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 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษา
ทางธรรม แตกต่างกัน และ 3) เพ่ือเสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสังฆาธิการและพระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 260 รูป เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ สามพราน ส าหรับสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบว่า : 
 1. บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากด้านที่มากท่ีสุด คือ ด้านการปกครองตามหลักพระธรรม
วินัย และด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตามล าดับ 
 2. เปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระภิกษุสงฆ์
ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มี
อายุ ระดับการศึกษาโลก และระดับการศึกษาทางธรรม ไม่พบความแตกต่างกัน 
 3. เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ในด้านการปกครอง พบว่า ควรจัดให้มีการอบรมแก่ภิกษุสามเณรในวัดให้มีสมณสัญญาและอบรมใน
เรื่องพระธรรมวินัย จรรยา มารยาท การปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีและมีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัดอย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียมกันนอกจากนี้จัดอบรมให้กับประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของคณะสงฆ์ 
 4. ผลการสัมภาษณ์ บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ทั้ง 2 ด้าน พบว่า พระสังฆาธิการควรใช้กระบวนการในการปกครองสงฆ์ปราศจาก
อคติทั้ง 4 ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองสูงสุดและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย , 
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 This thesis had the following objectives : 1) To study the administrative roles of 
Sangha administrators in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province; 2) To compare the 
administrative roles of Sangha administrators in Sam Phran District, Nakhon Pathom province, 
classified with different age, a lent age, level of worldly education and a level of religious 
education; and 3) To suggest guidelines for the administration of Sangha administrators in 
Sam Phran District, Nakhon Pathom. The sample groups were 260 Sangha administrators and 
ordinary monks who lived in Sam Phran district, Nakhon Pathom Province. The instrument 
was a questionnaire about the administrative roles of Sangha administrators in Sam Phran 
District. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard deviation, One - Way 
ANOVA test and compared the differences in pairs by the Scheffé method. 

 The results of the research were found as follows : 
 1. The administrative role of Sangha administrators in Sam Phran District, Nakhon 

Pathom, was the overall average at a high level, by sorting from the highest to the lowest 
aspects as the administration according to the principles of Dhamma and Vinaya, and 
administration according to the Sangha Act respectively. 

 2. In comparative study on the administrative roles of Sangha administrators in 
Sam Phran District Nakhon Pathom province, with different age, lent age, level of worldly 
and religious education, it was found that the Sangha administrators with different level of 
worldly education and religious education, had different administrative roles of Sangha 
administrators in Sam Phran District, Nakhon Pathom province, in the whole view, with 
significantly statistical difference at the level of 0.05. But for the Sangha administrators with 
different level of worldly education and the level of religious education, it was found that 
they had no difference. 

 3. Guidelines for the administration of Sangha administrators in Sam Phran District, 
Nakhon Pathom Province, were as follows : In terms of administration, it was found that 
training for monks, and novices should be arranged to have good behavior as monks and 
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novices and training in the subject of Dhamma and Vinaya, ethics, etiquette, and practices 
related to the ceremony and caring for monks within the temple equally. In addition, there 
should have training for people in the area regarding rules and regulations of the Sangha. 

 4. In interview results in dealing with administrative roles of Sangha administrators 
in Sam Phran District, Nakhon Pathom Province, for both aspects, they were found that the 
Sangha administrators should use the process of monastic rule without having 4 bias; they 
should adhere to Dhamma and Vinaya as the principle of supreme rule; and they should 
comply with the provisions of the Sangha Act which involved 6 aspects, namely maintaining 
peace, education welfare, propagating Buddhism, public facilities, religious education, and 
public welfare 

 
Key words : Administrative Roles, Sangha Administrators, Dhamma discipline, Sangha Act. 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 การอยู่รวมกันของคนในสังคมนั้น มีความจ าเป็นต้องอาศัยกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่สังคมนั้น ๆ  
ยอมรับและเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าควรท าสิ่งใดหรือไม่ควรท าสิ่งใดนั้น มีมาตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือท าให้สังคมนั้นอยู่อย่างเป็นสุข มีคุณภาพชีวิต ความรู้ รวมถึงอาชีพการท างานที่ดี  แต่
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นนั้น จ าเป็นที่ต้องมีบุคคลเป็นผู้ก ากับดูแลและแก้ไขในสิ่งต่าง ๆ  ที่
เกิดขึ้น จึงท าให้สังคมนั้น ๆ มีการปกครองเกิดขึ้น เช่น การปกครองคนในครอบครัว การปกครอง
ประเทศชาติ การปกครองข้าราชการ การปกครองสงฆ์ ฯลฯ การปกครองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้อง
น ามาใช้ในสังคม เพ่ือคุ้มครอง ป้องกัน มิให้ผู้ใดไปท าความวุ่นวายให้กับสังคมหรือท าความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้อ่ืน (พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม). 2549, หน้า ข) กล่าวว่า การปกครองคณะสงฆ์เป็นหนึ่ง
ในภารกิจของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา ในการวางกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ให้สมาชิกของสังคมได้อาศัยอยู่รวมกันและท าหน้าที่ของตนอย่างปกติสุข โดยอาศัยหลักเกณฑ์ 3 
ประการ ดังนี้ 1) พระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้ 2) กฎหมายบ้านเมืองที่ตราขึ้น
ตามกระบวนการนิติบัญญัติ เพ่ือจัดระเบียบและบังคับการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรม
วินัยและ 3) ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีอันดีงามเป็นที่ยอมรับและน าไปปฏิบัติสืบทอดกันมา การ
บริหารจัดการกิจของคณะสงฆ์ จึงเป็นบทบาทที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งของพระสังฆาธิการ 

 บทบาทการปกครองนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการปกครองและมีความส าคัญ
ต่อชุมชนในการอยู่รวมกันในสังคมทุกระดับ เพราะทุกคนล้วนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ ในการ
รับผิดชอบตามแต่จะได้รับบทบาทประเภทใด ตั้งแต่บทบาทที่ได้รับจากสังคม บทบาทที่ได้รับการ
แต่งตั้ง บทบาทที่เป็นหน้าที่ ซึ่งล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งแนวคิด
เกี่ยวกับความส าคัญของบทบาทนั้น (สมพงษ์ เกษมสิน. 2526, หน้า 54) กล่าวว่า บทบาทมีความส าคัญใน
การใช้เป็นแนวทางในการให้สมาชิกของกลุ่มคาดหวังท่าทีจากบทบาทของสมาชิกแต่ละคนได้สามารถ
แยกสมาชิกกลุ่มออกจากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกได้ อีกท้ังอาจท าให้เกิดการบังคับสมาชิกแต่ละคนยอมรับ
และปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่ของตน เป็นสิ่งที่ผู้ด ารง ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ที่ได้รับการคาดหวังให้เขา
ท าหน้าที่ก าหนดไว้ ควบคู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้นครองอยู่และหมายความรวมถึงหน้าที่หรือเงื่อนไขที่
บุคคลนั้นครองอยู่ (ภิญโญ  สาธร. 2533, หน้า 259) ดังนั้น บทบาทของพระสังฆาธิการเกี่ยวกับการ
ปกครองคณะสงฆ์ เป็นลักษณะการปกครองที่มีโครงสร้างตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า เพ่ือ
ประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแห่งสงฆ์และด ารงความศรัทธาของเหล่าชนทั้งหลาย 

 ผู้วิจัยในฐานะพระภิกษุต่างชาติ ที่ต้องเดินทางมาศึกษาและพักอาศัยอยู่วัดในประเทศไทย 
จังหวัดนครปฐม จึงต้องรับรู้ถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่าง ๆ  ฯลฯ ในการอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
การเดินทางมาท าการศึกษาในประเทศไทยนั้น ผู้วิจัยยังได้ใช้โอกาสในการอาศัยอยู่ที่วัดและสถานศึกษา
มีการพูดคุยทั้งทางด้านหลักธรรมและด้านการปกครองคณะสงฆ์ในประเทศไทยอยู่เสมอกับพระภิกษุ
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รูปอ่ืน ๆ รวมถึงเจ้าอาวาสและยังได้ถามถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ยังเกิดขึ้น ส่วนมากนั้นเป็นเรื่องของการท า
ผิดพระวินัยที่ไม่ร้ายแรง (พระครูสังฆรักษ์เอนก สุชาโต . 2562, การสื่อสารส่วนบุคคล, เมื่อวันที่ 20 
เมษายน 2562) เช่น 1) พระภิกษุสงฆ์ในปกครองไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือนตามหลัก
พระวินัย ซึ่งส่วนมากเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุน้อย พระภิกษุท่ีบวชใหม่ พระภิกษุที่ตั้งใจมาบวชระยะ
สั้น ๆ และพระภิกษุที่ชราภาพ และ 2) พระภิกษุสงฆ์ยังไปในที่อโคจร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม). 2557, หน้า 2) ปัญหาดังกล่าวนี้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นด้านการ
ปกครองตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งผู้วิจัยก็เห็นว่าปัญหาดังกล่าวก็เกิดขึ้นในประเทศของผู้วิจัยเช่นกัน 
จึงเกิดแรงจูงใจที่จะศึกษาเรื่องบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ หากได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับ
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะส่งผลถึงพฤติกรรม จึงท าให้
บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่และสถานภาพของบุคคล  

 ผู้วิจัยในฐานะพระสงฆ์จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการ ในเขตอ าเภอสามพราน เพ่ือน าเสนอแนวทางในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อตัวผู้วิจัยเพ่ือการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและการอยู่ร่วมกันในหมู่สงฆ์
ซึ่งข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพ่ือพัฒนาการปกครองคณะสงฆ์ในพ้ืนที่อ่ืน  ๆ 
ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน 

 1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 
1.3 สมมติฐำนของกำรวิจัย 

 1.3.1 พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอสามพราน ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของสังฆาธิการในอ าเภอสามพราน แตกต่างกัน 

 1.3.2 พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอสามพราน ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของสังฆาธิการในอ าเภอสามพราน แตกต่างกัน 

 1.3.3 พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอสามพราน ที่มีระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของสังฆาธิการในอ าเภอสามพราน แตกต่างกัน 

 1.3.4 พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอสามพราน ที่มีระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของสังฆาธิการในอ าเภอสามพราน แตกต่างกัน 
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1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) กลุ่มวัดในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 25 วัด โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ 

พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 260 รูป (ท่ีมา : ส านักเจ้าคณะอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม, 2562) 
 2) กลุ่มผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เลือกจากพระสังฆาธิการผู้ทรงคุณวุฒิในเขตอ าเภอ

สามพรานจ านวน 5 รูป เลือกแบบเจาะจง 
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ศึกษาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน 2 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการ

ปกครองตามหลักพระธรรมวินัย และ 2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
 พ้ืนที่ที่ท าการวิจัย คือ เขตพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.5.1 ทราบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 1.5.2 ทราบผลเปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐมที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม 
แตกต่างกัน 

 1.5.3 ทราบแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 1.5.4 น าผลที่ได้จากการวิจัย ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แนวทางการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 1.5.5 เป็นแนวทางให้กับพระสังฆาธิการในเขตอื่น ๆ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง 
แนวทางการปกครองคณะสงฆ์ 

 1.5.6 ใช้เป็นแหล่งข้อมูลให้กับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ 

 
1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังนี้ 
 บทบำท หมายถึง อ านาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งเป็นไปตาม

ต าแหน่งหน้าที่ ของพระสังฆาธิการ ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรม
วินัย และ 2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 



4 
 

 กำรปกครองคณะสงฆ์ หมายถึง การควบคุม ดูแล สอดส่อง ผู้ใต้ปกครองแต่ละระดับของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินัยและตามหลักกฎหมายคณะสงฆ์ 

 พระสังฆำธิกำร หมายถึง พระผู้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

 พระภิกษุสงฆ์ หมายถึง พระลูกวัดที่อาศัยอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม 

 กำรปกครองคณะสงฆ์ตำมหลักพระธรรมวินัย หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ ที่ไม่ขัดต่อหลักพระท าวินัยอันเป็นธรรมนูญการปกครอง ประกอบด้วย การให้
พระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน , การให้ความสะดวกตามสมควรใน
การบ าเพ็ญกุศล, การให้พระภิกษุสงฆ์ท าวัดสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี, การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขิงพุทธบริษัท, การให้การอบรมแก่พระภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นประจ า, 
การให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แก่พระภิกษุในการปกครอง, การให้มีการ
จัดท าบัญชี รับ-จ่าย อย่างเป็นระบบและโปร่งใส, การจัดงานภายในวัดให้เป็นไปตามแบบแผน
ประเพณีอันงดงาม, การเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการประจ าเดือนที่ผู้บัญชาเหนือตนจัดประชุมและ
การจัดให้มีการประชุมพระภิกษุ สามเณร เพื่ออบรมสั่งสอนด้านข้อวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย  

 กำรปกครองตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการ โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ
และพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ประกอบด้วย การจัดประชุมพระภิกษุสามเณร เพื่อชี้แจงระเบียบ
ตามวาระต่าง ๆ, การออก กฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ, การระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยปัญหา 
เพ่ือยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม, การก ากับดูแลจัดการศาสนสมบัติของวัดให้มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมีความมั่นคงแข็งแรง, การควบคุม ดูแล พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย , 
การจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง , การจัดการอบรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่เป็น
ประจ า, การปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของวัด, การส่งเสริมให้พระภิกษุ
บ ารุงรักษาวัดและกิจการศาสนสมบัติของวัดและการให้การส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่ การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ 

 อำยุ หมายถึง อายุของพระภิกษุสงฆ์ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 1) 20 - 
40 ปี 2) 41 - 60 ปี และ 3) 61 ปีขึ้นไป 

 พรรษำ หมายถึง จ านวนปีที่อุปสมบทแล้วรับผ้ากฐินในปีนั้น ๆ ของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 1) 1 - 10 พรรษา 2) 11 - 20 พรรษา และ 3) 21 พรรษาขึ้นไป 

 ระดับกำรศึกษำทำงโลก หมายถึง ระดับการศึกษาสายสามัญ ในชั้นที่สูงสุดของพระภิกษุ
สงฆ์วัดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2) ปริญญาตรี และ 3) ปริญญา
โทข้ึนไป 

 ระดับกำรศึกษำทำงธรรม หมายถึง ระดับการศึกษาทางสายธรรมของพระภิกษุสงฆ์ 
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 1) นักธรรมชั้นตรี 2) นักธรรมชั้นโท และ 3) นักธรรมชั้นเอก 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง  
 2.3 การปกครองคณะสงฆ์ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับพระสังฆาธิการ 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับบทบาทการปกครองคณะสงค์ของพระสังฆาธิการ 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.7 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท 

 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เป็นทฤษฎีที่นิยมน ามาใช้ในการวิจัย เพ่ืออธิบายแบบแผน
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ท างานอยู่รวมกันในองค์กร ท าให้ผู้คนเหล่านั้นรู้จักหน้าที่และบทบาทของตนใน
องค์กรนั้น ๆ ซึ่งมผีู้ให้ความหมายเก่ียวกับบทบาทไว้มากมาย ดังนี้ 

