให้คนนอกศาสนาติเตียนได้ พระพุทธ 
เจ้าอาศัยผลแห่งการกระท าของพระภิกษุผู้ประพฤติผิดนั้น แล้วน ามาเป็นข้อบัญญัติ เพ่ือป้องกันมิให้
ใครต่อใครประพฤติผิดเช่นนั้นอีก ในการบัญญัติแต่ละครั้งล้วนเป็นมติคณะสงฆ์เห็นร่วมด้วยทุกครั้งไป 
และสิกขาบทเหล่านั้น มีทั้งหนักและเบาตามแต่โทษานุโทษนั้น ๆ เป็นที่น่าสังเกตว่า การบัญญัติพระ
ธรรมวินัยของพระพุทธองค์ มิได้บัญญัติเป็นหมวด ๆ หมู่ ๆ หรือเรียงตามมาตราหรือข้อหนักเบา แต่
เป็นการบัญญัติตามความผิดที่พระภิกษุประพฤติผิด และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือสิกขาบทพระ
พุทธองค์มิได้ทรงบัญญัติล่วงหน้า และพระธรรมวินัยหรือกฎข้อบังคับที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติขึ้นมา
นั้น สามารถน าไปใช้ได้ตลอดกาล และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้คล้อยตามโลกหรือตามสถานการณ์
บ้านเมือง จึงนับได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านั้น เป็นธรรมนูญแห่งชีวิตของพระภิกษุสงฆ์อย่าง
แท้จริง 

 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2517, หน้า 9-10) ทรงให้
เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทไว้ดังนี้ 

 1) เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้น เมื่อนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามประพฤติ
เช่นนั้นเป็นอย่าง ๆ ไป 

 2) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไขให้เหมาะสมที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวม
อยู่ ไม่พอจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาด ทรงบัญญัติรัดซ้ าเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขให้หย่อนลงมา 

 3) ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพ่ิมอนุบัญญัติ พระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรกเรียกว่ามูล
บัญญัติ ข้อที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลังเรียกว่าอนุบัญญัติ  

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2532, หน้า 11) ชี้แจงว่า วินัยคือระเบียบแบบแผน 
กฎเกณฑ์แบบต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมค าสอนนั้น และเพ่ือท าให้ค าสอนหรือหลักธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้น ให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา และเกื้อกูลการน าสู่จุดหมายของพระธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าและวินัย คือการจัดตั้งวางระบบและระเบียบแบบแผน กับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์กติกา ที่เป็นข้อก าหนดในการจัดตั้ง รวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติ หรือให้กิจการ
ด าเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบทก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็น
คุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝนพัฒนาที่อยู่ในตัวคน (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539,  
หน้า 61) 

 พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทเพ่ือประโยชน์ หรือวัตถุ ประสงค์ที่เสมอกัน 10
ประการ (วิ.ม. 39/27-29) ย่อได้เป็น 5 หมวด (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2539, หน้า 62) คือ 

 1) เพื่อประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 
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  1.1 เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือเพ่ือความดีงามของสถาบันสงฆ์ทั้งหมดโดยส่วน 
รวม ทีม่ีความเรียบร้อยอยู่กันด้วยดี ด้วยการตั้งวินัยขึ้นมาบนฐานแห่งความยอมรับร่วมกัน 

  1.2 เพ่ือความส าคัญแห่งสงฆ์ ไม่ใช่เฉพาะแต่อยู่เรียบร้อยดี ต้องอยู่สุขสบายของ
ส่วนรวม 

 2) เพื่อประโยชน์แก่ตัวบุคคล 
  2.1 เพื่อก าราบผู้เก้อยาก คือคนหน้าด้าน 
  2.2 เพื่อความอยู่ผาสุกของภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
 3) เพ่ือประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ คือค านึงถึงผลดีและผลร้ายที่จะเกิดกับชีวิตของ

มนุษย์ เช่น เรื่องความดี ความชั่ว เป็นต้น โดยมุ่งที่จะสร้างสภาพเอ้ือต่อชีวิตที่ดีงาม 
  3.1 เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
  3.2 เพ่ือปกป้องอาสวะอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 
 4) เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่เป็นสังคมใหญ่ คือ เพ่ือผลดีแก่จิตใจของ

ประชาชน ท าให้คนมีจิตใจผ่องใสด้วยอาศัยความดีงามของพระสงฆ์เป็นสื่อ 
  4.1 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
  4.2 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
 5) เพื่อประโยชน์แก่ตัวพระศาสนา 
  5.1 เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระธรรมวินัย 
  5.2 เพ่ือถือตามพระธรรมวินัย นั่นก็คือเพ่ือช่วยค้ าจุนให้ระเบียบแบบแผน และ

ระบบต่าง ๆ เกิดมีผลในการปฏิบัติตามหลักการอย่างหนักแน่นมั่นคง เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง
มั่นคง 

 จะเห็นได้ว่า พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพ่ือประโยชน์แก่การ
ปกครองภิกษุสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า อาณาปาติโมกข์ ซึ่งก่อนพรรษา 20 นั้น ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์
เป็นหลักการไว้ แต่เมื่อพระสงฆ์ปุถุชนมีมากขึ้น มีความประพฤติเสื่อมเสียมากขึ้น จึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทเพ่ือควบคุมหมู่สงฆ์ดังได้กล่าวมาแล้วจึงเชื่อได้ว่าพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า มี
ความส าคัญในการเกื้อกูลนานาประการและเป็นหลักชัยในการปกครองคณะสงฆ์ ผดุงศาสน์ได้อย่าง
มั่นคงถาวร ดังที่พระพุทธองค์ทรงปรารภกับพระอานนท์ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานว่า “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอมีตนเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พ่ึงเลย จงมีธรรมเป็นที่พ่ึงเถิด อย่ามีสิ่งอ่ืนเป็นที่
พ่ึงเลยดูก่อนอานนท์ ธรรมวินัยใดอันเราแสดงไว้ว่า บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ ธรรมและวินัยนั้น จัก
เป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย โดยการล่วงไปแห่งเรา” (ที.ม. 10/216/164) นี่ก็แสดงชัดว่า ธรรม
วินัยทั้งหมดเป็นเหมือนศาสดาของชาวพุทธ เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าสงฆ์ส าคัญ วินัยก็ส าคัญ คือวินัย
เป็นตัวที่ท าให้สงฆ์ด ารงอยู่ และให้สงฆ์อยู่อย่างเป็นระบบเป็นรูปแบบ ที่เป็นไปตามพระพุทธประสงค์
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นั่นเอง (พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), หน้า 22) พระพุทธเจ้าวางกรอบพระธรรมวินัยเพ่ือเป็นแบบ
แผนข้อวัตรปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะและทรงป้องกันภัยอันตรายจากอสัทธธรรมที่จักเกิด
ขึ้นกับพุทธศาสนา พระธรรมวินัยเป็นกรอบและแนวการปฏิบัติด ารงตน ให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสม
ในสมณภาวะเพ่ือความผาสุกและความเรียบร้อยในหมู่คณะ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งฝ่ายบรรพชิต
และคฤหัสถ์นั่นเอง และการบัญญัติพระธรรมวินัยหรือข้อสิกขาบทแต่ละข้อนั้น ล้วนมีเหตุผลแห่งการ
บัญญัติทั้งนั้น ไม่ว่าสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม โดยการยอมรับแห่งคณะสงฆ์เป็นเสียงข้างมาก 
พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยโดยผ่านมติการยอมรับจากคณะสงฆ์ร่วมกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
ถือปฏิบัติ คือ ภิกษุถือข้อวัตรศีลสิกขาบท 227 ข้อ ภิกษุณีถือข้อวัตรสิกขาบท 311 ข้อ สามเณรถือข้อ
วัตรสิกขาบท 10 ข้อ อุบาสก-อุบาสิกาถือข้อวัตรสิกขาบท 8 ข้อ และชาวบ้านทั่วไปถือข้อวัตร
สิกขาบท 5 ข้อ พระภิกษุ-สามเณร-อุบาสก-อุบาสิกาทุกคน เป็นหนึ่งในองค์กรของพระพุทธศาสนา 
เมื่ออยู่ร่วมกันแล้วย่อมจะมีแนวทางการปฏิบัติการศึกษาเหมือนกันและการศึกษาในพระพุทธศาสนา
ถือเป็นบรรทัดฐานการรองรับพระธรรมวินัยอีกอย่างหนึ่ง 

 2.3.1.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล 
 หลังจากท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ท าให้เหล่าพระภิกษุ

สงฆ์ที่เป็นพระเสขบุคคลต่างก็พากันเศร้าโศก พิไรร าพันถึงพระพุทธเจ้า ในช่วงที่ประชุมเพลิงพระพุทธ
สรีระนั้น ได้มีภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่งชื่อสุภัททะ ได้กล่าวจาบจ้วงว่าไม่ควรเศร้าโศก แต่ควรจะดีใจที่พระ
พุทธองค์เสด็จปรินิพพานเสียได้ เพราะทรงพระชนม์อยู่ก็จะคอยติติงติเตียนอยู่เสมอ จะท าจะพูดจะ
คิดอะไรก็ไม่ได้เป็นอิสระ (วิ.จู. 7/477/336) 

 เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินถ้อยค า อย่างนั้น มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อภัยพระพุทธ 
ศาสนายิ่งนัก จึงปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์ว่า ควรท าสังคายนาพระธรรมวินัยภายหน้าสภาวะ
มิใช่ธรรมจะรุ่งเรือง ธรรมจะเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรม
วาทีบุคคลจะมีก าลัง ธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมก าลัง อวินัยวาทีบุคคลจะมีก าลัง วินัยวาทีบุคคลจะเสื่อม
ก าลังลง (วิ.จู. 7/477/336) เพราะมองนัยที่พระองค์มิได้มอบอ านาจแห่งการปกครองให้แก่ใครเลย  
ดังพุทธพจน์ที่ทรงตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยใดที่เราแสดงไว้บัญญัติไว้แก่พวกเธอ 
ธรรมวินัยนั้น จักเป็นศาสดาของพวกเธอท้ังหลายเมื่อเราสิ้นไป” (ที.ม. 10/216/164)  

 ครั้นสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเนื่อง 
จากวันหนึ่งทรงทอดพระเนตรสามเณรรูปหนึ่งนามว่านิโครธ ซึ่งมีกิริยาเยือกเย็น เคร่งครัดน่าเลื่อมใส  
มีพระราชศรัทธา จึงได้อาราธนานิมนต์เข้าไปในพระราชมณเฑียร นิโครธสามเณรได้แสดงธรรมโปรด
พระเจ้าอโศกมหาราชให้ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนา ละเลิกอุปนิสัยอันดุร้ายเสียสิ้น และได้โปรดให้สร้าง
พระเจดีย์ 48,000 และสร้างพระพุทธวิหารทั่วไปในชมพูทวีปนอกจากนี้พระเจ้าอโศกได้เป็นประธาน
ฝ่ายคฤหัสถ์ในการท าสังคายนาครั้งที่ 3 คือ ได้มีพวกเดียรถีย์นักบวชนอกศาสนาได้ปลอมบวชเข้ามา
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เป็นภิกษุ เพ่ือปรารถนาลาภสักการะ เป็นเหตุให้สงฆ์ฝ่ายธรรมวาทีทั้งหลายรังเกียจ มิอาจท าอุโบสถ
สังฆกรรมกันเป็นเวลานานถึง 7 ปี 

 พระเจ้าอโศกมหาราชด ารัสให้อ ามาตย์คนหนึ่งไประงับอธิกรณ์เรื่องนี้ ณ อโศการาม
และขอให้สงฆ์ท าสังฆกรรมกัน อ ามาตย์นั้นได้เข้าไปแสดงพระราชประสงค์ของพระเจ้าอโศกมหาราช
นั้นแก่สงฆ์ฟัง พระภิกษุรูปใดขัดขืนก็ถูกอ ามาตย์ประหารชีวิตเสีย 2-3 รูป ซึ่งล้วนเป็นสงฆ์ฝ่ายธรรม
วาทีทั้งสิ้น เมื่อพระเจ้าอโศกทรงทราบการกระท าอันเกินค าสั่งเช่นนั้นก็ทรงร้อนพระองค์ จึงได้เสด็จ
มาถามภิกษุท้ังหลาย ว่าบาปที่ประหารพระจะตกแก่ผู้ใช้หรือผู้ฆ่า ปรากฏว่าสงฆ์ทั้งหลายมิอาจวิสัชนา
ให้เป็นที่แจ่มกระจ่างได้ และสงฆ์ทั้งหลายนั้นก็ได้ทูลแนะน าให้ไปอาราธนานิมนต์พระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระมาวิสัชนา จึงได้รับค าตอบว่า การที่อ ามาตย์ได้ตัดศีรษะของพระภิกษุนั้น จะเป็นบาปได้ก็
ต่อเมื่อพระองค์ทรงมีเจตนาที่ฆ่าเท่านั้น ท าให้พระเจ้าอโศกมหาราชพอพระทัยมาก 

 ฝ่ายพระอลัชชีผู้ปลอมบวชในพระพุทธศาสนานั้น ก็ยังพยายามที่จะประกอบ
มิจฉาชีพอยู่ต่อไป พระเหล่านั้นได้มัวเมาหลงใหลในลาภสักการะ ไม่พอใจในการปฏิบัติธรรมอาศัยผ้า 
เหลืองเลี้ยงชีวิต ประพฤติผิดพระธรรมวินัย ไม่สังวรระวังในศีลวัตร เที่ยวอวดอ้างคุณสมบัติโดยอาการ
ต่าง ๆ เพ่ือหลอกลวงประชาชนให้หลงเชื่อ เพ่ือหาลาภสักการะเข้าตัวเพราะเหตุนี้จึงท าให้พระสัทธรรม 
อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้องพลอยด่างพร้อยไปด้วย ความอลเวงได้เกิดขึ้นในวงการของ
พระพุทธศาสนาทั่วไป ลาภสักการะมีอ านาจเหนืออุดมคติของผู้เห็นแก่ได้ แม้กระทั่งผู้ทรงเพศเป็น
ภิกษุห่มผ้าเหลือง ก็ยังตกอยู่ใต้อ านาจของมัน ที่จริงผู้มีลาภคือผู้มีบุญ แต่ผู้มัวเมาในลาภคือผู้สั่งสม
บาป การที่พระได้ของมาก ๆ จากประชาชนที่เขาบริจาคด้วยศรัทธานั้น นับว่าเป็นการดี ไม่มีผิด แต่
การที่พระสั่งสมของ มัวเมาในลาภหลงใหลในเกียรติ เห่อเหิมและเพลิดเพลินในโลกียวัตถุ จนลืม
หน้าที่ของตนนั้น นับว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ถวายพระเทศนาแด่พระ
เจ้าอโศกมหาราช จนพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีความเลื่อมใสและซาบซึ้งในหลักธรรมอันบริสุทธิ์ของ
พระพุทธองค์ ได้ประทับอยู่ที่อุทยานนั้นเป็นเวลา 7 วัน ในวันที่ 7 พระองค์ได้ประกาศบอกนัดให้
พระภิกษุที่อยู่ในชมพูทวีปโดยทั่วกันทั้งสิ้น ให้มาประชุมที่อโศการามภายใน 7 วัน พระองค์ประทับนั่ง
ภายในม่านกับท่านพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ ได้ตรัสสั่งให้ภิกษุผู้สังกัดในนิกายนั้น ๆ นั่งรวมกันเป็น
นิกาย ๆ แล้วตรัสถามให้พระเหล่านั้นอธิบายค าสอนของพระพุทธองค์ ซึ่งพระเหล่านั้นได้อธิบายผิดไป
ตามลัทธิของตน ๆ พระเจ้าอโศกมหาราชจึงได้ตรัสสั่งให้ก าจัดพระอลัชชีเหล่านั้นทั้งหมด ซึ่งมีจ านวน
มากถึงหมื่นรูป ครั้นก า จัดพระภิกษุพวกอลัชชีให้หมดไปจากพระพุทธศาสนาแล้ว พระโมคคัลลีบุตร
ติสสเถระ จึงได้จัดให้มีการท าสังคายนาครั้งที่ 3 ขึ้นที่อโศการาม เมืองปาฏลีบุตร โดยได้รับพระ
ราชูปถัมภ์จากพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ในการ
ท าสังคายนาครั้งนี้แล้ว พระองค์ก็ได้น าหลักธรรมค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปกครองประเทศ และยังสนพระทัยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางแพร่ไปยังนานาประเทศ 
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โดยพระองค์ได้จัดส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนาไปแคว้นและประเทศต่าง ๆ รวมทั้งหมด 9 
สาย โดยสมณทูตสายที่ 8 ในบรรดาสมณทูตทั้งหมดนั้น ได้แก่ พระโสณะและพระอุตตรเถระ ได้น า
พระพุทธศาสนามาประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมิ ดังปรากฏในจดหมายเหตุของจีนว่า “ทวาราวดี” 
ซึ่งสันนิษฐานว่า ได้แก่ จังหวัดนครปฐม โดยมีโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง ๆ เช่น พระปฐมเจดีย์ 
ศิลารูปพระธรรมจักร เป็นต้น เป็นประจักษ์พยานอยู่ 

2.3.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทย 
 2.3.2.1 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยสุโขทัย 
 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้ มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแต่

สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ต้นราชวงศ์พระร่วง ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งพระพุทธศาสนาในสมัย
กรุงสุโขทัย ได้รับอิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ สืบเนื่องจากพระราหุลเถระ ได้มาประกาศพระพุทธ 
ศาสนาที่เมืองนครศรีธรรมราชตอนใต้ของประเทศไทย แรกเริ่มต้นพระพุทธศาสนาที่เมืองนครศรี -
ธรรมราชประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับประชาชน จนเป็นที่รู้จักในนาม
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างมาก 

 จนถึงสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ ใน พ.ศ. 1822 พระองค์
ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่เมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรดให้อาราธนาพระสังฆราช
แห่งคณะสงฆ์ลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช มาประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ใน
เมืองสุโขทัย ดังปรากฏข้อความตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่าเบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก 
พ่อขุนรามค าแหงทรงท าโอยทานแด่พระมหาเถรสังฆราช ปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวก(รู้หลัก)กว่า
ปู่ครูในเมือง ทุกคนลุก (จาก) แต่เมืองนครศรีธรรมราช (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
2539, หน้า 6) 

 ตามศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่งจารึกไว้ประมาณ พ.ศ. 1835 ว่า นคร
สุโขทัยมีปู่ครูมีพระมหาเถระและมีพระเถระ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้ทรงให้ทัศนะว่า 
“สังฆราชเห็นจะเป็นต าแหน่งสังฆนายกชั้นสูงสุด (ปัจจุบันเรียกว่า สกลมหาสังฆปริณายก)ต าแหน่งปู่
ครูตรงกับที่เราเรียกพระครูทุกวันนี้ เป็นต าแหน่งของพระสังฆราช แต่พระมหาเถระที่กล่าวนั้น เห็นว่า
เป็นพระที่มีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมด้านศาสนาเท่านั้น มิใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรง
ต้ัง” (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2515, หน้า 7) 

 ในกรุงสุโขทัย ระยะเริ่มต้น คงมีพระสงฆ์ 2 คณะ คือ คณะสงฆ์ฝ่ายหินยาน ซึ่งมีอยู่
เดิมตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ กับคณะสงฆ์ฝ่ายหินยานแบบลังกาวงศ์ ที่จาริกมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช ได้รวบรวมยุบนิกายเป็นคณะเดียวกันเมื่อคราวเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ และไม่
ปรากฏว่ามีการจัดองค์กรการปกครองคณะสงฆ์ 
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 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ปรากฏเป็นแบบแผนชัดเจนในรัชสมัยพระมหา
ธรรมราชาลิไท เพราะว่าพระองค์ทรงอาราธนาพระมหาสวามีจากเมืองนครพัน ชาวศรีลังกามาเป็น
พระสังฆราชท าให้บทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มั่นคงขึ้น ที่เห็นได้ชัด คือคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์นั้นนิยมอยู่ตามป่า เป็นพระนักปฏิบัติ คณะนี้เรียกว่าคณะอรัญวาสี คือ กลุ่มพระสงฆ์ผู้จ าวัดอยู่ใน
ป่าหรือวัดป่า (สายวิปัสสนา) ส่วนพระสงฆ์นิกายเดิมที่ชอบอยู่บ้านหรืออยู่วัดบ้านที่เรียกว่าคณะ
คามวาสี หมายถึง ที่พักอยู่ในบ้านหรือวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมือง ส่วนมากจะเป็นพระสายกลุ่มศึกษาเล่า
เรียนพระปริยัติธรรม 

 คณะสงฆ์ ในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี 2 คณะ คือ คณะคามวาสี คือ คณะฝ่ายขวาและ
คณะอรัญวาสี คือ คณะฝ่ายซ้าย ทั้งสองฝ่ายปกครองแยกจากกัน คือ เป็นเหมือนองค์กรที่ปกครอง
โดยอิสระจากกัน แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดเป็นของตนเองที่เรียกว่าพระ 
สังฆราช มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ 2 
รูป คือ พระสังฆราชคณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี เช่น ในพ.ศ. 1949 พระครูดิลกติรน
ศีลคันธวรวาสีธรรมกิตติ สังฆราชมหาสามีเจ้า สถิต ณ วัดป่าแต่ทรงเป็นพระสังฆราชคณะอรัญวาสี  
อีกฝ่ายคือพระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร เป็นพระสังฆราชของคณะคามวาสี  (พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หน้า 8) 

 การปกครองคณะสงฆ์ ในหัวเมืองต่าง ๆ นอกจากกรุงสุโขทัย พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งพระสังฆราชประจ าแต่ละหัวเมือง ในลักษณะเดียวกันที่ทรงแต่งตั้งเจ้าประเทศราชไปครองหัว
เมืองใหญ่ในฝ่ายอาณาจักร จึงมีพระสังฆราชหลายพระองค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ว่า “ในประเทศสยาม เมื่อพระนครสุโขทัยเป็นราชธานี เห็นจะมีพระ 
สังฆราชองค์เดียวด้วยวิธีปกครองพระราชอาณาจักรในตอนนั้น หัวเมืองใหญ่ที่ห่างไกลราชธานีเป็น
เมืองประเทศราชโดยมาก แม้เมืองที่อยู่ใกล้ราชธานีที่เป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งเจ้านายในราชวงศ์ออกไป
ปกครองอย่างท านองเจ้าประเทศราช เมืองใหญ่เมืองหนึ่งน่าจะมีพระสังฆราชองค์หนึ่งเป็นสังฆปริณายก
ของสังฆบริษัทเขตเมืองนั้น”สมเด็จพระสังฆราชได้รับการสถาปนาจากพระมหากษัตริย์เท่านั้น 

 อาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ.1920โดยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหน้า
ของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในส่วนการปกครองคณะสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพเช่นเดียวกันกับอาณา 
จักร นอกจากคณะสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามหลักพระธรรมวินัยแล้วจะต้องประพฤติ
ปฏิบัติตนมิให้ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งเป็นของอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาด้วย (แสวง อุดมศรี, หน้า 68) 

 2.3.2.2 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยอยุธยา 
 เมื่อกรุงสุโขทัยหมดอ านาจ พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนา

กรุงศรีอยุธยาขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1893 ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ 2 ของไทย และมีพระมหากษัตริย์เสด็จ
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ขึ้นครองราชย์ติดต่อกันถึง 33 พระองค์ กล่าวด้านพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากกรุงสุโขทัย 
การปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสุโขทัย คือ เป็นคณะคามวาสี
และคณะอรัญวาสี แต่ว่าความเลื่อมใสในพระสงฆ์ลังกาวงศ์ยังมีความเจริญแพร่หลายมาตามล าดับ คณะ
ของพระภิกษุสงฆ์คณะเดิมเริ่มมีน้อยลดลงเพราะพากันไปบวชอยู่ในคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ปรากฏตาม
หลักฐานพงศาวดารหนังสือต านานโยนก (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ,  
หน้า 16)  

 เมื่อ พ.ศ. 1965 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ 6 ครองราชย์
สมบัติ มีคณะพระภิกษุจ านวน 10 รูป โดยแยกจากสายได้ ดังนี้ 

 1) สายพระมหาเถระ จากเชียงใหม่ 7 รูป คือ 
  (1) พระธรรมคัมภีร์ 
  (2)  พระเมธังกร 
  (3)  พระญาณมงคล 
  (4)  พระศีลวงศ ์
  (5)  พระสารีบุตร 
  (6)  พระธรรมรัตนากร 
  (7)  พระพุทธสาคร 
 2) สายพระมหาเถระจากกรุงศรีอยุธยา 2 รูป คือ พระพรหมมุนี และพระโสมเถระ 
 3) สายพระมหาเถระจากประเทศกัมพูชา 1 รูป คือ พระญาณสิทธิ 
 ทั้ง 10 รูป ได้พาพระภิกษุอีกจ านวนมากไปประเทศศรีลังกา และได้อุปสมบทแปลง

นิกายใหม่เป็นสิงหลนิกาย ณ อุทกกุกเขปสีมา แม่น้ ากัลยาณี โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นพระ
อุปัชฌาย์ ใน พ.ศ. 1967  

 ทั้งคณะได้ศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกาหลายปี เมื่อจะเดินทางกลับ
ประเทศไทย จึงได้อาราธนาพระชาวลังกา 2 รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระอุตมปัญญาให้มา
ร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยขึ้นมาที่กรุงศรีอยุธยาก่อน แล้วค่อยแยกย้ายกันไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาขออุปสมบทเป็นภิกษุ เกิดเป็นคณะใหม่ที่เรียกว่า คณะ
คามวาสีฝ่ายขวาหรือคณะป่าแก้ว ที่ชื่อว่าคณะป่าแก้วเพราะมีอุปัชฌาย์รูปเดียวกันที่ชื่อว่าวันรัตน์ ซึ่ง
แปลว่า ป่าแก้ว ดังนั้น วัดวาอารามที่มีคณะสงฆ์นี้พ านักอยู่ วัดจะมีชื่อว่าคณะป่าแก้ว เช่น วัดไตรภูมิ
คณะป่าแก้ว วัดเขียนป่าแก้ว เป็นต้น 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งเป็น  
3 คณะ คือ 

 1) คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือ คณะของพระสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกสถาปนา  
กรุงสุโขทัย มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายคามวาสีฝ่ายซ้าย 
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 2) คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัย มีพระ
พุทธาจารย์ เป็นเจ้าคณะ 

 3) คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่แล้ว
กลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่เรารู้จักคือ คณะป่าแก้ว (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หน้า 
12) มีพระวันรัตน์ เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา ต าแหน่งพระพุทธาจารย์นี้ตั้งขึ้นใหม่ เป็นเจ้าคณะ
แทนพระวันรัตน์ประมุขฝ่ายอรัญวาสีเดิม ซึ่งสับเปลี่ยนไปเป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา ในรัชกาลที่ 4 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เปลี่ยนนามใหม่เป็นพระพุฒาจารย์ 

 คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย มีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดี อยู่วัดมหาธาตุ เป็นเจ้า
คณะมีฐานานุกรม 10 รูป พระราชาคณะ 18 รูป มีพระพิมลธรรม เป็นต้น 

 คณะอรัญวาสีมีพระพุทธาจารย์ อยู่วัดโบสถ์ราชเดช เป็นเจ้าคณะบังคับบัญชาพระ 
สงฆ์ฝ่ายสมถะและวิปัสสนาทั้งหมด มีพระราชาคณะ 7 รูป มีพระญาณไตรโลก เป็นต้น 

 คณะคามวาสีฝ่ายขวา มีพระวันรัตน์ อยู่วัดป่าแก้ว เป็นเจ้าคณะ มีฐานานุกรม 11 
รูป มีพระราชาคณะ 17 รูป มีพระธรรมโคดม เป็นต้น ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
ได้เปลี่ยนนามใหม่ เป็น พระธรรมวโรดม 

 ค าว่า “สมเด็จ” เป็นภาษาเขมร เชื่อว่าน ามาใช้น าหน้าพระราชาคณะชั้นปกครองตั้ง 
แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา (นนท์ ธรรมสถิต, 2533, หน้า 71) 