 2.1.1 ความหมายของบทบาท 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546, หน้า 602) กล่าวว่า บทบาท 
หมายถึง การท าท่าตามบทการตามบท โดยปริยาย หมายความว่า การท าตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
เช่น บทบาทของครูในการสอนหนังสือ บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ 
 สมคิด  เพ็งอุดม (2535, หน้า 9) กล่าวว่า สถานภาพเป็นฐานะหรือต าแหน่งซึ่งจะ
เป็นสิ่งที่ก าหนด “บทบาท” ของต าแหน่งบุคคล บทบาทจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กันไม่สามารถแยกออกจาก
กันซึ่งเปรียบเสมือนเหรียญ คือ ถ้าด้านหนึ่งของเหรียญเป็นต าแหน่ง อีกด้านหนึ่งของเหรียญก็เป็น
บทบาท 

 ลือชา  ธรรมวินัยสถิต (2539, หน้า 47) กล่าวว่า ความหมายในแง่ทางโครงสร้าง
ของสังคมว่า บทบาท หมายถึง ภาระหน้าที่ ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพึงกระท าตามสถานภาพที่ตน
ด ารงอยู่ เมื่อบุคคลใดได้เข้าไปมรสถานภาพหนึ่ง ๆ แล้วย่อมแสดงบทบาทตามสถานภาพนั้น ๆ 
สถานภาพและบทบาทจึงเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เปรียบได้กับเหรียญที่ต้องมี 2 ด้านเสมอ เมื่อสถานภาพเป็น
ตัวก าหนดแบบแผนความสัมพันธ์นั้นมีความสอดคล้องกันและเป็นไปตามแบบแผนที่ก าหนด ดังนั้น
บทบาทจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของโครงสร้างทางสังคม  

 ประกอบ  มีโคตรกอง (2541, หน้า 1) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง บทบาทหน้าที่
ตามต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งนั้น จะถูกคาดหวังจากสังคมรอบด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (Socialization) และการแสดงของบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่ จะมีความถูกต้องเหมาะสม
เพียงใดนั้นขึ้นกับปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ 
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1. ความเข้าใจในบทบาทที่ตนเองแสดง หรือปฏิบัติ 
2. ประสบการณ์ของผู้ที่ต้องแสดงบทบาท 
3. บุคลิกภาพของผู้แสดงบทบาท 

 สนธยา  พลศรี (2545, หน้า 125) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง หน้าที่ของบุคคลตาม
สถานภาพ หรือต าแหน่งฐานะที่ตนด ารงอยู่ บทบาทจึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งของสังคมที่ท าให้คนอยู่
รวมกัน สามารถสร้างระบบความสัมพันธ์ต่อกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลจะมีสถานภาพ
และบทบาทหลายสถานภาพและต่างกันออกไป เช่น เป็น พ่อ แม่ ลูก ครู ทหาร ต ารวจ นักเรียน ฯลฯ 

 สุพัตรา  สุภาพ (2545, หน้า 30) กล่าวว่า บทบาท คือ การปฏิบัติตามสิทธิหน้าที่
ของสถานภาพ (ต าแหน่ง) เช่น ต าแหน่งคือพ่อ บทบาทคือต้องเลี้ยงลูก ต าแหน่งคือครู บทบาทคือสั่ง
สอนอบรมนักเรียน ฯลฯ 

 พระใบฏีกาณัฏฐพร  ฐานวุฑฺโฒ (2554, หน้า 15 - 16) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาท หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะหรือต าแหน่งหรือมีสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่ง
สังคมได้ก าหนดให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติบทบาทและสถานภาพเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน  นั่นคือสถานภาพจะ
ก าหนดว่าบุคคลนั้น ๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างไร ส่วนบทบาทเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่สังคม
ได้ก าหนดไว้ในแต่ละสถานภาพการแสดงบทบาทจะสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมในสถานภาพ
หนึ่ง ๆ บุคคลอาจจะต้องแสดงบทบาทมากมายเมื่อบุคคลด ารงอยู่ในบทบาทใดบทบาทหนึ่งแล้ว 
จะต้องกระท าตามบทบาทของตนให้ดีที่สุดเพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและสร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศตลอดถึงมวลมนุษย์ชาติให้มากที่สุด โดยที่ไม่ท าให้ตนเองและผู้ที่
อยู่รอบข้างเดือดร้อนจากการกระท าของตนกล่าว คือ กระท าทั้งประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์
บุคคลอื่นให้สมบูรณ์   

 พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) (2557, หน้า 15) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง 
การกระท าของบุคคลตามสถานภาพที่เป็นอยู่หรือได้รับมอบหมายต าแหน่งหรือเป็นภาระหน้าที่อันมี
ความสัมพันธ์ควบคู่กับต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติตามสถานภาพที่ก าหนดขึ้นและยังสอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่กระท าตามต าแหน่งตามสถานภาพทางสังคมหรือหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเป็นแนวทางของการ
แสดงออก หรือปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามภาวะที่แต่ละบุคคลที่เป็นอยู่ เช่น ต ารวจมี
บทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบ ฯลฯ  

 กล่าวโดยสรุป ความหมายของบทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลตาม
สถานภาพที่เป็นอยู่หรือได้รับมอบหมายต าแหน่งหรือภาระหน้าที่  อันมีความสัมพันธ์ควบคู่กับ
ต าแหน่งที่ต้องปฏิบัติตามสถานภาพที่ก าหนดขึ้นและยังสอดคล้องกับพฤติกรรมที่กระท าตามต าแหน่ง 
ตามสถานภาพทางสังคมหรือหน่วยงานนั้น ๆ จะเป็นแนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 

 2.1.2 ความส าคัญของบทบาท 
 บทบาทนับได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างมากในการปกครอง และมีความส าคัญต่อ

ชุมชนในการอยู่รวมกันในสังคมทุกระดับ เพราะทุกคนล้วนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบ
ตามแต่จะได้รับบทบาทประเภทใด ตั้งแต่บทบาทที่ได้รับจากสังคม บทบาทที่ได้รับการแต่งตั้ง บทบาท
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ที่เป็นหน้าที่ ซึ่งล้วนมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญ
ของบทบาทนั้น ได้มีนักวิชาการหลาย ๆ ท่านได้สรุปไว้ ดังนี้ 

 สมพงษ์  เกษมสิน (2526, หน้า 54) กล่าวว่า บทบาทมีความส าคัญในการใช้เป็นแนวทาง
ในการให้สมาชิกของกลุ่มคาดหวังท่าทีจากบทบาทของสมาชิกแต่ละคนได้สามารถแยกสมาชิกกลุ่ม
ออกจากผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกได้ อีกทั้งอาจท าให้เกิดการบังคับสมาชิกแต่ละคนยอมรับและปฏิบัติตาม
สิทธิหน้าที่ของตน 

 ภิญโญ  สาธร (2533, หน้า 259) กล่าวว่า ความส าคัญของบทบาท คือ เป็นสิ่งที่ผู้ด ารง 
ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ที่ได้รับการคาดหวังให้เขาท าหน้าที่ก าหนดไว้ ควบคู่กับต าแหน่งที่บุคคลนั้น
ครองอยู่และหมายความรวมถึงหน้าที่ หรือเงื่อนไขที่บุคคลนั้นครองอยู่   

 ภัทรพร  สิริกาญจน (2536, หน้า 21 - 29) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่ามี
ความส าคัญในการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในปัจจุบันพระสงฆ์มี
บทบาทท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 1. ด้านสังคมสงเคราะห์ อันได้แก่การสงเคราะห์ในด้านจิตใจ เช่น การแสดงพระ
ธรรมเทศนาให้แก่ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของชีวิตและไม่เดือดร้อน
มากนัก เมื่อเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้พระสงฆ์อาจให้ค าปรึกษาเกี่ยวกันปัญหาชีวิตโดยใช้
หลักพุทธธรรมเป็นแนวทางในบางกรณีบทบาทการสงเคราะห์ประชาชนทางด้านวัตถุด้วย ได้แก่ การ
ให้ที่พักอาศัยแก่นักเรียนต่างถิ่นและผู้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลในวัดและการให้ประชาชนที่ยากจนได้
เช่าที่ดินของวัดในราคาถูก เพ่ือปลูกบ้านพักอาศัย ฯลฯ 

 2. ด้านการพัฒนาชุมชน พระสงฆ์มีฐานะเป็นผู้น าชุมชนได้ให้วัดเป็นศูนย์กลาง
บริการสังคมด้วย เช่น เป็นโรงเรียนส าหรับเด็กวัด เป็นบ้านพักฉุกเฉินส าหรับผู้ขัดสนไร้ที่พ่ึง เป็นหอ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  

 พระมหาไพสิทธิ์  สัตยาวุธ (2542, หน้า 7) กล่าวว่า บทบาทมีความส าคัญเพราะว่า
มนุษย์ทุกคนมีสถานภาพติดตัวที่แตกต่างกันตั้งแต่เกิด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมตามความแตกต่างของ
ครอบครัวที่ให้ก าเนิด จากนั้นบุคคลก็อาศัยสถานภาพที่ตนได้รับ ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน รวมทั้ง
แสวงหาสถานภาพใหม่ให้กับตนต่อไปตามบรรทัดฐานที่สังคมก าหนด สังคมจึงเป็นเสมือนที่รวมของ
สถานภาพเสียส่วนใหญ่ เช่น พระภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านแม้ท่านจะไม่รู้จักใครสักคน แต่ก็
สามารถรับอาหารบิณฑบาตได้ ทั้งนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างด าเนินไปตามสถานภาพที่มีอยู่ในสังคมนั้น ๆ  
สถานภาพจึงเป็นตัวก าหนดบทบาท (หน้าที่) ของบุคคลว่าจะต้องปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืนในสังคมอย่างไร
มันเป็นเสมือนกุญแจที่จะไขเราให้เข้าใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม ส่วนบทบาทของบุคคลนั้น
จะเป็นตัวสะท้อนให้เราเข้าถึงวิถีชีวิตการอยู่รวมกันของคนในสังคมทั้งสถานภาพและบทบาทจึงเป็น
เครื่องมือ ที่ส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลและสามารถจัดระเบียบการ
อยู่รวมกันในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ 

 สรุปได้ว่า ความส าคัญของบทบาทเป็นสิ่ งส าคัญที่ก าหนดแนวทางในการแสดง
ความสัมพันธ์ พฤติกรรมในแต่ละสถานการณ์ให้เป็นไปตามบทบาทกับผู้อ่ืนในสังคม ไม่ว่าจะพึงพอใจ
หรือไม่ก็ตาม เช่น พระสงฆ์ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมมีบทบาทหน้าที่บ าเพ็ญตนไปตามพระธรรมวินัยและ
เป็นผู้ใกล้ชิดกับชุมชนอาจให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตแกชุมชนโดยใช้หลักธรรมเป็นแนวทางและ
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ในบางครั้งขึ้นอยู่กับบางสถานการณ์ เช่น บทบาทการสงเคราะห์ประชาชนในด้านวัตถุ ฯลฯ และโดย
ความเป็นจริงแล้ว การตัดสินในเรื่องบทบาทนั้น มักนิยมในการตัดสินว่า เขาท าหน้าที่ตามบทบาทนั้น 
ๆ ได้ดีเพียงพอหรือไม่ หรือการแสดงออกเป็นที่พึงพอใจแก่สังคมหรือไม่  

 2.1.3 ประเภทของบทบาท 
 บุคคลต่าง ๆ ในสังคมนั้น ต่างก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องกระท าที่แตกต่างกันออกไป 

การแสดงบทบาทของบุคคลจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะของบุคลนั้นได้ จึงมีนักวิชาการหลายท่าน
แบ่งลักษณะและประเภทของบทบาทไว้มากมาย ดังนี้ 

 ปราชญา  กล้าผจัญ (2540, หน้า 125 - 126) กล่าวว่า บทบาทสามารถแบ่งได้เป็น 
2 ประเภท ดังนี้ 

 1. บทบาทที่เป็นทางการ (Formal Role) เป็นบทบาทที่ได้มีการมอบหมายให้อย่าง
เป็นทางการ ก าหนดไว้แน่นอน มีระบบตายตัว เช่น เมื่อปฏิบัติราชการมีต าแหน่งหน้าที่การงาน
ประจ า ได้แก่ เสมียนประจ าแผนก หัวหน้าแผนก ผู้อ านวยการ ฯลฯ หรือเมื่อท างานธุรกิจมีต าแหน่ง
งานเป็นหัวหน้า ผู้จัดการแผนก ฯลฯ 

 2. บทบาทที่ไม่เป็นทางการ (Informal Role) ได้แก่ บทบาทที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง
มอบหมายให้แก่บุคคลอย่างเป็นทางการ แต่เป็นบทบาทที่ผู้มีบทบาทอย่างเป็นทางการจะต้องปฏิบัติ
เพ่ือจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งบทบาทที่ตนครองอยู่นั้นเอาไว้ให้ได้ บทบาทที่ไม่เป็นทางการนี้แบ่งได้
เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 2.1 บทบาทในภารกิจ (Task Role) ซึ่งมุ่งไปที่การดูแลให้กลุ่มปฏิบัติงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

 2.2 บ ท บ าท ใน ก ารส ร้ า งก ลุ่ ม แ ล ะธ า ร งรั ก ษ า  (Group Building and 
Maintenance) เป็นบทบาทส่วนตัว 

 2.3 บทบาทของเอกลักษณ์บุคคล (Individual Role) เป็นบทบาทส่วนตัวของแต่
ละบุคคลที่เติมเต็มความเป็นตัวของตัวเอง ท าให้ตัวเองมีความสุข มีความพึงพอใจกับชีวิต เป็นเรื่อง
ส่วนตัวไม่ใช่เรื่องของกลุ่ม บทบาทส่วนตัวนี้บางทีจะเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
บุคคลในกลุ่มและก็อาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางความผูกพันระหว่างกันและกันเสีย
ก็ได้ หากบุคคลนั้นมีลักษณะอุปนิสัยใจคอเป็นไปในทางที่เป็นลบ เห็นแก่ตัว อิจฉาริษยา ฯลฯ 

 จ านง  อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540, หน้า 89) กล่าวว่า ประเภทของบทบาทสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประการ ดังนี้ 

  1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) เป็นบทบาทที่ก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตาม
ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้มีสถานภาพหนึ่ง  ๆ ควรกระท า
ตามหรืออาจไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้ 

 2. บทบาทที่บุคคลรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ  ที่
คาดหวังด้วยตนเองว่าควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล 

 3. บทบาทท่ีแสดงออกเป็นจริง (Actual or Enacted Role) เป็นการกระท าที่บุคคล
ปฏิบัติจริง ซึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็น
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สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่าง ๆ และบทบาทที่ได้กระท า
จริงอาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติที่บุคคลรับรู้กันได้ 