 2.3.2.3 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยธนบุรี 
 กรุงธนบุรีจัดได้ว่าเป็นราชอาณาจักรที่ 3 ของประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ สืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาแตกแพ้กองทัพพม่า ในปี พ.ศ. 2310 ช่วง
นี้ท าให้คณะสงฆ์แตกกระจัดกระจาย พากันหนีอย่างระส่ าระสาย จนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรง
กอบกู้เอกราชได้ ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงได้สืบเสาะหาพระมหาเถระผู้ใหญ่ในเมืองกรุงศรีอยุธยา 
ผลปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ชั้นน าในเมืองกรุงศรีอยุธยาไม่มี จึงมีพระราชประสงค์แต่งตั้งพระอาจารย์ดีซึ่ง
เป็นพระธรรมดา ไม่มีสมณศักดิ์อะไรมาก่อนเลย จากวัดประดู่ อยุธยา เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรก 
และทรงสถาปนาแต่งตั้งพระอาจารย์สี วัดพนัญเชิงอยุธยา เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปที่สอง 

 ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีความวิริยะอุตสาหะที่จะ
ฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เมื่อคณะสงฆ์รวมพลเป็นกลุ่มและท าให้การปกครอง
เหมือนยุคกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ก็ทรงให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ต้อง
มีการเปลี่ยนแปลง ทรุดและเสื่อมอีกครั้ง เป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญา ทรงสั่งปลดสมเด็จ
พระสังฆราช (สี) ออกจากต าแหน่ง แล้วตั้งพระธรรมธีรราชมุนี (ชื่น) วัดหงษ์รัตนาราม ให้เป็นสมเด็จ
พระสังฆราชแทน นับเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปสุดท้ายในสมัยกรุงธนบุรี 

 ส่วนต าแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุ
ภาพ ทรงสันนิษฐานว่า “ในสมัยกรุงธนบุรี ดูเหมือนว่าจะไม่จัดให้มีท าเนียบสมณศักดิ์ขึ้นตามล าดับ
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ของพระเจ้ากรุงธนบุรี” การปกครองไม่แตกต่างจากกรุงศรีอยุธยา แต่ในยุคกรุงธนบุรีมีระยะเวลาแค่
14-15 ปี เท่านั้น 

 2.3.2.4 การบริหารกิจการคณะสงฆ์สมัยต้นรัตนโกสินทร์ 
 สมัยรัชกาลที่ 1 
 สืบเนื่องจากกรุงธนบุรีสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2325 ซึ่งถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนของอาณา 

จักรรัตนโกสินทร์ โดยมีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร
เป็นราชธานี ทรงสร้างและปฏิสังขรณ์วัดหลายแห่ง มีวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง 
วัดสุทัศนเทพวราราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 
เป็นต้น (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2526, หน้า 8)  

 นับว่าเป็นปัญหาแรกเลยทีเดียวที่พระองค์ทรงจัดการคือ เรื่องของสังฆมณฑล ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนมาแต่ปลายรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรี ที่ท าให้เกียรติและฐานะของคณะสงฆ์มัว
หมองลงไป จึงโปรดให้พระมหาเถระประชุมกัน แล้วถอดถอนสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราช (ชื่น) 
วัดหงส์รัตนาราม มาเป็นพระธรรมธีรราชมุนี (องค์ท่ีเป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ 3 แห่งกรุงธนบุรี) แล้ว
ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช (สี) พระพุทธจารย์ พระพิมลธรรมที่พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงถอดยศ
สมณศักดิ์กลับให้มีสมณศักดิ์ใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช (สี) เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรกในกรุง
รัตนโกสินทร์ (มาณพ พลไพรินทร์, 2535, หน้า 18) 

 ส่วนโครงสร้างรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ยังเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาและ
กรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ออกมารวม 
10 ฉบับ คือ 

 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2325 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2326 
 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2326 
 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2326 
 ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2326 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2332 
 ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2337 ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2344 
 วัตถุประสงค์ของการตรากฎหมาย เพ่ือการควบคุมดูแลหรือลงโทษแก่พระภิกษุที่

ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยอยู่เป็นประจ า เพราะอาศัยพระธรรมวินัยหรือที่เรียกว่าศีล 227 ข้อ
ก็คงไม่เพียงพอส าหรับพระภิกษุสงฆ์ในยุคนี้ และทรงมีประสงค์ให้พระภิกษุสงฆ์ปรับปรุงคณะสงฆ์ให้ดี
ขึ้นกว่าเดิม 

 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระองค์ทรงปรารภให้กระท าสังคายนา
พระธรรมวินัยขึ้น เพราะว่าพระไตรปิฎกที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรับสั่งให้รวบรวมจากหัว
เมืองต่าง ๆ เช่น เมืองนครศรีธรรมราช กัมพูชา เป็นต้น ยังมีความคลาดเคลื่อนผิดพลาดบางประการ 
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จึงเห็นสมควรให้ทรงท าการรวบรวมสังคายนาพระไตรปิฎกใหม่ โดยทรงโปรดให้พระมหาเถระ 218 
รูป และราชบัณฑิต 32 คน ประชุมการกระท าสังคายนาขึ้นเมื่อวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 12 ปีวอก พ.ศ. 
2331 ณ วัดศรีสรรเพชญ (วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์) (แสวง อุดมศรี, หน้า 72) 

 ในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นับเป็นช่วงระยะเวลาสั้นมาก คือ 15 ปี
เท่านั้นที่ทรงครองราชย์ แต่ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง 3 พระองค์ คือสมเด็จ
พระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุ, สมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะ และสมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) 
วัดมหาธาตุ ทั้ง 3 พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯ จนยุคนั้นกล่าวได้ว่า ใครที่เป็นสมเด็จพระสังฆราชต้องอยู่
วัดมหาธาตุฯ และในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์ไทยไปดูกิจการงานพระศาสนา ณ ประเทศศรีลังกา และ
ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการบ าเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาอย่างเป็นกิจลักษณะ 

 สมัยรัชกาลที่ 3 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ

ขึ้นครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 2367 พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมี
ความเคารพในองค์พระภิกษุสามเณรอย่างยิ่ง แม้พระภิกษุจะประพฤติดีชั่วอย่างไรไม่ค่อยสนพระทัย
นักจนเป็นที่มาของค าว่า “ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์” ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ทรงโปรดให้ทรงสร้างวัด
พระอารามหลวงและวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน โดยจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์
เพ่ิมอีก 1 คณะ จากรูปแบบเดิม คือ 

 1)  คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
 2)  คณะอรัญวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
 3)  คณะคามวาสีฝ่ายขวา ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้ 
 4)  คณะกลาง ปกครองพระอารามหลวงกับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 
 จึงสรุปได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคนั้นบริหารตามภาค คือ 
 1)  คณะกลาง กรุงเทพมหานคร 
 2)  คณะเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3)  คณะใต้ ภาคใต้ 
 4)  คณะอรัญวาสี วัดป่าทั้งหมด 
 การบริหาร 4 คณะอย่างว่านี้ มีเจ้าคณะใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกิจการคณะ

สงฆ์ในเขตปกครองของตน แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช 
 สมัยรัชกาลที่ 4 
 ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ต าแหน่งสังฆปริณายกว่างลง พระบาทสมเด็จพระนั่ง

เกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ได้ทรงสถาปนาต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่ทรงด าริแต่งตั้ง พระพิมลธรรม (อยู่) 
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ยังมิทรงได้แต่งตั้งตามพระราชประสงค์พระองค์ก็
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เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงอีก ลุถึงรัชกาลที่ 4 พระบาท 
สมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสถาปนาพระเกียรติยศกรม
หมื่นปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็นกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประธานปกครองสังฆมณฑลทั่ว
ราชอาณาจักร ใน พ.ศ.2394 และทรงตั้งพระพิมลธรรม (อยู่ ) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ ตามพระราชประสงค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่มิได้ทรงสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราช เพียงด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเท่านั้น และทรงแต่งตั้ง  พระ
ธรรมอุดม (เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระ
พุทธาจารย์ (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี 
พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดโมลีโลกยาราม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าใหญ่
หนกลาง และต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เจ้าฤกษ์ ขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ เป็นเจ้าคณะ
ธรรมยุติกนิกายปกครองดูแลสังฆมณฑลแห่งธรรมยุติกนิกายท่ัวประเทศ 

 ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 โครงสร้างโดยภาพรวมทั่วไป
เหมือนสมัยรัชกาลที่ 3 คือแบ่งออกเป็นการบริหาร 5 คณะ โดยเพ่ิมคณะธรรมยุติกนิกายขึ้นมาอีก 1 
คณะแท้จริงนั้น คณะธรรมยุติกนิกายได้ก่อก าเนิดมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เพราะขณะนั้นพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงผนวชอยู่ทรงได้พระฉายาว่า วชิรญาโณใน พ.ศ. 2367 ขณะที่
ทรงผนวชอยู่นั้นประทับอยู่ท่ีวัดมหาธาตุฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เสด็จ
สวรรคต แต่มิได้มอบเวนราชสมบัติให้แก่ผู้ใดเลย แต่ว่าโบราณราชประเพณีแล้วเจ้าฟ้ามงกุฎ (พระ  
วชิรญาณภิกขุ) เป็นพระราชโอรสซึ่งประสูติแต่พระอัครมเหสี ควรแก่การสืบราชสมบัติสันตติวงศ์  
แต่พระวชิรญาโณภิกษุไม่ประสงค์จะรับต าแหน่งราชสมบัติ เพราะได้ปรึกษาทางญาติผู้ใหญ่ภายใน
แล้ว จึงตัดสินพระทัยจะผนวชต่อไป 

 ฉะนั้น พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และคณะเสนาบดีจึงมอบถวายพระราชสมบัติแด่กรม
หมื่นเจษฎาบดินทร์ เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 3 ทรงพระนามว่าสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ต่อมา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ใน พ.ศ. 2394 คณะเสนาบดี
พระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จึงมอบถวายราชสมบัติแด่พระวชิรญาณภิกษุเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 

 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่นั้น ทรงได้
ศึกษาบาลี จนสอบได้เปรียญ 5 ประโยค ต่อมาทรงเลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติของพระรามัญ คือพระ
ซายพุทฺธว โส ขณะนั้นด ารงต าแหน่งเป็นพระราชาคณะที่พระสุเมธมุนี วัดบวรมงคลหลังจากที่พระองค์
ทรงปรึกษาสนทนาธรรมแล้ว ยังพระราชศรัทธาเกิดขึ้นยิ่งนัก จึงให้มีการอุปสมบทในส่วนพระองค์ 
โดยมีพระสุเมธมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ในโบสถ์กลางน้ า แล้วทรงตั้งธรรมยุติกนิกายอย่างเป็นทางการ 
โดยพระองค์เองเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ในครั้งนั้น จึงเป็นที่เจริญอย่างยิ่งของธรรมยุติกนิกาย และทรง
ตั้งพระมหาเถระ 9 รูป เป็นกรรมการที่ปรึกษา ไม่ว่าเรื่องภายในคณะสงฆ์และในพระราชสมบัติ และ
ในคณะกรรมการธรรมยุติกนิกายในชุดนั้นต่อมาภายหลังเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 2 รูป คือ สมเด็จ
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พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระ - 
สังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) 

 สมัยรัชกาลที่ 5 
 การจัดโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก เมื่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ได้ทรง
ปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ด้วย 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอิสริยยศแก่กรมหมื่น
บวรรังษีสุริยพันธุ์ ขึ้นเป็นกรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ ใน พ.ศ.2432 ทรงปรับปรุงการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม เดิมมีการจัดท าการสอบที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โปรดให้ย้ายมาที่วัดมหาธาตุฯ ทรง
สถาปนา “มหาธาตุวิทยาลัย” ขึ้น ใน พ.ศ. 2422 ต่อมาใน พ.ศ. 2439 มีพระบรมราชโองการประกาศ
เปลี่ยนนาม “มหาธาตุวิทยาลัย” เป็น “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2533, หน้า 3) และใน พ.ศ. 2436 ทรงพระกรุณาโปรดให้ตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยด้วย 

 การตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มีข้อที่น่าสังเกตคือ คณะรัฐบาลต้อง
อาศัยคณะสงฆ์โดยเฉพาะคณะสงฆ์ในต่างจังหวัด ช่วยจัดการศึกษาของชาติตามโครงการปฏิรูปการ  
ศึกษาให้ทันสมัย ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยนั้น จึงสอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล เพราะเมื่อฝ่ายพุทธจักรมีการปกครองคู่กันกับฝ่ายอาณาจักร เหตุผลข้อนี้ปรากฏอยู่ในการ
ประกาศ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ว่า “ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 117 ได้โปรดให้พระราชา
คณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง และได้อาราธนาพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น 
วชิรญาณวโรรสที่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่ให้ทรงรับภารธุระด าเนินการในฝ่ายสมณะ และ
ได้โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารงราชานุภาพ ทรงรับหน้าที่อุดหนุนนั้น ในส่วนหน้าที่เจ้า
พนักงานฝ่ายฆราวาส ความแจ้งอยู่ในประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง ซึ่งได้ออกเมื่อ ณ วันที่ 1 
พฤศจิกายน ร.ศ. 117 นั้นแล้ว 

 พระสงฆ์เถรานุเถระและเจ้าพนักงานในฝ่ายฆราวาส ได้ช่วยกันจัดและอ านวยตาม
พระราชด าริ ด้วยความสามารถและอุตสาหะอันเป็นที่พอพระราชหฤทัย ได้เห็นผลความเจริญในการ
เล่าเรียน ตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครองสังฆมณฑลขึ้นโดยล าดับมา บัดนี้ ทรงพระราชด าริ
เห็นว่า ถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยแล้วจึงได้ทรง
พระกรุณาโปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เมื่อวันที่ 16มิถุนายน ร.ศ. 121 
ความแจ้งอยู่ในพระราชบัญญัตินั้นแล้ว” 

 ในส่วนสาระส าคัญของพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 
(พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หน้า 35-37) ได้วิเคราะห์ไว้ในหนังสือการปกครองคณะสงฆ์
ไทยดังต่อไปนี้ 
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 1) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง หมายถึง การปกครองดูแลกิจการคณะสงฆ์ทั่ว
ราชอาณาจักร ตามมาตรา 4 ทีบ่ัญญัติไว้ ให้เจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 ต าแหน่ง คือ เจ้าคณะใหญ่คณะเหนือ 
เจ้าคณะใหญ่คณะใต้ เจ้าคณะใหญ่คณะกลาง และเจ้าคณะธรรมยุติกนิกายกับพระราชาคณะที่เป็น
รองเจ้าคณะทั้ง 4 คณะ ทั้งหมดรวม 8 รูป เป็นมหาเถรสมาคม มีหน้าที่ถวายค าปรึกษาในการพระ
ศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์แด่พระมหากษัตริย์ การประชุมวินิจฉัยคดี ในที่ประชุมมหาเถร
สมาคมตั้งแต่ 5 รูป ขึ้นไปถือเป็นสิทธิ์ขาด ผู้ใดจะอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปอีกไม่ได้ 

 2) การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของพระราช -
บัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 คือ การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค
ควบขนานไปกับการบริหารราชการแผ่นดินส่วนภูมิภาค กล่าวคือ มีการแบ่งส่วนการปกครองคณะ
สงฆ์ออกเป็นสังฆมณฑล มีเจ้าคณะมณฑลที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากพระราชาคณะ เป็น
ผู้ปกครองดูแล ข้าหลวงเทศาภิบาลผู้ท าหน้าที่ปกครองประชาชน และบริหารราชการแผ่นดินใน
มณฑลของฝ่ายบ้านเมือง รองเจ้าคณะมณฑลลงมามีเจ้าคณะเมือง ซึ่งก็คือเจ้าคณะแขวงหรืออ าเภอ 
เป็นผู้ปกครองเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ  

 อนึ่ง ในมาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ว่า “พระราชบัญญัตินี้ไม่เกี่ยวด้วยนิกายสงฆ์กิจ
และลัทธิเฉพาะนิกายนั้น ๆ ซึ่งเจ้าคณะหรือสังฆนายกในนิกายนั้นได้เคยมีอ านาจว่ากล่าวบังคับมาแต่
ก่อนประการใด ก็ให้คงเป็นไปตามเคยทุกประการ” ข้อความนี้แสดงว่ากฎหมายคณะสงฆ์ฉบับนี้รับรอง 
การแบ่งนิกายของคณะสงฆ์ไทยออกเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย 

 จะเห็นได้ว่า การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์มีลักษณะคู่ขนาน 
กับโครงสร้างการบริหารและการปกครองของฝ่ายอาณาจักร 

 สมัยรัชกาลที่ 6 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ พ.ศ. 

2453 ทรงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระอิสริยยศ กรมหลวงวชิรญาณวโร
รส ขึ้นเป็น กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ต าแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า เป็นมหาสังฆปริณายกทั่ว
พระราชอาณาจักร และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุติกนิกายด้วย การปกครองคณะสงฆ์ยังคงใช้
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 แต่เป็นอันงดใช้อ านาจจากมหาเถรสมาคม สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ยังคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการ
สงฆ์ในที่ประชุมนั้น ดังข้อความที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงอธิบาย
เป็นเชิงอรรถในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ มีความว่า 

 ในแดนดินปรัตยุบัน โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาการคณะสงฆ์โดยทั่วไป การ
ประชุมตามพระราชบัญญัตินี้ก็ชื่อว่า เป็นอันงดชั่วคราวโดยนัย หรือกล่าวอีกโวหารหนึ่งว่า ยังไม่ถึง
คราวเรียกประชุมตามพระราชบัญญัติ ตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ายังบัญชาการอยู่ ข้าพเจ้าปรารถนาจะให้
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มหาเถรสมาคม คงมียืนอยู่ด้วยประการหนึ่ง จึงคงเรียกประชุมและบัญชากิจการอันจะพึงท าเป็นการก
สงฆ์ในที่ประชุมนั้น 

 รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 6 พอสรุปได้เป็นล าดับ ดังนี้ 
 1)  สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ใน

ที่ประชุมมหาเถรสมาคมโดยปกติ ตัวอย่างเช่นที่ทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ในยุคนี้จึงใช้ว่า “พระมหาสมณ
วินิจฉัย” ไม่ใช้ค าว่า “มหาเถรสมาคมวินิจฉัย” 

 2)  เจ้าคณะมณฑลหรือเจ้าคณะภาคในปัจจุบัน 
 3)  เจ้าคณะเมือง หรือเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบัน 
 4)  เจ้าคณะแขวงหรือเจ้าคณะต าบลในปัจจุบัน 
 5)  เจ้าอาวาส 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริรญาณวโร

รสสิ้นพระชนม์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ (สมณศักดิ์เสมอพระ -
พุฒาจารย์) เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2464 

 สมัยรัชกาลที่ 7 
 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อ พ.ศ. 2468 ครั้นมี

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2475 แล้ว การปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากเพราะรูปแบบการ
ปกครองคล้ายคลึงในสมัยราชกาลที่ 6 คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆ์โดยล าพัง
พระองค์เอง และมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ให้ค าปรึกษา จนกระทั่งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ฉบับ พ.ศ. 2484 ในสมัยรัชกาลที่ 8 

 สมัยรัชกาลที่ 8 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 

พ.ศ. 2477 ขณะนั้นยังทรงพระเยาว์ มีพระชนม์เพียง 9 พรรษา การปกครองของไทยเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองฝ่ายอาณาจักรครั้งนี้ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองคณะสงฆ์ไปด้วย นั่น
คือให้มีรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์สอดคล้องกับการปกครองของอาณาจักร จึงได้มีการตราพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ขึ้น เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมพ.ศ. 2484 คณะรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์
ชี้แจงเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2484 ดังข้อความต่อไปนี้ “พระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ ได้รับความเห็นชอบของคณะสงฆ์และได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วโดยราบรื่น 
ความส าคัญในพระราชบัญญัติก็คือได้จัดการปกครองคณะสงฆ์ให้อนุโลมระบบการปกครองบ้านเมือง
เท่าท่ีไม่ขัดกับพระธรรมวินัย” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, หน้า 19) 
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 กล่าวโดยสรุปแล้ว พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2484 มีโครงสร้างที่มี
สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ โดยที่พระองค์เองไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร 
เพราะพระองค์ทรงบัญญัติสังฆาณัติโดยผ่านสังฆสภา ทรงบริหารคณะสงฆ์ผ่านสังฆมนตรี และทรง
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ผ่านทางคณะวินัยธร โดยที่องค์การนั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่ปกครองที่ต่างกันคือ 

 1)  สังฆสภา เทียบได้กับรัฐสภาของฝ่ายบ้านเมืองมีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติ
สังฆาณัติหรือระเบียบส าหรับใช้ในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบด้วยสมาชิก45 รูป 
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เป็นพระคณาจารย์เอกและเป็นพระเปรียญเอกด้วย 

 2) สังฆมนตรี มีอ านาจหน้าที่ดุจเช่นคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร คือท าหน้าที่
เป็นคณะรัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีสังฆนายก 1 รูป และสังฆมนตรี 9 รูป งานภายในมีหน้าที่
รับผิดชอบงานเฉพาะหน้าที่เหมือนกับแต่กระทรวง (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
หน้า 44) คือ 

  (1)  องค์การปกครอง 
  (2)  องค์การศึกษา 
  (3)  องค์การเผยแผ่ 
  (4)  องค์การสาธารณูปการ 
  นอกจากนี้ยังมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่าง ๆ ที่ก าหนดในสังฆาณัติ คือ 
  (1)  เจ้าคณะตรวจการภาค 
  (2)  เจ้าคณะจังหวัด 
  (3)  เจ้าคณะอ าเภอ 
  (4)  เจ้าคณะต าบล 
  (5)  เจ้าอาวาส 
 3)  คณะวินัยธร คือ ศาลของคณะสงฆ์ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ คณะวินัยธรแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกา มี
อ านาจหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติของอาณาจักรนั่นเอง 

 ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้จะเห็นได้ว่า ได้ยุบเลิกมหาเถรสมาคม คือ เจ้า
คณะใหญ่ทั้ง 4 รูป และรองเจ้าคณะใหญ่ 4 รูป ดังนั้น ต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ ซึ่งรวมถึงเจ้าคณะใหญ่
ธรรมยุติกนิกายจึงไม่มีกฎหมายรองรับ โดยวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เพ่ือ
รวมคณะสงฆ์มหานิกาย และคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเข้าด้วยกันให้แล้วเสร็จภายในเวลา 8 ปี นับแต่
วันประกาศใช้ ดังที่บัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาล มาตรา 6 ว่า “ก่อนที่จะสังคายนาพระธรรมวินัยให้
ครบถ้วน แต่อย่างช้าต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ห้ามมิให้ออกสังฆาณัติ กติกาสงฆ์ 
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชกฎกระทรวงหรือระเบียบใด ที่จะบังคับให้ต้องเปลี่ยนลัทธิที่นิยมนับถือ
และปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว” 
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 จากความพยายามในการรวมนิกายทั้ง 2 นิกายเข้าด้วยกันของคณะรัฐบาลนั้น ไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะพระเถรานุเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จ านวน 22 รูป ได้ลงนามคัดค้านการใช้
บทเฉพาะกาลมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 หลังจากนั้นคณะสงฆ์ฝ่าย
ธรรมยุติกนิกายพยายามให้คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกายมีการปกครองกันเอง โดยมีเจ้าคณะใหญ่
คณะธรรมยุติกนิกายเป็นผู้ดูแลตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ.121 ไม่ขึ้นตรงกับคณะสงฆ์ฝ่าย
มหานิกาย 

 สมัยรัชกาลปัจจุบัน 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้ เป็นการบริหารตามพระราช 

บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ให้เหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้ ว่า “การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ส านักเลขาธิการคณะ 
รัฐมนตรี (2523, หน้า 23) มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วง 
ดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้น เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพ
แห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆป
ริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมาย และพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือ
ความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 

 ความวุ่นวายทั้งภายในและภายนอกของคณะสงฆ์ และรัฐบาลภายใต้การน าของ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง โดยการน าพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 มาใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งพอประมวลสรุปเนื้อหาสาระได้ดังนี้ 

 1) ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 นั่นหมายถึง การยกเลิกสังฆสภา
คณะสังฆมนตรี คณะวินัยธร อ านาจทั้งหมดมอบให้สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถรสมาคมใช้แทน 

 2) สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยและเป็นประธานมหาเถร
สมาคม และมหาเถรสมาคมนั้น ประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะจ านวน 8 รูป เป็นโดยต าแหน่ง 

 โครงสร้างของคณะสงฆ์สองส่วนนี้ เป็นองค์กรบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกด้านเช่น 
เดียวกับหัวหน้าและรัฐบาลเผด็จการที่รวบรวมอ านาจไว้กับตน (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2527, หน้า 70) 

 ดังนั้น พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งมีผลใช้บังคับเป็นเวลานานถึง 30 ปี 
จึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 2535 โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
รัฐบาลและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เพราะว่าโครง 
สร้างบริหารและการปกครองยังอยู่เหมือนเดิม ดังที่ข้อความปรากฏชัดเจนอยู่ในเหตุผลในการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ว่า 

 โดยที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วสมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราช การแต่งตั้งถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่ของ  
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มหาเถรสมาคม การปกครอง การสละสมณเพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วัด ศาสนสมบัติกลาง 
และการดูแลรักษาทรัพย์สินของวัด ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
ปัจจุบัน จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), หน้า 54) 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มีจุดเด่นในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองค์เดียว และพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนา
สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และกรรมการมหาเถรสมาคมมี 21 รูปเหมือนเดิม 
แต่ว่าอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าฉบับ 2505 
คือ 

 (1)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
 (2)  ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
 (3)  ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
 (4)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
 (5)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
 เพ่ือการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วาง

ระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับ
ได้ และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้
อ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

 อ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
เกี่ยวข้องกับการควบคุม และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจหน้าที่ของสังฆมนตรีแห่ง
องค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ในปัจจุบันนี้อาจกล่าวได้ว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 

 (1)  ด้านการปกครอง 
 (2)  ด้านการศาสนศึกษา 
 (3)  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
 (4)  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 (5)  ด้านการสาธารณูปการ 
 (6)  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
 มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ทั้งด้านอ านาจนิติบัญญัติ ซึ่งมีหน้าที่ในการตรากฎมหา

เถรสมาคม ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม วางระเบียบมหาเถรสมาคม ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม มีมติ
มหาเถรสมาคม และออกประกาศมหาเถรสมาคม และด้านอ านาจบริหารของมหาเถรสมาคมมีอ านาจ
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หน้าที่บริหาร คือจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค จัด
ต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค และแต่งตั้งถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์ และในนามคณะ 
กรรมการมหาเถรสมาคมนั้น จะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม แต่งตั้งอีกหลายคณะคือ 

 - คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ 
 - คณะกรรมการอ านวยการพระธรรมทูต 
 - คณะกรรมการร่างกฎนิคหกรรม 
 - คณะกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ 
 - คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
 การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันนี้ มีการแบ่งเขตปกครองตามล าดับชั้นคือ ตั้งแต่ 

เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส โดยแบ่ง
สายการปกครอง ดังนี้ (เรื่องเดียวกัน หน้า 61) 

 (1)  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 
1, 2, 3, 13, 14 และ 15 

 (2)  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 
4, 5, 6 และ 7 

 (3)  เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย 
ภาค 8, 9, 10, 11 และ 12 

 (4)  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 
16, 17 และ 18 

 (5)  เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติก 
นิกายทุกภาค 

 เขตการปกครองคณะสงฆ์แบ่งตามภาค 18 ภาค ประกอบด้วยจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
 ภาค 1 มี 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
 ภาค 2 มี 3 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง และสระบุรี 
 ภาค 3 มี 4 จังหวัด คือ ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท และอุทัยธานี 
 ภาค 4 มี 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และเพชรบูรณ์ 
 ภาค 5 มี 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์ 
 ภาค 6 มี 5 จังหวัด คือ ล าปาง พะเยา เชียงราย แพร่ และน่าน 
 ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ ล าพูน และแม่่่องสอน 
 ภาค 8 มี 6 จังหวัด คือ อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวล าภูและบึงกาฬ 
 ภาค 9 มี 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 
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 ภาค 10 มี 6 จังหวัด คือ อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครพนมและ
อ านาจเจริญ 

 ภาค 11 มี 4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
 ภาค 12 มี 4 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และฉะเชิงเทรา 
 ภาค 13 มี 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
 ภาค 14 มี 4 จังหวัด คือ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร 
 ภาค 15 มี 4 จังหวัด คือ ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์ 
 ภาค 16 มี 3 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร 
 ภาค 17 มี 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และระนอง 
 ภาค 18 มี 6 จังหวัด คือ สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 สรุปความ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้ระบบการบริหาร

แบบพ่อปกครองลูก ประกอบด้วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ให้สิทธิเสรีภาพเสมอกันไม่เลือกชน
ชั้นวรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้นอาวุโส มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสงฆ์ 
ทรงเป็นประธานในการตัดสินวินิจฉัย วางกรอบแนวการปกครองคณะสงฆ์ให้อยู่ในรูปแบบที่พระพุทธ
องค์ทรงก าหนดไว้ด้วยหลักพระธรรมวินัย ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไปหลังจากพระพุทธองค์
ปรินิพพานไปแล้ว คณะสงฆ์ในยุคนั้น ๆ ก็ยังยึดถือหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อบัญญัติ เกณฑ์ก าหนด
ตัดสินให้ด าเนินไปด้วยหลักประชาธิปไตย โดยยึดหลักเสียงข้างมากเป็นมติเอกฉันท์ กล่าวโดยรวมใน
สมัยพุทธกาลนั้น ได้ก าหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ คือ การบวช พระธรรมวินัย 
การศึกษา และการเผยแผ่ 

 หลังจากพุทธปรินิพพานมาแล้ว การบริหารกิจการคณะสงฆ์เริ่มต้นด้วยการท า
สังคายนา เพ่ือรวบรวมพระธรรมวินัยให้เข้าเป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องตาม
หลักธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้ เพ่ือป้องกันมิให้กระจัดกระจาย ในภายหลังพุทธกาลไม่นาน 
คณะสงฆ์เริ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักธรรมวินัยแตกต่างกันไป จนเกิดความแตกแยกในหมู่คณะ
สงฆ์ โดยแบ่งแยกรูปแบบการปกครองออกไปเป็นหลายคณะ และอานิสงส์จากท าสังคายนาครั้งที่ 3 
ท าให้ประเทศไทยได้รับพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในเมืองไทย เริ่มจากดินแดนอาณาจักรสุวรรณภูมิ สู่
อาณาจักรกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น จวบกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ 
การปกครองคณะสงฆ์ไทยยังปฏิบัติตามรูปแบบการปกครองของพระพุทธองค์ ถือตามพระธรรมวินัย
เป็นหลัก ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ คณะสงฆ์จะมีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนจักรกับอาณาจักร การพ่ึง
อ านาจรัฐน่าจะเป็นการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แห่งพระศาสนา 
ในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาไปตามนานาอารยประเทศ ถึงกระนั้นก็ตาม พระสงฆ์ก็ยังอยู่บนกรอบ
แห่งพระธรรมวินัยเดียวกันนั่นเอง 
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2.3.3 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ มีกระบวนการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี และ

การบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมน าการบริหารไปสู่ความเจริญ และมีกฎหมายพระราชบัญญัติ ข้อ 
บังคับ ระเบียบต่าง ๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์มีรูปแบบที่แตกต่าง
ไปจากสมัยก่อนมาก เช่น ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการ
เผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์  มีรูปแบบปฏิบัติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น 
รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ชื่อว่ามีส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการให้
องค์กรคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น า ในการบริหารคณะสงฆ์ในยุค
ปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ
ที่ดีงาม และเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และสังคมโดยรวม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 ข้อที่ 5  
ว่าด้วยเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆ์ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็น
การคณะสงฆแ์ละการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี 6 ฝ่าย คือ 

1. การปกครอง 
2. การศาสนศึกษา 
3. การศึกษาสงเคราะห์ 
4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสาธารณสงเคราะห์ 
วิธีด าเนินงานการทั้ง 6 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แต่บางการคง

เป็นไปตามจารีต คือ การปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่ 
พระเมธีธรรมมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 76) ได้กล่าวถึงการปรับระบบ

บริหารองค์การชาวพุทธ ไว้ในหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ว่า การบริหารองค์การ
ชาวพุทธ ควรจะกระจายอ านาจให้มากขึ้น แม้แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็ไม่จ าเป็นต้องเลียนแบบ
ระบบราชการที่ชักช้าไม่ทันการ และคณะสงฆ์อาจจะคิดระบบการปกครองให้มุ่งพัฒนาให้วัดแต่ละวัด
ให้เข้มแข็ง เป็นที่พ่ึงของชุมชนอย่างแท้จริง จากนั้นวัดทั้งหลายก็ต้องสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกัน
ท างานทั่วประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสายบังคับบัญชาที่ซ้ าซ้อนไม่ทันการณ์ โดยปรับปรุงระบบ
พระสังฆาธิการหรือท ารีเอนจิเนียริ่งให้กับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

การปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ถือว่าเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันลงไปตามล าดับชั้น นับตั้งแต่ ระดับมหาเถร
สมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส อันเป็นการปกครองบังคับบัญชาตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 แบ่งงานคณะสงฆ์ไว้ 6 ด้าน คือ 
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1. ด้านการปกครอง 
การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ได้ระบุให้สมเด็จพระสังฆราชในต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกเป็นพระ
ประมุขสงฆ์ไทยและสงฆ์อ่ืน ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคม ตามอ านาจกฎหมายและ
พระธรรมวินัย และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรม
วินัย และกฎมหาเถรสมาคม และสมเด็จพระสังฆราชทรงอยู่ในฐานะผู้ใดจะหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือ
แสดงความอาฆาตมาดร้ายมิได้ โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด คณะสงฆ์
และสามเณรต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน
กรรมการ และมีกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการโดยแต่งตั้ ง ในการปกครองคณะสงฆ์นั้น แบบ
แผนการปกครองคณะสงฆ์แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหลักก าหนดหน่วยงาน เขตปกครอง ผู้ปกครอง
หรือผู้รับมอบงานหรือคณะผู้รับมอบงาน ในการปฏิบัติงานการปกครองคณะสงฆ์ และส่วนย่อย ได้แก่ 
แบบแผนก าหนดอ านาจหน้าที่ การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน การตั้งผู้รักษาการแทน 
และการวางระเบียบวิธีปฏิบัติอื่น ๆ  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย ์คงฺคปญฺโญ) (2545, หน้า 9) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องท า หรือที่จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการ
คณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี 6 ฝ่ายคือ การ
เพ่ือความเรียบร้อยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์ 

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (เอกสารอัดส าเนา) ได้ระบุถึงภารกิจที่ส าคัญของ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1. ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ อันควรแก่
สมณะ ซึ่งได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรมหรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จ าแนกเป็นสองส่วน 
คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลีและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ 

2. ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไปปัจจุบันมีการ
ด าเนินการดังนี้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนราษฎร์
สงเคราะห์ที่วัดสนับสนุน 

3. ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรม ด าเนินการใน 2 ลักษณะคือเป็น
โครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 

4. ด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและ
พระภิกษุเป็นแกนน า ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการ
สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุเป็นผู้น า
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ
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ต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุน
ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ ฯลฯ 

5. ด้านสาธารณูปการ เป็นงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่การดูแลบ ารุงรักษา 
สาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่นพระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน  
หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ในวัดเป็น
ส าคัญ ทั้งนี้ทางวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วน เรียกว่าเงินอุดหนุน
บูรณะวัด 

6. ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.  2505
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 โดยล าดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ ไว้ดังนี้มาตรา 20 คณะสงฆ์
ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2523 ว่าด้วยระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด 3 ระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 3-5) ได้กล่าวถึงระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุต ปกครองบังคับบัญชาวัดและ
พระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ โดยมีระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีมหาเถรสมาคมเป็นศูนย์รวมอ านาจการ
ปกครองและกิจการคณะสงฆ์ทั้งสิ้นของคณะสงฆ์ไทย เป็นศูนย์รวมเขตปกครองและเจ้าคณะในส่วน 
กลาง ซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง โดยก าหนดเขตปกครองได้แก่ เขตปกครองบังคับบัญชา
เจ้าคณะ เจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ ในส่วนกลางจะแยกส่วนการปกครองเป็น
คณะมหานิกาย เรียกว่า “หน” มี 4 หน คือ หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออกและหนใต้ ในส่วนของ
คณะธรรมยุต เรียกว่า คณะธรรมยุต จะรวมเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและวัดธรรมยุติทั้งหมด
เข้าเป็นเขตเดียวกัน 

การปกครองสงฆ์ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการสังกัดในส่วน 
กลาง เป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานในส่วนกลาง และ 
ประสานงานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตนเรียกว่า หน มี 
เจ้าคณะใหญ่ 5 หน คือ 

1) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 
2) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ 



39 

3) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 
4) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
5) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 
2. ด้านการศาสนศึกษา 
การศึกษาในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง การศึกษาพระปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ 

อันสมควรแก่สมณะ การศึกษาของสงฆ์แต่เดิมนั้นเริ่มต้นมาแต่สมัยพุทธกาลและบุคคลที่เข้ามาสู่สังฆ
มณฑลในครั้งพุทธกาลตามประวัติความเป็นมา ส่วนมากมักจะได้รับการศึกษาทั้งคดีทางโลกและคดี
ทางธรรมมาเป็นอย่างดีตามลัทธิศาสนาในสมัยนั้น เป็นต้นว่าเรียนจบไตรเพทมาก่อน การศึกษาของ
สงฆ์ในสมัยพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่มี 2 ประการคือ 

1) คันถะธุระ คือ ธุระฝ่ายคัมภีร์ กิจด้านการเรียน 
2) วิปัสสนาธุระ คือ ธุระฝ่ายเจริญวิปัสสนา กิจด้านการบ าเพ็ญภาวนาหรือเจริญพระ

กรรมฐาน ซึ่งรวมทั้งสมถะด้วย เรียกรวมเข้าเป็นวิปัสสนากรรมฐาน เป็นส่วนคลุมยอดครั้นพระพุทธ
องค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พระสงฆ์ผู้เป็นสาวกได้ประชุมกันท าสังคายนาพระธรรมวินัย เพ่ือ
รวบรวมค าสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสั่งสอนไว้ ให้เข้าเป็นหมวดหมู่โดยก าหนดจ านวนรวม 
84,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่าจัดแบ่งเป็น 3 หมวดคือ 

 1)  หมวดพระสูตร มี 21,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก 
 2)  หมวดพระวินัย มี 21,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระวินัยปิฎก 
 3)  หมวดพระอภิธรรม มี 42,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก 
รวมทั้งหมดเรียกว่า พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกจึงเป็นคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาสืบต่อมา

การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ได้จัดการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ 
1) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตาม

หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ชั้นคือ นักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท นักธรรมชั้นเอก ถ้าเป็นฆราวาสเรียกว่า 
ธรรมศึกษา แบ่งออกเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นเอก การศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ตามหลักสูตรแบ่งออกเป็น 8 ชั้นคือ บาลีประโยค 1-2 และเปรียญธรรม 3-9 

2) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การจัดการเรียนตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยกระทรวงฯ ประกาศให้เป็นระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และฉบับปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2535 มีตั้ง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งวิชา
สามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ในหลักธรรม และ
หากพระภิกษุสามเณรเหล่านี้ มีความประสงค์จะลาสิกขา ก็สามารถน าวุฒิการศึกษาท่ีได้รับ ไปใช้เพ่ือ
การศึกษาต่อในสถานศึกษาหรือใช้สมัครงานเพ่ือประกอบอาชีพได้ 
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3) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แผนกนักธรรมและแผนกบาลี ถือได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักในพระพุทธศาสนา เป็นการจัดศึกษาให้มีการศึกษาพระธรรมวินัยของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย (มมร.) ด้วย 

3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาหรือสถาบัน 

การศึกษาอ่ืนนอกจากการสาธารณศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชน
ทั้งก่อนวัยเรียนและในวัยเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ตามสมควร การศึกษา
สงเคราะห์นั้นเป็นการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันด าเนินการดังนี้ 

1) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธ 
ศาสนา นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในโรงเรียนสามัญ แบ่งเป็นระดับชั้นคือ 

ชั้นเตรียม รับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ชั้นต้น รับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ชั้นกลาง รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ชั้นสูง รับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 
หลักสูตรการสอนจะมี 2 ประเภทคือ 
ประเภทที่ 1 วิชาบังคับ ได้แก่ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา ธรรมะ และศาสนพิธี 
ประเภทที่ 2 วิชาเลือก แต่ละโรงเรียนจะเลือกตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและ

ความพร้อมของโรงเรียน 
2) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ภายในวัด เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือฝึกอบรม ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้แก่เด็ก ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งเสริมให้พระภิกษุได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพ่ิมขึ้น และเป็นศูนย์
ประสานความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชาวบ้าน 

การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ 
หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษาเล่าเรียนคณะสงฆ์ ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะ
สงฆ์ การศึกษาสงเคราะห์นั้นว่าโดยลักษณะ ควรแยกเป็น 2 ลักษณะคือ 

1) การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษาที่พระสงฆ์ด าเนินการเพ่ือการสงเคราะห์
ประชาชน หรือพระภิกษุสามเณร 

2) การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผู้ก าลังศึกษา 
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พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 48-49) ได้กล่าวถึง การศึกษา
สงเคราะห์ที่พระสงฆ์ด าเนินการในลักษณะนี้ เป็นการจัดการศึกษาซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 

1) โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระ
ราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุ
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 

2) ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและพระสงฆ์ให้การศึกษา
อบรมปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้
ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรมของพระศาสนา 

3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็กก่อนวัย
เรียน เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วมพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก 

4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่า
เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามัญศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระปริยัติธรรม 
หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. 2537 และอยู่ในสังกัดกรมการศาสนา ขณะนี้มีวัดต่าง ๆ จ านวนมาก จัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แต่ยังมิได้จัดเป็นการศาสนศึกษาหรือการศึกษาสงเคราะห์ 
โดยรูปการนั้น น่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์” มากกว่า เพราะเป็นการศึกษาเพ่ือสงเคราะห์
พระภิกษุ สามเณร ให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้สอนก็เน้นหนักทางวิชา
สามัญศึกษา 

การจัดการศึกษาและการจัดการอบรม ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวนี้ นับเป็นงานที่พระสงฆ์มี
โอกาสช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองโดยแท้ 

4. ด้านการเผยแผ่ 
การเผยแผ่ หมายถึง การท าให้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวาง

ออกไป ท าให้เป็นที่เผยแผ่หลายต่อสาธารณชน เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาบุคคลทางด้านจิตใจ ให้
มีความเคารพเลื่อมใสย าเกรงต่อพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติ
ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติตามสมควรแก่การปฏิบัตินั้นสมดังพระด าริที่พระพุทธองค์ส่ง
พระอรหันต์สาวก 60 รูป ออกไปเผยแผ่พุทธธรรมให้ชาวโลกรับรู้ จึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า จรถ
ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปายอตฺถายหิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน  (วินย.อา. 
1/32/39) แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มาก เพ่ือ
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อนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูล และความสุขแก่เหล่าทวยเทพและมนุษย์ และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การที่พระองค์ประสงค์ว่า 3 ประการคือ 

1) ทิฏฐธรรมมิกัตถะ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน จัดเป็นประโยชน์ขั้นต้น 
2) สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชน์เบื้องหน้าหรือภพหน้า หรือประโยชน์สูงขึ้นไป 
3) ปรมัตถะ คือ ประโยชน์สูงสุด จุดหมายสูงสุดคือนิพพาน 
วิธีที่พระสงฆ์ใช้ในการเผยแผ่ธรรมะ ในปัจจุบันได้แก่ 
1) การเทศนา 
2) ปาฐกถาธรรม 
3) อภิปรายธรรม 
4) สนทนาธรรม 
5) การสอนสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 
6) การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนธรรมะ 
5. ด้านการสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ หมายถึง การช่วยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูลคนส่วนมากหรือคนทั่วไป 

หรือกิจการเกี่ยวกับการดูแลรักษาและจัดการวัดให้อยู่ในความเรียบร้อย เป็นงานเกี่ยวการพัฒนาอาคาร 
สถานที่และสิ่งแวดล้อมของวัด ได้แก่ การก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุและศาสนสถานให้
เรียบร้อยดีงาม ซึ่งได้แก่ การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้น า
ในการพัฒนา ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการวัด ถือเป็นการช่วยเหลือประชาชน 
กิจการอ่ืน ๆ ของวัดล้วนเป็นกิจการที่ให้การช่วยเหลืออุดหนุนหรือเกื้อกูลประชาชนผู้เป็นเจ้าของวัด 
หรือประชาชนทั่วไป จึงได้เรียกกิจการเกี่ยวการดูแลรักษาและการจัดการวัดว่าการสาธารณูปการ ใน
มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมปี พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติให้
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ข้อแรกว่า บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีการ
สาธารณูปการจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาสและเป็นกิจการของวัดและคณะสงฆ์ตามกฎหมายอนึ่งงาน
ด้านสาธารณูปการ เมื่อแยกเป็นข้อย่อยแล้วจะได้ดังนี้ 

1) ขออนุญาตรื้อถอนและก่อสร้างศาสนวัตถุใหม่ 
2) ขอสร้างวัดตั้งวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง 
3) ขอยกวัดร้างเป็นวัดมีภิกษุจ าพรรษา 
4) ขอยกวัดเป็นพระอารามหลวง 
5) ขอยุบวัดรวมวัด 
6) การประกันอัคคีภัย วินาศภัย 
7) การประชุมตรวจการคณะสงฆ์ 
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8) การขอใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด 
9) ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวกับสาธารณูปการ 
10) ขอพระราชทานวิสุงคามสีมา 
11) งานของบประมาณอุดหนุนการบูรณะวัด 
6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ การจัดกิจการอันเป็น

ประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ด า เนินกิจการ เพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ในด้าน
สังคมสงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ โดยแยกลักษณะมี 4 ประการคือ 

1) การด าเนินกิจเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดและคณะสงฆ์ด าเนินการเองซึ่ง
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประจ า
ต าบล ห้องสมุดเพ่ือประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

2) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชน ให้เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่นการพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนา
ต าบล การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

3) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนนขุดลอกคู
คลอง ก่อสร้างโรงพยาบาลและปลูกต้นไม้ เป็นต้น 

4) การเกื้อกูลแก่ประชาชนหรือสรรพสัตว์ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชน เช่นจัดตั้งหน่วย
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนทางด้านไฟไหม้และน้ าท่วมมอบเครื่องอุปโภค
บริโภคแก่ผู้ยากจน ผู้เจ็บไข้ เป็นต้น 

 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เป็นเรื่องของบุคคลทุกฝ่ายในวัด ได้แก่เจ้าอาวาส พระภิกษุ 
สามเณร แม่ชี ศิษย์วัด ตลอดจนถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัด ต่างก็ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย และให้สอดคล้องกับกฎมหาเถรสมาคมที่บัญญัติขึ้น ในด้านการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระ
พุทธ ศาสนา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ 
การปกครองคณะสงฆ์เป็นรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้น

ในสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะเกิดข้ึนในสังคมชาวพุทธที่มีรูปแบบและประวัติอย่างยาวนาน 
1) ลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ตามแบบพระธรรมวินัยการปกครองคณะสงฆ์ได้มีมา

ตั้งแต่สมัยพุทธกาล หลักที่ใช้ในการปกครองครั้งนั้นคือพระธรรมวินัย พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะ
สงฆ์โดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ทรงแสดงธรรม บัญญัติพระวินัย เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
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การพระพุทธศาสนา และทรงวินิจฉัยอธิกรณ์ของพระสงฆ์ โดยที่พระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชา  
มีพระสารีบุตรเป็นพระธรรมเสนาบดี เป็นผู้ช่วยตามที่ทรงโปรดให้ช่วย พร้อมกับพระโมคคัลลานะและ
พระเถระท้ังหลาย ผู้เป็นสังฆมิตรและสังฆปริณายกเป็นหมู่ ๆ ทรงมอบให้สงฆ์บริหารปกครองกันเพ่ือ
เป็นสมานสังวาสกัน เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย และต้องมีมติเป็นเอกฉันท์เป็นส าคัญ 

ทัศนะนักปราชญ์เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ ดัง สุนทร ณ รังสี (2530, หน้า 35-60)
กล่าวไว้  

1. สังคมสงฆ์ มีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของ
พระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หาใช่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์เป็นผู้บัญญัติ อย่างที่
รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไม่ จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให้
พระสงฆ์อยู่ร่วมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ ท าให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใส และเป็น
เครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังข้อความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบท
แก่ภิกษุทั้งหลาย ด้วยอ านาจประโยชน์ 10 ประการ คือ เพ่ือความดีแห่งสงฆ์ 1 เพ่ือความส าราญแห่ง
สงฆ์ 1 เพ่ือข่มผู้เก้อยาก 1 เพ่ือส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 1 เพ่ือป้องกันอาสวะอันบังเกิดใน
ปัจจุบัน 1 เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 1 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 1 
เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 1 เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 1 เพ่ือถือพระวินัย 1 
(สุนทร ณ รังสี, 2530, หน้า 61) 

2. ด้านการบริหาร ในสมัยเมื่อยังมีพระสาวกไม่มาก พระพุทธองค์ทรงบริหารพระศาสนา
ด้วยพระองค์เอง โดยมีพระสาวกที่ส าคัญ เช่น พระสารีบุตร และพระมหาโมคคัลลานะช่วยแบ่งเบา
ภาระบ้างตามความจ าเป็น ต่อมาเมื่อมีพระสาวกเพ่ิมมากขึ้น และมีผู้ขอเข้าอุปสมบทในพระพุทธ 
ศาสนามากขึ้น ก็ได้ทรงอนุญาตให้พระสาวกอุปสมบทแก่ผู้เข้ามาขอบวชได้โดยให้ผู้ขอบวชเปล่งวาจา
ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุเพ่ิมมากขึ้นอีก ทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ ใน
การท ากิจกรรมทั้งปวงของพระพุทธศาสนา เช่น การให้บรรพชาอุปสมบท การกรานกฐิน การก าหนด
เขตสีมา การระงับอธิกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเท่ากับเป็นผู้บริหารงานพระศาสนาตามระเบียบที่ได้ทรงก าหนด
ไว้นั่นเอง ส่วนการบริหารคณะสงฆ์โดยรูปองค์กร เช่น มหาเถรสมาคมนั้นไม่มีบัญญัติไว้ในพระวินัย 
แต่ก็มิได้ขัดกับพระวินัย 

3. ด้านตุลาการ สถาบันตุลาการทางพุทธศาสนา มีลักษณะบางอย่างคล้ายกับสถาบันตุลา
การทางราชอาณาจักร มีกฎหรือระเบียบที่สังคมวางไว้ เป็นบรรทัดฐานแห่งการกระท าของบุคคลใน
สังคม ป้องกันไม่ให้มีการกระท าหรือความประพฤติ ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบสุขของสังคม ฝ่าย
อาณาจักรมีกฎหมายเป็นหลักในการปกครอง ส่วนฝ่ายพุทธจักรมีพระธรรมวินัยเป็นหลัก ทั้งฝ่าย
อาณาจักรและพุทธจักร มีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณ์และมีวิธีลงโทษตามโทษานุโทษ แต่
ลักษณะการลงโทษตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบ้านเมืองมีข้อแตกต่างกันมาก ความผิดร้ายแรง
บางอย่างของบรรพชิต เช่น ความผิดทางเพศส าหรับฝ่ายอาณาจักรอาจถือว่าไม่ผิด 
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ลักษณะการใช้อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัย 
การใช้อ านาจในการปกครองคณะสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงวางกรอบเพ่ือประโยชน์แก่การ

ปกครองจึงทรงบัญญัติไว้ 10 ประการดังนี้ (วิ.มหา. 1/39/28-29) 
1) เพื่อความรับทราบว่าดีแห่งสงฆ์ 
2) เพื่อความส าราญแห่งสงฆ์ 
3) เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 
4) เพื่อการอยู่ส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
5) เพื่อป้องกันอาสวะอันบังเกิดในปัจจุบัน 
6) เพื่อก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 
7) เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
8) เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
9) เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
10) เพ่ือถือตามพระวินัย 
การปกครองคณะสงฆ์ 
การปกครองคระสงฆ์เป็นการปกครองตามพระธรรมวินัย คือ การปกครองคณะสงฆ์จะยึด 

ถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญการปกครอง โดยใช้อ านาจรัฐและจารีตเป็นหลักอุดหนุน การปกครอง
คณะสงฆ์หากมีความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้น ต้องอาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ไขให้เรียบร้อย ในรัฐ  
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายอ านาจรัฐช่วยคณะสงฆ์จัดระบบ
การปกครอง ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 มาในรัฐสมัยพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และได้
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 จัดระบบการปกครองใหม่ ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
แบบราชอาณาจักร ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงยกเลิกพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เพ่ือจัดการปกครองคณะสงฆ์ในรูปแบบใหม่ จึงได้ทรงตราพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และถัดมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 ใช้เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2540, หน้า 1)  

การปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ระบุต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประมุขสงฆ์ไทยและสงฆ์อ่ืน 
ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทรงตราพระ
บัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย และกฎมหาเถรสมาคม และ
สมเด็จพระสังฆราชทรงอยู่ในฐานะที่ผู้ใดจะหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรร้ายมิได้ 
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โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรปกครองสูงสุด คณะสงฆ์และสามเณรต้องอยู่ภายใต้การปกครองของ
มหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานและกรรมการโดยต าแหน่ง 

ในการปกครองคณะสงฆ์ แบ่งแบบแผนการปกครองออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหลักการ
ก าหนดหน่วยงาน เขตการปกครอง ผู้ปกครองหรือผู้รับมอบหมายงาน หรือผู้มอบหมายงานปฏิบัติ  
งานคณะสงฆ์ และส่วนย่อย ๆ ได้แก่ แบบแผนการก าหนดอ านาจหน้าที่การควบคุม บังคับบัญชา การ
ประสานงาน การตั้งผู้รักษาการแทน และการวางระเบียบการปฏิบัติอื่น ๆ  

ระเบียบการปฏิบัติปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุต 
ปกครองบังคับบัญชาวัดและพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ โดยมีแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วน 
กลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค (เรื่องเดียวกัน, หน้า 2)  

ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง มีมหาเถรสมาคมเป็นศูนย์กลาง รวมอ านาจ
ปกครองและกิจการทั้งสิ้นของคณะสงฆ์ไทย เจ้าคณะส่วนกลางซึ่งเป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง 
โดยก าหนดเขตการปกครองได้แก่ เขตการปกครองบังคับบัญชาเจ้าคณะ เจ้าอาวาสและภิกษุสามเณร
ในนิกายนั้น ๆ ในส่วนกลาง จะแยกส่วนปกครองเป็นคณะนิกายเรียกว่า “หน” มี 4 หน คือ หนกลาง 
หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ในส่วนของคณะธรรมยุต เรียกว่า คณะธรรมยุติ จะรวมเขต
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคและวัดธรรมยุติเป็นเขตเดียวกัน 

การปกครองสงฆ์ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าคณะหนใหญ่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการในส่วนกลาง 
เป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราช มีมหาเถรสมาคม เป็นหน่วยงานในส่วนกลางและประสาน 
งานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองของตน เรียกว่า หน มี
เจ้าคณะหนใหญ่ 5 หน คือ 

1) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 
2) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ 
3) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก 
4) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
5) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 
อ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ของเจ้าคณะหนใหญ่ ในเขตปกครองของตนมีอ านาจหน้าที่

ปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551, หน้า 184) 
1) ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศมหาเถรสมาคม และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
2) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไปด้วยดี 
3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอ านาจ

หน้าที่ในกรณีท่ีได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 
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4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับ

บัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค พระราช 

บัญญัติคณะสงฆ์ได้ก าหนดส่วนหลักไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้จัด
เขตการปกครองออกเป็นภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล จ านวนต าบล และเขตปกครองให้เป็นไปตาม
ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม ส่วนมาตรา 22 ก าหนดให้พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามล าดับชั้น 
คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ และเจ้าคณะต าบล เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควร 
จะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอ าเภอ และรองเจ้าคณะต าบล เป็น
ผู้ช่วยเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ ด้วยก็ได้ 

พระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ทุกต าแหน่ง เรียกว่าพระสังฆาธิการ เป็นภิกษุผู้ท างานโดย
สิทธิ์ขาดทางคณะสงฆ์ โดยมีอ านาจเต็มแบบรวมต าแหน่ง ซึ่งนอกเหนือจากต าแหน่งดังกล่าวข้างต้น
แล้ว ยังรวมไปถึงเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าคณะและเจ้าอาวาสเป็นผู้ท างาน
คณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มกฎหมาย และควบคุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด 

 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์ด้านการปกครอง 
การบริหารงานเป็นกิจการของคณะสงฆ์มี 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่ศาสนา ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งผู้
ศึกษาจะศึกษาเฉพาะด้านการปกครองเพียงด้านเดียว 