 สงวนศรี  วิวัชชัย (2540, หน้า 23 - 24) กล่าวว่า ลักษณะของบทบาทสรุปได้ 5 
ประการ ดังนี้ 

 1. บทบาทตามที่ก าหนด (Prescribed Roles) หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุ่ม หรือ
องค์กรก าหนดไว้ ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคม กลุ่มหรือองค์กร
นั้น 

 2. บทบาทที่ผู้ อ่ืนคาดหวัง (Expected Roles) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของ
พฤติกรรมที่คนอ่ืน ๆ คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 

 3. บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง (Subjective Roles) หมายถึงรูปแบบ
พฤติกรรมีที่บุคคลผู้อยู่ภายใต้ต าแหน่งคิด เชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่ 

 4. บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Enacted Roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่ง
ได้ปฏิบัติหน้าที่แสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้
อยู่ในต าแหน่ง แต่อาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมคาดหวังผู้ อ่ืนทั้ง  ๆ ที่บทบาทนั้นไม่ตรงกับ
บทบาทตามความคิดเห็นของตน 

 5. บทบาทที่ผู้อื่นรับรู้ (Perceived Roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อื่นได้รับ
ทราบ เกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเราจะมีการ
เลือกรับรู้และมีการรับรู้ที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วย อิทธิพลจากประสบการณ์หลายอย่าง
ดังนั้น เมื่อผู้อยู่ในต าแหน่ง ปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ง ผู้ ที่ได้พบเห็นอาจรับรู้
พฤติกรรมหรือบทบาทนั้นในทางที่แตกต่างกันและอาจแตกต่างกันไปจากบทบาทตามความคิดของผู้
อยู่ในต าแหน่งด้วย 

 สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ (2540, หน้า 139) กล่าวว่า บทบาทสามารถแบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

 1. บทบาทตามใบสั่ง บทบาทประเภทนี้มุ่งเพ่งเล็งที่การปฏิบัติตามความคาดหวังของแต่
ละสถานภาพตัวตนและทักษะในการแสดงออก บทบาทมีหน้าที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับความคาดหวัง
ของสถานภาพนั้น ๆ การวิเคราะห์บทบาทประเภทนี้เน้นตรงระดับการยอมปฏิบัติตามความคาดหวัง
ของต าแหน่งที่บุคคลเข้าครอบครอง 

 2. บทบาทตามใจ บทบาทประเภทนี้เน้นไปยังจุดที่คาดหวังต่าง ๆ  ว่าจะต้องผ่านอัตตา หรือ 
ตัวตนเสียก่อน แล้วจึงมีการปฏิบัติขณะที่ผ่านตัวตนนี่เอง ตัวตนก็จะ กลั่นกรอง พินิ จ พิจารณา 
เลือกสรร ลดทอน พลิกแพลง ความคาดหวังนั้น ๆ ให้เหมาะกับตน จุดสนใจของการวิเคราะห์จึงอยู่ที่
แบบหรือสไตล์ของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 

 3. บทบาทจริง บทบาทประเภทนี้ คือ พฤติกรรมจริงของปัจเจกชน หลังผ่านขั้นตอน 2 
ขั้นตอนข้างต้นมาแล้วหากจะดูพฤติกรรมเปิดเผยก็จะดูความซับซ้อนหรือโครงข่ายเชื่อมของพฤติกรรม
ที่แสดงออกมาให้เห็น ถ้าเพ่งไปที่บทบาทเปิดเผย จุดการวิเคราะห์ก็จะพุ่งตัวความคาดหวัง หรือการ
ตีความความคาดหวังตามสถานภาพนั้น  
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 สุดา  ภิรมย์แก้ว (2541, หน้า 63) ได้กล่าวว่า บทบาทแบ่งได้ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ได้แก่ บทบาทท่ีก าหนดไว้ตามความคาดหวังของ

บุคคลทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพนั้น  ๆ 
ควรกระท า แต่อาจไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้ 

 2. บทบาทที่บุคคลเข้าใจหรือเรียนรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทที่บุคคลคาดคิด
ด้วยตัวเองว่า ควรเป็นอย่างไร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ของแต่ละ
คน 

 3. บทบาทที่บุคคลแสดงออกจริง (Enacted Role) เป็นบทบาทที่บุคคลปฏิบัติจริง
ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย จึงท าให้การแสดงบทบาทมีความแตกต่างกันไป 

 สรุปได้ว่า ประเภทของบทบาทตามที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวไว้นั้น เป็นการ
แบ่งการแสดงบทบาทของบุคคลออกมาตามพฤติกรรมหรือตามลักษณะที่แสดงออก ผู้วิจัยจึงก าหนด
ประเภทของบทบาทออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) บทบาทในอุดมคติ 2) บทบาทที่เข้าใจและรับรู้ 3) 
บทบาทท่ีแสดงออกจริง 

 2.1.4 ปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อบทบาท 
 รีดเดอร์ (Reader) อ้างใน พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร (2554, หน้า 14) กล่าวว่า 

ตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้ถูกน ามาศึกษาเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุการกระท าหรือการแสดงออกถึงบทบาท ใน
ประเด็นนี้ รีดเดอร์ (Reader) ได้กล่าวถึงเหตุผลในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด (บทบาท) ของมนุษย์ว่า 
เกิดจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. เป็นเป้าประสงค์ หรือจุดประสงค์ (Goal) เป็นความมุ่งหมายที่จะให้บรรลุในการ
กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผู้กระท าจะมีการก าหนดเป้าประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว 

 2. ความเชื่อ (Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ที่ผู้กระท าเข้าใจในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการเลือกกระท าทางสังคม 

 4. นิสัยและธรรมเนียม (Habit and Customs) เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมก าหนด
ไว้ แล้วสืบต่อกันด้วยประเพณีหากละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วย 

 5. การคาดหวัง (Expectation) เป็นท่าทีของบุคคลอ่ืนมีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับตน โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติหรอืปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 

 6. ข้อผูกพัน (Commitment) คือ สิ่งที่ผู้กระท าเชื่อว่าถูกผูกพันที่จะต้องกระท าให้
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ 

 7. การบังคับ (Force) เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้กระท าตัดสินใจกระท าการได้เร็วขึ้น 
 8. โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระท าที่เชื่อว่าการตัดสินในกระท าใด ๆ 

โอกาสจะเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ เช่น การมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ฯลฯ 
 9. ความสามารถ (Ability) เป็นการตระหนักถึงความสามารถที่จะน าไปสู่การ

ตัดสินใจในการกระท าทางสังคม 
 10. การสนับสนุน (Support) เป็นสิ่งที่ผู้กระท ารู้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้จาก

บุคคลอื่น 
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 ปัจจัยทั้ง 10 ประการนี้เป็นปัจจัยที่เป็นกลุ่มเหตุผลของการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
มนุษย์กล่าวคือ การที่บุคคลหนึ่งกระท าสิ่งใดย่อมมีเหตุผลในการกระท านั้นแฝงอยู่ด้วยและเหตุผล
ดังกล่าวมิได้จ ากัดอยู่เพียงปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่จะประกอบด้วยกลุ่มเหตุผลหลายประการ ซึ่งอาจ
เหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มบุคคลนั้น ๆ 

 อรัสธรรม  ดีระดอม (2526, หน้า 54 - 55) ได้อธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรม
ของบุคคล คือ ต าแหน่ง สถานภาพทางสังคม ความคาดหวังบทบาทของบุคคลและความรู้สึกที่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม 3 ประการ ดังนี้ 

  1. ต าแหน่งสถานภาพทางสังคม 
 สังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคลต่อกันและกันระหว่างบุคคล

โดยมีการจัดระเบียบขึ้น ส่วนสถานภาพ หมายถึง ต าแหน่งของบุคคลในสังคมในกลุ่มที่มีฐานะเป็น
สมาชิกทางสังคม ท าให้บุคคลย่อมมีต าแหน่งต่าง ๆ ฉะนั้น ต าแหน่งทางสังคมมีความแตกต่างจาก
บทบาทที่ว่า ต าแหน่งเป็นการจ าแนกมนุษย์ แต่บทบาทเป็นการจ าแนกพฤติกรรม และสามารถ
อธิบายได้ว่าต าแหน่งทางสังคมยังคงอยู่ ไม่ว่าจะมีใครครองต าแหน่งนั้นหรือไม่ แต่บทบาทอาจมีอยู่
หรือไม่ก็ได้ ต าแหน่งทางสังคมมีสถานภาพสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับอ านาจที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกของ
ต าแหน่ง ด้วยเหตุนี้ต าแหน่งกับสถานภาพจึงเป็นมโนทัศน์คู่กัน คือ ต าแหน่งทางสังคมจะบ่งบอกถึง
สถานภาพทางสังคมด้วย 

 ต าแหน่งทางสังคมแต่ละอย่างจะมีการคาดหวังจากคนในสังคมที่ให้ผู้ครองนั้น
ประพฤติปฏิบัติตาม ระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่เรียกว่า บรรทัดฐานหรือปทัสถานหรืออาจกล่าวได้ว่า 
บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถานเป็นเกณฑ์พฤติกรรมหรือค่านิยมที่สังคมก าหนดไว้ เป็นแนวทางให้
บุคคลหรือสมาชิกในสังคมยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นเครื่องก าหนดว่า บุคคลผู้
ครอบครองต าแหน่งต่าง ๆ นั้นควรหรือต้องปฏิบัติอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ การที่เราจะปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานทางสังคมก็เพราะทราบว่าตัวเองได้รับการคาดหมายจากบุคคลที่เราติดต่อสังสรรค์และ
จากสังคมส่วนรวมให้ปฏิบัติเช่นนั้น การปฏิบัติดังกล่าวก็คือ การแสดงบทบาททางสังคม 

 บรรทัดฐานทางสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยวิธีการอบรม
ปลูกฝังบุคคลให้เกิดจิตส านึกในการควบคุมตนเองหรือวิธีการขัดเกลาทางสังคมนั่นเอง บรรทัดฐาน
ทางสังคม อาทิ ธรรมเนียม ได้แก่ แบบแผนปฏิบัติ มารยาทสังคม ฯลฯ ส่วนกฎศีลธรรม ได้แก่ 
ประเพณี จารีต ข้อห้ามต่าง ๆ ฯลฯ และกฎหมาย ได้แก่ บทบัญญัติ ข้อบังคับ ฯลฯ บรรทัดฐาน
ดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากค่านิยมทางสังคม หาคนในสังคมมีค่านิยมอย่างไร จะส่งผลให้เกิดการ
ก าหนดบรรทัดฐานตามต าแหน่งของบุคคลนั้น ซึ่งสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมดังกล่าว นอกจากนี้
ยังบังเกิดผลให้คนในสังคมมีแบบแผนในการปฏิบัติต่อกัน มีการแสดงพฤติกรรมบทบาทของแต่ละคน
ด้วย 

 2.  ความสัมพันธ์ระหว่าง บทบาท ต าแหน่ง สถานภาพ กับบรรทัดฐาน 
 บทบาทประกอบด้วยบรรทัดฐานต่าง ๆ และเมื่อผนวกบทบาทหลาย ๆ ด้านเข้า

ด้วยกันจะเกิดเป็นต าแหน่งสถานภาพขึ้นมาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ต าแหน่งสถานภาพประกอบด้วย
บทบาทและบทบาทประกอบด้วย บรรทัดฐานและบทบาท เป็นการกระท าท่ีแสดงออกถึงการตัดสินใจ
ของพฤติกรรมให้ปรากฏกล่าวคือการกระท าที่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่คาดหวังเป็นเพียงบรรทัดฐาน 
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และบทบาทตามอุดมคติ แต่ถ้า เป็นการกระท าที่แสดงออกถึงการตัดสินใจของพฤติกรรมเป็นบรรทัด
ฐานหรือบทบาทความเป็นจริง การที่บรรทัดฐานและบทบาทเกี่ยวข้องกับการกระท าที่แสดงออกของ
พฤติกรรมบุคคลนั้น ๆ จึงท าให้เกิดความสัมพันธ์กับต าแหน่งสถานภาพของบุคคลด้วย ด้วยเหตุที่การ
กระท าที่แสดงออกของพฤติกรรมบุคคลย่อมข้ึนกับต าแหน่งสถานภาพที่บุคคลนั้นครองอยู่ ในต าแหน่ง
สถานภาพหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยบรรทัดฐานและบทบาทต่าง ๆ ซึ่งบรรทัดฐานและบทบาท
ดังกล่าวนี้มักแสดงออกในรูปของสิทธิและหน้าที่ของบุคคลผู้ครองต าแหน่งสถานภาพนั่นเอง 

 บรรทัดฐานมีความสัมพันธ์กับระบบสังคม ในท านองเดียวกันอ ะตอมมี
ความสัมพันธ์กับระบบมวลสารและเซลล์มีความสัมพันธ์กับระบบอินทรีย์กล่าวคือ บรรทัดฐานเป็น
ส่วนประกอบบทบาทและบทบาทเป็นส่วนประกอบของต าแหน่งสถานภาพ โดยที่บุคคลอาจมี
ต าแหน่งสถานภาพหลายอย่างภายในองค์กรเชิงซ้อนที่ประกอบด้วยกลุ่มมารวมกัน ต าแหน่ ง
สถานภาพหลายอย่างรวมกันเรียกว่า “พหุสถานภาพ” และอาจมีหลายพหุสถานภาพในชุมชนและ
สังคมอันประกอบไปด้วยองค์กรเชิงซ้อนหลาย ๆ องค์กรมารวมกันอีกด้วยพหุสถานภาพหลายอย่างนี้
รวมเรียกว่า “พหุคูณสถานภาพ” 

 3. ความคาดหวังบทบาทของบุคคลที่ครองต าแหน่งสถานภาพ 
 เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ความคาดหวังจากสังคมเก่ียวกับบทบาทต าแหน่งสถานภาพที่

ครองแล้ว จะส่งผลเกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความคิดเห็นหรือทัศนคติ เรียกว่า “จิต” หมายถึง 
การทางจิตที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการปฏิรังสรรค์หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม 

 สรุปได้ว่า บทบาทของบุคคลย่อมมีความสัมพันธ์กับต าแหน่งสถานภาพที่ตนครองอยู่ 
และต าแหน่งสถานภาพที่ตนครองอยู่ท าให้เกิดความคาดหวังต่อบทบาทจากคนในสังคมนั้นที่ให้ผู้ครอง
นั้นประพฤติปฏิบัติตามระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ ที่เรียกว่า บรรทัดฐานหรือปทัสถานหรืออาจ
กล่าวได้ว่า บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถานเป็นเกณฑ์พฤติกรรมหรือค่านิยมที่สังคมก าหนดไว้ ซึ่ง
เกิดจากปฏิกิริยาที่บุคคลมีต่อสังคมเมื่อบุคคลมีปฏิรังสรรค์ในสังคมดังกว่านี้จะมีผลต่อการก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลนั้น อย่างไรก็ตามยังมีเหตุปัจจัยที่เป็นกลุ่มเป้าประสงค์ของการกระท าของบุคคล
ที่แฝงในการแสดงบทบาทอีกด้วย  
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง 