การปกครอง หมายถึง การควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามหมายถึง งานใน
หน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตน ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้ค าว่าการปกครอง 
แปลว่า การควบคุมดูแล รักษา ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ท่านควรจะอยู่ ด้วยเหตุนี้พระสังฆาธิการจึงต้อง
ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหา
เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติประกาศมหาเถรสมาคม และพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 
นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยังจะต้องท าหน้าที่ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม การวินิจฉัยข้อ
อุทธรณ์ค าสั่ง ตลอดถึงการควบคุมบังคับบัญชาพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใต้เขตปกครองของตน ชี้แจง 
แนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย พร้อมทั้งการตรวจตรา 
จัดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน (พระธรรมญาณมุนี (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน), 2526, 
หน้า 39-42) 
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การจัดโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัย
นั้น ซึ่งมี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศ ที่นิยมการรวบอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้น า 
จึงเห็นว่าการแยกอ านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี  และคณะ
วินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 น ามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่าง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นในพ.ศ. 2503 เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะ
รัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ฉบับนี้ คือ “โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ 
มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตาม
กฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้น เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึง
สมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์
ตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัยทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา” 

โดยการปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความหมายกว้างขวาง
มาก เพราะถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับอ านาจหน้าที่ของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร 
ตามที่บัญญัติแยกอ านาจกันไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 แล้วจะพบว่า อ านาจหน้าที่
ต่าง ๆ ทั้งสามส่วนนั้น ได้รวมกันเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อ านาจ
หน้าที่ของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้
รวมกันเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีจุดเด่นในการ
สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีพระองค์เดียว และพระมหากษัตริย์ทรง
สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และกรรมการมหาเถรสมาคมมี 21รูป 
เหมือนเดิม แต่ว่าอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนกว่า
ฉบับ 2505 คือ 

1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร 
3) ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่การสาธารณูปการ 

และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
4) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
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เพ่ือการนี้ ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วางระเบียบ 
ออกค าสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้ และ
จะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตามมาตรา 19 เป็นผู้ใช้อ านาจ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่งก็ได้ 

ภาพรวมการปกครองคณะสงฆ์ไทย อยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ พ.ศ. 2505 โดยก าหนดอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 เกี่ยวข้องกับการควบคุมและส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ที่เคยถูกจัดเป็นอ านาจหน้าที่ของ 
สังฆมนตรีแห่งองค์การ 4 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีอ านาจที่
เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 

1) การปกครอง 
2) การศึกษา 
3) การศึกษาสงเคราะห์ 
4) การเผยแผ่ 
5) การสาธารณูปการ 
6) การสาธารณสงเคราะห์ 
การบริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลักษณะที่ว่า กรรมการทั้งหมดร่วมกันรับผิด 

ชอบงานทั้ง 6 ประเภท โดยไม่มีการแต่งตั้งเป็น “กระทรวง” ให้ชัดเจน แล้วมอบหมายให้กรรมการรูป
ใดรูปหนึ่งท าหน้าที่เป็น “รัฐมนตรี” เพ่ือก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ และการบริหารงานกิจการคณะ
สงฆ์ มีอ านาจคือ 

1. อ านาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ของสังฆสภามหาเถร
สมาคมจงึมีอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนี้ 

 1) ตรากฎมหาเถรสมาคม 
 2) ออกข้อบังคับมหาเถรสมาคม 
 3) วางระเบียบมหาเถรสมาคม 
 4) ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม 
 5) มีมติมหาเถรสมาคม 
2. อ านาจบริหารของมหาเถรสมาคม โดยที่อ านาจการปกครองและบริหารกิจการคณะ

สงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเดิม ได้ตกเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงมี
อ านาจหน้าที่ด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

 1) จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ 
 2) จัดแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
 3) จัดต าแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 
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 4) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปกครองคณะสงฆ์ 
และในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น จะมีคณะอนุกรรมการที่มหาเถรสมาคม

แต่งตั้งอีกหลายคณะ คือ 
1) คณะกรรมการการศึกษาของสงฆ์ 
2) คณะกรรมการอ านวยการพระธรรมทูต 
3) คณะกรรมการร่างกฎนิคหกรรม 
4) คณะกรรมการจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะห์และศึกษาสงเคราะห์ 
5) คณะกรรมการควบคุมพระภิกษุสามเณรไปยังต่างประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
6) ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
การปกครองคณะสงฆ์ไทยปัจจุบันนี้ มีการแบ่งเขตปกครองตามล าดับชั้นคือ ตั้งแต่   

เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส โดยแบ่ง
สายการปกครอง ดังนี้ 

1) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 1, 2, 3, 
13, 14, และ 15 

2) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 4, 5, 6 
และ 7 

3) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 8, 
9, 10, 11, และ12 

4) เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย ภาค 16 , 17, 
และ 18 

5) เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย
ทุกภาค และเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย แบ่งตามภาคได้  18 ภาค ประกอบด้วยจังหวัด 
ต่าง ๆ ตั้งแต่ ภาค 1 ถึง ภาค 18 เป็นต้น 

ส่วนการจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค เป็นไปตามความในมาตรา 22 ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ที่ก าหนดขึ้น ต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผู้ปกครองคณะ
ตามล าดับชั้นต่อไปนี้ 

1) เจ้าคณะภาค 
2) เจ้าคณะจังหวัด 
3) เจ้าคณะอ าเภอ 
4) เจ้าคณะต าบล 
5) เจ้าอาวาส 



51 

3. อ านาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์หรือคดีความในคณะ
สงฆ์ มหาเถรสมาคมอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ตรากฎมหา
เถรสมาคม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2521 ว่าด้วยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมนี้แบ่งอ านาจการ
พิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ ออกเป็น 3 ชั้น คือ 

 1) การพิจารณาชั้นต้น เป็นอ านาจของเจ้าอาวาสที่ภิกษุถูกฟ้องสังกัดอยู่ ถ้าผู้ถูกฟ้อง 
เป็นเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะ ก็ให้เป็นอ านาจของเจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์เหนือขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง 

 2) การพิจารณาชั้นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะผู้พิจารณาชั้นอุทธรณ์ ซึ่งจะประกอบ 
ด้วยเจ้าคณะหรือผู้ปกครองเหนือชั้นขึ้นไปกว่าเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะผู้พิจารณาในชั้นต้น 

 3) การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยของมหา
เถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใด ให้เป็นอันถึงที่สุด 

จะเห็นได้ว่า การที่ฝ่ายรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ออกมาบังคับใช้ 
ได้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักรเพราะการออก
พระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลได้ชื่อว่าให้การอุปถัมภ์แก่คณะสงฆ์ ทั้ งนี้เพราะคณะสงฆ์ไม่มีอ านาจลง 
โทษพระภิกษุผู้ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยขั้นร้ายแรงและไม่ยอมสละสมณเพศ ทั้งไม่มีอ านาจ
ลงโทษผู้ใส่ความคณะสงฆ์ หากคณะสงฆ์ปล่อยไว้ ย่อมจะน าความเสื่อมเสียมาสู่วงการคณะสงฆ์ ใน
กรณีคณะสงฆ์จ าจะต้องพ่ึงอ านาจรัฐเพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์
แห่งพระศาสนา แม้ว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจปกครองคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่า
คณะสงฆ์มีอิสระจากการควบคุมของกลไกของรัฐ 

หน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทน 
โดยที่วัดเป็นสถาบันหลักในการปกครองและการด าเนินกิจการคณะสงฆ์และพระศาสนาที่

ส าคัญสุด กฎหมายคณะสงฆ์บัญญัติให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนวัดใน
กิจการทั่วไป ให้เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัด เจ้าอาวาสนั้นมีฐานะเป็นผู้ปกครองวัดและและมีฐานะ
เป็นผู้แทนวัด ทั้งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ เจ้าอาวาส จึงเป็นผู้
มีความส าคัญต่อความเสื่อมความเจริญของคณะสงฆ์และพระศาสนาแม้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ก็มี
ฐานะอย่างเดียวกับเจ้าอาวาส เพราะความส าคัญดังกล่าว จึงบัญญัติหน้าที่และอ านาจเจ้าอาวาสไว้
โดยชัดเจนในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของเจ้าอาวาสไว้ใน หมวด 5 ว่าด้วยเรื่องของวัด 
ไว้ในมาตราที่ 37-38 มีข้อความดังต่อไปนี้ 

มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
1) บ ารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ให้

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
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3) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอ านาจ ดังนี้ 
1) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาส เข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
2) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส ออกไปเสียจากวัด 
3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือให้ท า

ทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถร
สมาคม 

อนึ่ง เพราะวัดจะต้องมีเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่
ว่างเว้นเลย จึงมีบทบัญญัติโดยชัดเจนในมาตรา 39 ดังนี้ 

มาตรา 39 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้แต่งตั้งผู้รักษา
การแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส มีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ
มหาเถรสมาคม 

หน้าที่และอ านาจตามมาตรา 37 และ 38 เป็นหน้าที่และอ านาจโดยภาพรวม ส่วนอ านาจ
และหน้าที่โดยส่วนย่อย ยังมีในบทบัญญัติอ่ืน ๆ อีก ส่วนรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้มี
อ านาจหน้าที่ตามท่ีเจ้าอาวาสมอบหมาย 

การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาเป็นล าดับ จากการได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ในรัชกาลที่ 5 และในรัชกาลที่ 8 มีการตราพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2484 ก าหนดรูปแบบการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยจนมาถึงสมัย
รัชกาลที่ 9 ปัจจุบัน มีการตราพระบัญญัติคณะสงฆ์อีกสองฉบับ คือฉบับ พ.ศ. 2505 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ที่ชัดเจน และเป็นสัดส่วนใน
การบริหารงานคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น และมีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม 
น าการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง  ๆ มา
เกื้อกูลพระธรรมวินัยโดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากสมัยก่อนมาก เช่น 
ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ด้านสาธารณูปการ มีรูปแบบที่ปฏิบัติชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการ  
ในการปกครองคณะสงฆ์ ชื่อว่ามีการส่วนส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ ให้มีประสิทธิ 
ภาพประสิทธิผล ฉะนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้น าในการปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบันนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยจริยาวัตรข้อปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และ
สังคมโดยรวม 
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พระพุทธวรญาณ (ทองย้อย กิตฺติทินฺโน) (2546, หน้า 76-77) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า  
งานปกครองเป็นงานน า เป็นงานลึกซึ้ง กว้างขวางยิ่งใหญ่ และละเอียดอ่อนยิ่งกว่างานทั้งหลาย และ
เป็นงานที่ท าไม่เสร็จ ต้องคอยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
ถ้างานปกครองด าเนินไปอย่างใด งานอ่ืน ๆ ก็จะด าเนินไปอย่างนั้น ถ้างานปกครองด าเนินไปไม่ได้ งาน
บริหารลักษณะอ่ืน ๆ ก็จะด าเนินไปไม่ได้เช่นกัน 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2540, หน้า 87) ได้กล่าวว่า การควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม หมายถึงงานในหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแล
พระภิกษุ สามเณรในเขตการปกครองของตน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัยและตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ค าว่า “การปกครอง” แปลว่า การควบคุมดูแลรักษา 
ควบคุมให้ท่านอยู่ในที่ที่ท่านควรจะอยู่ 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามเป็นงาน
เกี่ยวกับการปกครองพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ที่อยู่ภายในวัด ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้
ถูกต้อง เรียบร้อยดีงาม 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2538, หน้า 140) ได้กล่าวว่า การบริหารหมู่
คณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดทั้งแนะน าสั่งสอน อบรม พระภิกษุ สามเณรและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่
หรือพ านักอยู่ในวัด ให้ประพฤติอยู่ในพระธรรมวินัย ตามกฎหมายของบ้านเมือง กฎข้อบังคับ ระเบียบ
ค าสั่ง และการประกาศของมหาเถรสมาคม 

ทั้งนี้บทบาทของพระสังฆาธิการในด้านการปกครองนั้น ยังได้มีการตั้งความคาดหวังถึงการ
แสดงบทบาทที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการไว้ว่า 

1. รัฐและมหาเถรสมาคม ควรร่วมก าหนดนโยบายให้พุทธศาสนิกชนไปวัดในวันอาทิตย์ 
เพ่ือปลูกฝังให้คนไทยใกล้ชิดศาสนธรรม และสามารถน าหลักศาสนธรรมปรับใช้ในวิถีชีวิตตนได้ 

2. สถาบันผลิตพระสังฆาธิการ ควรก าหนดนโยบาย แผนและมาตรการในการพัฒนา
ศักยภาพของพระสงฆ์ ให้เป็นผู้มีความพร้อมในด้านการบริหารวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งฟ้ืนฟู
และพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนให้ถึงพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ รวมทั้งเป็น
กัลยาณมิตรของศาสนิกชน สามารถปลูกฝังและฝึกอบรมให้เยาวชนมีสัมมาทิฐิในการด ารงชีวิต 

3. วัด ควรปรับเปลี่ยนบทบาทให้ทันกับสังคมในเชิงรุก คือ จัดโครงการและกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยดึงเอาศาสนิก
ชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด และพระเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยมีภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ 

4. มหาเถรสมาคม ควรมีมาตรการให้ยุติพุทธพาณิชย์ อันเป็นการลดความศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชน 
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5. พระสงฆ์ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจรรยา เพ่ือปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

6. ฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ทุกระดับ ควรให้ความส าคัญแก่วัดและพระสงฆ์ ที่มีบทบาทให้
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาเยาวชนและศาสนิกชน ในแต่ละบทบาทหน้าที่ตาม
ภารกิจคณะสงฆ์ เช่น สนับสนุนด้านงบประมาณ ความก้าวหน้าด้านสมณศักดิ์ การพัฒนาศักยภาพ
และเชิดชูยกย่องให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คณะสงฆ์ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 
2543, อัดส าเนา)  

กล่าวโดยสรุป บทบาทภารกิจในการบริหารจัดการวัดด้านการปกครองในปัจจุบันนอกจาก
เจ้าอาวาสจะต้องค านึงถึงพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองและกฎหมายคณะสงฆ์เป็นต้นแล้ว สิ่งที่
ส าคัญที่พึงตระหนัก คือความเจริญมั่นคงของวัด การพัฒนาวัดให้มีศักยภาพท่ีเอ้ืออ านวยคุณประโยชน์
ต่อประชาชน ชุมชนและสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยกลไกการบริหารจัดการอย่างมี
ระเบียบและต้องการท าอย่างต่อเนื่อง 

 
2.6 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะสงฆ์ในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

คณะสงฆ์ในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ปกครองตามล าดับตามพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์โดยมีเจ้าคณะอ าเภอเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองสูงสุด แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 ต าบล ได้แก่ 
ต าบลนากลาง ต าบลด่านช้าง ต าบลกุดดินจี่ ต าบลฝั่งแดง ต าบลเก่ากลอย ต าบลโนนเมือง ต าบลอุทัย
สวรรค์ ต าบลดงสวรรค์ ต าบลกุดแห่ มีวัดทั้งสิ้น 85 วัด (สถิติส ารวจวัด พ.ศ.2559) 

2.6.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
อ าเภอนากลางเป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ห่างจากตัว

จังหวัดหนองบัวล าภูประมาณ 30 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 570.7 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 92,534 คน 
(ข้อมูลสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2558) ความหนาแน่น 161.76 คน/ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
เขตการปกครองข้างเคียง ดังต่อไปนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอนาด้วง (จังหวัดเลย) และอ าเภอสุวรรณคูหา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอกุดจับ (จังหวัดอุดรธานี) และ อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอศรีบุญเรือง และ อ าเภอเอราวัณ (จังหวัดเลย) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอนาวัง 
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2.6.2 แผนที่อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.7.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม ในการศึกษาเรื่อง 

“การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” มีผู้ท าการศึกษางานวิจัยไว้ ดังนี้ 

พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (2553) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลัก
สาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”ผลการ 
วิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ 
กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยความเต็มใจ มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเมื่อเปรียบเทียบ อายุ และการ ศึกษา ของ
ประชาชนกับความคิดเห็นการบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณี
เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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พระมหาเอกมร ฐิตปญฺโญ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัด
อุบลราชธานี” ผลวิจัยพบว่า ประชาชนมีความเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์ 
การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน มีข้อเสนอแนะว่า ควรรับใช้ประชาชนอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอปัญหา และความต้องการในท้องถิ่นแสดง
ความคิดเห็น วิจารณ์การท างานและร้องทุกข์เรื่องราวต่าง ๆ ได้เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตนเอง 
และองค์กรอยู่เสมอ เมื่อศึกษาเปรียบ การศึกษา อายุ กับ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหาร 
งานตามหลักสาราณียธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า การศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับ อายุ ไม่พบความ
แตกต่าง 

จรัส ปันธิ (2547) ได้วิจัยเรื่อง “วิเคราะห์การประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน
ทั้งนั้น เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้าสู่องค์กรจนกระทั่งพ้นจากองค์กรไป ซึ่งการบริหารงานยึดหลัก
ระบบราชการ โดยอาศัยกฏเกณฑ์ ระเบียบบังคับต่าง ๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารงานบุคคล
นอกจากนั้นยังเอาระบบคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาเป็นฐานในการ
ด าเนินงาน ยังได้ยึดหลักแห่งสัจจะธรรม ตามปณิธานและภาษิตประจ ามหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือจะสร้างบุคลากรทุกฝ่ายให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข มีความรัก
ความเมตตา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการเรียนรู้ ฝึกฝนตนเองจนสามารถ
เป็นที่ยอมรับเคารพนับถือ เป็นผู้สามารถครองตนครองคน และครองงานได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลัก  
สาราณียธรรม 6 ประการของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ เป็นการแสดงความรัก ความเมตตาต่อกัน
สนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ค าแนะน าชี้แนะในสิ่งที่ดีงาม มีความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ให้
ความอนุเคราะห์หรือช่วยเหลือแบ่งปันกันยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ตามกฎ แบบแผน วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม ตลอดถึงการมีความคิดเห็นที่เกื้อกูลกัน เป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อมีข้อสงสัย
หรือความไม่ชัดเจนก็น ามาปรึกษาหารือกันตลอดเวลา โดยหลักสาราณียธรรม 6 ประการนั้นมหา 
วิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถน ามาประยุกต์ในการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดีในทุกระดับทั้งระดับ
ผู้บริหารผู้บังคับบัญชาตัวเอง เพ่ือร่วมงาน และผู้ใต้บังบัญชา ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบความส าเร็จและพัฒนามาโดยตลอด 

นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ (2554) ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณีย-
ธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติ 
งานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาใน
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แต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน กอง
การบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ควรสร้างจิตส านึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพ่ึงพา
อาศัยกัน ส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากมีข้อผิดพลาดในการท างาน
ควรแนะน าผู้กระท าผิดให้ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดถึงการสร้าง
จิตส านึกในการท างานร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
วินัยอยู่เสมอ และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของทุกคน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสาราณียธรรม สรุปได้ว่ า การประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานนั้น เป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองมีความ
เมตตาปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้ค าแนะน าในสิ่งที่ดีงาม ยึดมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดี ตาม
ระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ฉะนั้นจึงสมควรให้มีการอบรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ขององค์กร เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่บริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

อาภรณ์รัตน์  เลิศไผ่รอด (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์  
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ อายุ การศึกษา และต าแหน่ง กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการ
สาธารณะตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์  พบว่า 
ระดับการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน อายุ และต าแหน่ง ไม่
มีความแตกต่างกัน 

อุดร ปาณะศรี (2554) บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราช 
บัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เมื่อเปรียบเทียบ พรรษา และวุฒิทางธรรม (นักธรรม) กับบทบาท
ของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า พรรษา 
ไม่แตกต่างกัน และวุฒิทางธรรม(นักธรรม) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย) (2555) การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระ
สังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ
วุฒิการศึกษานักธรรม และ วุฒิการศึกษาบาลี พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน 

ศักดา ภาคจันทึก (2553) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิ
การอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเปรียบเทียบ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษา
ทางเปรียญธรรม กับมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิ
การอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนที่มีพรรษา และวุฒิการ 
ศึกษาทางธรรม พบว่าโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ยุทธศักดิ์ ภูห้องใสย (2556) ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของ
ข้าราชการในศาลสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เมื่อศึกษาเปรียบ อายุ การศึกษา กับการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%CD%A1%B9%D4%C9%B0%EC%20%CA%D4%C3%D4%BB%AD%DA%E2%AD%20(%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D1%A1%B4%D2%20%C0%D2%A4%A8%D1%B9%B7%D6%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 
พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0.05 

พระมหาไพทูรย์ จิตฺตทนฺโต (ลุนพันธ์) (2556) ท าการศึกษาเรื่อง การน าหลักสาราณีย-
ธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ใน
เขตจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเปรียบเทียบ อายุต่างกันการน าหลักสาราณียธรรมไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทาง การศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า โดย
ภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .005 ส่วนระดับการศึกษา โดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

พระพงษ์พัฒน์ ธีรปญฺโญ (คิดโสดา)  (2556) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลัก 
สาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อศึกษาเปรียบ 
เทียบ อาชีพ การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอายุ ระดับ
การศึกษา ไม่แตกต่างกัน 

2.7.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
พระมหาอานนท์ อานนฺโท (2552, หน้า 83-85) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารกิจการ

คณะสงฆ์ในเขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 พบว่า ในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์นั้น พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรโดยส่วนมากแล้วได้น าหลักภิกขุอปริหานิยธรรม 7 
ไปใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีมาก โดยพระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร
ได้ด าเนินการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็นประจ าและยังมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะสงฆ์กับผู้น าชุมชน พร้อมกันนี้ยังมีการประเมินผล ให้ความส าคัญกับการประชุมโดยสละ
เวลามาเข้าร่วมประชุม มีการวางกฎระเบียบให้แก่คณะสงฆ์ด้วยการรณรงค์ให้วัดเป็นสถานที่ปลอด
บุหรี่ มีการยกย่องพระมหาเถระผู้ท าคุณงามความดีและเชิดชูให้เป็นเกียรติประวัติ ท าความเข้าในการ
บริหารงานตามจารีตพระพุทธศาสนา มีการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยให้ความรู้ถึงประโยชน์ของธรรมชาติ 
ทั้งนี้ยังส่งเสริมการปรับภูมิทัศน์ภายในอาวาสในเขตปกครองให้เป็นลานธรรม เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือน
ได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านธรรมะ ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจหลักธรรมและส่งผลให้
เกิดทัศนะใหม่ ๆ ในหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนา 

พระครูสังฆรักษ์พศวีร์ ธีรปญฺโญ (2551) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่ง 
เสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมาก

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%C1%CB%D2%E4%BE%B7%D9%C3%C2%EC%20%A8%D4%B5%DA%B5%B7%B9%DA%E2%B5%20(%C5%D8%B9%BE%D1%B9%B8%EC)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%BE%A7%C9%EC%BE%D1%B2%B9%EC%20%B8%D5%C3%BB%AD%DA%E2%AD%20(%A4%D4%B4%E2%CA%B4%D2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ทุกด้าน และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจ านวนพรรษา ระดับการ 
ศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรมประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ และการสังกัดวัดแต่ละ
ขนาดแตกต่างกัน  

พระธนดล นาคสุวณฺโณ  (2551) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งผลการวิจัยสรุปว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลการเปรียบ 
เทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุต าแหน่งพระ
สังฆาธิการ จ านวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการที่แตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน และข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ควรมีการ
ปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด มีกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณร ให้พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรม ด้านพระพุทธศาสนา ให้พระภิกษุ
สามเณร ด าเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างมีระเบียบ 

พระธวัชชัย จารุธมฺโม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ : กรณีศึกษาวัดในอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า จากการศึกษาพบว่าประสิทธิ 
ภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์: กรณีศึกษา วัดในอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พระภิกษุสามเณร และประชาชนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ อยู่ในระดับมากทุกด้านการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณร 
และประชาชน ต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์: กรณีศึกษา วัดในอ าเภอหนองแซง จังหวัด
สระบุรี พบว่า สถานภาพ อายุพรรษา ต าแหน่ง การศึกษานักธรรม และการศึกษาสายสามัญ เพศ 
สถานภาพ อาชีพ ตลอดจนถึงทักษะและประสบการณ์ชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร 
ประชาชน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์: กรณีศึกษา วัดใน
อ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระครูพิศาลถิรธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของ
เจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้า
อาวาส ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 
และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปกครอง , ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการ
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สาธารณูปการ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการศาสนศึกษา การเผยแผ่ และการสาธารณ
สงเคราะห์มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

พระเกษมศักดิ์ วรสกฺโข (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตาม
หลักการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในอ าเภอชุมแสงอยู่ในระดับมากทุกด้านซึ่งแสดงให้เห็ นถึง
ความเจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดี่ยวกับพุทธจักรและอาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์ โดยใช้หลักหน้าที่
ของพระสังฆาธิการ 6 ด้าน คือ การปกครองการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระ 
พุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในอ าเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า พระภิกษุที่มีอายุ , พรรษา, การ 
ศึกษาสามัญ, การศึกษาทางธรรมและต าแหน่งที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการมีหน้าที่ในการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม และถูกต้องตามพระธรรมวินัยพระสังฆาธิการจึง 
มีหน้าที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาวัด ชุมชน สังคมและประเทศ ให้มีเจริญก้าวหน้าในหลักพระสัทธรรม 
ค าสอน  

 

2.8 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ พระ
ครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม (มีนุสรณ์) (2553) มาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual 
Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) และ ตัวแปรตาม (Dependent 
Variables) ดังนี้ 
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 ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
 (Independent Variables)  (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย 

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

1. ด้านเมตตากายกรรม 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 
3. ด้านเมตตามโนกรรม  
4. ด้านสาธารณโภคี  
5. ด้านสีลสามัญญตา  
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. อายุ  
2. พรรษา  
3. วุฒิการศึกษาสามัญ  
4. วุฒิการศึกษานักธรรม 
5. วุฒิการศึกษาบาลี 

 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย
ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4 การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาโดยการสังเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
3.1.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎีและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3.1.2 ก าหนดหัวข้อปัญหา แนวคิดและการออกแบบการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 
3.1.3 ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
3.1.4 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.5 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
3.1.7 ทดลองใช้และปรับปรุงเครื่องมือ 
3.1.8 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.1.9 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1.10 สรุปและรายงานผลการศึกษา 
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แผนภูมิที ่3.1 ขั้นตอนกำรวิจัยกำรประยุกต์ใช้หลักสำรำณียธรรมในกำรบริหำรงำนของ 
พระสังฆำธิกำรในเขตกำรปกครองคณะสงฆ์ อ ำเภอนำกลำง จังหวัดหนองบัวล ำภู 

 

  

ศึกษำเอกสำร หลักกำร ทฤษฎีและรำยงำนกำรวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ก ำหนดหัวข้อปัญหำ แนวคิดและกำรออกแบบกำรประยุกต์ใช้หลักสำรำณียธรรม 

ก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 

เสนออำจำรย์ท่ีปรึกษำและผู้เชี่ยวชำญ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 

ทดลองใช้และปรับปรุงเครื่องมือ 

ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

สรุปและรำยงำนผลกำรศึกษำ 
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3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.2.1 ประชำกร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พระสงฆ์ในเขต

การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีจ านวน 9 ต าบล จ านวน 384 รูปซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling ) 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพระสงฆ์ในเขตการปกครอง

คณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีจ านวน 9 ต าบล น ามาหากลุ่มตัวอย่างตามสูตร โดย
การค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) กัลยำ วำนิชย์บัญชำ (2548, หน้า 19) จะใช้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จ านวน 196 รูป ซึ่งผู้วิจัยเลือกแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยการจับฉลากให้ครบตามขนาดที่ก าหนดไว้ ตัวอย่างดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1 

 
ตำรำงท่ี 3.1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำย 

 

ต ำบล จ ำนวน/รูป 
1. ต าบลนากลาง 15 
2. ต าบลด่านช้าง 20 
3. ต าบลกุดดินจี่ 33 
4. ต าบลฝั่งแดง 21 
5. ต าบลเก่ากลอย 23 
6. ต าบลโนนเมือง 21 
7. ต าบลอุทัยสวรรค์ 22 
8. ต าบลดงสวรรค์ 19 
9. ต าบลกุดแห่ 22 

รวม 196 
 
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) รวมจ านวน 5 รูป ดังนี้ 
1. พระครูเจติยาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
2. พระครูปทุมถาวรวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
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3. พระครูพิชัยมงคลธรรม เจ้าคณะต าบลด่านช้าง 
4. พระครูศรีปัญญาวิสิฐ เจ้าคณะต าบลกุดดินจี่ 
5. พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ เจ้าคณะต าบลนากลาง 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบ

สัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ 
  3.3.1.1 ลักษณะของแบบสอบถำม (Questionnaire) 
  แบบสอบถามมีลักษณะปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list) ประกอบด้วยอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิ
การศึกษาทางบาล ี

  ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s) ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2545, หน้า 102) 

5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ประยุกต์ใช้หลัก
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านเมตตากายกรรม 2) ด้านเมตตาวจีกรรม 3) ด้านเมตตา
มโนกรรม 4) ด้านสาธารณโภคี 5) ด้านสีลสามัญญตา 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

  3.1.1.2 ลักษณะของเครื่องมือส ำหรับแบบสัมภำษณ์ (Interview From) 
  แบบสัมภาษณ์ มีลักษณะแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open 

ended Form) เพ่ือให้ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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  ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 

3.4 กำรสร้ำงเครื่องมือและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ดังนี้ 
3.4.1 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 
  1) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสอบถำม (Questionnaire) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  2. ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และสรุปเป็นค านิยามศัพท์ในการวิจัย 
  3. สร้างแบบสอบถามจ านวน 30 ข้อ โดยก าหนดด้านละ 5 ข้อ แล้วน าเสนออาจารย์

ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ท าการตรวจ

ความ เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  5. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปทดลองใช้กับหน่วยการวัดที่มิใช่

ประชากรในการวิจัย แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่น 
  6. หากพบว่า แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นแล้ว จึงน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่ม

ประชากรเป้าหมายต่อไป 
  2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสอบถำม 
  น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบ 

สอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา จ านวน 5 รูป/คน ได้แก ่
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 1) รศ.ดร.สัญญำ เคณำภูมิ  
  ต ำแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  2) ผศ.ดร.ชำญชัย ฮวดศรี  
  ต ำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตขอนแก่น 
 3) ดร.เรียงดำว ทวะชำลี  
  ต ำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   วิทยาเขตขอนแก่น 
 4) พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ, ดร.  
  ต ำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 5) ดร.พูลสวัสดิ์ นำทองค ำ  
  ต ำแหน่งปัจจุบัน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า 
    จังหวัดกาฬสินธุ์  
   หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index 

of Item Objective Congruence : IOC) ได้ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปทุกข้อ 
   2. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ แล้วน าไปท าการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปปรับ 
ปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 รูปจากพระสงฆ์ใน
อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู  แล้วน ามาตรวจคะแนนหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ .978 

   3. แบบสอบถามที่หาค่าความเชื่อม่ันแล้วน าไปเก็บข้อมูลต่อไป 
3.4.2 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
  1) ขั้นตอนกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ (Interview Form) 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและจาก

งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

  1. ศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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  2. วิเคราะห์ลักษณะข้อมูลที่ต้องการจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยแล้วก าหนดเป็น
โครงสร้างของเครื่องมือ 

  3. สร้างแบบสัมภาษณ์จากกรอบเนื้อหาในค านิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งแบบ
สัมภาษณ์ออกเป็น 3 ตอน 

  4. น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว น าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ ท าการตรวจ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

  5. เมื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเรียบร้อยแล้ว จึงน าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ต่อไป 

   2) ขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพของแบบสัมภำษณ์ 
  น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1. ผู้วิจัยท าการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยน าแบบ

สัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาที่ต้องการ
ศึกษา จ านวน 5 รูป 

  2. น าแบบสัมภาษณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ของข้อค าถาม (Index of Congruence : IOC) 

  3. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ แล้วน าไปสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายต่อไป 

 

3.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
3.5.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
   1. ขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ศรีล้านช้าง เพ่ือท าหนังสือขออนุญาตเจ้าคณะอ าเภอนากลางเก็บข้อมูลพระสงฆ์ ในเขตการปกครอง
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 9 ต าบล 

   2. ผู้วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยา
เขตศรีล้านช้าง ไปยังเจ้าคณะอ าเภอนากลางเพ่ือขออนุญาตลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถามการวิจัยให้กับ
พระสงฆ์ จ านวน 9 ต าบล 

   3. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามทั้งหมดไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
   4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาท าการตรวจสอบความถูกต้อง 
3.5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอน ดังนี้ 
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   1. ผู้วิจัยได้น าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภาษณ์ จากมหาวิทยาลัย
มหามหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์แบบมีโครง 
สร้าง (Structured Interview) กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) จ านวน 5 รูป ได้แก่  

   1)  พระครูเจติยาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
   2)  พระครูปทุมถาวรวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
   3)  พระครูพิชัยมงคลธรรม เจ้าคณะต าบลด่านช้าง 
   4)  พระครูศรีปัญญาวิสิฐ เจ้าคณะต าบลกุดดินจี่ 
   5)  พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ เจ้าคณะต าบลนากลาง 
   2. ท าการนัดหมายวันเพ่ือสัมภาษณ์ 
   3. ท าการสัมภาษณ์ 
   4. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา

ประกอบบริบท (Content Analysis Techniques) 
 

3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์แล้วและลงรหัสแล้วประมวลผล

และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยด าเนินการดังนี้ 
3.6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม 
  1) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่ 
  2) วิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน

การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
โดยภาพรวมรายด้านและรายข้อโดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) 

4.51-5.00  หมายถึง  มีความประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ มากที่สุด 
3.51-4.50  หมายถึง  มีความประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ มาก 
2.51-3.50  หมายถึง  มีความประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง  มีความประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ น้อย 
1.00-1.50  หมายถึง  มีความประยุกต์ใช้อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

  3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู
โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
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3.6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสัมภำษณ์  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis Technique) ประกอบบริบท และประมวลผลเข้าด้วยกัน รวมทั้งใช้แนวคิดจากเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนในการวิเคราะห์เพื่อให้เห็นภาพรวม 

วิธีกำรวิจัยคุณภำพ  
1) ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ที่สร้างไว้ 
2) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ไปให้คณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ 
3) น าแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) มาท าการปรับแก้ไขเพ่ือน าไป

สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญต่อไป 
4) ขอหนังสือจากศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้าน

ช้าง เพ่ือเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ 
5) น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างไปท าการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Infor-

mants)  
 

3.7 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
3.7.1 สถิติบรรยำย 
 3.7.1.1 ความถี ่
 3.7.1.2 ค่าเฉลี่ย ( ) 
 3.7.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.7.2 สถิติทดสอบสมมติฐำน 
 3.7.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) โดยใช้สถิติ

ทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffé 

 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้ 
 1. กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) 

    P = 
n
100X   

  เมื่อ P  =  ค่าร้อยละ 
   X  =  จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) 

    X  = n
X

 

  เมื่อ X   =  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 3. กำรหำค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation; S.D.) 

    S.D = 

 
 1

22



 
nn

fxfxn

 
  เมื่อ S.D.  =  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    fX   =  ผลรวมคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   n  =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 4. สถิติทดสอบสมมติฐำน 
  4.1 สถิติ t-test Independent Samples 
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   เมื่อ t = ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจงแบบ t 
       เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 

    X 1,X 2 = คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 
    n1,n2  = จ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ตามล าดับ 

    S2
1 ,S2

2  = ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่ม 2 ตามล าดับ 
  4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) 

      F = 
wMS
bMS  

   เมื่อ F  =  ค่าสถิติใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการแจกแจง 
       แบบ (F-test) เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ  
     MSb  =  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
     MSw  =  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
 5. กำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำมแต่ละข้อ 

    IOC = N
X
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  เมื่อ IOC  =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหา 
     หรือระหว่างข้อของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ 
   X  =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 
    N  =  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

 6. สูตรกำรหำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม (ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟ่ำ ; -
Coefficient) 

   α = 


















2

ts

2
is1

1-k
k  

  เมื่อ α  =  ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (ค่าความเชื่อมั่น) 
   k  =  จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
    2

ts  =  ผลรวมของค่าความแปรปรวน 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยน าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
df แทน  ค่าความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยก าลังสอง (Mean Square) 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบ F-test 
P-value แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
Scheffe’ แทน เปรียบความแตกต่างรายคู่ 
** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01  
* แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
วิเคราะห์ข้อมูลระดับปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ประเมินค่าความคิดเห็นของเบสท์ (Best) 

(ประกอบ กรรณสูตร, 2542, หน้า 108) ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย ( ) = 1.00-1.50 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักสาราณยีธรรมมาใช้น้อยที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย ( ) = 1.51-2.50 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักสาราณยีธรรมมาใช้น้อย 
คะแนนเฉลี่ย ( ) = 2.51-3.50 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักสาราณยีธรรมมาใช้ปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย ( ) = 3.51-4.50 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักสาราณยีธรรมมาใช้มาก 
คะแนนเฉลี่ย ( ) = 4.51-5.00 หมายถึง มีการประยุกต์ใช้หลักสาราณยีธรรมมาใช้มากที่สุด 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่พระสงฆ์ในการเขต

ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 384 รูปน ามาหากลุ่มตัวอย่างตามสูตร 
โดยการค านวณตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด จ านวน 
196 รูปใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม รายด้านและรายข้อ น า 
เสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที ่3 การทดสอบสมมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่า F (F-test) การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least /significant Differern) 
 ตอนที่ 4 รวบรวมปัญหา อุปสรรค ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ตอนที่ 5 รวบรวมผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ตอนที่ 6 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
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4.3 ผลการการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย อายุ พรรษาวุฒิ

การศึกษาสามัญวุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลี แสดงจ านวนความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) ของผู้ตอบแบบสอบถามผลปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

(n = 196) 
อายุ จ านวน  ร้อยละ 

ต่ ากว่า 30 ปี  3 1.5 
31 - 35 ปี 25 12.4 
36 - 40 ปี  13 6.5 
41 - 50 ปี 53 26.4 
51 - 55 ปี 30 14.9 
56 - 60 ปี 25 12.4 
61 ปีขึ้นไป 47 24.0 

รวม 196 100 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปีจ านวน 53 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีอายุ  51-55 ปี 
จ านวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.9 มีอายุ 31-35 ปี และ 56-60 ปี จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 12.4 มี
อายุ 36-40 ปี จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามพรรษา 
 (n = 196) 

พรรษา จ านวน  ร้อยละ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 28.4 
6 - 10 พรรษา 49 24.4 
11 - 15 พรรษา 39 19.4 
16 - 20 พรรษา 34 16.9 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 8.5 

รวม 196 100 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาต่ ากว่า 5 พรรษา
จ านวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมามีพรรษา 6-10 พรรษา จ านวน 49 รูป คิดเป็นร้อยละ
24.4 พรรษา 11-15 พรรษา จ านวน 99 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.4 พรรษา 16-20 พรรษา จ านวน 34 
รูป คิดเป็นร้อยละ 16.9 พรรษา 21 พรรษา ขึ้นไป จ านวน 17 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.5 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

 (n = 196) 
วุฒิการศึกษาสามัญ จ านวน  ร้อยละ 

ประถมศึกษา 64 31.8 
มัธยมศึกษา 92 45.8 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 97.5 

รวม 196 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า วุฒิการศึกษาสามัญ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
สามัญระดับมัธยมศึกษา จ านวน 92 รูป คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา ประถมศึกษา จ านวน 64 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 31.8 ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 47 รูป คิดเป็นร้อยละ 97.5 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 
 (n = 196) 

วุฒิการศึกษานักธรรม จ านวน  ร้อยละ 
นักธรรมชั้นตรี 27 13.4 
นักธรรมชั้นโท 86 42.8 
นักธรรมชั้นเอก 69 34.3 
ไม่มี 14 7.0 

รวม 196 100 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า วุฒิการศึกษาทางธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีนักธรรม 
ชั้นโท มีจ านวน 86 รูป คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา นักธรรมชั้นเอก มีจ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 
34.3 นักธรรมชั้นตรี มีจ านวน 27 รูป คิดเป็นร้อยละ 13.4 และไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน 14 
รูป คิดเป็นร้อยละ 7.0 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

 (n = 196) 
วุฒิการศึกษาทางบาลี จ านวน  ร้อยละ 

เปรียญธรรม 1 - 2 - 3 ประโยค 107 53.2 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 8.5 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.5 
ไม่มี 63 31.5 

รวม 196 100 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า วุฒิการศึกษาแผนกบาลี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเปรียญ
ธรรม 1-2 ประโยค มีจ านวน 107 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมามีเปรียญธรรม 4-6 ประโยค มี
จ านวน 17 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.5 เปรียญธรรม 7-9 ประโยค มีจ านวน 9 รูป คิดเป็นร้อยละ 4.5 และ
ไม่มีเปรียญธรรม จ านวน 63 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.5 
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ผลการวิเคราะห์ระดับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยพิจารณาเป็นรายด้าน 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม 

 (n = 196) 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ด้านเมตตากายกรรม 4.05 0.68 4 มาก 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 4.22 0.60 1 มาก 
3. ด้านเมตตามโนกรรม 4.07 0.66 3 มาก 
4. ด้านสาธารณโภคี 4.05 0.65 5 มาก 
5. ด้านสีลสามัญญตา 4.04 0.59 6 มาก 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 4.10 0.67 2 มาก 

รวม 4.09 0.58 - มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านทิฏฐิสามัญญตา ด้านเมตตามโนกรรม ด้านเมตตา
กายกรรม ด้านสาธารณโภค ีด้านสีลสามัญญตา 
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 ระดับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยพจิารณาเป็นรายข้อและในภาพรวม 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 

 (n = 196) 

ด้านเมตตากายกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ใต้

บังคับ บัญชาและบริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพ 4.07 0.82 2 มาก 
2. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร ท า 

งานเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 4.01 0.71 4 มาก 
3. พระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มาติดต่องานเจ้า 

หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 3.88 0.91 5 มาก 
4. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ ตาม

ความสามารถด้วยความเต็มใจ 4.05 0.83 3 มาก 
5. พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถูกต้อง

และให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 4.24 0.84 1 มาก 
รวม 4.05 0.68 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย
รวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความ
ละเอียดถูกต้องและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจ
ธุระของผู้ใต้บังคับบัญชาและบริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ ตามความสามารถด้วยความเต็มใจพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน 
หมั่นเพียรท างานเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวมพระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มาติดต่องาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม 

 (n = 196) 

ด้านเมตตาวจีกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอ 

แนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี 4.29 0.73 2 มาก 
2. พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มา

ติดต่อสอบถามด้วยค าสุภาพ 4.37 0.67 1 มาก 
3. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 4.12 0.83 5 มาก 
4. พระสังฆาธิการกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพต่อผู้มา

รับบริการด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 4.14 0.74 4 มาก 
5. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับค าแนะน า หรือค าติชมในงาน

ที่รับผิดชอบ 4.18 0.76 3 มาก 
รวม 4.22 0.60 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่มาติดต่อสอบถามด้วยค าสุภาพพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดีพระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับค าแนะน า หรื อค าติชมใน
งานที่รับผิดชอบพระสังฆาธิการกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพต่อผู้มารับบริการด้วยความเป็น
ธรรมเท่าเทียมกันพระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 

 (n = 196) 

ด้านเมตตามโนกรรม 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมี

อัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้มแย้มแจ่มใส 4.07 0.81 3 มาก 
2. พระสังฆาธิการคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพ่ือ

งานคณะสงฆ ์ 3.91 0.83 5 มาก 
3. พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัด และเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนรวม 4.22 0.76 1 มาก 
4. พระสังฆาธิการท าหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้อง และเป็น

ธรรมต่อผู้ใต้บังคับัญชา 4.21 0.75 2 มาก 
5. พระสังฆาธิการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับ 

บัญชาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 3.96 0.83 4 มาก 
รวม 4.07 0.66 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย
รวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อวัดและเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมพระสังฆาธิการท าหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับัญชาพระสังฆาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมีอัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้มแย้ม
แจ่มใสพระสังฆาธิการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพพระสังฆาธิ
การคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพ่ืองานคณะสงฆ ์
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี 

  (n = 196) 

ด้านสาธารณโภค ี
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 4.09 0.77 3 มาก 
2. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนด้วย 

ส านึกในความรับผิดชอบ 3.94 0.86 4 มาก 
3. พระสังฆาธิการให้ความช่วยเหลือและให้สวัสดิการต่าง ๆ 

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมพอสมควร 4.14 0.76 2 มาก 
4. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดประโยชน์ของผู้ใต้บังคับ 

บัญชาโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 3.90 0.83 5 มาก 
5. พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึง 

และเป็นธรรมแก่วัดและผู้ใต้บังคับบัญชา 4.17 0.83 1 มาก 
รวม 4.05 0.65 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม อยู่
ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม
ทั่วถึงและเป็นธรรมแก่วัดและผู้ใต้บังคับบัญชาพระสังฆาธิการให้ความช่วยเหลือและให้สวัสดิการต่าง ๆ 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมพอสมควร พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน
พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบพระสังฆาธิการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยยึดประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา 

 (n = 196) 

ด้านสีลสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และประชาชนด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 4.20 0.72 1 มาก 
2. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์

สัมพันธ์ ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ ์ 4.03 0.72 2 มาก 
3. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กฎระเบียบหรือ

ข้อบังคับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 3.97 0.79 5 มาก 
4. พระสังฆาธิการพึงพอใจในการรักษาระเบียบวินัย และข้อ 

บังคับของส่วนรวม 4.02 0.80 3 มาก 
5. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความช่วย 

เหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 3.98 0.75 4 มาก 
รวม 4.04 0.59 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตาในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามพระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ พระสังฆาธิการพึงพอใจในการรักษาระเบียบวินัย
และข้อบังคับของส่วนรวม พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับ 
บัญชาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 



84 

ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

 (n = 196) 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
ระดับความคิดเห็น 

  S.D. อันดับ ระดับ 
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจกว้าง 

และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.24 0.82 1 มาก 
2. พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของตน และยอมรับ

ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 3.98 0.81 5 มาก 
3. พระสังฆาธิการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

และความช านาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 4.10 0.75 3 มาก 
4. เมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา พระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม

โดยพร้องเพรียงกันเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 4.18 0.81 2 มาก 
5. พระสังฆาธิการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความ

คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 4.01 0.78 4 มาก 
รวม 4.10 0.67 - มาก 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตาในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เป็นคนมีใจกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา พระ
สังฆาธิการเข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกันเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น พระสังฆาธิการพัฒนาตน
ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พระสังฆาธิการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของ
ตนและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ 
ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มีอายตุ่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.622 6 0.437 1.323 0.249 
ภายในกลุ่ม 62.439 189 0.330   

รวม 65.060 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.20 0.35 มาก 
31 - 35 ปี 25 3.91 0.78 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.32 0.59 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.08 0.58 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.02 0.68 มาก 
56 - 60 ปี 25 4.01 0.63 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 4.11 0.75 มาก 

รวม 196 4.05 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มีอายตุ่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.891 6 0.649 1.438 0.202 
ภายในกลุ่ม 85.259 189 0.451   

รวม 89.150 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก 
ตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.40 0.00 มาก 
31 - 35 ปี 25 4.28 0.51 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.65 0.39 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.28 0.60 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.27 0.61 มาก 
56 - 60 ปี 25 3.97 0.64 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 4.16 0.57 มาก 

รวม 196 4.22 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ 
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตาวจีกรรม
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มีอายตุ่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 6.491 6 1.082 3.262 0.04* 

ภายในกลุ่ม 62.675 189 0.332   
รวม 69.166 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อ
พิจารณารายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ ไม่พบรายคู่ท่ีแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.40 0.00 มาก 
31 - 35 ปี 25 4.19 0.63 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.32 0.63 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.03 0.57 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.11 0.65 มาก 
56 - 60 ปี 25 3.98 0.73 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 4.06 0.74 มาก 

รวม 196 4.07 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มีอายตุ่างกัน 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.878 6 0.480 1.111 0.357 
ภายในกลุ่ม 81.595 189 0.432   

รวม 84.472 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิด เห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 



90 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.40 0.00 มาก 
31 - 35 ปี 25 4.01 0.72 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.35 0.65 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.09 0.62 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.10 0.63 มาก 
56 - 60 ปี 25 3.89 0.72 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 4.03 0.63 มาก 

รวม 196 4.05 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.342 6 0.557 1.317 0.252 
ภายในกลุ่ม 79.948 189 0.423   

รวม 83.290 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิด เห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภค ีโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา 
จ าแนกตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.80 0.35 มาก 
31 - 35 ปี 25 4.25 0.57 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.28 0.49 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.05 0.50 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.17 0.59 มาก 
56 - 60 ปี 25 3.85 0.75 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 3.88 0.59 มาก 

รวม 196 4.04 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา 
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มีอายุต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.638 6 0.350 0.779 0.587 
ภายในกลุ่ม 62.931 189 0.333   

รวม 67.570 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามอายุ 

  

อายุ n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 30 ปี 3 3.93 0.46 มาก 
31 - 35 ปี 25 3.96 0.75 มาก 
36 - 40 ปี 13 4.28 0.68 มาก 
41 - 50 ปี 53 4.20 0.61 มาก 
51 - 55 ปี 30 4.18 0.66 มาก 
56 - 60 ปี 25 4.08 0.77 มาก 
61 ปีขึ้นไป 47 4.00 0.64 มาก 

รวม 196 4.10 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามอายุ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มีอายตุ่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.101 6 0.350 0.779 0.587 
ภายในกลุ่ม 84.896 189 0.449   

รวม 86.997 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จงัหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 2 พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัว 
ล าภู แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามพรรษา 

  

การน าหลัก 
สาราณียธรรมไปใช้ 

พรรษา 
ต่ ากว่า  

5 พรรษา 
(n = 57) 

6 - 10 
พรรษา 

(n = 49) 

11 - 15 
พรรษา 

(n = 39) 

16 - 20 
พรรษา 

(n = 34) 

21 พรรษา  
ขึ้นไป 

(n = 17) 
แปล 
ผล 

   S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านเมตตากายกรรม 4.11 0.67 4.00 0.72 3.98 0.69 4.05 0.69 4.15 0.52 มาก 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 4.24 0.67 4.24 0.67 4.18 0.60 4.22 0.66 4.08 0.56 มาก 
3. ด้านเมตตามโนกรรม 4.07 0.66 4.09 0.65 4.09 0.70 4.03 0.65 4.09 0.67 มาก 
4. ด้านสาธารณโภคี 4.18 0.56 4.10 0.70 3.92 0.64 3.99 0.70 3.88 0.70 มาก 
5. ด้านสีลสามัญญตา 4.07 0.55 4.10 0.62 3.98 0.59 3.97 0.63 4.04 0.57 มาก 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 4.13 0.62 4.20 0.74 3.96 0.70 4.06 0.66 4.16 0.55 มาก 

รวม 4.14 0.53 4.12 0.63 4.02 0.60 4.05 0.62 4.07 0.50 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ 
ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.344 7 0.192 0.567 0.782 
ภายในกลุ่ม 63.716 188 0.339   

รวม 65.060 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ 
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.11 0.67 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.00 0.72 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 3.98 0.69 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 4.05 0.69 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 4.15 0.52 มาก 

รวม 196 4.05 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.319 7 0.188 0.403 0.899 
ภายในกลุ่ม 87.831 188 0.467   

รวม 89.150 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม 
จ าแนกตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.24 0.67 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.24 0.67 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 4.18 0.60 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 4.22 0.66 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 4.08 0.56 มาก 

รวม 196 4.22 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่าการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตาวจีกรรม
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.800 7 0.257 0.718 0.657 
ภายในกลุ่ม 67.366 188 0.358   

รวม 69.166 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.07 0.66 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.09 0.65 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 4.09 0.70 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 4.03 0.65 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 4.09 0.67 มาก 

รวม 196 4.07 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.702 7 0.100 0.225 0.979 
ภายในกลุ่ม 83.770 188 0.446   

รวม 84.472 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.18 0.56 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.10 0.70 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 3.92 0.64 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 3.99 0.70 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 3.88 0.70 มาก 

รวม 196 4.05 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสาธารณโภคี 
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.911 7 0.559 1.323 0.241 
ภายในกลุ่ม 79.378 188 0.422   

รวม 83.290 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.36 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมพีรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.07 0.55 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.10 0.62 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 3.98 0.59 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 3.97 0.63 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 4.04 0.57 มาก 

รวม 196 4.04 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสีลสามัญญตา
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.435 7 0.348 1.004 0.430 
ภายในกลุ่ม 65.135 188 0.346   

รวม 67.570 188    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมพีรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามพรรษา 

  

พรรษา n   S.D. ระดับ 
ต่ ากว่า 5 พรรษา 57 4.13 0.62 มาก 
6 - 10 พรรษา 49 4.20 0.74 มาก 
11 - 15 พรรษา 39 3.96 0.70 มาก 
16 - 20 พรรษา 34 4.06 0.66 มาก 
21 พรรษา ขึ้นไป 17 4.16 0.55 มาก 

รวม 196 4.10 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านทิฏฐิสามัญญตา
จ าแนกตามพรรษา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มีพรรษาต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.090 7 0.441 0.989 0.441 
ภายในกลุ่ม 83.907 188 0.446   

รวม 86.997 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมพีรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 3 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการ 
ศึกษาสามัญ 

  

การน าหลัก 
สาราณียธรรมไปใช้ 

วุฒิการศึกษาสามัญ 
ประถมศึกษา 

(n = 64) 
มัธยมศึกษา 
(n = 92) 

ปริญญาตรี 
(n = 40) 

แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านเมตตากายกรรม 3.99 0.78 4.08 0.66 4.07 0.53 มาก 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 4.16 0.68 4.25 0.55 4.25 0.55 มาก 
3. ด้านเมตตามโนกรรม 3.85 0.68 4.16 0.65 4.24 0.55 มาก 
4. ด้านสาธารณโภคี 3.90 0.67 4.12 0.66 4.12 0.60 มาก 
5. ด้านสีลสามัญญตา 3.93 0.62 4.09 0.59 4.09 0.52 มาก 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 3.99 0.67 4.16 0.69 4.17 0.61 มาก 

รวม 3.97 0.62 4.14 0.57 4.16 0.49 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อพฤติกรรม
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.318 2 0.659 1.995 0.139 
ภายในกลุ่ม 63.742 193 0.330   

รวม 65.060 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 3.99 0.78 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.08 0.66 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.07 0.53 มาก 

รวม 196 4.05 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.339 2 0.170 0.369 0.692 
ภายในกลุ่ม 88.811 193 0.460   

รวม 89.150 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.44 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก 
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 4.16 0.68 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.25 0.55 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.25 0.55 มาก 

รวม 196 4.22 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.342 2 0.171 0.480 0.619 
ภายในกลุ่ม 68.824 193 0.357   

รวม 69.166 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.46 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการ ศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 3.85 0.68 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.16 0.65 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.24 0.55 มาก 

รวม 196 4.07 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 4.819 2 2.410 5.838 0.003* 

ภายในกลุ่ม 79.653 193 0.413   
รวม 84.472 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.48 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รับ 
0.05 จึงได้พิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม จ าแนกตามวุฒิการ 
ศึกษาสามัญ เป็นรายคู่ตามวิธีการ Scsheff’e 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ   ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป 
ประถมศึกษา 3.85 - 0.015* 0.014* 
มัธยมศึกษา 4.16  - 0.822 
ปริญญาตรีขึ้นไป 4.24   - 

 

* p< .05       
 จากตารางที่ 4.49 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้ 
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู วุฒิการศึกษาสามัญ กับ ด้านเมตตามโนกรรม พบแตกต่างกันรายคู่ มีจ านวน 2 คู่ 
ได้แก่ คู่ที่ 1 ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา และคู่ที่ 2 ได้แก่ ประถมศึกษา กับปริญญาตรีขึ้นไป 
นอกนั้นไม่พบรายคู่ท่ีแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 3.90 0.67 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.12 0.66 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.12 0.60 มาก 

รวม 196 4.05 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.50 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสาธารณโภคี
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.022 2 1.011 2.401 0.093 
ภายในกลุ่ม 81.268 193 0.421   

รวม 83.290 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.51 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ 
ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนา
กลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 3.93 0.62 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.09 0.59 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.09 0.52 มาก 

รวม 196 4.04 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสีลสามัญญตา
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.53 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.056 2 0.528 1.532 0.219 
ภายในกลุ่ม 66.513 193 0.345   