 การปกครองได้มีมาตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่รวมกันจากครอบครัวไปจนถึงกลุ่ม ชุมชน ไปจนถึง
การปกครองแบบนครรัฐ เพ่ือให้การอยู่รวมกันของคนเกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย มีความสุข มี
ความเสมอภาค การปกครองจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่สังคมคาดหวังให้มีข้ึนตามพฤติกรรม ทัศนคติ ประเพณี 
ซึ่งเน้นไปที่เชื้อชาติของประชากรในสังคมนั้น ๆ ท าให้เกิดรูปแบบในการปกครองที่แตกต่างกัน จึงมี
นักวิชาการให้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองไว้ ดังนี้ 

 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครอง 
 แนวคิดและทฤษฎีการปกครองก าเนิดขึ้นในยุครัฐชาติ  ซึ่งเป็นยุคสมัยที่รัฐมีการ

ปกครองเป็นปึกแผ่นมีอาณาเขตที่แน่นอนมี ภาษา เชื้อชาติ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี 
แบบเดียวกัน จึงท าให้เกิดระบบการปกครอง แต่การปกครองของแต่ละ ภาษา เชื้อชาติ ฯลฯ ย่อม
ต้องมีความแตกต่างกันออกไป จึงท าให้เกิดแนวคิดและทฤษฎีในการปกครองที่หลากหลาย ดังนี้  
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 1. แนวคิดและทฤษฎีก าเนิดรัฐ 
 นงเยาว์  พีระตานนท์ (2541, หน้า 11) กล่าวว่า รัฐ ประกอบด้วย ประชากร 

คือ พลเมืองของรัฐ ดินแดน คือ อาณาเขตของรัฐที่ประกอบด้วยพ้ืนดิน พ้ืนน้ าและท้องฟ้า ที่อยู่เหนือ
เขตพ้ืนดินและพ้ืนน้ า รวมทั้งทะเลอันเป็นอาณาเขตเศรษฐกิจจ าเพราะ รัฐบาล คือ คณะบุคคลที่ ใช้
อ านาจในการบริหารปกครองประเทศและอ านาจอธิปไตย คือ อ านาจสูงสุดของรัฐที่ใช้บังคับบัญชา
ภายในรัฐที่จะท าให้รัฐด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ท้ังภายในและภายนอกประเทศ ถ้าขาดอย่าง
หนึ่งอย่างใดไป จะท าให้ขาดสภาพของความเป็นรัฐที่สมบูรณ์  แนวคิดและทฤษฎีก าเนิดรัฐ
ประกอบด้วยทฤษฎีย่อย 3 ทฤษฎี ดังนี้ 

 1.1 ทฤษฎีเทวสิทธ์ (Divine Right Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างรัฐ 
สร้างมนุษย์ อ านาจในการปกครองเป็นของพระเจ้า กษัตริย์มีพันธะกับพระเจ้าและการปกครองรัฐ ใน
นามของพระเจ้า การกระท าใด ๆ ของกษัตริย์จึงไม่ถือเป็นความผิด เป็นที่มาของหลักการที่ว่ากษัตริย์ท า
อะไรไม่ผิด (The king can do no wrong) น าไปสู่ระบบการปกครอง ที่เรียกว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
(Absolute Monarchy) 

 1.2 ทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า รัฐเกิดขึ้นโดย
มนุษย์เป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เพราะมนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติมาตั้งแต่เกิด คน
ทุกคนจึงมีสิทธิปกครองตนเอง แต่เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดความขัดแย้งกันข้ึน 
มนุษย์จึงมอบหมายให้บุคคลเป็นผู้ให้อ านาจแทนตน ทฤษฎีนี้จึงมีส่วนสนับสนุนทั้งรูปแบบการ
ปกครองแบบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 1.3 ทฤษฎีวัฒนาการ (Social Contract) ทฤษฎีนี้ใช้เหตุผลและความจริงที่เชื่อ
ว่ามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองและสัตว์สังคม มนุษย์กับการเมืองจึงแยกกันไม่ออกและทุกสิ่งทุกอย่างย่อม
มีการเปลี่ยนแปลง มีวิวัฒนาการการเมืองก็เช่นเดียวกัน องค์การทางการเมืองในอดีตมีวิวัฒนาการ
จากเผ่าชนนครรัฐจักรวรรดิ จนถึงรัฐประชาชาติในปัจจุบัน 

 2. ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยของประชาชน 
 ทฤษฎีว่าด้วย อ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ถือว่า อ านาจอธิปไตยเป็นของ

ประชาชนและประชาชนทุกคนใช้อ านาจอธิปไตยเองในกิจการทั้งปวงโดยตรงหรืออาจจัดการปกครอง
เป็นแบบประชาธิปไตยโดยอ้อม คือ ให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นท าการแทนตน ซึ่ง
ทฤษฎีนี้เกิดจากข้อเสนอของรุสโซ่ เจ้าของแนวคิดในหนังสือสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่
มองเห็นว่า สังคมเกิดจากการยินยอมพร้อมใจกันของมนุษย์ การที่มนุษย์ทุกคนยินยอมมารวมกันเป็น
สังคมนั้นก่อให้เกิดสัญญาประชาคมขึ้น ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะท าสัญญากับคนอ่ืน ๆ หรือทุกคนที่ว่า 
เราทุกคนจะมอบร่างกายและอ านาจทุกอย่างที่มีอยู่รวมกัน ภายใต้อ านาจสูงสุดของเจตนารมณ์
ร่วมกันของสังคมและเราก็จะได้รับส่วนในฐานะที่เป็นสมาชิกท่ีแยกจากกันมิได้ของส่วนรวม ผู้เข้าร่วม
แต่ละคนรวมกับทุกคนไม่ใช่กับใครคนใดคนหนึ่ง โดยนัยนี้ เขาผู้นั้นไม่คิดเชื่อฟังใครนอกจากตัวเอง 
และยังคงมีเสรีภาพเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งการถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชน จะมีผลตามมา 
ดังนี้ (มานิต จุมปา. 2543, หน้า 17) 

 2.1 การออกเสียงเลือกตั้ง เป็นสิทธิซึ่งเราจะใช้สิทธิดังกล่าวหรือไม่ก็ย่อมได้ 
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 2.2 สมาชิกผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนของประชาชนประชาชนสามารถควบคุม
ผู้แทนฯ ได้ เมื่อประชาชนไม่พอใจผู้แทนฯ ก็ถอดถอนออกจากต าแหน่งได้ (Recall) 

 2.3 ประชาชนมีส่วนร่วมในทางกฎหมายมาก เช่น มีสิทธิเสนอร่างกฎหมาย มี
สิทธิออกเสียงแสดงประชามติในเรื่องส าคัญ ๆ ฯลฯ  

 3. ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยของชาติ 
 ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยของชาติ หมายถึง อ านาจอธิปไตยไม่ใช่ของประชาชน แต่

เป็นของชาติ ซึ่งชาติเป็นสิ่งที่สมมุติขึ้นมา ชาติเกิดจากการรวมกันของพลเมืองทุกคน ซึ่งถ้าแยกเป็น
คนละคนแล้วจะไม่มีชาติเกิดขึ้นเลย แต่ถ้ารวมกันทุกครั้งแล้วย่อมเป็นชาติ ซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยมี 
ซีเอเยส์ ชาวฝรั่งเศส ผู้เสนอทฤษฎีว่าด้วยอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติที่เห็นว่าเจตนารมณ์ของชาติ จะ
แสดงออกได้ก็แต่โดยชาติ โดยผ่านผู้แทนของชาติและผู้แทนที่ได้รับเลือกโดยประชาชนนั้นเมื่อได้รับ
เลือกแล้ว ไม่ใช่ผู้แทนราษฎรที่เลือกแต่เป็นผู้แทนของชาติ จึงเป็นอิสระไม่ถูกผูกมัดโดยสัญญาใด  ๆ 
กับประชาชนผู้เลือกและมีอิสระที่จะท าแทนชาติได้เต็มที่และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้
อ านาจนี้ แต่อยู่ในฐานะเป็นสมาชิกของชาติเท่านั้นและการถือทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของชาติจะมี
ผลตามมา กล่าวคือ เมื่ออ านาจอธิปไตยเป็นของชาติหากชาติได้มอบหมายให้ผู้ใดใช้อ านาจแทน เช่น 
มอบให้ประธานาธิบดี ชาติย่อมเรียกอ านาจอธิปไตยกลับคืนได้หรือการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป็น
หน้าที่ ซึ่งเราจะต้องท าไม่ใช่สิทธิหรือประชาชนไม่มีส่วนร่วมในทางกฎหมายกับการเมือง ฯลฯ อนึ่ง 
ในหลายประเทศได้เกิดปัญหาขึ้นว่า จะใช้ทฤษฎีอ านาจอธิปไตยเป็นของประชาชนหรือเป็นของชาติ 
จึงมีการผสมผสานทั้งสองทฤษฎีเข้าด้วยกันโดยปรากฏในลักษณะ เช่น การเลือกตั้งเป็นกลไกส าคัญใน
การให้ประชาชนได้แสดงสิทธิของความเป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยหรือการออกเสียงเลือกตั้งทุกระดับ 
ทุกต าแหน่งเป็นสิทธิของประชาชนไม่ใช่หน้าที่ 

 จากทฤษฎีที่กล่าวไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความเป็นอ านาจอธิปไตยแบบ
สมบูรณ์มีลักษณะที่ส าคัญ (พฤทธิสาณ ชุมพลและคณะ. 2546, หน้า 13) ได้อธิบายว่า อธิปไตยสมบูรณ์
แบบมีลักษณะ ดังนี้ 

 1. มีความสมบูรณ์เด็ดขาด คือ ต้องไม่ถูกจ ากัดจากสิ่งใด ๆ ถือเป็นอ านาจที่
เด็ดขาดและบริบูรณ์ในตัวเอง โดยไม่มีอ านาจใดมาลบล้างได้ 

 2. ความครอบคลุมทั่วไปรอบด้าน คือ การแผ่ขยายไปยังทุกคน ทุกกลุ่มคน
ภายในรัฐ 

 3. ความยืนยงถาวร คือ จะต้องอยู่ตลอดไปคู่กับรัฐเสมอ โดยไม่สูญสลายตราบ
เท่าท่ียังมีความเป็นรัฐอยู่ 

 4. ความไม่อาจถูกแบ่งแยกได้ เนื่องจากเป็นอ านาจสูงสุดเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็น
อ านาจทางนามธรรม แต่สามารถแบ่งแยกตามหน้าที่ (Separation of Power) ซึ่งประเทศไทยได้
จัดรูปแบบการใช้อ านาจอธิปไตยตามระบบรัฐสภา โดยแยกองค์กรเป็น 3 องค์กร คือ องค์กรนิติบัญญัติ 
องค์กรบริหารและองค์กรตุลาการ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกันหรือที่เรียกว่าระบบรัฐสภา   

 สรุปได้ว่า การปกครอง ถือก าเนิดมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นชุมชนและ
ใหญ่ขึ้น ท าให้เริ่มมีการปกครองแบบนครรัฐและต่อมาชุมชนเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นมาเป็นสังคมใหญ่จน
เป็นอาณาจักร อ านาจของผู้ปกครองเปรียบเสมือนอ านาจจากเทพเจ้าและต่อมาประชาชนจึงนิยมการ
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ปกครองที่ให้ความส าคัญของการเป็นรัฐ โดยเน้นเชื้อชาติของประชากร มีอาณาเขตที่แน่นอน มีรัฐ
เป็นผู้ใช้อ านาจ รูปแบบการปกครองจึงมีหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รูปแบบ
ประชาธิปไตย รูปแบบเผด็จการ รูปแบบสังคมนิยม ฯลฯ ซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ 

 2.2.2 ความหมายของการปกครอง 
 การปกครองนั้นเป็นการวางระเบียบกฎเกณฑ์ให้สมาชิกของสังคมได้อยู่ร่วมกันท า

หน้าที่อย่างปกติสุข รวมทั้งหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการบริการแก่ประชาชน ให้เกิดการอยู่
ร่วมกันและปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐอย่างถูกต้อง ตลอดถึงการพนานามสร้างรูปแบบการ
ปกครองที่จะก าจัดคนเลว โดยพยายามให้เกิดจิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่มีการใช้อ านาจ 
หรือการลงโทษมาบังคับให้ท าหรือปฏิบัติตาม (คณาจารณ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2551, หน้า 6)  

 จิรโชค  วีระสยและคณะ (2540, หน้า 4) กล่าวว่า รากศัพท์ของค าว่าการปกครอง
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Governance มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Kybernates ซึ่งแปลว่า ผู้ถือ
หางเสือเรือ อันท าให้เกิดการเปรียบเทียบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะรัฐบาลเป็นเสมือนหางเสือ
เรือ ซึ่งมีวลีที่ว่า “รัฐนาวา” ตามมาให้เห็นอยู่เสมอ 

 ราชบัณฑิตยสถาน  (2542, หน้า 646) กล่าวว่าการปกครอง หมายถึง ดูแล 
คุ้มครอง ระวังรักษา 

 สุขุ ม   นวลสกุล  (2542, หน้ า  1) กล่ าวว่ าการปกครอง  (Governance) มี
ความหมายเกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคม เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุข 

 เดโช  สวนานนท์ (2545, หน้า 27 - 28) กล่าวว่าการปกครอง หมายถึง การดูแล การ
ให้ความคุ้มครอง หรือการบริหาร เป็นค าที่ใช้ในการบริหารบ้านเมืองในลักษณะที่มีผู้ปกครอง ผู้มี
อ านาจในการปกครองบ้านเมืองสูงสุดเรียกกันว่า “พ่อเมือง” 

 สุรพล  สุยะพรหม (2547, หน้า 3 - 4) กล่าวว่าการปกครอง (Governance) แปลตรง ๆ 
ได้ว่าการดูแล การให้ความคุ้มครองหรือการบริหารนั่นเอง ค าว่า การปกครอง เป็นค าที่ใช้ในการ
บริหารบ้านเมืองในลักษณะที่มีผู้ปกครอง ผู้มีอ านาจในการปกครองบ้านเมืองสูงสุดจะเรียกกันว่า พ่อ
เมือง กรมที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องการปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขและมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนเป็นส าคัญก็ยังคงเรียกว่า กรมการปกครองและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 
พ.ศ. 2475 ซึ่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการบริหารราชการแผ่นดินจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นคณะ
ราษฎร์ผู้ยึดอ านาจการปกครองได้ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวขึ้น 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นธรรมนูญการปกครองฉบับแรกของไทยราชอาณาจักรไทยด้วย 

 แสวง  อุดมศรี (2549, หน้า 2) กล่าวว่าการปกครอง หมายถึง การจัดท ากฎหมาย การ
บังคับใช้กฎหมาย และการตัดสินกรณีขัดแย้งเกี่ยวกับการตีความหมายและการใช้กฎหมาย ซึ่งทุกคน
ในสังคมจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามหากมีใครขัดขืนไม่ยอมรับหรือท าการบางอย่างในลักษณะที่จะ
น าความเดือดร้อนมาสู่คนอ่ืน ย่อมจะได้รับโทษทัณฑ์บางประการตามควรแก่กรณี ทั้งนี้เพ่ือการ
ปกป้องมิให้มีใครมาท าความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่สังคมและเพ่ือให้เป็นการคุ้มครองคนที่
ยอมรับปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ทางสังคมหรือกฎหมายให้ด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข 



16 
 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550, หน้า 55 - 56) กล่าวว่า การปกครองใน
นิยามทัศนะของพระพุทธศาสนาว่า เป็นการปกครองเพ่ือการศึกษา การปกครองและความสงบที่เกิด
จากการปกครองนั้นมิใช่เป็นจุดหมายในตัวแต่เป็นเพียงปัจจัย คือ สภาพเอ้ือเพ่ือช่วยให้แต่ละบุคคล
บรรลุจุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันแห่งการศึกษาจึงถือเป็นคติไว้ว่า การปกครองที่
มีขึ้นเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งสิ้น คือ ถ้าไม่ปกครองด้วยการศึกษาก็ต้องปกครองด้วยอ านาจเมื่อ
ปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ในเชิงขัดแย้งก็เกิดปัญหาเริ่มตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง
ในจิตใจท าให้ยิ่งต้องใช้อ านาจใช้อาญาและเน้นการลงโทษมากขึ้นเป็นล าดับไม่ใช่เป็นการปกครอง
แบบสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบพยายามก าจัดคนเลวนั่นเอง 

 สรุปได้ว่า การปกครอง หมายถึง แบบแผนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ที่
ก่อให้เกิดข้อตกลงใจ รวมทั้งมีอ านาจบังคับสมาชิกในสังคมให้ต้องปฏิบัติการปกครองจึงเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหาร การวางระเบียบกฎเกณฑ์ส าหรับสังคมเพ่ือให้สังคมมีความสุขหรือเพ่ือให้เกิดการ
บ าบัดทุกข์ ดังกล่าวนี้หมายรวมถึงการจัดท ากฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและการตัดสินกรณี
ขัดแย้งเกี่ยวกับการตีความหมายการใช้กฎหมายซึ่งทุกคนในสังคมจะต้องยอมรับละปฏิบัติตาม 

 2.2.3 รูปแบบของการปกครอง 
 ในคัมภีร์พุทธศาสนากล่าวถึงรูปแบบของการปกครองที่เรียกว่า “อธิปไตย” ซึ่ง

หมายถึงความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือเอาเป็นใหญ่ (Dominant Influence; Supremacy) มี 3 ประการ 
ประกอบด้วย อัตตาธิปไตย ความมีตนเป็นใหญ่ ถือตนเป็นใหญ่ กระท าการด้วยปรารภตนเป็นประมาณ 
(Supremacy of Self), โลกาธิปไตย ถือโลกเป็นใหญ่ กระท าด้วยปรารภนิยมของโลกเป็นประมาณ 
(Supremacy of the World or Public Opinion), และธรรมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ ถือ
ธรรมเป็นใหญ่ กระท าด้วยความปรารภความถูกต้อง เป็นจริงสมควรตามธรรม เป็นประมาณ 
(Supremacy of the Dharma or Righteousness) (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2548, 
หน้า 128) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. อัตตาธิปไตย (Supremacy of Self) 
  อัตตาธิปไตย ได้แก่ การให้อ านาจไว้กับคน ๆ เดียว เช่น มอบให้แก่พระราชา 

หรือผู้ยิ่งใหญ่คนใดคนหนึ่ง (สุรพล สุยะพรหม. 2547, หน้า 253) ค าว่า อัตตาธิปไตย หมายถึง ความ
มีตนเป็นใหญ่ หรือการปรารภตนเองเป็นใหญ่ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ทรรศนะ ดังนี้ 

 1.1 ในแง่ของการประพฤติธรรม ค าว่า อัตตาธิปไตย นั้นเป็นการปรารภตนเอง
เป็นใหญ่ โดยปรารภว่าตนจะต้องมีความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการประพฤติปฏิบัติธรรม ดังที่ 
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน อาธิปเตตยสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย อัตตาธิปไตย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรม
วินัยนี้อยู่ป่าบ้าง อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราจักออกจากเรือ
บวชเป็นบรรพชิตไม่ใช้เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 
ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มี เช่นนั้น อนึ่งเราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัสและอุปายาสครอบง า เชื่อว่าทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดแห่งกอง
ทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏ การที่เราละกามเช่นใดแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เราพ่ึง
แสวงหากามเช่นนั้น หรือกามที่เลวกว่านั้น นั่นไม่สมควรแก่เราเลย ภิกษุนั้นเห็นประจักษ์ว่า ความ
เพียรที่เริ่มไว้แล้วจักไม่ยอมหย่อน สติที่ตั้งมั่นแล้วจักไม่เลาะเลือน กายที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย 
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จิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอารมณ์ที่แน่วแน่ เธอท าตนเท่านั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรมที่มี
โทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มีโทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า อัตตาธิปไตย” 

 1.2 ในแง่ของปรัชญาการปกครอง อัตตาธิปไตย ถ้ามองในแง่ของการบริหารการ
ปกครองก็จะหมายถึง การปกครองที่ใช้อ านาจของตนเองเป็นเครื่องตัดสิน กล่าวคือ อ านาจการ
ปกครองทั้งหมด อันได้แก่ อ านาจนิติบัญญัติ (Legislative Power) อ านาจบริหาร (Executive Power) 
และอ านาจตุลาการ (Judicial Power) ขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียวกัน ส่วนบุคคลอ่ืนเป็นเพียงผู้รับค าสั่ง
หรือรับนโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของอ านาจนั้น ดังเช่นในสมัยพุทธกาล 
พระพุทธเจ้าก็เคยปกครองในระบอบนี้เหมือนกัน ในขณะที่เริ่มประกาศพระศาสนาใหม่ ๆ เพราะอะไร ก็
ขึ้นอยู่กับพระองค์เพียงผู้เดียว เช่น การอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา แต่พระองค์ก็ทรงใช้ระบบนี้
ได้ไม่นาน จากนั้นจึงมอบอ านาจให้สาวกปฏิบัติแทน (จ านง ทองประเสริฐ. 2539, หน้า 135 - 137) และใน
ประเทศไทยสมัยก่อนนั้น การปกครองก็ใช้ระบบนี้ซึ่งเป็นแบบระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute 
Monarchy) ที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ระบบเผด็จการ (Dictatorship) การปกครองระบอบนี้พระราชามี
อ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองแผ่นดิน เช่น ในระบบกษัตริย์แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ องค์
พระมหากษัตริย์จะทรงเป็นศูนย์รวมอ านาจการปกครอง ฯลฯ ระบอบปกครองนี้มีผลน าไปในทางที่ดี 
และไม่เช่นเดียวกัน ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) น าความผาสุกมาสู่ชุมชนหากพระราชาผู้ปกครองใช้อ านาจที่เป็นธรรมใน
การปกครอง เมื่อจะสั่งการอันใดด้วยความเด็ดขาดและเป็นธรรม ผู้รับบัญชาการนั้นก็จะต้องปฏิบัติ
เร็ว ผลที่จะตามมาก็จะเป็นผลดี น าความผาสุกร่มเย็นมาสู่ประชาชนภายใต้การปกครองของพระองค์
และก็เป็นการง่ายอีกเหมือนกันที่การปกครองระบอบนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนเป็นอย่าง
มากทีเดียว เพราะสามารถสั่งการได้โดยไม่ฟังเสียงค้านจากมหาชนหรือคนใกล้ชิดแต่ประการใด แม้ว่า
คนเหล่านั้นจะเสียผลประโยชน์ของเขาไปก็ตามที แต่เพ่ือประโยชน์สุขของคนหมู่มากแล้ว ผู้ปกครองก็
ไม่เห็นแก่กลุ่มชนเหล่านั้น ฉะนั้นเมื่อจะสั่งการก็สามารถท าได้โดยล าพังตนเองทันที ผลที่จะตามมาก็
คือประโยชน์สุขของมหาชน 

 2) น าความเดือดร้อนมาสู่ประชาชน เพราะหากพระราชาผู้ปกครองใช้
อ านาจที่ไม่เป็นธรรมหรือปกครองโดยธรรม ก็จะท าให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนไม่ได้รับความ
ผาสุกจากการปกครองในระบอบนี้และก็เป็นการง่ายที่ผู้ปกครองจะแสวงหาหรือกอบโกยผลประโยชน์
เพ่ือตนเองหรือบริวารญาติพี่น้องของตนได้ (ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2540, หน้า 145) 

  2. โลกาธิปไตย (Supremacy of the World)  
 โลกาธิปไตย หมายถึง ความมีโลกเป็นใหญ่ หรือปรารภโลก (คนหมู่มาก) เป็น

ใหญ่ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). 2548, หน้า 128) ค าว่า โลกาธิปไตย มาจากศัพท์ว่า โลก 
สนธิกับ อธิปไตย โลก ณ. ที่นี้หมายถึงราษฎรหรือสังคมในอินเดีย โลกสภา หมายถึง สภาประชาชน
คือสภาล่าง โลกาธิปไตยจึงถือได้ว่าเป็นการปกครองที่ใกล้เคียงกับลัทธิประชาธิปไตย  เพราะมี
ความหมายว่ายกพลให้พลเมืองเป็นส่วนใหญ่ (สุรพล สุยะพรหม. 2547, หน้า 254) ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ทรรศนะ ดังนี้ 

  2.1 ในแง่ของการประพฤติธรรม โลกาธิปไตย เป็นการปรารภโลกหรือ คน
ส่วนมากเป็นใหญ่ ก็เพ่ือจุดมุ่งหมายในการที่จะบรรลุธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อเห็นคนอ่ืนเขามีความ



18 
 

กระตือรือร้นขวนขวายในการประพฤติธรรม ก็อยากเป็นเช่นนั้นบ้าง ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ใน 
อาธิปเตตยสูตรว่า “ภิกษุทั้งหลาย โลกาธิปไตย เป็นอย่างไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่า อยู่ตาม
โคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราจักออกจากเรือบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช้
เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่ เพราะเหตุแห่ง
ความมีหรือความไม่มี เช่นนั้น อนึ่ง เราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาส
ครอบง า เชื่อว่าทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดแห่ งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึง
ปรากฏก็บวชแล้วอย่างนี้พึงคิดเรื่องกาม เรื่องปองร้าย เรื่องเบียดเบียน โลกสันนิวาส (การอยู่ร่วมกัน
ของสัตว์โลก) นี้ใหญ่ ก็ในโลกสันนิวาสใหญ่ มีสมณพราหมณ์ ผู้มีฤทธิ์ มีตาทิพย์ รู้จิตของบุคคลอ่ืน 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นมองเห็นได้แม้จากที่ไกล แม้อยู่ใกล้ก็ไม่ปรากฏรู้จิต (ของบุคคลอื่น) แม้ด้วยจิต 
(ของตน) สมณพราหมณ์แม้เหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้ เพราะ
มีศรัทธา เขาจึงออกเรือนบวชเป็นบรรพชิต เมไปด้วยบาปอกุศลธรรมอยู่ แม้เทวดาผู้มีฤทธิ์ มีตาทิพย์ 
รู้จิตของบุคคลอ่ืนก็มีอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมปรากฏจากที่ไกลบ้าง เข้ามาใกล้แล้วกลับมองไม่เห็นบ้าง 
ย่อมรู้ตัวจิตบ้าง เทวดาเหล่านั้นพึงรู้จักเราอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรดดูกุลบุตรนี้ เพราะมี
ศรัทธาเขาจึงออกบวชจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต เต็มไปด้วยบาปอกุศลมูลอยู่ ภิกษุนั้นเห็นประจักษ์
ว่า ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อหย่อน สติที่ตั้งมั่นแล้วจักไม่เลอะเลือน กานที่สงบแล้วจักไม่
กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอารมณ์แน่วแน่ เธอท าโลกเท่านั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญ
กุศล ละกรรมที่มี โทษ ย าเพ็ญกรรมที่ ไม่มี โทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์  ภิกษุทั้ งหลายนี้ เรียกว่า 
โลกาธิปไตย” 

 2.2 ในแง่ของปรัชญาการปกครอง โลกาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ใช้
อ านาจสูงสุดขึ้นอยู่กับความเห็นของคนส่วนใหญ่ ซึ่งหมายความว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
อย่างไรก็ถืออย่างนั้น โลกาธิปไตยในแง่นี้ปัจจุบันใช้ในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตย ถ้า
เป็นประเภทประชาธิปไตยโดยตรง (Direct Democracy) ก็จะให้ประชาชนทั้ งประเทศมาประชุม 
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจการบ้านเมือง ประชาธิปไตยโดยตรงสามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศเล็ก  ๆ 
เช ่น  นครร ัฐต่าง ๆ ของกรีกโบราณ  ฯลฯ และประเภทประชาธิปไตยโดยอ้อม ( Indirect 
Democracy) ซึ่งเป็นประชาธิปไตยแบบตัวแทน กล่าวคือ เมื่อไม่สามารถน าประชาชนมาประชุมแสดง
ความเห็นพร้อม ๆ กันได้ทั้งประเทศ (Vote) หรือแสดงความคิดเห็นอย่างไร (Opinion) ก็ถือว่า เป็น
ความคิดเห็นของบุคคลที่เลือกตนมา แต่โลกาธิปไตยอาจรวมถึงลัทธิการปกครองโดยคณาธิปไตย 
(Oligarchy) หรือระบบขุนนาง (Aristocracy) ก็ได้ ท านองระบบสามัคคีธรรมโบราณ เพราะถือว่าชน
ชั้นปกครองเหล่านี่เป็นตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่หรือแม้ลัทธิ
คอมมิวนิสต์ หรือสังคมนิยมก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยโดยตรงเหมือนกัน เพราะต่อต้านระบบนายทุน
เพ่ือให้กลายมาเป็นระบบของคนหมู่มากในสังคม แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเรายึดประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยม (Liberal Democracy) ที่ถือว่าปัจเจกชนส าคัญกว่าสังคมคนแต่ละคนเท่าเทียมกันและมี
สิทธิอันละเมิดไม่ได้ เช่น สิทธิในอิสรภาพ ฯลฯ (ปรีชา ช้างขวัญยืน. 2534, หน้า 124) 
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 3. ธรรมาธิปไตย (Supremacy of the Dharma) ธรรมาธิปไตย หมายถึง ความมีธรรม
เป็นใหญ่ ปรารภธรรมเป็นใหญ่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 3.1 ในแง่ของพฤติกรรม ธรรมาธิปไตย เป็นการปรารภพระธรรมอันพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าได้ตรัสไว้ใน อาธิปเตตยสูตร “ภิกษุทั้งหลาย โลกาธิปไตย เป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้
อยู่ในป่า อยู่ตามโคนต้นไม้บ้าง อยู่ในเรือนว่างบ้าง ย่อมเห็นประจักษ์ว่า เราจักออกจากเรือบวชเป็น
บรรพชิตไม่ใช้เพราะเหตุแห่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ เราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ไม่ใช่
เพราะเหตุแห่งความมีหรือความไม่มี เช่นนั้น อนึ่งเราถูกชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาสครอบง า เชื่อว่าทุกข์ครอบง า มีทุกข์อยู่ตรงหน้า ท าอย่างไร การท าที่สุดแห่งกองทุกข์
ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง 
ไม่ประกอบด้วยกาลควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน ก็เพ่ือพรหมจารีผู้รู้
เห็นอยู่ มีอยู่ การที่เราบวชในธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว อย่างนี้พึงเกียจคร้าน
ประมาทอยู่นั้นไม่สมควรแก่เราเลย ภิกษุนั้นย่อมเห็นประจักษ์ว่า ความเพียรที่เราเริ่มไว้แล้วจักไม่ย่อ
หย่อน สติตั้งมั่นแล้วจะไม่เลอะเลือน กานที่สงบแล้วจักไม่กระสับกระส่าย จิตที่ตั้งมั่นแล้วจักมีอารมณ์
แน่วแน่ เธอยกธรรมเท่านั้นให้เป็นใหญ่ ละอกุศล บ าเพ็ญกุศล ละกรรมที่มีโทษ บ าเพ็ญกรรมที่ไม่มี
โทษ รักษาตนให้บริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลานนี้เรียกว่า ธรรมาธิปไตย”  