รวม 67.570 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.53 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ไม่แตกต่างกัน 
 
  



109 

ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จั งหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ 

  

วุฒิการศึกษาสามัญ n   S.D. ระดับ 
ประถมศึกษา 64 3.99 0.67 มาก 
มัธยมศึกษา 92 4.16 0.69 มาก 
ปริญญาตรีขึ้นไป 40 4.17 0.61 มาก 

รวม 196 4.10 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านทิฏฐิสามัญญตา
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.225 2 0.613 1.379 0.254 
ภายในกลุ่ม 85.771 193 0.444   

รวม 86.997 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 4 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการ 
ศึกษานักธรรม 

  

การน าหลัก 
สาราณียธรรมไปใช้ 

วุฒิการศึกษานักธรรม 
นักธรรม 
ชั้นตรี 

(n = 3) 

นักธรรม 
ชั้นโท 

(n = 25) 

นักธรรม 
ชั้นเอก 

(n = 13) 

ไม่มี 
 

(n = 53) 
แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านเมตตากายกรรม 4.04 0.65 3.93 0.71 4.27 0.56 3.77 0.78 มาก 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 4.30 0.49 4.13 0.67 4.35 0.52 3.97 0.53 มาก 
3. ด้านเมตตามโนกรรม 3.97 0.62 4.06 0.72 4.21 0.57 3.73 0.64 มาก 
4. ด้านสาธารณโภคี 4.09 0.61 3.94 0.73 4.21 0.54 3.80 0.59 มาก 
5. ด้านสีลสามัญญตา 4.07 0.51 3.98 0.63 4.17 0.54 3.73 0.53 มาก 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 4.12 0.64 4.04 0.75 4.21 0.56 3.93 0.68 มาก 

รวม 4.10 0.52 4.01 0.65 4.24 0.47 3.82 0.57 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
ทุกด้าน 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.985 3 0.995 3.077 0.029* 

ภายในกลุ่ม 62.076 192 0.323   
รวม 65.060 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 4.04 0.65 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 3.93 0.71 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.27 0.56 มาก 
ไม่มี 14 3.77 0.78 - 

รวม 196 4.05 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.58 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.59 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 5.661 3 1.887 4.340 0.006* 

ภายในกลุ่ม 83.489 192 0.435   
รวม 89.150 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม โดยภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงได้พิจารณารายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe’ 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลั ก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง ด้านเมตตากายกรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม เป็นรายคู่
ตามวิธีการ Scsheff’e 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม   นักธรรมช้ันตรี นักธรรมช้ันโท นักธรรมช้ันเอก 
นักธรรมชั้นตร ี 4.04 - 0.899 0.684 
นักธรรมชั้นโท 3.93  - 0.019* 
นักธรรมชั้นเอก 4.27   - 
ไม่มี 3.77   - 

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.60 พบว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู วุฒิการศึกษานักธรรม กับ ด้านเมตตากายกรรม แตกต่างกัน พบว่ามีรายคู่ 
จ านวน 1 คู ่ได้แก่ นักธรรมชั้นโท กับ นักธรรมชั้นเอก นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง  
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ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 4.30 0.49 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 4.13 0.67 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.35 0.52 มาก 
ไม่มี 14 3.97 0.53 - 

รวม 196 4.22 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.61 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.62 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.875 3 0.958 2.775 0.043* 

ภายในกลุ่ม 66.292 192 0.345   
รวม 69.166 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.62 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม แตกต่าง
กัน แต่เพ่ือพิจารณารายคู่ ด้วยวิธีของ Scheffe’ไมพ่บรายคู่ทีมีความแตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 3.97 0.62 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 4.06 0.75 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.21 0.57 มาก 
ไม่มี 14 3.73 0.64 - 

รวม 196 4.07 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.64 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.241 3 1.080 2.553 0.057 
ภายในกลุ่ม 81.232 192 0.423   

รวม 84.472 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.64 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.65 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 4.09 0.61 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 3.94 0.73 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.21 0.54 มาก 
ไม่มี 14 3.80 0.59 - 

รวม 196 4.06 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสาธารณโภคี 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 3.746 3 1.249 3.014 0.031* 

ภายในกลุ่ม 79.544 192 0.414   
รวม 83.290 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.66 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายคู่ด้วยวีธีของ 
Scheffe’ พบว่าไมมี่รายคู่ไดมคีวามแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 4.07 0.51 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 3.98 0.63 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.17 0.54 มาก 
ไม่มี 14 3.73 0.53 - 

รวม 196 4.04 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.67 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.68 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.829 3 0.943 2.796 0.041* 

ภายในกลุ่ม 64.741 192 0.337   
รวม 67.570 195    

 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.68 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายคู่ด้วยวิธีของ 
Scheffe’ พบว่าไม่มีรายคู่ใดมีความแตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.69 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม 

  

วุฒิการศึกษานักธรรม n   S.D. ระดับ 
นักธรรมชั้นตรี 27 4.12 0.64 มาก 
นักธรรมชั้นโท 86 4.04 0.75 มาก 
นักธรรมชั้นเอก 69 4.21 0.56 มาก 
ไม่มี 14 3.93 0.68 - 

รวม 196 4.10 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.69 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา
จ าแนกตามวุฒิการศึกษานักธรรม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.70 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.501 3 0.5000 1.123 0.341 
ภายในกลุ่ม 85.495 192 0.445   

รวม 86.997 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.70 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ไม่แตกต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 5 พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี 4.71 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ

ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการ 
ศึกษาทางบาลี 

  

การน าหลัก 
สาราณียธรรมไปใช้ 

วุฒิการศึกษาทางบาลี 
ป.ธ. 1-2 - 3 
(n = 107) 

ป.ธ. 4 - 6 
(n = 17) 

ป.ธ. 7 - 9 
(n = 9) 

ไม่มี 
(n = 63) แปลผล 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
1. ด้านเมตตากายกรรม 3.99 0.68 4.04 0.69 4.53 0.48 4.09 0.67 มาก 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 4.18 0.64 4.12 0.47 4.22 0.63 4.32 0.54 มาก 
3. ด้านเมตตามโนกรรม 4.03 0.68 3.99 0.57 4.42 0.60 4.12 0.65 มาก 
4. ด้านสาธารณโภคี 3.98 0.70 4.08 0.52 4.29 0.50 4.12 0.62 มาก 
5. ด้านสีลสามัญญตา 3.99 0.60 3.95 0.50 4.09 0.69 4.15 0.57 มาก 
6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 4.04 0.72 4.01 0.57 4.24 0.50 4.22 0.62 มาก 

รวม 4.03 0.61 4.03 0.48 4.30 0.47 4.17 0.55 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.71 พบว่า ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลีอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวม ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.161 3 0.387 1.163 0.325 
ภายในกลุ่ม 63.900 192 0.333   

รวม 65.060 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.72 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยภาพรวมแตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.73 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาล ี

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 3.99 0.68 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 4.04 0.69 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.53 0.48 มาก 
ไม่มี 63 4.09 0.67 มาก 

รวม 196 4.05 0.68 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.73 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตากายกรรม
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.74 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 2.563 3 0.854 1.895 0.132 
ภายในกลุ่ม 86.587 192 0.451   

รวม 89.150 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.74 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.75 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 4.18 0.64 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 4.12 0.47 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.22 0.63 มาก 
ไม่มี 63 4.32 0.54 - 

รวม 196 4.22 0.60 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.75 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.76 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 0.969 3 0.323 0.909 0.437 
ภายในกลุ่ม 68.197 192 0.355   

รวม 69.166 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.76 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.77 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 4.03 0.68 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 3.99 0.57 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.42 0.60 มาก 
ไม่มี 63 4.12 0.65 - 

รวม 196 4.07 0.66 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.77 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านเมตตามโนกรรม 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.78 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.544 3 0.515 1.192 0.314 
ภายในกลุ่ม 82.928 192 0.432   

รวม 84.472 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.78 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.79 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 3.98 0.70 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 4.08 0.52 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.29 0.50 มาก 
ไม่มี 63 4.12 0.62 - 

รวม 196 4.05 0.65 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.79 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.80 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.350 3 0.450 1.055 0.370 
ภายในกลุ่ม 81.939 192 0.427   

รวม 83.290 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.80 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.81 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 3.99 0.60 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 3.95 0.50 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.09 0.69 มาก 
ไม่มี 63 4.15 0.57 - 

รวม 196 4.04 0.59 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.81 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  ด้านสีลสามัญญตา
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.82 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.160 3 0.387 1.118 0.343 
ภายในกลุ่ม 66.409 192 0.346   

รวม 67.570 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.82 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.83 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ 
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาทางบาลี 

  

วุฒิการศึกษาทางบาลี n   S.D. ระดับ 
เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 107 4.04 0.72 มาก 
เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 17 4.01 0.57 มาก 
เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค 9 4.24 0.50 มาก 
ไม่มี 63 4.22 0.62 มาก 

รวม 196 4.10 0.67 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.83 พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาบาลี อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี 4.84 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกัน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
ระหว่างกลุ่ม 1.534 3 0.511 1.149 0.331 
ภายในกลุ่ม 85.463 192 0.445   

รวม 86.997 195    
 

* p< .05 
 จากตารางที่ 4.84 พบว่า ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ F-test ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.85 สรุปโดยภาพรวมผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐาน 
ที่ 1-5 

 

สมมติ 
ฐานที่ 

ตัว 
แปรต้น 

ตัวแปรตาม ค่า F Sig ผลการทดสอบ 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. อายุ การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 1.323 0.249 -  

2. พรรษา การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

 
0.567 

 
0.782 -  

3. วุฒิการศึกษา
สามัญ 

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

 
1.995 

 
0.139 -  

4. วุฒิการศึกษา
นักธรรม 

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

 
3.077 

 
0.029   

5. วุฒิการศึกษา 
บาลี 

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการ 1.163 0.325 -  

 

 จากตารางที่ 4.85 พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภ ูโดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้ 
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ได้จากค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบ
ตารางดังนี้ 
 1. เมตตากายกรรม (การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้าน
เมตตากายกรรม (การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.86 
 
ตารางท่ี 4.86 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตากายกรรม (การกระท าทางกายที่ประกอบด้วย
เมตตา) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ถูกต้องในการช่วยเหลือเกื้อกูลพระสงฆ์ และ
สามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูก  ต้องมากกว่ าความถูกใจในการ
ช่วยเหลือ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พระสงฆ์
และสามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการไม่ให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระสงฆ์และสามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการควรให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระสงฆ์และสามเณรด้วยความตั้งใจปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างดียิ่งโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

พระสังฆาธิการไม่ท าหน้าที่บริหารกิจการ
คณะสงฆ์ให้เสมอต้นเสมอปลาย 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เสมอต้นเสมอปลาย 
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 2. เมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูใน
ด้านเมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.87 
 
ตารางท่ี 4.87 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วย
เมตตา) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
บางครั้งไม่รักษาค าพูดอันเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการ
เป็นพระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการ 

ควรรักษาค าพูดมีสัจจะพูดจริงท าจริงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่งต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที ่

พระสังฆาธิการไม่ค่อยระมัดระวังเรื่องสัมมา 
วาจาในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้น้อย 

ควรใช้สัมมาวาจาในการให้ค าปรึกษา 
 

การเข้าหาพระสังฆาธิการบางครั้งใช้วาจารุนแรง
เกินไปท าให้พระสงฆ์  สามเณรหรือแม้แต่
ประชาชนที่จะเข้าหาเกิดความกลัวไม่กล้าเข้าหา 

ควรใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานให้ค าแนะน าตัก 
เตือนกันด้วยจิตที่เมตตาเพ่ือจะได้เป็นที่ปรึกษาที่
ดีให้กับพุทธบริษัททั้ง 4 

 
 3. เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้าน
เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.88 
 
ตารางท่ี 4.88 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านเมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการไม่ค่อยไตร่ตรองพิจารณา

ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการ
ท างานคิดค้นแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้งานนั้น ๆ 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ควรหมั่นใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาตรวจหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อผิดพลาดในการท างาน
คิดค้นแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้งานนั้น ๆ บรรลุผล
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 4.88 (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความบางครั้งขาดเมตตาปรารถนาดีต่อพุทธ
บริษัททั้ง 4 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เมตตา กรุณา มุฑิตา และอุเบกขา ด้วยความ
เสมอภาค 

พระสังฆาธิการไม่ค่อยระลึกว่าตนเองมีความ
รับผิดชอบในด้านใดบ้าง จนท าให้การบริหาร 
งาน คณะสงฆ์เกิดการละเลย 

พระสังฆาธิการควรระลึกว่าตนเองมีความรับ
ผิ ด  ชอบ ในด้ าน ใดบ้ า ง เ พ่ื อจะ ได้ ให้ ก า ร
บริหารงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

 4. สาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านสา
ธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
4.89 
 
ตารางท่ี 4.89 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกใน
ความรับผิดชอบ) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการขาดการเอาใจใส่ในการจัด

อบรมพระสงฆ์ สามเณรลูกวัด 
พระสังฆาธิการควรเอาใจใส่ในการจัดอบรม

พระสงฆ์ สามเณรลูกวัดให้รู้บทบาทหน้าที่ของตน 
พระสังฆาธิการขาดการแบ่งปันเอาใจใส่ช่วย 

เหลือแก้ปัญหาของพระสงฆ์ สามเณร 
ควรสร้างความรัก ความเมตตาในการแบ่งปัน

เอาใจใส่ ช่ วยเหลือแก้ปัญหาของพระสงฆ์ 
สามเณรลูกวัด 

บางครั้งไม่แบ่งปันสิ่งของประโยชน์ต่าง ๆ ที่
เป็นประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

ควรมองทุกคนอย่างเสมอภาคเพ่ือจะได้แบ่ง 
ปันสิ่งของประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

 

 5. สีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านสีล
สามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม)รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.90 
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ตารางท่ี 4.90 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านสีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริย 
ธรรมอันดีงาม) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
บางครั้งพระสังฆาธิการขาดการเป็นตัวอย่าง

ที่ดีให้กับพระสงฆ์ สามเณรซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้
กระท าในสิ่งที่ไม่ดีงามภายในวัดและนอกวัด 

พระสังฆาธิการควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
พระสงฆ์ สามเณรเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างในการ
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

พระสังฆาธิการขาดการอบรมศีลธรรมจริย 
ธรรมอันดีแก่พระสงฆ์ สามเณร ในการจะน าไป
ถ่าย ทอดให้แก่ประชาชน 

พระสังฆาธิการควรมีการส่งเสริมการอบรม
ศีลธรรมจริยธรรมอันดีแก่พระสงฆ์ สามเณร ใน
การจะน าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชน 

พระสังฆาธิการขาดการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน 

 

พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญกับทุกภาค
ส่วนให้ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผน 
นโยบายในการพัฒนาวัด 

 
 6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) 
 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูในด้านทิฏฐิ
สามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.91 
 
ตารางท่ี 4.91 แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู ด้านทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการขาดการเสริมสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะ 
พระสังฆาธิการควรเสริมสร้างความสามัคคีใน

หมู่คณะตลอดถึงองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ  
พระสังฆาธิการขาดการเคารพความคิดเห็น

ของเพ่ือนสหธรรมิก 
พระสังฆาธิการควรให้การเคารพความคิดเห็น 

ของเพ่ือนสหธรรมิกรวมถึงค าแนะน าจากหลาย
ฝ่าย 
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ตารางท่ี 4.91 (ต่อ) 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการยังขาดความรู้ความเข้ าใจ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์
และกฎมหาเถรสมาคมท าให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ 
ในการปกครองไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

พระสังฆาธิการควรแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมเพ่ือน ามาใช้ในการ
แก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 

 

รวบรวมผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู การสัมภาษณ์เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” นี้ ประกอบด้วยประเด็นการสัมภาษณ์ จ านวน 3 ตอน คือ  
1) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 3) ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมี
จุดมุ่งหมายในการศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ซึ่งสรุปจากบทสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informant) จ านวน 5 รูป ต่อไปนี้ 

1. พระครูเจติยาภิวัฒน์ เจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
2. พระครูปทุมถาวรวัตร รองเจ้าคณะอ าเภอนากลาง 
3. พระครูพิชัยมงคลธรรม เจ้าคณะต าบลด่านช้าง 
4. พระครูศรีปัญญาวิสิฐ เจ้าคณะต าบลกุดดินจี่ 
5. พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ เจ้าคณะต าบลนากลาง 
ผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. การประยุกต์ใช้หลักสาราณิยธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 1.1 เมตตากายกรรม (เก่ียวกับการกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตาท่านมีความคิด

เห็นว่าอย่างไร)ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 
 พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ตามพรบ.การบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดโดย

ค านึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติเพ่ือความเป็นธรรมในฐานะที่เป็นพระ 
สงฆ์ (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที 
พ.ศ.2560) ควรเอาใจใส่เกี่ยวกับปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมในทุกวันนี้มีมาก
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เหลือล้น เราในฐานะผู้น าทางด้านจิตวิญญาณควรกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสร้าง 
สรรค์ (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 
นาท ีพ.ศ. 2560) ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ด้วยความจริงใจซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นปัญหาในเรื่องของเงินทอน
วัด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอันมากคือพระสังฆาธิการเพราะได้รับเงินอุดหนุนวัด อยากให้พิจารณาดูให้
ดีเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจลงนามเอกสาร (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน 
เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) อย่างกรณีเรื่องของการปฏิสัณฐานต้อนรับแม้แต่
พระผู้ใหญ่หรือประชาชนก็ตามควรมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส มีกิริยาท่าทางที่สุภาพอ่อนน้อม ทักทาย
ด้วยความจริงใจ (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. 
เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) และที่ส าคัญพระสังฆาธิการควรวางตัวให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเอง ซึ่งในพระธรรมวินัยก็ได้ก าหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 
23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

 1.2 เมตตาวจีกรรม (เก่ียวกับการกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา ท่านมีความคิด
เห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

 พระสังฆาธิการควรมีวาจาที่สุภาพ แนะน าให้ค าปรึกษาด้วยการพูดจาไพเราะเพ่ิมขึ้น
เพราะเราอยู่ในฐานะผู้น าทางด้านจิตวิญญาณ (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 
กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) อีกทั้งเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ก็ให้
เกิดขึ้นในทิศทางที่ดี เพราะอย่างกรณีนโยบายความร่วมระหว่างหน่วยงานรัฐกับกรมการศาสนาใน
การก าหนดร่วมพัฒนาประเทศภายใต้ (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ถ้า
ขาดการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วการด าเนินงานจะขาดความส าเร็จ (พระครูปทุมถาวรวัตร ให้สัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) การพูดจาก็ควรพูดจา
ด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ถือแต่อัตตา (ตัวกู ของกู) ไม่ฟังใครทั้งสิ้น ที่จริงสมควรจะรับฟังความเห็นตั้งแต่
สามเณรน้อยด้วยซ้ า (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. 
เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ที่ส าคัญจะกระท าการใดก็แล้วแต่ซึ่งในบางครั้งผู้ร่วมงานกับเราอาจจะ
กระท าในสิ่งที่ผิดพลาดก็ควรแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดี (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์วัน
ศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) และที่ส าคัญเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ควรพึงระลึกรู้อยู่ตลอด เพราะชาติบ้านเมืองก าลังแตกแยก การโน้มน้าวหรือการแสดง
ธรรมอบรมประชาชนควรท าตัวให้เป็นกลางเพ่ืองานคณะสงฆ์และเพ่ือความงอกงานแห่งพระศาสนา 
(พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาที 
พ.ศ. 2560) 

 1.3 เมตตามโนกรรม (เกี่ยวกับตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ท่านมีความคิดเห็น
ว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 
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 พระสังฆาธิการควรบริหารงานด้วยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ สุจริตโดยเฉพาะประเด็นใน
เรื่องเงินที่เข้ามาวัดยิ่งควรบริหารให้ดี เพราะเงินคือวัตถุอนามาสที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ระมัดระวัง
เรื่องนี้ด ีๆ (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 
นาท ีพ.ศ. 2560) ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ให้ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส ในการมาเสนอ
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการระดมความคิดในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์ที่หลากหลาย (พระ
ครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) จะได้ท าให้เกิดความสบายใจไร้ข้อต าหนิจากประชาชน อย่างกรณีที่ว่า วางแผนดีมีชัยเกินครึ่ง 
(พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) ที่ส าคัญการบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีคิดท าสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. 
เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) พระสังฆาธิการบางครั้งความโลภเข้าครอบง าใช้หน้าที่แสวงหาผล 
ประโยชน์ส่วนตน การขอเลื่อนสมณศักดิ์ก็มีการช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจ (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์
ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

 1.4 สาธารณโภคี (เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบอัน
ประกอบด้วยความถูกต้องท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร)ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 
พระสังฆาธิการควรให้การสนับสนุนการท างานตามความเหมาะสม เป็นธรรมแก่ทุกส่วนที่เข้ามาเกี่ยว 
ข้องหรือแม้แต่เรื่องของการจัดสรรส่งเสริมเรื่องของการศึกษาก็เช่นกันไม่ว่าการศึกษาสงฆ์ การศึกษา
ของนักเรียนตามสถานศึกษา ก็ควรให้ตามสมควรที่ตนจะให้ได้ (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วัน
เสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) เพราะเป็นเรื่องของความ
เสียสละด้วย เรื่องของการแบ่งปันด้วย เป็นน้ าจิตน้ าใจด้วย (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วัน
อาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) ควรจัดหาให้เพียงพอ ไม่ว่า
เป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ภายในวัด นอกวัด การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีได้มีอบอุ่นใจในการ
ร่วมปฏิบัติงาน (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. 
เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ที่ส าคัญพระสังฆาธิการควรมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ไม่เห็นแก่
ตัว (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที 
พ.ศ.2560) นอกจากนี้เรื่องของก าลังใจในการท างานก็มีส่วนส าคัญพระสังฆาธิการควรชมเชยผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในบางครั้งครา เพ่ือให้เกิดแรงบัลดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข (พระครูสุวรรณ
วีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

 1.5 สีลสามัญญตา (เกี่ยวกับความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ท่านมี
ความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่า 

 พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่โดยรักษาระเบียบวินัยตามกฎของมหาเถรสมาคม 
 ไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจหรือเสื่อมเสียแก่หมู่คณะ(พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 
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กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานด้วยความ
เสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติ (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 
กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) เคารพในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
ของผู้ร่วมงานอย่างจริงใจ (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-
15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีให้เกิดความเชื่อใจต่อทุก
หน่วยงาน (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 
นาท ีพ.ศ.2560) และท่ีส าคัญไม่หลงอ านาจ ไม่ใช้อ านาจข่มขู่ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้ประสิทธิผลของงานให้
ได้มากที่สุด (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 
25 นาท ีพ.ศ.2560) 

 1.6 ทิฏฐิสามัญญตา (เกี่ยวกับการมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นคนมีใจกว้าง มีมนุษย์สัมพันธ์ดีท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ได้ให้
ความเห็นว่า 

 พระสังฆาธิการควรมีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ขจัดซึ่งปัญหา ซึ่งในบางครั้งเรื่องของการท างานอาจจะผิดพลาดเนื่องด้วยการตัดสินใจที่ขาดการมี
ส่วนร่วมจากหลายหน่วยงาน (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-
08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ต้องพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมที่แต่ละคนเข้ามา 
ร่วมท าหน้าที่ในการพัฒนาศาสนาให้แผ่ขยายด้วยดี (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 
17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) มีความยุติธรรมในการพิจารณาและ
ตัดสินเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสถาบันสงฆ์ (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 
กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) เมื่อมีปัญหาควรมีการประชุมแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 
เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) พระสังฆาธิการไม่ควรสร้างความขัดแย้ง ควรสร้าง
ความเข้าใจอันดีแก่ผู้ร่วมงานในทุกส่วน (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์  
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  

1. เมตตากายกรรม (การกระท าทางกายท่ีประกอบด้วยเมตตา) 
พระสังฆาธิการควรคิดดี การมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันเพราะในทุก

วันนี้เรื่องของความสามัคคีเป็นเรื่องส าคัญมาก (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 
กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) ให้มีความรักและเมตตาสงสารต่อมวล
มนุษยชาติอย่างเสมอภาคต่อกัน (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 
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12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาทมุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน 
(พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายนเวลา 15.00-15.25 น.เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยร่มรื่น รักษาน้ าจิตน้ าใจกัน (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้
สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น.เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) และที่ส าคัญพระ
สังฆาธิการควรรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อผู้อื่นอยู่เสมอ(พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 
23 กันยายน เวลา18.00-18.25 น.เวลา 25นาที พ.ศ.2560  

2. เมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) 
พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีด้วยใจจริง (พระ

ครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) ไม่กล่าวต าหนิติเตียนหรือให้ร้ายแก่ใครในทางที่เสียหาย (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ 
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
ระหว่างกันก็ใช้วิธีการเจรจาปรึกษากันเพ่ือหาข้อยุติด้วยความจริงใจและสุจริตใจ (พระครูพิชัยมงคล
ธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) ให้มีการ
ส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันในทางที่ดีทางหนึ่งทั้งหน่วยงานวัดและนอกวัด 
(พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) โดยเฉพาะเรื่องของการพูดจาในยามที่หน่วยงานใดหรือในงานคณะสงฆ์ที่ท างานเกิดความ
ผิดพลาดต้องไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและลับหลังควรให้ค าแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ (พระครู
สุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.2560) 

3. เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) 
พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทางใจที่ประกอบด้วยความปรารถนาดี  (พระครูเจติยา 

ภิวัฒน์ ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) มีการ
กระท าที่ไม่แสดงออกในลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 
17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ท าความดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือ
กันทางด้านก าลังกาย (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00- 
15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือ
รังแกกัน (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 
นาท ีพ.ศ. 2560) ที่ส าคัญไม่ท าร้ายกันให้ได้รับความทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันและกันทั้ง
หน่วยงานสงฆ์หรือหน่วยงานรัฐก็ตาม (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 
เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

4. สาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) 
พระสังฆาธิการควรแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาให้ครบทุกคน หรือพิจารณาความจ าเป็นของแต่

ละบุคคลอย่างทั่วถึง (พระครูเจติยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. 



137 

เวลา 25 นาที พ.ศ.2560)ในการอยู่ร่วมกันนั้น ประการส าคัญเรื่องของการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จ าเป็นที่
พระสังฆาธิการจะต้องดูแลให้ทั่วถึง (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 
เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ.2560) ในบางครั้งพระสังฆาธิการอาจจะลืมหน้าที่หลักของ
ตน หรือลืมว่าตนบวชเพ่ืออะไร “บวชเพ่ือลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือ บวชเพ่ือหาทางหลุดพ้น” (พระ
ครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) การจะได้เป็นพระถึงขั้นพระสังฆาธิการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องศึกษาเล่าเรียนพากเพียร
ปฏิบัติเคร่งครัดวินัยมาพอสมควร และที่ส าคัญเมื่อได้เป็นมาแล้วสิ่งที่มาเรื่องของลาภสักการะ เมื่อเรา
ได้มาแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรจะได้เป็นการเกื้อกูลสัตว์โลก (พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์  
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ.2560) ซึ่งในบางครั้งพระสังฆาธิการ
อาจมองเอาเฉพาะตัวตนเป็นหลักด้วยโดนกิเลสของความโลภเข้าครอบง า แต่การท าหน้าที่ของพระ
ประการส าคัญคือต้องลด ละ เลิก กิเลส ตัณหาทั้งปวง (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 
23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ.2560) 

5. สีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม) 
พระสังฆาธิการควรมีพฤติกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยเป็นตัวอย่างที่ดี (พระครูเจติ

ยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ.2560) ซึ่งใน
บางครั้งเรื่องของศีลมีข้อบกพร่อง เมื่อตนไม่สะอาดบริสุทธิ์พอ แต่ไปสั่งสอนผู้อ่ืนอาจจะท าให้โดนย้อน
ถามคืนว่าคุณดีพอหรือยังถึงไปสอนผู้ อ่ืน (พระครูปทุมถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 
กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป 
ตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกใน
งานคณะสงฆ์ สร้างการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่ งเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน (พระครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 
25 นาที พ.ศ.2560) ส่วนเรื่องการที่จะให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อ 
บังคับนั้นพระสังฆาธิการจะต้องยึดแบบแผนแนวทางที่เป็นตัวอย่างในการครองสมเพศให้เป็นอย่างดี 
(พระครูศรีปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 
2560) ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยึดหลักความดีงามแห่งความ
บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ปราศจากอคติ เป็นผู้น าหรือผู้บริหารต้องท าให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 
25 นาท ีพ.ศ. 2560) 

6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) 
พระสังฆาธิการควรมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การขจัด

ซึ่งปัญหาโดยเฉพาะในปัจจุบันความขัดแย้งในองค์กรสงฆ์ก็ถือว่ามีมากพอสมควร (พระครูเจติ
ยาภิวัฒน์ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน เวลา 08.00-08.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560)  



138 

การพิจารณาความดีความชอบก็ควรให้มีความเป็นกลาง ไม่เห็นแก่เงินอย่างเดียว ซึ่งในบางครั้งบาง
สถานที่เรื่องของการขอเลื่อนสมณศักดิ์ถือว่าต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายทางโลกด้วย (พระครูปทุม
ถาวรวัตรให้สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน เวลา 12.00-12.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) 
ทั้งนี้ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสินเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ (พระ
ครูพิชัยมงคลธรรมให้สัมภาษณ์ วันพุธที่ 20 กันยายน เวลา 15.00-15.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ.
2560) เมื่อมีปัญหาควรมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (พระครูศรี
ปัญญาวิสิฐให้สัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 22 กันยายน เวลา 17.00-17.25 น. เวลา 25 นาที พ.ศ. 2560) 
และที่ส าคัญในเรื่องของการแบ่งแยก ไม่ควรสร้างความขัดแย้งในองค์กรสงฆ์ (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์
ให้สัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 23 กันยายน เวลา 18.00-18.25 น. เวลา 25 นาท ีพ.ศ. 2560) 
 สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of Knowledge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.1 แสดงองค์ความรู้จากการวิจัย 
 

องค์ความรู้จากการวิจัย 

1. การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภ ู

2. ข้อเสนอแนะแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จากบท

1.4 ด้านสาธารณโภคี 
(อยู่ในระดับมาก 4.05) 
 

1.3 ด้านมโนกรรม 
(อยู่ในระดับมาก 4.07) 
 

1.1 ด้านกายกรรม 
(อยู่ในระดับมาก 4.05) 

 

1.6 ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
(อยู่ในระดับมาก 4.10) 
 

1.2 ด้านวจีกรรม 
(อยู่ในระดับมาก 4.22) 

 

1.5 ด้านสีลสามัญญตา 
(อยู่ในระดับมาก 4.04) 
 

หลัก 
สาราณียธรรม 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของพระสงฆ์ ที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ 
พระสงฆ์ในการเขตปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 196 รูป สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยการใช้ตารางประกอบการ
บรรยายและใช้สัญลักษณ์อธิบายรายละเอียด ผลการวิจัยน ามาแสดงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยพบประเด็นของ
ผลการวิจัยที่สามารถน ามาเสนอเพ่ือท าการสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปีจ านวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.4 

รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 47 คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีอายุ 51-55 ปี จ านวน 30 รูป คิดเป็น
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ร้อยละ 14.9 มีอายุ 31-35 ปี และ 56-60 ปี จ านวน 25 คิดเป็นร้อยละ 12.4 มีอายุ 36-40 ปี 
จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุ ต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 1.5 

พรรษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาต่ ากว่า 5 พรรษาจ านวน 57 รูป คิดเป็นร้อย
ละ 28.4 รองลงมามีพรรษา 6-10 พรรษา จ านวน 49 รูป คิดเป็นร้อยละ 24.4 พรรษา 11-15 พรรษา 
จ านวน 99 รูป คิดเป็นร้อยละ 19.4 พรรษา 16-20 พรรษา จ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 16.9 
พรรษา 21 พรรษา ขึ้นไป จ านวน 17 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.5 

วุฒิการศึกษาสามัญ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 92 รูป คิดเป็นร้อยละ45.8 รองลงมา ประถมศึกษา จ านวน 64 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.8 
ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 47 รูป คิดเป็นร้อยละ 97.5 

วุฒิการศึกษาทางธรรม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีนักธรรมชั้นโท มีจ านวน 86 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมานักธรรมชั้นเอก มีจ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 34.3 นักธรรมชั้นตรี  
มีจ านวน 27รูป คิดเป็นร้อยละ 13.4 และไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน 14 รูป คิดเป็นร้อยละ 
7.0 

วุฒิการศึกษาแผนกบาลี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเปรียญธรรม 1-2-3 ประโยค  
มีจ านวน 107รูป คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมามีเปรียญธรรม 4-6 ประโยค มีจ านวน 17รูป คิดเป็น
ร้อยละ 8.5 เปรียญธรรม 7-9 ประโยค มีจ านวน 9 รูป คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่มีเปรียญธรรม 
จ านวน 63 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.5 

5.1.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่
ระดับ 4.09 โดยเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการ จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตาวจีกรรม 4.22 ด้านทิฏฐิสามัญญตา 4.10 ด้าน
เมตตามโนกรรม 4.07 ด้านเมตตากายกรรม 4.05 ด้านสาธารณโภคี 4.05 ด้านสีลสามัญญตา 4.04 
ตามล าดับ  

1) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรม 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตากายกรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวมอยู่ในระดับมากเรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถูกต้องและให้
ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ใต้บังคับบัญชา
และบริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ 
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ตามความสามารถด้วยความเต็มใจ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรท างานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม พระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มาติดต่องานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสตามล าดับ  

2) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรม 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตาวจีกรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาติดต่อ
สอบถามด้วยค าสุภาพ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับค าแนะน า หรือค าติชมใน
งานที่รับผิดชอบ พระสังฆาธิการกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพต่อผู้มารับบริการด้วยความเป็น
ธรรมเท่าเทียมกัน พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ตามล าดับ 

3) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรม 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านเมตตามโนกรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัดและเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวมพระสังฆาธิการท าหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับัญชา  พระ
สังฆาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมีอัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้มแย้มแจ่มใส พระสังฆาธิ
การท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ พระสังฆาธิการคิดค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพื่องานคณะสงฆ์ตามล าดับ 

4) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคี 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสาธารณโภคีในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเป็น
ธรรมแก่วัดและผู้ใต้บังคับบัญชา พระสังฆาธิการให้ความช่วยเหลือและให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมพอสมควร พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน 
พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ พระสังฆาธิการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยยึดประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยส่วนรวมเป็นที่ตั้งตามล าดับ 

5) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตา 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านสีลสามัญญตาในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน
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ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่
เป็นคนเจ้าอารมณ์ พระสังฆาธิการพึงพอใจในการรักษาระเบียบวินัยและข้อบังคับของส่วนรวม พระ
สังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม
กันตามล าดับ 

6) การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตา 
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมด้านทิฏฐิสามัญญตาในการบริหารงานของพระสังฆาธิ

การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง 
ล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจกว้างและพร้อม
ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา พระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุม
โดยพร้องเพรียงกันเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น พระสังฆาธิการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความ 
สามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ พระสังฆาธิการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของตนและยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันไดต้ามล าดับ 

5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดย 
รวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 

พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู โดยรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
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5.1.4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม 
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู 

  1. เมตตากายกรรม (การกระท าทางกายท่ีประกอบด้วยเมตตา) 
  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูใน
ด้านเมตตากายกรรม (การกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พระสังฆาธิการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้องในการช่วยเหลือเกื้อกูลพระสงฆ์
และสามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความถูกต้องมากกว่าความถูกใจในการช่วย 
เหลือ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่พระสงฆ์ และ
สามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการไม่ให้ความเอ้ือเฟ้ือต่อ
พระสงฆ์และสามเณรที่เป็นลูกวัด 

พระสังฆาธิการควรให้ความเอ้ือเฟ้ือ
ต่อพระสงฆ์และสามเณรด้วยความตั้งใจปฏิบัติ 
งานตามหน้าที่อย่างดียิ่งโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

พระสังฆาธิการไม่ท าหน้าที่บริหาร
กิจการคณะสงฆ์ให้เสมอต้นเสมอปลาย 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เสมอต้นเสมอ
ปลาย 

  
2. เมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้าน
เมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

บางครั้ งไม่รักษาค าพูดอันเป็นสิ่ ง
ส าคัญยิ่งต่อการเป็นพระผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่
พระสังฆาธิการ 

ควรรักษาค าพูดมีสัจจะพูดจริงท า
จริงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ 

พระสังฆาธิการไม่ค่อยระมัดระวัง
เรื่องสัมมาวาจาในการให้ค าปรึกษาแก่ผู้น้อย 

ควรใช้สัมมาวาจาในการให้ค าปรึกษา 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
การเข้าหาพระสังฆาธิการบางครั้งใช้

วาจารุนแรงเกินไปท าให้พระสงฆ์ สามเณรหรือ
แม้แต่ประชาชนที่จะเข้าหาเกิดความกลัวไม่กล้า
เข้าหา 

ควรใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานให้ค า 
แนะน าตักเตือนกันด้วยจิตที่เมตตาเพ่ือจะได้
เป็นที่ปรึกษาท่ีดีให้กับพุทธบริษัททั้ง 4 

 
3. เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้าน
เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) รายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พระสังฆาธิการไม่ค่อยไตร่ตรอง
พิจารณาตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อผิด 
พลาดในการท างานคิดค้นแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้
งานนั้น ๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ควรหมั่นใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณา
ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อผิดพลาดใน
การท างานคิดค้นแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้งานนั้น ๆ 
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

พระสังฆาธิการไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความบางครั้งขาดเมตตาปรารถนาดีต่อพุทธ
บริษัททั้ง 4 

พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ด้วย
ความเสมอภาค 

พระสังฆาธิการไม่ค่อยระลึกว่าตนเอง 
มีความรับผิดชอบในด้านใดบ้าง จนท าให้การ
บริหารงานคณะสงฆ์เกิดการละเลย 

พระสังฆาธิการควรระลึกว่าตนเองมี
ความรับผิดชอบในด้านใดบ้างเพ่ือจะได้ให้การ
บริหารงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  
4. สาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้าน 
สาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) รายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

พระสังฆาธิการขาดการเอาใจใส่ใน
การจัดอบรมพระสงฆ์ สามเณรลูกวัด 

พระสังฆาธิการควรเอาใจใส่ในการ
จัดอบรมพระสงฆ์ สามเณรลูกวัดให้รู้บทบาท
หน้าที่ของตน 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการขาดการแบ่งปันเอาใจ

ใส่ช่วยเหลือแก้ปัญหาของพระสงฆ์ สามเณร 
ควรสร้างความรัก ความเมตตาในการ 

แบ่งปันเอาใจใส่ช่วยเหลือแก้ปัญหาของพระสงฆ์ 
สามเณรลูกวัด 

บางครั้งไม่แบ่งปันสิ่งของประโยชน์
ต่าง ๆ ที่ที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนอย่างเสมอภาค 
เท่าเทียมกัน 

ควรมองทุกคนอย่างเสมอภาคเพ่ือจะ
ได้แบ่งปันสิ่งของประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

 
5. สีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้าน  
สีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม) รายละเอียดดังนี้ 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

บางครั้งพระสังฆาธิการขาดการเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับพระสงฆ์ สามเณรซึ่งอาจจะ
เป็นเหตุให้กระท าในสิ่งที่ไม่ดีงามภายในวัดและ
นอกวัด 

พระสังฆาธิการควรเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้กับพระสงฆ์ สามเณรเพ่ือจะได้เป็นแบบอย่าง
ในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม 

พระสั งฆาธิ ก า รขาดการอบร ม
ศีลธรรมจริยธรรมอันดีแก่พระสงฆ์ สามเณร ใน
การจะน าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชน 

พระสังฆาธิการควรมีการส่งเสริมการ
อบรมศีลธรรมจริ ยธรรมอันดีแก่พระสงฆ์ 
สามเณรในการจะน าไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชน 

พระสังฆาธิการขาดการมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

 

พระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญกับ
ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผน นโยบายในการพัฒนาวัด 

 
6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ในด้านทิฏฐิ
สามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) รายละเอียดดังนี้ 
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ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
พระสังฆาธิการขาดการเสริมสร้าง

ความสามัคคีในหมู่คณะ 
พระสังฆาธิการควรเสริมสร้างความ

สามัคคีในหมู่คณะตลอดถึงองค์กร หน่วยงาน
ต่าง ๆ  

พระสังฆาธิการขาดการเคารพความ
คิดเห็นของเพ่ือนสหธรรมิก 

พระสังฆาธิการควรให้การเคารพความ
คิดเห็นของเพ่ือนสหธรรมิกรวมถึงค าแนะน าจาก
หลายฝ่าย 

พระสังฆาธิการยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปกครองคณะ
สงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมท าให้การแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ในการปกครองไม่ได้ผลเท่าที่ควร 

พระสังฆาธิการควรแสวงหาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการปกครอง
คณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมเพ่ือน ามาใช้ใน
การแก้ไขปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน 

 
5.1.5 สรุปผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 

งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
สรุปผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) จ านวน 5 รูป เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลัก 

สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านเมตตา
กายกรรม ด้านเมตตาวจีกรรม ด้านเมตตามโนกรรม ด้านสาธารณโภคี ด้านสีลสามัญญตา ด้านทิฏฐิ
สามัญญตา และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งจ าแนกเป็น
รายด้าน ได้ดังนี้ 

1. เมตตากายกรรม (การกระท าทางกายท่ีประกอบด้วยเมตตา) 
พระสังฆาธิการควรคิดดี การมองกันในแง่ดีมีความหวังดีและปรารถนาดีต่อกันเพราะในทุก

วันนี้เรื่องของความสามัคคีเป็นเรื่องส าคัญมาก (พระครูเจติยาภิวัฒน์) ให้มีความรักและเมตตาสงสาร
ต่อมวลมนุษยชาติอย่างเสมอภาคต่อกัน (พระครูปทุมถาวรวัตร) ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดอคติ ไม่พยาบาท
มุ่งร้ายต่อผู้อื่น (พระครูพิชัยมงคลธรรม) สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยร่มรื่น รักษาน้ าจิตน้ าใจกัน 
(พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) และที่ส าคัญพระสังฆาธิการควรรู้จักให้โอกาสและให้อภัยต่อผู้ อ่ืนอยู่
เสมอ (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์)  

2. เมตตาวจีกรรม (การกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตา) 
 พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีด้วยใจจริง 

(พระครูเจติยาภิวัฒน์) ไม่กล่าวต าหนิติเตียนหรือให้ร้ายแก่ใครในทางที่เสียหาย (พระครูปทุมถาวร
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วัตร) เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกันก็ใช้วิธีการเจรจาปรึกษากันเพ่ือหาข้อยุติด้วยความจริงใจและ
สุจริตใจ (พระครูพิชัยมงคลธรรม) ให้มีการส่งเสริมสัมพันธไมตรีอันดีและเป็นเครื่องให้ระลึกถึงกันใน 
ทางที่ดีทางหนึ่งทั้งหน่วยงานวัดและนอกวัด (พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) โดยเฉพาะเรื่องของการพูดจาใน
ยามที่หน่วยงานใดหรือในงานคณะสงฆ์ที่ท างานเกิดความผิดพลาดต้องไม่นินทาว่าร้ายทั้งต่อหน้าและ
ลับหลังควรให้ค าแนะน าในสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์) 

3. เมตตามโนกรรม (ตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา) 
พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทางใจที่ประกอบด้วยความปรารถนาดี(พระครูเจติ

ยาภิวัฒน์) มีการกระท าท่ีไม่แสดงออกในลักษณะหน้าไหว้หลังหลอก (พระครูปทุมถาวรวัตร) ท าความ
ดีต่อกัน สนับสนุนช่วยเหลือกันทางด้านก าลังกาย (พระครูพิชัยมงคลธรรม) มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
รู้จักสัมมาคารวะ ไม่เบียดเบียนหรือรังแกกัน (พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) ที่ส าคัญไม่ท าร้ายกันให้ได้รับ
ความทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูกต้องต่อกันและกันทั้งหน่วยงานสงฆ์หรือหน่วยงานรัฐก็ตาม (พระครู
สุวรรณวีรวัฒน์) 

4. สาธารณโภคี (การสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ) 
พระสังฆาธิการควรแบ่งปันสิ่งของที่ได้มาให้ครบทุกคน หรือพิจารณาความจ าเป็นของแต่

ละบุคคลอย่างทั่วถึง (พระครูเจติยาภิวัฒน์)ในการอยู่ร่วมกันนั้น ประการส าคัญเรื่องของการเอ้ือเฟ้ือ 
เผื่อแผ่จ าเป็นที่พระสังฆาธิการจะต้องดูแลให้ทั่วถึง (พระครูปทุมถาวรวัตร)ในบางครั้งพระสังฆาธิการ
อาจจะลืมหน้าที่หลักของตน หรือลืมว่าตนบวชเพ่ืออะไร “บวชเพ่ือลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือ บวช
เพ่ือหาทางหลุดพ้น” (พระครูพิชัยมงคลธรรม) การจะได้เป็นพระถึงขั้นพระสังฆาธิการนั้นไม่ใช่เรื่อง
ง่ายเพราะต้องศึกษาเล่าเรียนพากเพียรปฏิบัติเคร่งครัดวินัยมาพอสมควร และที่ส าคัญเมื่อได้เป็นมา
แล้วสิ่งที่มาเรื่องของลาภสักการะ เมื่อเราได้มาแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรจะได้เป็นการเกื้อกูลสัตว์
โลก (พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) ซึ่งในบางครั้งพระสังฆาธิการอาจมองเอาเฉพาะตัวตนเป็นหลักด้วยโดน
กิเลสของความโลภเข้าครอบง า แต่การท าหน้าที่ของพระประการส าคัญคือต้องลด ละ เลิก กิเลส 
ตัณหาทั้งปวง (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์) 

5. สีลสามัญญตา (ความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม) 
พระสังฆาธิการควรมีพฤติกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยเป็นตัวอย่างที่ดี (พระครูเจติ

ยาภิวัฒน์) ซึ่งในบางครั้งเรื่องของศีลมีข้อบกพร่อง เมื่อตนไม่สะอาดบริสุทธิ์พอ แต่ไปสั่งสอนผู้อ่ืน
อาจจะท าให้โดนย้อนถามคืนว่าคุณดีพอหรือยังถึงไปสอนผู้ อ่ืน (พระครูปทุมถาวรวัตร) ควรเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกในงานคณะสงฆ์ สร้างการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็น
การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน (พระครูพิชัยมงคลธรรม) ส่วนเรื่องการที่จะให้การบริหารกิจการ
คณะสงฆ์นั้นเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับนั้นพระสังฆาธิการจะต้องยึดแบบแผนแนวทางที่เป็น
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ตัวอย่างในการครองสมเพศให้เป็นอย่างดี (พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) ไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานด้วย
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยึดหลักความดีงามแห่งความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ปราศจากอคติ 
เป็นผู้น าหรือผู้บริหารต้องท าให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์) 

6. ทิฏฐิสามัญญตา (มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน) 
พระสังฆาธิการควรมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่การขจัด

ซึ่งปัญหาโดยเฉพาะในปัจจุบันความขัดแย้งในองค์กรสงฆ์ก็ถือว่ามีมากพอสมควร (พระครูเจติ
ยาภิวัฒน์) การพิจารณาความดีความชอบก็ควรให้มีความเป็นกลาง ไม่เห็นแก่เงินอย่างเดียว ซึ่งในบาง 
ครั้ง บางสถานที่เรื่องของการขอเลื่อนสมณศักดิ์ถือว่าต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายทางโลกด้วย 
(พระครูปทุมถาวรวัตร) ทั้งนี้ควรมีความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสินเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในเหตุการณ์ต่าง ๆ (พระครูพิชัยมงคลธรรม) เมื่อมีปัญหาควรมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้
งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (พระครูศรีปัญญาวิสิฐ) และที่ส าคัญในเรื่องของการแบ่งแยก ไม่ควรสร้าง
ความขัดแย้งในองค์กรสงฆ์ (พระครูสุวรรณวีรวัฒน์) 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระ

สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู” ผู้วิจัยพบประเด็นที่
สามารถน ามาเสนอเพ่ือท าการอภิปรายผล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

5.2.1 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

จากผลการวิจัย การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 รูป 
ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี จ านวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 26.4 รองลงมามีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 47 
รูป คิดเป็นร้อยละ 24.0 มีอายุ 51-55 ปี จ านวน 30 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.9 มีอายุ 31-35 ปี และ 56-
60 ปี จ านวน 25 รูป คิดเป็นร้อยละ 12.4 มีอายุ 36-40 ปี จ านวน 13 รูป คิดเป็นร้อยละ 6.5 อายุ ต่ า
กว่า 30 ปี จ านวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 1.5 วุฒิการศึกษาสามัญระดับมัธยมศึกษา จ านวน 92 รูป คิด
เป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา ประถมศึกษา จ านวน 64 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.8 ปริญญาตรีขึ้นไป 
จ านวน 47 รูป คิดเป็นร้อยละ 97.5 วุฒิการศึกษานักธรรมส่วนใหญ่สอบได้นักธรรมชั้นโท มีจ านวน 86 
รูป คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมา นักธรรมชั้นเอก มีจ านวน 69 คิดเป็นร้อยละ 34.3 นักธรรมชั้นตรี มี
จ านวน 27รูป คิดเป็นร้อยละ 13.4 และไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม จ านวน 14 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.0 
วุฒิการศึกษาแผนกบาลีส่วนใหญ่สอบได้บาลีประโยค 1-2 มีจ านวน 107 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.2 
รองลงมามีเปรียญธรรม 4-6 ประโยค มจี านวน 17รูป คิดเป็นร้อยละ 8.5 เปรียญธรรม 7-9 ประโยค มี
จ านวน 9 รูป คิดเป็นร้อยละ 4.5 และไม่มีเปรียญธรรม จ านวน 63 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.5  ซึ่ง
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พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กัน แต่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ศึกษาด้านพระพุทธศาสนาท าให้ความคิดเห็นไม่ต่างกันโดยอาศัยหลัก 
ธรรม คงมีเพียงส่วนน้อยที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนฝ่ายพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จึงมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน 

5.2.2 อภิปราย ค่าเฉลี่ย แบบสอบถามความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์  อ าเภอ 
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  

   1. ด้านเมตตากายกรรม แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระ
สังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ใต้บังคับบัญชาและบริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการ
สุภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร
ท างานเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการท างาน
ในหน้าที่ด้วยความละเอียดถูกต้องและให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านเมตตากายกรรม
โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  2. ด้านเมตตาวจีกรรม แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระ
สังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความหวังดี ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาที่มาติดต่อสอบถามด้วยค าสุภาพ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการ
พร้อมที่จะรับค าแนะน า หรือค าติชมในงานที่รับผิดชอบ ด้านเมตตาวจีกรรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับ นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลัก  
สาราณียธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

  3. ด้านเมตตามโนกรรม แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระ
สังฆาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมีอัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้มแย้มแจ่มใส ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพ่ืองานคณะสงฆ์  ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ด้านเมตตามโนกรรมโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ พระครูนนท
วีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษา
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เฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เทศบาล
ต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  4. ด้านสาธารณโภคี แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิ
การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อ
ที่ว่า พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเป็นธรรมแก่วัดและผู้ใต้บังคับบัญชา  
ด้านสาธารณโภคีโดยรวมแล้วอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับ นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้
วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ 
กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ทั้ง 6 ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  5. ด้านสีลสามัญญตา แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระ
สังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์สัมพันธ์
ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่
เลือกปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้านสีลสามัญญตา
โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณี เทศบาลต าบลปลายบาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลัก
สาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน  พบว่ามี
การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่
ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และต้อนรับด้วย
ไมตรีจิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใส 

  6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา แบบสอบถามข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระ
สังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของตนและยอมรับ
ฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ด้านทิฏฐิสามัญญตาโดยรวมแล้วอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลัก
สาราณียธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า 
การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
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5.2.3 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภูจ าแนกตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษานักธรรม และวุฒิการศึกษาบาลี  

สมมติฐานที่ 1 พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็ไม่ความ
แตกต่าง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระสังฆาธิการ ที่มีอายุ จะแตกต่างกัน มากน้อยเพียงใด แต่หลักคิดใน 
ทางพระพุทธศาสนายังคงน าหลักธรรมเป็นแนวในการปฏิบัติอยู่เสมอและตลอดเวลาโดยเฉพาะการ
น าเอาหลักสาราณียธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคณะสงฆ์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม เรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า อายุ  
ของประชาชนกับความคิดเห็นการบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พบว่า ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาภรณ์รัตน์ เลิศไผ่รอด เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ
ตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อศึกษาเปรียบ 
เทียบ อายุ กับความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะตามหลักสาราณียธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณีย
ธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานดังกล่าว และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ก็ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ ที่เป็นเช่นนี้ สามารถอภิปรายได้ว่า 
พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้านของพระ
สังฆาธิการ ว่า ส่วนมากล้วนแล้วท าแต่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลของการศึกษาสอดคล้องกับผล 
การวิจัยของ พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย) การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระ 
สังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ พรรษา พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ไม่แตกต่าง

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%CD%A1%B9%D4%C9%B0%EC%20%CA%D4%C3%D4%BB%AD%DA%E2%AD%20(%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุดร ปาณะศรี บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชน
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เมื่อเปรียบเทียบ พรรษา กับบทบาทของพระสังฆา  
ธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี  พบว่า พรรษา ไม่แตก 
ต่างกัน  

สมมติฐานที่ 3 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน อภิปรายได้ว่า 
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญส่วนมากต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ ว่า การน าหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้านมาใช้ในการบริหารงาน
คณะสงฆ์มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านมโนกรรม มี
ความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงได้ใช้วิธีการของ Scheffee’ เพ่ือหารายข้อคู่
ที่แตกต่าง ซึ่งพบจ านวน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 ประถมศึกษา กับ มัธยมศึกษา และคู่ที่ 2 ได้แก่
ประถมศึกษา กับ ปริญญาตรีขึ้นไป นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ยุทธศักดิ์ ภูห้องใสย ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสังกัด
ส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 เมื่อศึกษาเปรียบ การศึกษา กับการปฏิบัติงานตามหลักสาราณีย
ธรรม 6 ของข้าราชการในศาลสังกัดส านักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 พบว่า แตกต่างกัน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0.05 และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระพงษ์พัฒน์ ธีรปญฺโญ (คิด
โสดา) ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ ระดับการศึกษา การบริหารงานตามหลักสาราณีย
ธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ระดับการศึกษา , ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 4 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์  
ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอ  
นากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษา
นักธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิ
การในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการอยู่ที่ระดับปานกลาง 
เพราะการศึกษาที่แตกต่างกันจึงท าให้ความคิดเห็นไม่เหมือนกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%BE%A7%C9%EC%BE%D1%B2%B9%EC%20%B8%D5%C3%BB%AD%DA%E2%AD%20(%A4%D4%B4%E2%CA%B4%D2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%BE%A7%C9%EC%BE%D1%B2%B9%EC%20%B8%D5%C3%BB%AD%DA%E2%AD%20(%A4%D4%B4%E2%CA%B4%D2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ด้าน กายกรรม มีความแตกต่าง จึงได้พิจารณารายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ พบจ านวน จ านวน  
1 คู่ ได้แก่ นักธรรมชั้นโท กับ นักธรรมชั้นเอก นอกนั้นไม่พบรายคู่ที่แตกต่าง  ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับผลการศึกษา อุดร ปาณะศรี บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระ
ราช บัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เมื่อเปรียบเทียบ วุฒิทางธรรม(นักธรรม)กับบทบาทของพระ
สังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า พรรษา วุฒิทาง
ธรรม (นักธรรม) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ (อาจวิชัย) การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อศึกษาเปรียบเทียบวุฒิการศึกษานักธรรม พบว่า มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  ไม่
แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ 
หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภู แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลี
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาบาลีต่างกันแต่ก็มีความคิดเห็นในแนว 
ทางเดียวกันว่าการบริหารงานของพระสังฆาธิการในการปกครองหมู่คณะจ าเป็นต้องใช้หลักสาราณีย
ธรรมทั้ง 6 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระอกนิษฐ์ สิริปญฺโญ  
(อาจวิชัย) การบริหารจัดการด้านสาธารณูปการของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ วุฒิการศึกษาบาลี กับ มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านสาธารณูปการ
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการวิจัย  
ของ ศักดา ภาคจันทึก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอ 
ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเปรียบเทียบวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม กับมีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขาของพระสังฆาธิการอ าเภอล าปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่าโดยรวมไม่แตกต่างกัน  