 3.2 ในแง่ของปรัชญาการปกครอง ธรรมาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่ยึดถือ
ธรรมหรือความถูกต้องเป็นใหญ่ การตัดสินใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับความถูกต้องเท่านั้น ไม่ได้อิงอาศัย
อามิสสินจ้างหรือเกียรติยศ รวมถึงพรรคพวก ญาติพ่ีน้อง แต่อย่างไรไม่ การปกครองในลักษณะนี้ 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะน ามาใช้กับทุกยุคสมัย เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นอมตะเหมือนพระธรรม ดังที่
กล่าวว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แม้จะกล่าวถึงสักกี่ครั้ง กี่ยุคสมัยก็คงเป็นอยู่อย่างนั้น อ านาจสูงสุด
ขึ้นอยู่กับธรรมะ คือ ความถูกต้องโดยไม่ค านึงถึงว่าจะเป็นความเห็นของคนส่วนใหญ่หรือคนส่วนน้อย
ก็ตามแม้จะเป็นความเห็นของบุคคลคนเดียวว่าเป็นความเห็นที่ชอบธรรมหรือเป็นความเห็นที่ถูกต้อง 
ก็ถือเอาตามนั้น การปกครองที่ดีเลิศตามนัยแห่งพุทธศาสนา คือ ธรรมาธิปไตย ได้แก่ การยกย่อง
ธรรมะให้เป็นใหญ่ทั้งในหมู่ผู้น าและประชาชนทั่วไปมีการเทิดทูลผู้มีคุณธรรมให้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน 
การปกครองสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากที่ทรงยอมรับนับถือพุทธศาสนาแล้วถือว่าเป็นแบบ
ธรรมาธิปไตย ธรรมาธิปไตยยกย่องผู้มีธรรมะและเป็นการปกครองที่มีอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมและ
จริยธรรมและมุ่งให้ราษฎรยึดธรรมะเป็นเกณฑ์ (สุรพล สุยะพรหม. 2547. หน้า 254) 

 สรุปได้ว่า รูปแบบการปกครองในทัศนะของพระพุทธศาสนามี  3 รูปแบบ ได้แก่ 
อัตตาธิปไตย โลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตย พระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมาธิปไตยว่าประเสริฐที่สุด 
โลกาธิปไตยก็ยังดีกว่า อัตตาธิปไตย ถึงอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต าหนิระบบเผด็จการที่ใช้ 
อัตตาธิปไตย ถ้าเผด็จการนั้นยึดมั่นในธรรมในความถูกต้อง เป็นธรรม ชอบธรรม มีความรัก ความ
เมตตา ปรารถนาดี ต่อผู้ใต้ปกครองและมิได้ยกย่องว่าระบบประชาธิปไตยหรือโลกาธิปไตยนั้น
ประเสริฐที่สุด แม้นักปรัชญาเมธีทางการปกครองในยุคปัจจุบันก็เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าในประเด็น
ว่า ประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองที่เลวน้อยที่สุด 
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2.3 การปกครองคณะสงฆ์ 
 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 78) ได้กล่าวถึงการปกครองคณะสงฆ์ 

หรือการบริหารคณะสงฆ์ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาว่า  การปกครองตามความหมายในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อการศึกษาการปกครองและความสงบเรียนร้อยที่เกิดจาก
การปกครองนั้นมิใช่เป็นจุดหมายในตัวแต่เป็นปัจจัย คือ สภาพเอื้อเฟื้อเพื่อช่วยให้บุคคลบรรลุ
จุดหมายแห่งการศึกษาหรือเพ่ือเป็นหลักประกันของการศึกษาทั้งสิ้น ถ้าปกครองด้วยการศึกษาก็ต้อง
ปกครองด้วยอ านาจเมื่อปกครองด้วยอ านาจก็เกิดความรู้สึกในเชิงปฏิปักษ์ที่เอียงไปในทางที่ขัดแย้งกัน
ด้วยเหตุนี้ การปกครองแบบใช้อ านาจใช้อาญาจะเน้นการลงโทษมากยิ่งขึ้น ตามล าดับไม่ใช้การ
ปกครองแบบพยายามสร้างคนดี แต่เป็นการปกครองแบบการก าจัดคนเลวนั่นเองการบริหารการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยอยู่ภายใต้การปกครองโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2505  

 2.3.1 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 
 การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาลนั้น ยังไม่เป็นรูปแบบในลักษณะที่ เป็น

องค์การตามลักษณะองค์การบริหารทั่ว ๆ ไปเหมือนในปัจจุบัน แต่เป็นการท าหน้าที่ของพระภิกษุทุก
รูปที่อยู่รวมกันในอารามนั้น ๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าที่ดูแลรักษาและด าเนินการ
ให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุแต่ละรูป เป็นไปตามหลักธรรมวินัยให้ถูกต้องตามพุทธบัญญัติ 
เรียกว่าเป็นการปกครองโดยธรรมวินัย โดยภาพรวมแล้วสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงด าเนินการ
ปกครองด้วยวิธีการคัดเลือก กลั่นกรองบุคลากรมาบวชในพระพุทธศาสนา มีพระธรรมวินัยเป็น
ฐานรองรับ เพ่ือน าไปสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั่นเอง (พระมหาธรรมรัต อริยธมฺโม. 2543, หน้า 
57) 

 แสวง  อุดมศรี (2549, หน้า 15) กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะใหญ่เป็นสมาชิก
ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ ถ้าไม่สามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้หลุดพ้น
หรืองดเว้นจากความโลภ โกรธ หลง ได้อย่างเด็ดขาดแล้ว ย่อมจะเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะนั้น  ๆ 
เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบและเข้มงวดกับการคัดเลือกสมาชิกที่เข้า
มาในสังคมสงฆ์ด้วยกฎหมายหรือแบบแผนจารีตประเพณี กฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่อง
รองรับสถานภาพแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ กฎหมายและแบบแผนที่คนส่วนใหญ่ของสังคมให้
ความเห็นชอบร่วมกันว่า สามารถใช้เป็นมาตรฐานแนวทางควบคุมความประพฤติปฏิบัติแต่ละบุคคล
ให้อยู่ในกรอบเขตอาณัติที่ถูกต้องและดีงามตามประเพณี ทั้งนี้ก็เพ่ือให้สังคมสงฆ์สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างสงบสุขและไม่ก่อให้เกิดจลาจลกระท าการอันไม่ควรที่เรียกว่าภินทนาการในภายใน จะเห็นได้ว่า
พระพุทธองค์ทรงแผ่ข่ายคือพระญาณอันยาวไกลทรงทราบถึงอนาคต 

 การบริหารปกครองพุทธบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธองค์ทรงมีความ
ระมัดระวังและพิถีพิถันเป็นอย่างยิ่ง ในการรับสมาชิกเข้าสู่หมู่คณะสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ในยุคแรก ๆ
พระองค์ทรงคัดเลือกสมาชิกที่เข้ามาใหม่ด้วยพระองค์เอง คือ ทรงประทานการอุปสมบทแก่พระ 
ปัญจวัคคีย์ มีพระอัญญาโกณฑัญญะ ฯลฯ จากนั้นก็ทรงมอบอ านาจแก่คณะสงฆ์ในการคัดเลือก คัด
สรรสมาชิกที่มาอยู่ใหม่ด้วย “ญัติจตุถกรรม” แต่ถึงอย่างนั้นก็มีมาตรการที่รัดกุมมาก เช่น ผู้ที่จะ
อุปสมบทต้องเป็นผู้ชาย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเป็นคนที่มีอวัยวะสมบูรณ์ ไม่พิกลพิการ 
ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ (พระไตรปิฎก, วิ.ม. 4/119/184) ด้วยการที่ผู้บวชใหม่ยังไม่รู้หลักการและ
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แนวทางในการศึกษาปฏิบัติที่ถูกต้องควรแนะน าให้ความรู้พ้ืนฐานเบื้องต้น ยิ่งเมื่อมาอยู่รวมตัวกันมาก 
ๆ ขึ้นก็มีปัญหาว่าผู้เข้ามาใหม่นั้นบางคนเข้ามาแล้ว อาจจะมีความรู้สึกเคว้งคว้างไม่ได้รับค าแนะน าให้
ฝึกฝน ศึกษา เรียนรู้ ท าให้ไม่ได้รับประโยชน์จากสงฆ์เท่าที่ควร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรง
บัญญัติให้มีอุปัชฌาย์ขึ้นมา (พระพรหมคุณาภรณ์. 2548, หน้า 54) 

 ครั้งต่อมาเมื่อมีจ านวนพระภิกษุเพ่ิมมากขึ้นการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะใหญ่ ๆ ไม่ว่า
จะเป็นสังคมคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ดีซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน ถ้าไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้อยู่ในประเพณี
วัฒนธรรมที่สังคมนั้น ๆ ก าหนดไว้ย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ เพราะต่างคนต่างคิด ต่าง
คนต่างท า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระเบียบกฎเกณฑ์ กติกาที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ
มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งสามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามในสังคมนั้น ๆ ดังที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ( 2517, หน้า 9 - 10) ทรงให้เหตุผลในการบัญญัติสิกขาบทของพระพุทธเจ้า ดังนี้ 

 1. เมื่อใดความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อนั้นพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามประพฤติ
เช่นนั้นเป็นอย่าง ๆ ไป 

 2. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่จะเพ่ิมหรือแก้ไขให้เหมาะสมที่จะประพฤติได้ ถ้ายังหลวม
อยู่ไมพ่อจะห้ามความเสียหายนั้นเด็ดขาดทรงบัญญัติรัดซ้ าเข้าไปอีก ถ้าตึงนักก็แก้ไขให้หย่อนลงมา 

 3. ตั้งแล้วไม่เลิกถอน แต่เพ่ิมอนุบัญญัติ พระบัญญัติที่ตั้งไว้ครั้งแรก เรียกว่า มูล
บัญญัติ ข้อที่ทรงบัญญัติเพ่ิมเติมทีหลัง เรียกว่า อนุบัญญัติ  

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2532, หน้า 11) กล่าวว่า วินัย คือ ระเบียบแบบแผน 
กฎเกณฑ์แบบต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมค าสอนนั้น ๆ และเพ่ือท าให้หลักธรรมค าสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาและเกื้อกูลการน าไปสู่จุดหมายของพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า 

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2534, หน้า 32) กล่าวว่า การปกครองคณะสงฆ์หรือ
สถาบันสงฆ์ในสมัยพุทธการนั้น พระพุทธเจ้าทรงดูแลด้วยพระองค์เองทรงอยู่ในฐานะประมุขและทรงให้
ความส าคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทต่าง ๆ พระองค์จะทรงท าท่ามกลางสงฆ์ สังฆกรรมต่าง ๆ ที่
กระท าต้องได้รับเสียงเอกฉันท์จากคณะสงฆ์จึงสามารถด าเนินต่อไป ท าให้พระพุทธศาสนาเผยแผ่ไป
อย่างรวดเร็ว สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงทิ้งไว้เป็นมรดกมาถึงปัจจุบันก็คือ พระธรรมวินัย ซึ่งจะเป็นหลักใน
การที่สถาบันสงฆ์จะใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับชาวโลกต่อไป และจะเป็นสิ่งก าหนด
บทบาท หรือจุดยืนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสงฆ์ สังคมชาวโลกในปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย 

 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้ามีบทบาทส าคัญในการ
วางกรอบพระธรรมวินัย เพ่ือเป็นแบบแผนข้อวัตรปฏิบัติ ในการอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะ และทรง
ป้องกันอันตรายจากอสัทธธรรมที่จักเกิดขึ้นกับพุทธศาสนา พระธรรมวินัยเป็นกรอบ และแนวการ
ปฏิบัติด ารงตน ให้อยู่ในขอบเขตอันเหมาะสมในสมณภาวะ เพ่ือความผาสุก และความเรียบร้อยในหมู่
คณะ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต ซึ่งหลักพระธรรมวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ตั้งแต่
สมัยพุทธกาลนี้ ยังเป็นข้อวัตรปฏิบัติหลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งกล่าวได้
ว่า เป็นธรรมนูญการปกครองคณะสงฆ์ นั่นเอง 
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 2.3.2 การปกครองคณะสงฆ์สมัยหลังพุทธกาล 
 ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว ท าให้เหล่าพระภิกษุสงฆ์

ที่เป็นพระเสขบุคคลต่างก็พากันเศร้าโศก ถึงพระพุทธเจ้า และในช่วงที่ประชุมเพลิงพระพุทธสรีระนั้น
ได้มีพระภิกษุผู้เฒ่ารูปหนึ่งชื่อ สุภัททะ ได้กล่าวจาบจ้วงว่าไม่ควรเศร้าโศกแต่ควรจะดีใจที่พระพุทธ
องค์เสด็จปรินิพานเสียได้ เพราะทรงพระชนม์อยู่ ก็จะคอยติติงติเตียนอยู่เสมอ จะท าจะพูดจะคิดอะไร
ก็ไม่ได้เป็นอิสระ เมื่อพระมหากัสสปะได้ยินถ้อยค าอย่างนั้น มีความรู้สึกต่อภัยพระพุทธศาสนายิ่งนัก 
จึงปรารภขอมติต่อที่ท่ามกลางสงฆ์ว่า ควรท าสังคายนาพระธรรมวินัยภายหน้าสภาวะมิใช่ธรรมจะ
รุ่งเรือง ธรรมจะเสื่อมถอย สภาวะมิใช่วินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะเสื่อมถอย ภายหน้าอธรรมวาทีบุคคลจะ
มีก าลัง ธรรมวาทีบุคคลจะเสื่อมก าลัง อวินัยวาทีบุคคลจะมีก าลัง วินัยวาทีบุคคลจะเสื่อมก าลังลง (วิ.
จู. 7/477/336) เป็นสังคายนาครั้งแรกในประวัติพระพุทธศาสนา 