5.2.4 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 
พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : 
ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%CD%A1%B9%D4%C9%B0%EC%20%CA%D4%C3%D4%BB%AD%DA%E2%AD%20(%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%CD%A1%B9%D4%C9%B0%EC%20%CA%D4%C3%D4%BB%AD%DA%E2%AD%20(%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%CD%A1%B9%D4%C9%B0%EC%20%CA%D4%C3%D4%BB%AD%DA%E2%AD%20(%CD%D2%A8%C7%D4%AA%D1%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C8%D1%A1%B4%D2%20%C0%D2%A4%A8%D1%B9%B7%D6%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เทศบาลต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้
บริการ กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยความ
เต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกทั้งยังสอดคล้องกับ นาวาเอก 
นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อม
อากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรม
ของบุคลากร ทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือ
ยุทธการ ควรสร้างจิตส านึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ส่งเสริมให้มีการ
เคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากมีข้อผิดพลาดในการท างานควรแนะน าผู้กระท าผิดให้
ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดถึงการสร้างจิตส านึกในการท างาน
ร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยอยู่เสมอ และรับฟัง
การแสดงความคิดเห็นของทุกคน 

สรุปบทสัมภาษณ์และความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรม
ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
แบบรายด้าน เมื่อเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านเมตตาวจีกรรม  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาติดต่อสอบถามด้วยค า
สุภาพ อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี และควรพร้อมที่จะรับค าแนะน าหรือค าติชมในงานที่
รับผิดชอบได้ที่ส าคัญพระสังฆาธิการควรกล่าววาจาสุภาพแสดงความเคารพต่อผู้มาติดต่อด้วยความ
เป็นธรรมเท่าเทียมกัน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ข้อที่ว่า  พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ ที่เป็นอย่างนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและ
ความจริงใจ ซึ่งตรงกับบทสัมภาษณ์ของ พระครูเจติยาภิวัฒน์ ว่า พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทาง
วาจาที่ประกอบด้วยความปรารถนาดีด้วยใจจริง อีกท้ังยังสอดคล้องกับ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม 
ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาล
ต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ได้
บริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ด้านเมตตาวจีกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
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มีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ กล่าววาจาสุภาพต่อผู้
มาใช้บริการ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยความเต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพระครูพิชัยมงคล
ธรรม กล่าวว่า เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างกันก็ใช้วิธีการเจรจาปรึกษากันเพ่ือหาข้อยุติด้วยความ
จริงใจและสุจริตใจ  

2. ด้านทิฏฐิสามัญญตา  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการควรเข้าร่วม
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าในระดับไหนก็ตาม เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและพระสังฆาธิ
การต้องเร่งพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ คือ 
ให้เป็นคนหูตาไวรู้ทันเหตุการณ์ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการรู้จักปรับความ
คิดเห็นของตนและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ ที่เป็นอย่างนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการ
ต้องรู้จักวิธีแก้ไขเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ พระครูศรีปัญญาวิสิฐ กล่าวว่า 
เมื่อมีปัญหาควรมีการประชุมแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณีย
ธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติ 
งานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ด้านทิฏฐิสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศ
ยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ควรสร้างจิตส านึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากมีข้อผิดพลาดใน
การท างานควรแนะน าผู้กระท าผิดให้ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดถึง
การสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยอยู่เสมอ และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของทุกคน และยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของ พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ กล่าวว่าที่ส าคัญในเรื่องของการแบ่งแยก ไม่ควรสร้างความขัดแย้งใน
องค์กรสงฆ์ จะได้เกิดการพัฒนาในองค์สู่การพัฒนาที่ดียิ่งข้ึนไป 

3. ด้านเมตตามโนกรรม  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัดและเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการนอกจากท าหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับ 
บัญชาแล้วพระสังฆาธิการควรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีให้ความช่วยเหลือแก่
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ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ พระสังฆาธิการคิดค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมอุทิศตนเพ่ืองานคณะสงฆ์ ที่เป็นอย่างนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการทุกระดับควรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมีเมตตาท้ังทางกายและทางใจ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพระครูเจติยาภิวัฒน์ 
กล่าวว่า พระสังฆาธิการควรมีการกระท าทางใจที่ประกอบด้วยความปรารถนาดี อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณีย
ธรรมของบุคลากรศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติ 
งานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร ด้านเมตตามโนกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศ
ยาน กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ควรสร้างจิตส านึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
ต้องพ่ึงพาอาศัยกัน ส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากมีข้อผิดพลาดใน
การท างานควรแนะน าผู้กระท าผิดให้ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดถึง
การสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบวินัยอยู่เสมอ และรับฟังการแสดงความคิดเห็นของทุกคน และยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของพระครูสุวรรณวีรวัฒน์ กล่าวว่าที่ส าคัญไม่ท าร้ายกันให้ได้รับความทุกขเวทนา ท าแต่ในสิ่งที่ถูก 
ต้องต่อกันและกันทั้งหน่วยงานสงฆ์หรือหน่วยงานรัฐก็ตาม  

4. ด้านเมตตากายกรรม  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถูกต้องและให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
บริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระต่าง ๆ ตามความสามารถ
ด้วยความเต็มใจ พระสังฆาธิการส่วนมากต่างก็กล่าวว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรท างาน
เพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ พระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มาติด 
ต่องานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ที่เป็นอย่างนี้อภิปรายได้ว่า พระ
สังฆาธิการควรท าหน้าที่ด้วยจิตใจที่เมตตาปรารถนาดีต่อกันช่วยเหลือกัน ซึ่งสอดคล้องกับบท
สัมภาษณ์ของพระครูเจติยาภิวัฒน์ ที่กล่าวว่า พระสังฆาธิการควรคิดดี การมองกันในแง่ดีมีความหวังดี
และปรารถนาดีต่อกันเพราะในทุกวันนี้เรื่องของความสามัคคีเป็นเรื่องส าคัญมาก อีกทั้งยัง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ พระครูนนทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลัก 
สาราณียธรรม 6 : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า เทศบาลต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 ด้านเมตตา
กายกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงาน
ตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติ
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ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการและยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพระครูปทุมถาวรวัตร ที่กล่าว
ว่า ให้มีความรักและเมตตาสงสารต่อมวลมนุษยชาติอย่างเสมอภาคต่อกัน 

5. ด้านสาธารณโภคี  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเป็นธรรมแก่วัดและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ล้วนให้ความช่วยเหลือและให้สวัสดิการ  
ต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมพอสมควรและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและ
ออกสงเคราะห์ประชาชนในยามที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนด้วยส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ที่เป็นอย่างนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการต้องมีความเป็นธรรมและปฏิบัติ
ตนเองตามพระธรรมวินัยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ พระครูศรีปัญญาวิสิฐ ได้กล่าวว่า 
การจะได้เป็นพระถึงขั้นพระสังฆาธิการนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องศึกษาเล่าเรียนพากเพียรปฏิบัติ
เคร่งครัดวินัยมาพอสมควร และที่ส าคัญเมื่อได้เป็นมาแล้วสิ่งที่มาเรื่องของลาภสักการะ เมื่อเราได้
มาแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรจะได้เป็นการเกื้อกูลสัตว์โลก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นาวาเอก นพพล บงกชกาญจน์ ได้วิจัยเรื่อง “การปฏิบัติงานตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากร
ศุนย์ซ่อมอากาศยาน กองบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ” ผลวิจัยพบว่า การปฏิบัติงานตามหลัก 
สาราณียธรรมของบุคลากร ด้านสาธารณโภคี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า บุคลากรศูนย์ซ่อมอากาศยานกองการบิน
ทหารเรือ กองเรือยุทธการ ควรสร้างจิตส านึกโดยให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพ่ึงพาอาศัย
กัน ส่งเสริมให้มีการเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง หากมีข้อผิดพลาดในการท างานควร
แนะน าผู้กระท าผิดให้ปรับปรุงในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดถึงการสร้าง
จิตส านึกในการท างานร่วมกันที่ถือว่าเป็นผลงานของทุกคน ส่งเสริมการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
วินัยอยู่เสมอ และยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของ พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ ที่ได้กล่าวว่าซึ่งในบางครั้ง
พระสังฆาธิการอาจมองเอาเฉพาะตัวตนเป็นหลักด้วยโดนกิเลสของความโลภเข้าครอบง า แต่การท า
หน้าที่ของพระประการส าคัญคือต้องลด ละ เลิก กิเลส ตัณหาทั้งปวง 

6. ด้านสีลสามัญญตา  
โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดได้แก่ข้อที่ว่า พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมอันดีงาม อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์
สัมพันธ์ และไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ที่ส าคัญพระสังฆาธิการต้องพึงพอใจในการรักษาระเบียบวินัยและ
ข้อบังคับของส่วนรวมซึงต้องท าเป็นตัวอย่างในเขตปกครอง และปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติให้
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ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ พระสังฆาธิ
การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันที่เป็นอย่างนี้
อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการควรมีความเอ้ือเฟ้ือต่อผู้ที่อยู่ในการปกครองและท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
คือประพฤติตัวตามพระธรรมวินัย ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ของพระครูเจติยาภิวัฒน์ ที่ได้กล่าวว่า 
พระสังฆาธิการควรมีพฤติกรรมให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งสอดคล้องกับ พระครูน
นทวีรวัฒน์ วีรธมฺโม ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานเทศบาลต าบลตามหลักสาราณียธรรม 6 : ศึกษา
เฉพาะกรณีเทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัยพบว่า เทศบาล
ต าบลปลายบาง ได้บริหารงานตามหลักสาราณียธรรมทั้ง 6 ด้านสีลสามัญญตา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม 6 อยู่
ในระดับมากทุกด้าน และมีข้อเสนอแนะว่า เจ้าหน้าที่ไม่ควรเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาใช้
บริการ กล่าววาจาสุภาพต่อผู้มาใช้บริการ และต้อนรับด้วยไมตรีจิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการด้วยความ
เต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริตยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและยังสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์
ของ พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ที่กล่าวไว้ว่า พระสังฆาธิการไม่เลือกปฏิบัติ บริหารงานด้วยความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน ยึดหลักความดีงามแห่งความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ปราศจากอคติ เป็นผู้น าหรือ
ผู้บริหารต้องท าให้เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) พระสังฆาธิการควรส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้มีโอกาส

พัฒนาความรู้ความสามารถในการท างาน เพ่ือช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานที่รวดเร็วและพัฒนา
ให้ก้าวไกล 

 2) ควรน าหลักสาราณียธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และบูรณาการ 
ใช้อย่างจริงจัง เพ่ือจะได้ท าให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันความมีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือต่อกันในพุทธบริษัท
ทั้ง 4 

 3) ควรมีมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานเชิงรุกให้กับพระสงฆ์และสามเณรได้ 
มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพ่ือน าองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กรสงฆ์และเทศนา
อบรมประชาชนให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1) ควรน าผลการศึกษานี้ไปปรับปรุงข้อมูลในการวางแผนการการบริหารงานของ

พระสังฆาธิการตามหลักสาราณียธรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามลักษณะงาน 
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 2) พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการฝึกอบรมพระสงฆ์และสามเณรรวมถึงพระสังฆาธิ
การเอง เช่น ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือการพัฒนาความรู้ความสามารถมีวิสัย 
ทัศน์และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่การท างานที่ดี 

 3) ควรน าหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ เช่น หลักสังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 
4 หลักอปริหานิยธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับการบริหารงานของพระสังฆาธิการ อันจะท าให้
เกิดการพัฒนาบูรณาการร่วมกับหลักธรรมที่หลากหลาย 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาจากกลุ่มประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวม เช่น 

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการในเขต 
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 2) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากการน าหลักสาราณียธรรม 
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 3) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ในองค์กร หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

 4) ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทัศนคติของพระสังฆาธิการ เกี่ยวกับการน าหลัก
พุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

-------------------- 
 

ค าชี้แจง 
แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสาราณิยธรรม

ในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตศรีล้านช้าง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามถึงความคิดเห็นของพระสงฆ์เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ตามที่ควรจะเป็น 

ซึ่งท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเห็นของท่านอย่างแท้จริงให้ครบถ้วนทุกข้อค าถาม ค าตอบของท่านผู้วิจัยจะรักษาไว้เป็น
ความลับและจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือวัดที่ท่านจ าพรรษาอยู่  เนื่องจากผู้วิจัย
จะน าค าตอบของท่านไปวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้น 

แบบสอบถามชุดนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

การปกครองคณะสงฆ ์อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) จ านวน 35 ข้อ 

ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลัก 
สาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง 
จังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านเมตตากายกรรม 2) ด้านเมตตาวจีกรรม 3) ด้านเมตตา
มโนกรรม 4) ด้านสาธารณโภคี 5) ด้านสีลสามัญญตา 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา 

 
พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล) 

นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 



179 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ตรงกับความเป็นจริง 
 

1. อายุ 
  ต่ ากว่า 30 ปี   31 - 35 ปี  
  36 - 40 ปี   41 - 50 ปี 
  51 - 55 ปี   56 - 60 ปี 
  61 ปีขึ้นไป 
 
2.พรรษา 
  ต่ ากว่า 5 พรรษา   6 - 10พรรษา   

 11 - 15 พรรษา   16 - 20 พรรษา 
  21 พรรษา ขึ้นไป 
 
3. วุฒิการศึกษาสามัญ  
  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา 
  ปริญญาตรีขึ้นไป 
 
4. วุฒิการศึกษานักธรรม  
  นักธรรมชั้นตรี  นักธรรมชั้นโท 
  นักธรรมชั้นเอก  ไม่มี 
 
5. วุฒิการศึกษาบาลี 
  เปรียญธรรม 1 - 3 ประโยค  เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 
  เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค   ไม่มี 
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ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงาน

ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู ที่
ท่านคิดว่าตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

  

5  หมายถึง  มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ  มาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ  น้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติตนอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 

 
ข้อที่ การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  
อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับการประยุกต์ใช้ 
5 4 3 2 1 

ด้านเมตตากายกรรม      
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระของผู้ใต้บังคับบัญชา

และบริการประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพ 
     

2. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียรท างานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของส่วนรวม 

     

3. พระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มาติดต่องานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 

     

4. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจธุระต่าง  ๆ ตาม
ความสามารถด้วยความเต็มใจ 

     

5. พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถูกต้องและให้
ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

ด้านเมตตาวจีกรรม      
6. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูดแนะน าให้ค าเสนอแนะที่

เป็นประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี 
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ข้อที่ การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับการประยุกต์ใช้ 
5 4 3 2 1 

7. พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มาติดต่อ
สอบถามด้วยค าสุภาพ 

     

8. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์      
9. พระสังฆาธิการกล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพต่อผู้มารับ

บริการด้วยความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน 
     

10. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับค าแนะน า หรือค าติชมในงานที่
รับผิดชอบ 

     

ด้านเมตตามโนกรรม      
11. พระสังฆาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมี

อัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้มแย้มแจ่มใส 
     

12. พระสังฆาธิการคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมอุทิศตนเพ่ืองานคณะ
สงฆ ์

     

13. พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวัดและเพ่ือประโยชน์
ของส่วนรวม 

     

14. พระสังฆาธิการท าหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรม 
ต่อผู้ใต้บังคับัญชา 

     

15. พระสังฆาธิการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ 

     

ด้านสาธารณโภคี      
16. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทน      
17. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกใน

ความรับผิดชอบ 
     

18. พระสังฆาธิการให้ความช่วยเหลือและให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสมพอสมควร 

     

19. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยยึดประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

     

20. พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเป็น
ธรรมแก่วัดและผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ข้อที่ การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ 
พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับการประยุกต์ใช้ 
5 4 3 2 1 

ด้านสีลสามัญญตา      
21. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

ประชาชนด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 
     

22. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่
เป็นคนเจ้าอารมณ์ 

     

23. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กฎระเบียบหรือข้อบังคับต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน 

     

24. พระสังฆาธิการพึงพอใจในการรักษาระเบียบวินัยและข้อบังคับ
ของส่วนรวม 

     

25. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติให้ความช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

     

ด้านทิฏฐิสามัญญตา      
26. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นคนมีใจกว้างและพร้อม

ที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

27. พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของตนและยอมรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 

     

28. พระสังฆาธิการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความ
ช านาญในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

     

29. เมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา พระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อง
เพรียงกันเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

     

30. พระสังฆาธิการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
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ตอนที่ 3 ค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
ประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูทั้ง 6 ด้าน คือ 1. ด้านเมตตากายกรรม 
2. ด้านเมตตาวจีกรรม 3. ด้านเมตตามโนกรรม 4.ด้านสาธารณโภคี 5. ด้านสีลสามัญ 
ญตา 6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา 
 

1. ด้านเมตตากายกรรม คือ การสร้างความประทับใจทางกิริยาอาการ ช่วยเหลือภาระ
งานของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพ เคารพนับถือกัน 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

2. ด้านเมตตาวจีกรรม คือ การสร้างความประทับใจทางวาจา ช่วยบอกสิ่งที่เป็นประโยชน์
สั่งสอนแนะนาตักเตือนด้วยความหวังดี กล่าววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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



184 

3. ด้านเมตตามโนกรรม คือ การสร้างความประทับใจด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ ตั้งจิต
ปรารถนาดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดี 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

4. ด้านสาธารณโภคี คือ การจัดและใช้สอยสาธารณูปโภคร่วมกันฉันพ่ีน้อง เมื่อได้สิ่งใดมา
โดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อย ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว นามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน
แก่กันมองกันในแง่ด ี

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

5. ด้านสีลสามัญญตา คือ ความเป็นคนมีจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม อันดีงามเสมอภาค 
มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทาตนให้เป็นที่รังเกียจของหมู่คณะ 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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



185 

6. ด้านทิฏฐิสามัญญตา คือ มีทัศนคติ มีความชอบธรรม มีความเห็นคล้อยตามกัน ไม่ขัด 
แย้งกัน มีความสามัคคีปรองดองกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสาคัญที่จะน าไปสู่ทาง
ขจัดซึ่งปัญหา 

ปัญหาอุปสรรค 
 ...........................................................................................................................................  

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

ข้อเสนอแนะและแนวทาง 
 ...........................................................................................................................................  

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

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาในครั้งนี้ 
พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่อง  

การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ค าชี้แจง 
แบบสัมภาษณ์นี้ มี 3 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงาน

ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัย  ใน

ภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลเสียต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 
 
 

ตอนที่ 1 แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ ์ชื่อ........................................ นามสกุล.................................. ฉายา................................ 
อายุ........................พรรษา.............................ต าแหน่ง........................................................................... 
ผู้สัมภาษณ ์…………………………………………………………………………………………………………………..(ผู้วิจัย) 
บันทึกข้อมูล (ผู้วิจัย) (จดบันทึก, บันทึกเสียง) 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่.........................เดือน.......................... พ.ศ. …………… เวลา............. ถึง............. น. 
สถานที่....................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

2.1 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภูได้แก่ 

 2.1.1 เมตตากายกรรม (เกี่ยวกับการกระท าทางกายที่ประกอบด้วยเมตตาท่านมี
ความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

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

 2.1.2 เมตตาวจีกรรม (เก่ียวกับการกระท าทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาท่านมีความ 
คิดเห็นว่าอย่างไร)  

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

 2.1.3 เมตตามโนกรรม (เกี่ยวกับตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตา ท่านมีความคิด
เห็นว่าอย่างไร) 

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

 2.1.4 สาธารณโภคี (เกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบอัน
ประกอบด้วยความถูกต้องท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

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

 2.1.5 สีลสามัญญตา (เก่ียวกับความเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ท่าน
มีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

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

 2.1.6 ทิฏฐิสามัญญ (เกี่ยวกับการมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเป็นคนมีใจกว้าง มีมนุษย์สัมพันธ์ดีท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร) 

 .....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหาร 
งานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัว 
ล าภูทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านเมตตากายกรรม 2) ด้านเมตตาวจีกรรม 3) ด้านเมตตา
มโนกรรม 4) ด้านสาธารณโภคี 5) ด้านสีลสามัญญตา 6) ด้านทิฏฐิสามัญญตา ท่านมี
ความคิดเห็นว่าอย่างไร 

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

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

ผู้สัมภาษณ์ 
พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล) 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลสรุปค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

เรื่อง  
การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 

ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
……………………………….. 

 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามการประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการ

บริหารงานของพระสังฆาธิการ ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
2. วิธีการประเมิน มี 3 ระดับ ดังนี้ 
 วัดได้ (1) หมายถึง เห็นด้วย 
 ไม่แน่ใจ (0) หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
 วัดไม่ได้  (-1) หมายถึง ไม่แน่ใจ 

 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 1 2 3 4 5 

1. อาย ุ
 ต่ ากว่า 31 ปี  
 31 - 35 ปี 
 36 - 40 ปี  
 41 - 50 ปี 
 51 - 55 ปี  
 56 - 60 ปี 
 61 ปีขึ้นไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

R
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ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 1 2 3 4 5 

2. พรรษา 
 ต่ ากว่า 5 พรรษา 
 6 - 10 พรรษา   
 11 - 15 พรรษา  
 16 - 20 พรรษา 
 21 พรรษา ขึ้นไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

3. วุฒิการศึกษาสามัญ  
 ประถมศึกษา 
 มัธยมศึกษา 
 ปริญญาตรีขึ้นไป 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. วุฒิการศึกษานักธรรม 
 นักธรรมชั้นตรี 
 นักธรรมชั้นโท 
 นักธรรมชั้นเอก 
 ไม่มี 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. วุฒิการศึกษาบาลี 
 เปรียญธรรม 1-2 - 3 ประโยค 
 เปรียญธรรม 4 - 6 ประโยค 
 เปรียญธรรม 7 - 9 ประโยค  
 ไม่มี 

1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

 

 

 

 

  

R
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ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมในการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 

ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน

การบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 2 3 4 5 

ด้านเมตตากายกรรม         
1. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจ

ธุระของผู้ ใต้บั งคับบัญชาและบริการ
ประชาชน ด้วยกิริยาอาการสุภาพ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

2. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ขยันหมั่นเพียรท างานเพ่ือประโยชน์สุข
ของส่วนรวม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

3. พระสังฆาธิการให้การต้อนรับเมื่อมีผู้มา
ติดต่องานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยไมตรี 
จิตมิตรภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

4. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจ
ธุระต่าง ๆ ตามความสามารถด้วยความ
เต็มใจ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

5. พระสังฆาธิการท างานในหน้าที่ด้วยความ
ละเอียดถูกต้องและให้ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านเมตตาวจีกรรม         
6. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการพูด

แนะน าให้ค าเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความหวังดี 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

7. พระสังฆาธิการยินดีให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาที่มาติดต่อสอบถามด้วยค า
สุภาพ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

R
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ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน

การบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 2 3 4 5 

8. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับฟังค าวิพากษ์ 
วิจารณ์ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

9. พระสังฆาธิการกล่าววาจาสุภาพ แสดง
ความเคารพต่อผู้มารับบริการด้วยความ
เป็นธรรมเท่าเทียมกัน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

10. พระสังฆาธิการพร้อมที่จะรับค าแนะน า 
หรือค าติชมในงานที่รับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านเมตตามโนกรรม         
11. พระสังฆาธิการมีความพึงพอใจในการ 

ฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมีอัธยาศัยไมตรีจิตดียิ้ม
แย้มแจ่มใส 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

12. พระสังฆาธิการคิดค านึงถึงประโยชน์ส่วน 
รวมอุทิศตนเพื่องานคณะสงฆ์ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

13. พระสังฆาธิการคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อวัดและเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

14. พระสังฆาธิการท าหน้าที่โดยยึดหลักความ
ถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับัญชา 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

15. พระสังฆาธิการท าหน้าที่ ให้ความช่วย 
เหลือแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยไมตรีจิต 
มิตรภาพ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านสาธารณโภคี         
16. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มุ่งหวัง

สิ่งตอบแทน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
17. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์

ประชาชนด้วยส านึกในความรับผิดชอบ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 
 

R
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ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน

การบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 2 3 4 5 

18. พระสังฆาธิการให้ความช่วยเหลือและให้
สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
อย่างเหมาะสมพอสมควร 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

19. พระสั งฆาธิ การปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยยึ ด
ประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยส่วน 
รวมเป็นที่ตั้ง 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

20. พระสังฆาธิการจัดสรรงบประมาณอย่าง
เป็นธรรมทั่วถึงและเป็นธรรมแก่วัดและผู้
ตับังคับบัญชา 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

ด้านสีลสามัญญตา         
21. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่สงเคราะห์

ผู้ ใต้บั งคับบัญชาและประชาชนด้ วย
คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

22. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือมีมนุษย์สัมพันธ์ไม่เป็นคนเจ้า
อารมณ ์ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

23. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กฎ 
ระเบียบหรือข้อบังคับต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
อย่างเท่าเทียมกัน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

24. พระสังฆาธิการพึงพอใจในการรักษา
ระเบียบวินัยและข้อบังคับของส่วนรวม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

25. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือก
ปฏิบัติให้ความช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

 

R
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ข้อที่ กระทงค าถาม ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
 

IOC ประเมิน 
ผล การประยุกต์ใช้หลักสาราณียธรรมใน

การบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์  

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 

1 2 3 4 5 

ด้านทิฏฐิสามัญญตา         
26. พระสังฆาธิการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็น

คนมีใจกว้างและพร้อมที่จะรับฟังความ 
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

27. พระสังฆาธิการรู้จักปรับความคิดเห็นของ
ตนและยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันได้ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

28. พระสังฆาธิการพัฒนาตนให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและความช านาญในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

29. เมื่อปฏิบัติงานเกิดปัญหา พระสังฆาธิการ
เข้าร่วมประชุมโดยพร้องเพรียงกันเพื่อช่วย 
กันแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

30. พระสั งฆาธิ การปฏิบัติ งานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 1 1 1 1 1 5 1 น าไปใช้ได้ 

 

 

R



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
 

 

Scale  
Mean if  

Item Deleted 

Scale  
Variance if  

Item Deleted 

Corrected  
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if  

Item Deleted 
a1 89.2000 141.890 .087 .976 
a2 89.1667 142.351 .785 .977 
a3 89.2000 141.890 .863 .976 
a4 89.2000 141.890 .863 .976 
a5 89.1667 142.351 .785 .977 
a6 89.2000 141.890 .863 .976 
a7 89.1667 142.351 .785 .977 
a8 89.2000 141.890 .863 .976 
a9 89.2000 141.890 .863 .976 
a10 89.2000 141.890 .863 .976 
a11 89.2000 142.717 .792 .977 
a12 89.2000 141.890 .863 .976 
a13 89.2000 141.890 .863 .976 
a14 89.1667 142.351 .785 .977 
a15 89.1667 142.351 .785 .977 
a16 89.2000 141.890 .863 .976 
a17 89.1667 142.351 .785 .977 
a18 89.2000 141.890 .863 .976 
a19 89.2000 141.890 .863 .976 
a20 89.2000 141.890 .863 .976 
a21 89.2000 142.717 .792 .977 
a22 89.2000 141.890 .863 .976 
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Scale 
Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item Deleted 
a23 89.1667 142.351 .785 .977 
a24 89.2000 141.890 .863 .976 
a25 89.1667 142.351 .785 .977 
a26 89.2000 141.890 .863 .976 
a27 89.2000 141.890 .863 .976 
a28 89.1667 142.351 .785 .977 
a29 89.2000 141.890 .863 .976 
a30 89.1667 142.351 .785 .977 

 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases =    30          N of Items = 30 

Alpha =    .978 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ-ฉายา-สกุล  : พระมหาปรเมศร์ จรณธมฺโม (หอมไกล) 
วัน/เดือน/ปีเกิด  : 11 สิงหาคม 2515 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 271/1 หมู่ 5 วัดบูรพาราม  
    ต าบลนากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
    รหัสไปรษณีย์ 39170  
การศึกษา 
 พ.ศ.2546  : นักธรรมชั้นเอก 
 พ.ศ.2558  : เปรียญธรรม 3 ประโยค 
 พ.ศ.2558  : ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  
   คณะพุทธศาสตร์ สาขาพระพุทธศาสนา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
   วิทยาลัยสงฆ์เลย 
 พ.ศ.2559  : เปรียญธรรม 4 ประโยค 
 
ประสบการณ์การท างาน  
 พ.ศ.2555  : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม ต าบลนากลาง  
    อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู  
 พ.ศ.2559  : รองเจ้าคณะต าบลนากลาง 
    อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 พ.ศ.2559  : เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ต าบลนากลาง  
   อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู 
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