 สิริวัฒน์  ค าวันสา (2542, หน้า 10) กล่าวว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชมพู
ทวีปใช้รูปแบบดั่งเดิมที่ได้เคยกระท าอยู่ คือ อาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผยแผ่ธรรมะ ต่อมาก็ได้มีการท า
สังคายนาครั้งที่ 2 ขึ้นภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงปรินิพานล่วงมาแล้ว 100 ปีครั้งนั้นเป็นยุคพระพุทธศาสนา
ได้แยกออกเป็นหลายนิกาย โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุด 2 นิกายใหญ ่ๆ คือ เถรวาทและอาจริยวาท 

 ต่อมาในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตญาโณ). 
2542, หน้า 155 - 156) กล่าวว่า พระองค์ทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาจนสามารถน าเอาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารประเทศและเปลี่ยนการขยายอ านาจด้วยศาสตราวุธมาเป็น ธรรมาวุธ 
ในประเด็นนี้ พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ จิตญาโณ) ได้อธิบายว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงอาศัย
พระราชอ านาจของพระองค์ในการใช้นโยบายหลักธรรมวินัยในการปกครองประเทศนั้น มีดังนี้ 

 1. ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมาธิปไตย คือ การใช้หลักธรรมบริหารบ้านเมือง 
 2. ทรงอุทิศพระองค์เป็นธรรมทาส ซึ่งทรงหวังผลทั้งในภพนี้และภพหน้า โดยน า

ประชาชนให้งดเว้นจากมิจฉาชีพ ด ารงชีวิตโดยหลักสัมมาอาชีวะ 
 3. เสด็จประพาสเพ่ือธรรม คือ เที่ยวนมัสการปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาและ

แนะน าสั่งสอนประชาชนให้รู้และปฏิบัติธรรม 
 4. ทรงปฏิวัติสังคมโดยธรรม คือ ยกเลิกพิธีกรรมต่าง ๆ ที่มีการเบียดเบียนท าลาย

ล้างห้ามการฆ่าสัตย์บูชายัญด้วยกฎมาฆาต คือ ห้ามฆ่า แม้ในพระราชวังเองก็ห้ามฆ่าสัตย์ 
 5. ทรงใช้ระบบรัฐสวัสดิการด้วยการสร้างโรงพยาบาลขึ้นรักษาประชาชนและ

โรงพยาบาลรักษาสัตย์ ปลูกสมุนไพรไว้ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศ ขุดบ่อน้ า สระน้ า สร้างถนน คู
คลอง เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 6. ให้เลิกพิธีกรรมทุกชนิดที่ไม่เป็นธรรมและได้น าเอาหลักธรรมของมงคลสูตร 
สิงคาลสูตร ให้คนปฏิบัติต่อกันตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ เน้นให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของธรรมทาน 
เห็นคุณค่าของการแนะน าการรับการแนะน าสั่งสอนกันด้วยเมตตา กรุณา 

 7. ทรงตั้งข้าหลวงแทนพระองค์ เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยให้ข้าหลวงสร้าง
ความรู้สึกต่อประชาชนว่า เป็นเหมือนลูกหลานของตนให้พยายามสอดส่องดูแลสุขทุกข์ของเขาดุจบิดา
เอาใจใส่ดูแลบุตรธิดาของตน การกระท าทุกอย่างทรงเน้นหนักไปที่ผลประโยชน์อันผู้กระท าถึงได้ใน
ภพนี้และภพหน้า 
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 การท าสังคายนาครั้งที่ 3 เกิดขึ้นโดยพระโมคคัลลีบุตร ซึ่งมีพระเจ้าอโศกมหาราช
เป็นองค์อุปถัมภ์และภายหลังเสร็จสิ้นการท าสังคายนา พระเจ้าอโศกมหาราชทรงพิจารณาเห็นว่า 
พระพุทธศาสนาอาจจะด ารงอยู่ไม่ยั่งยืนในประเทศอินเดีย จึงสมควรส่งสมณทูตออกประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ เผื่อว่าเมื่อเสื่อมสูญจากประเทศอินเดียแล้ว พระพุทธศาสนาอันเป็น
ประโยชน์แก่โลก ก็ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ ดังที่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ. 2545, หน้า 50) กล่าวว่า พระเจ้าอโศกมหาราชทรงจัดส่งสมณทูตออกเป็น 9 สาย ดังนี้ 

 1. พระมหาเทวเถร ไปยังมหิสมณฑล คือ แว่นแคว้นข้างใต้ล าน้ าโคทาวารี อันเป็น
ประเทศไมสอร์บัดนี้ แห่ง 1 

 2. พระรักขิตเถร ไปยังวันวาสีประเทศ คือ กะนะระเหนือ อันเป็นเขตเหนือเมือง
บอมเบย์บัดนี้ แห่ง 1 

 3. พระธรรมรักขิตเถร ไปยังปรันตปะประเทศ คือ แว่นแคว้นตอนชายทะเลข้าง
เหนือเมืองบอมเบย์บัดนี้ แห่ง 1 

 4. พระมหาธรรมรักขิตเถร ไปยังมหารัฐประเทศ คือ แว่นแคว้นข้างยอดล าน้ าโคทา
วารี แห่ง 1 

 5. พระมัชฌันติกะเถร ไปยังกัษมิระและคันธาระประเทศ คือ ประเทศแคชเมียและ
อาฟกานิสถานบัดนี้ แห่ง 1  

 6. พระมัชฌันเถร ไปยังหิมวันตประเทศ คือ มณฑลที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย เช่น 
เนปาล ฯลฯ บัดนี้ แห่ง 1 

 7. พระมหารักขิตเถร ไปยังโยนโลกประเทศ คือ เหล่าเมืองที่พวกโยนกได้มาเป็น
ใหญ่ อยู่ในแดนประเทศเปอร์เซียบัดนี้ แห่ง 1 

 8. พระมหินทรเถร อันเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกไปยังลังกาทวีปบัดนี้ แห่ง 1 
 9. พระโสณะเถรกับพระอุตรเถรไปยังสุวรรณภูมิประเทศบัดนี้ แห่ง 1 
 การที่สมณทูต คือ พระโสณะเถรกับพระอุตรเถรน าพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ

ไทยนั้น ตามเส้นทางของชาวอินเดียซึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิมีหลายทางด้วยกัน ทางใดทางหนึ่ง ดังที่ 
กรมการศาสนา (กรมการศาสนา. 2525, หน้า 203) ได้อธิบายไว้มี 3 เส้นทาง ดังนี้  

 1. มาทางบก โดยผ่านเบงกอล ข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน 
 2. ลงเรือ ข้ามอ่าวเบงกอลขึ้นที่อ่าวเมาะตะมะหรือมาขึ้นฝั่งที่ มะริด ทวาย ตะนาว

ศรี แล้วเดินบกเข้าสู่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี 
 3. ลงเรือ ข้ามมหาสมุทร เข้าช่องแคบมะละกา มาข้ึนบกบนแหลมมาลายูหรืออาจจะ

อ้อมไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา 
 ดังนั้นเมื่อพระโสณะเถรและพระอุตรเถรซึ่งน าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เป็นคณะ

แรก อาจเป็นทางเรือหรือไม่ก็ทางบก โดยผ่านเบงกอลข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน แล้วผ่าน
เข้ามาทางจังหวัดกาญจนบุรี มาสู่นครปฐมอันเป็นเมืองหลวง ซึ่งมีชื่อในสมัยนั้นว่า ทวาราวดี 
พระโสณะเถรและพระอุตรเถรจึงได้แสดงธรรมเทศนาแก่ชาวสุวรรณภูมิ เพราะอย่างน้อยก็มีชาว
อินเดียที่อาศัยอยู่ในถิ่นนี้รู้เรื่องแล้ว จึงช่วยกันเผยแผ่ออกไปถึงชาวพ้ืนเมือง นั่นก็คือพวกคนมอญ
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โบราณและละว้าซึ่งเป็นพวกแรกในสุวรรณภูมิที่นับถือพุทธศาสนาในยุคนั้น ดังนั้น ชาวไทยจึงได้
ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของตนและนับถือตลอดมาจนกระทั้งบัดนี้ 

 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยหลังพุทธกาล ยังคงยึดถือพระธรรมวินัยเป็น
หลักส าคัญเช่นเดียวกันกับในสมัยพุทธกาล หากแต่บทบาทของพุทธบริษัทในการสนับสนุนงานคณะ
สงฆ์เด่นชัดขึ้น ดังในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งพระองค์อุปัมภ์การท าสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 
3 และเป็นผู้สนับสนุนการส่งสมณทูตและคณะทั้ง 9 สายได้รับมอบหมายให้ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 2.3.3 การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงสุโขทัย 
 พระพุทธศาสนาในสมัยกรุงสุโขทัยนี้  (พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต). 

2539, หน้า 6) กล่าวว่า ในสมัยนี้มีทั้งลัทธิหรือนิกายเถรวาทและมหายานตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ต้นราชวงพระร่วง ที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาและได้รับอิทธิพลจากคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ที่ได้มา
ประกาศที่เมืองนครศรีธรรมราชประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง สร้างศรัทธาความเลื่อมใสให้กับ
ประชาชนจนเป็นที่รู้จักในนามพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนถึงสมัย พ่อขุน
รามค าแหงมหาราช เสด็จขึ้นครองราชย์ใน พ.ศ. 1822 พระองค์ทรงสดับกิตติศัพท์ของคณะสงฆ์ลังกา
วงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช จึงโปรดให้อาราธนาพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ลังกาวงศ์จากเมือง
นครศรีธรรมราชมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในเมืองสุโขทัย ดังที่ปรากฏข้อความ
ตอนหนึ่งในศิลาจารึกหลักที่ 1 ความว่า เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยมีอรัญญิก พ่อขุนรามค าแหงทรงท า
โอยทานแด่พระมหาเถรสังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวก (รู้หลัก) กว่าปู่ครูในเมืองทุกคนลุก 
(จาก) แต่เมืองนครศรีธรรมราช 

 ตามศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ซึ่งจารึกไว้ประมาณ พ.ศ. 1835 ว่านคร
สุโขทัยมีปู่ครูมีพระมหาเถระและพระเถระสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 
2551, หน้า 7) ได้ทรงให้ทัศนะว่าสังฆราชเห็นจะเป็นต าแหน่งสังฆนายกชั้นสูงสุด ต าแหน่งปู่ครูตรง
กับที่เราเรียกพระครูทุกวันนี้เป็นต าแหน่งของพระสังฆราช แต่พระมหาเถระที่กล่าวนั้ น เห็นว่าเป็น
พระท่ีมีอายุพรรษามากและทรงคุณธรรมด้านศาสนาเท่านั้น มิใช่สมณศักดิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินทรงตั้ง 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 8) กล่าวว่า สมัยกรุงสุโขทัย 
ระยะเริ่มต้น คงมีพระสงฆ์ 2 คณะ คือ คณะสงฆ์ฝ่ายหินยาน ซึ่งมีอยู่เดิมตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทรา
ทิตย์ กับคณะสงฆ์ฝ่ายหินยานแบบลังกาวงศ์ ที่จาริกมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ได้รวบรวมยุบนิกาย
เป็นคณะเดียวกันเมื่อคราวเป็นคณะสงฆ์ลังกาวงศ์และไม่ปรากฏว่ามีการจัดองค์กรการปกครองคณะ
สงฆ์การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ปรากฏเป็นแบบแผนชัดเจนในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท 
เพราะว่าพระองค์ทรงอาราธนาพระมหาสวามีจากเมืองนครพัน ชาวศรีลังกามาเป็นพระสังฆราชท าให้
บทบาทของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มั่นคงขึ้น ที่เห็นได้ชัด คือ กลุ่มพระสงฆ์ผูจ าวัดอยู่ในป่า 
หรือวัดป่า (สายวิปัสสนา) ส่วนพระสงฆ์นิกายเดิมที่ชอบอยู่บ้านหรืออยู่วัดบ้านที่เรียกว่า คณะคามวาสี 
หมายถึง ที่พักอยู่ในบ้านหรือวัดที่อยู่ใกล้ตัวเมืองส่วนมากจะเป็นพระสายกลุ่มศึกษา เล่าเรียนพระ
ปริยัติธรรม คณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยจะมี 2 คณะ คือ คณะคามวาสี คือ คณะฝ่ายขวาและอรัญวาสี 
คือ คณะฝ่ายซ้าย ทั้งสองฝ่ายปกครองแยกออกจากกัน คือ เป็นเหมือนองค์กรที่ปกครองโดยอิสระจาก
กัน แต่ละคณะมีเจ้าคณะผู้ปกครองบังคับบัญชาสูงสุดที่เป็นของตนเอง เรียกว่า พระสังฆราช มีหน้าที่
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รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตน ดังนั้นกรุงสุโขทัยจึงมีพระสังฆนายกหรือประมุขสงฆ์ 2 รูป คือ 
พระสังฆราชคณะคามวาสีและพระสังฆราชคณะอรัญวาสี  

 แสวง  อุดมศรี (2549, หน้า 68) กล่าวว่า เมื่ออาณาจักรกรุงสุโขทัยสิ้นสุดลง พ.ศ. 
1920 โดยถูกผนวกเข้าเป็นดินแดนส่วนหน้าของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในส่วนการปกครองคณะ
สงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงสภาพเช่นเดียวกันกับอาณาจักร นอกจากคณะสงฆ์จะประพฤติปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ตามหลักพระธรรมวินัยแล้ว จะต้องประพฤติปฏิบัติตนมิให้ขัดต่อจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม 
และกฎหมายของบ้านเมืองซึ่งเป็นของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาด้วย 

 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยกรุงสุโขทัยยังคงยึดพระธรรมวินัยเป็น
ธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งมีอยู่ 2 คณะ ได้แก่ คณะสงฆ์คามวาสีและคณะสงฆ์
อรัญวาสีในสมัยนี้พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจในการแต่งตั้งพระสังฆนายก ปกครองทั้งสองฝ่ายแยก
จากกัน มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลฝ่ายของตนและในหัวเมืองต่าง ๆ และยังแต่งตั้งพระสังฆราชแต่ละหัว
เมืองด้วย 

 2.3.4 การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยา 
 เมื่อกรุงสุโขทัยหมดอ านาจลง พระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสถาปนา

กรุงศรีอยุธยาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1893 ซึ่งถือว่าเป็นราชอาณาจักรที่ 2 ของไทยและมีองค์พระมหากษัตริย์เสด็จ
ขึ้นครองราชย์ติดต่อกันถึง 33 พระองค์ ด้านพระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่สืบเนื่องจากกรุงสุโขทัย การ
ปกครองคณะสงฆ์คงเป็นไปตามแบบอย่างการปกครองคณะสงฆ์ในยุคสุโขทัย คือ เป็นคณะสงฆ์คามวาสี 
และคณะสงฆ์อรัญวาสี แต่ว่าความเลื่อมใสในพระสงฆ์ลังกาวงศ์ยังมีความเจริญแพร่หลายมาตามล าดับ 
คณะของพระภิกษุสงฆ์คณะเดิมเริ่มมีน้อยลดลงเพราะพากันไปบวชอยู่ในคณะสงฆ์ลังกาวงศ์ ดังที่ สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ (กรมพระยาด ารงราชานุภาพ. 2551, หน้า 16) กล่าวว่า ตามหลักฐานพงศาวดาร
หนังสือต านานโยนก ได้ระบุไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 1965 ซึ่งตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระอินทราราชาธิราชที่ 6 
ครองราชย์ มีคณะพระภิกษุจ านวน 10 รูป โดยแยกจากสายได้ ดังนี้ 

 1. สายพระมหาเถระ จากเชียงใหม่ 7 รูป คือ 
 - พระธรรมคัมภีร์ 
 - พระเมธังกร 
 - พระญาณมงคล 
 - พระศีลวงศ ์
 - พระสารีบุตร 
 - พระธรรมรัตนากร 
 - พระพุทธสาคร 
 2. สายพระมหาเถระ จากกรุงศรีอยุธยา 2 รูป คือ 
 - พระพรหมมุนี 
 - พระโสมเถระ 
 3. สายพระมหาเถระ จากประเทศกัมพูชา 1 รูป คือ 
 - พระญาณสิทธิ 
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 ทั้ง 10 รูป ได้พาพระภิกษุอีกจ านวนมากไปประเทศศรีลังกาและได้อุปสมบทแปลง
นิกายใหม่เป็นสิงหลนิกาย ณ. อุทกกุกเขปสีมาแม่น้ ากัลยาณี โดยมีพระวันรัตนมหาเถระเป็นพระ
อุปัชฌาย์ ใน พ.ศ. 1967 ทั้งคณะได้ศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศศรีลังกาหลายปี เมื่อจะเดินทาง
กลับประเทศไทย จึงได้อาราธนาพระชาวลังกา 2 รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุและพระอุดมปัญญา ให้
มาร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยขึ้นมาที่กรุงศรีอยุธยาก่อน แล้วค่อยแยกย้ายกัน
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธาขออุปสมบทเป็นภิกษุ เกิดเป็นคณะใหม่ที่เรียกว่า 
คณะคามวาสีฝ่ายขวาหรือคณะป่าแก้ว ที่ชื่อว่าคณะป่าแก้ว เพราะมีอุปัชฌาย์รูปเดียวกันที่ชื่อว่า วัน
รัตน์ ซึ่งแปลว่า ป่าแก้ว ดังนั้น วัดวาอารามที่มีคณะสงฆ์นี้พ านักอยู่ วัดจะมีชื่อว่าคณะป่าแก้ว  

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 12) กล่าวว่า การปกครอง
คณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี คณะสงฆ์แบ่งออกเป็น 3 คณะ ดังนี้ 

 1. คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่มีมาตั้งแต่แรกสถาปนากรุงสุโขทัย 
มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นเจ้าคณะฝ่ายซ้าย 

 2. คณะคามวาสีฝ่ายขวา คือ คณะสงฆ์นิกายเดิมที่ไปศรีลังกาแล้วอุปสมบทใหม่แล้ว
กลับมาตั้งคณะใหม่ ในนามที่รู้จัก คือ คณะป่าแก้ว มีพระวันรัตน์ เป็นเจ้าคณะคามวาสีฝ่ายขวา 

 3. คณะอรัญวาสี คือ คณะที่สืบต่อประเพณีพระสงฆ์ลังกาวงศ์ในกรุงสุโขทัยมีพระ
พุทธาจารย์ เป็นเจ้าคณะ 

  สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นแบ่งการปกครองออกเป็น 3 
คณะ ดังนี้ คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย คณะคามวาสีฝ่ายขวาและคณะอรัญวาสี โดยมีเจ้าคณะปกครองของ
ตน 

 2.3.5 การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงธนบุรี 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2551, หน้า 28) กล่าวว่า 

กรุงธนบุรีจัดได้ว่าเป็นราชอาณาจักรที่ 3 ของประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรง
เป็นพระมหากษัตริย์ไทยสืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาแตกแพ้กองทัพพม่า ในปี พ.ศ. 2310 ช่วงนี้ท าให้
คณะสงฆ์แตกกระจัดกระจาย พากันหนีอย่างระส่ าระส่าย จนสมเด็จพระเจ้าตาดสินมหาราชทรงกอบ
กู้เอกราชได้ ตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี ทรงได้สืบเสาะหาพระมหาเถระผู้ใหญ่ในเมืองกรุงศรีอยุธยา ผล
ปรากฏว่าพระผู้ใหญ่ในกรุงศรีอยุธยาไม่มี จึงมีพระราชประสงค์แต่งตั้งพระอาจารย์ดี ซึ่งเป็นพระ
ธรรมดาไม่มีสมณศักดิ์อะไรมาก่อนเลยจากวัดประดู่ อยุธยา เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปแรกและทรง
สถาปนาแต่งตั้งอาจารย์สี วัดพนัญเชิง อยุธยา เป็นสมเด็จพระสังฆราชรูปที่ 2 ในสมัยกรุงธนบุรีนี้ 
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีความวิริยะอุตสาหะที่จะฟ้ืนฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่าง
จริงจัง เมื่อคณะสงฆ์รวมตัวกันเป็นกลุ่มและท าให้การปกครองเหมือนยุคกรุงศรีอยุธยาได้แล้ว ก็ทรงให้
มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลง ทรุดและเสื่อมอีกครั้ง 
เป็นเพราะพระองค์ทรงวิปลาสสัญญา ทรงสั่งปลดสมเด็จพระสังฆราช (สี) ออกจากต าแหน่ง แล้วตั้ง
พระธรรมธีรราชมุนี (ชื่น) วัดหงส์รัตนาราม ให้ เป็นสมเด็จพระสังฆราชแทน นับเป็นสมเด็จ
พระสังฆราชองค์สุดท้ายในสมัยกรุงธนบุรี ส่วนต าแหน่งการปกครองและการแต่งตั้งสมณศักดิ์ 
สันนิษฐานว่า ไม่แตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีมีระยะเวลาแค่ 14 - 15 
ปี เท่านั้น  
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 สรุปได้ว่า การปกครองของคณะสงฆ์สมัยธนบุรี มีการปกครองไม่แตกต่างจากสมัย
กรุงศรีอยุธยา การฟื้นฟูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังยังไม่เป็นผลมากนัก เนื่องจากกรุงธนบุรี
เป็นราชธานีได้แค 14 - 15 ปี เท่านั้น 

 2.3.6 การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
 ในสมัยรัชกาลที่ 1 โครงสร้างรูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ยังเป็นแบบกรุงศรี

อยุธยา และกรุงธนบุรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงตรากฎหมายสงฆ์ 
ออกมารวม 10 ฉบับ ดังนี้ แสวง  อุดมศรี (2549, หน้า 72-73)  

 - 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 

 เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 2 สมัยสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย นับเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 
กล่าวคือ 15 ปี ที่ทรงครองราชย์ แต่ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นถึง 3 พระองค์ 
คือ สมเด็จพระสังฆราช (สุก) วัดมหาธาตุ, สม เด็จพระสังฆราช (มี) วัดราชบูรณะและสมเด็จ
พระสังฆราช (ด่อน) วัดมหาธาตุ ทั้ง 3 พระองค์อยู่วัดมหาธาตุฯ จนยุคนั้นกล่าวได้ว่าใครที่เป็นสมเด็จ
พระสังฆราชต้องอยู่ที่วัดมหาธาตุฯ และในรัชกาลนี้ได้ส่งพระสงฆ์ไทยไปดูกิจการงานพระศาสนา ณ. 
ประเทศศรีลังกาและในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (มี) โปรดให้มีการบ าเพ็ญกุศลวันมาฆบูชาอย่างเป็น
กิจจะลักษณะ 

 เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อ 
พ.ศ. 2367 พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า ทรงมีความเคารพในองค์
พระภิกษุสามเณรอย่างยิ่ง แม้พระภิกษุจะประพฤติดีชั่วอย่างไรไม่ค่อยสนพระทัยนักจนเป็นที่มาของ
ค าว่า ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์ ในด้านการปกครองคณะสงฆ์ทรงโปรดให้สร้างวัดวาอารามหลวงและวัด
ราษฎร์ในกรุงเทพมหานครเข้าด้วยกัน ในประเด็นนี้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารง  
ราชานุภาพ ได้อธิบายว่า รัชกาลที่ 3 ทรงจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์เพ่ิมอีก 1 คณะ จากรูปแบบ
เดิม ดังนี้ 

 1. คณะคามวาสีฝ่ายซ้าย ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคเหนือ 
 2. คณะอรัญวาสี ปกครองพระนักปฏิบัติทั่วราชอาณาจักร 
 3. คณะคามวาสีฝ่ายขวา ปกครองคณะสงฆ์หัวเมืองภาคใต้ 
 4. คณะกลาง ปกครองพระอารามหลวง กับวัดราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร 
 สรุปได้ว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในยุคนี้บริหารตามภาค กล่าวคือ 
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 1. คณะกลาง กรุงเทพมหานคร 
 2. คณะเหนือ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3. คณะใต้ ภาคใต้ 
 4. คณะอรัญวาสี วัดป่าทั้งหมด 
 การบริหาร 4 คณะอย่างว่านี้ มีเจ้าคณะใหญ่เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลกิจการคณะสงฆ์

ในเขตปกครองของตน แต่ว่าเจ้าคณะใหญ่ทั้ง 4 ต้องขึ้นอยู่กับสมเด็จสังฆราช (พระครูวิลาศกาญจน
ธรรม. 2554, หน้า 24 - 25) 

 ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 3 ต าแหน่งสังฆปรินายกว่างลง พระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ได้ทรงสถาปนาต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราช แต่ทรงด าริแต่งตั้งพระพิมลธรรม (อยู่)
วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช แต่ยังมิได้ทรงแต่งตั้งตามพระราชประสงค์ พระองค์ก็
เสด็จสวรรคตเสียก่อน จึงเป็นเหตุให้ต าแหน่งสมเด็จสังฆราชว่างลงอีก ลุถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดให้ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสถาปนาพระ
เกียรติยศกรมหมื่นปรมานุชิตชิโนรสขึ้นเป็นสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เป็นประทานปกครอง    
สังฆมลฑลทั่วราชอาณาจักร ใน พ.ศ. 2394 และทรงตั้งพระพิมลธรรม (อยู่) วัดสุทัศนเทพวนาราม 
เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ตามประสงค์สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แต่มิได้ทรง
สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เพียงด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเท่านั้น ทรงแต่ตั้งพระ
ธรรมอุดม (เซ่ง) วัดอรุณราชวราราม เป็นสมเด็จพระวันรัตน์ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนใต้ พระ
พุทธาจารย์ (สน) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี 
พระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม) วัดโมลีโลกยาราม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
ใหญ่หนกลางและต่อมาทรงสถาปนาพระองค์เจ้าฤกษ์ ขึ้นเป็นกรมหมื่นบวรรังสีสุริยพันธ์ เป็นเจ้าคณะ
ธรรมยุตินิกาย ปกครองดูแลสังฆมณฑลแห่งธรรมยุตินิกายทั่วประเทศ ดังนั้น การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 โครงสร้างโดยรวมทั่วไปเหมือนสมัยรัชกาลที่ 3 ที่แตกต่างกัน คือ ทรงแบ่ง
ออกเป็นการบริหาร 5 คณะ โดยได้เพ่ิมคณะธรรมยุตินิกายข้ึนมาอีก 1 คณะ 

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรง
ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ขึ้นบังคับใช้ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การปกครอง
คณะสงฆ์ที่มีกฎหมายก าหนดบังคับ มีลักษณะเป็นธรรมนูญ เพราะมีการจัดการปกครองไว้เป็น
หมวดหมู่ ที่น่าสังเกตคือคณะรัฐบาลต้องอาศัยคณะสงฆ์ในต่างจังหวัดช่วยจัดการศึกษาของชาติตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษาให้ทันสมัย ดังนั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสมัยนั้น  จึงสอดคล้องและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ฝ่ายพุทธจักรจึงมีการปกครองคู่กันกับฝ่ายอาณาจักร เหตุผลข้อนี้
ปรากฏอยู่ในประกาศ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ว่า ด้วยเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 117 ได้โปรด
ให้พระราชาคณะหลายรูปออกไปจัดการศึกษาตามอารามในหัวเมือง และได้อาราธนาพระเจ้าน้องยา
เธอกรมหมื่นวิชรญาณวโรรส ที่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะหนใหญ่ให้ทรงรับภาระด าเนินการนั้นใน
ฝ่ายสมณะ และได้โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด ารงราชานุภาพทรงนับหน้าที่อุดหนุนนั้นใน
ส่วนเจ้าหน้าที่พนักงานฝ่ายฆราวาส ความแจ้งอยู่ในประกาศจัดการเล่าเรียนในหัวเมือง ซึ่งได้ออก ณ. 
วันที่ 1 พฤศจิกายน ร.ศ. 117 นั้นแล้ว พระสงฆ์เถรานุเถระและเจ้าพนักงานในฝ่ายฆราวาสได้ช่วยกัน
จัดและอ านวยตามพระราชด าริ ด้วยความสามารถและอุตสาหะอันเป็นที่พอพระราชหฤทัย ได้เห็นผล
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ความเจริญในการเล่าเรียนตลอดจนความเรียบร้อยในการปกครองสังฆมณฑลขึ้น โดยล าดับมา บัดนี้ 
เห็นว่าถึงเวลาอันสมควรจะตั้งเป็นแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ให้มั่นคงเรียบร้อยแล้ว จึงได้ตรา
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ข้ึน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ร.ศ. 122 

 เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 6 สมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้
ตั้งพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษก ทรงเลื่อนพระอิสริยยศกรมหลวงวิชรญาณวโรรส ขึ้นเป็นกรมพระ
ยาวิชรญาณวโรรส ต าแหน่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า เป็นมหาสังฆปรินายกทั่วพระราชอาณาจักร 
และเป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุตินิกายด้วย การปกครองคณะสงฆ์คงใช้พระราชบัญญัติปกครอง
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 แต่เป็นอันงดใช้อ านาจจากมหาเถรสมาคม รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์มีเจ้า
คณะมณฑล เจ้าคณะเมือง หรือจังหวัด เจ้าคณะแขวง และเจ้าอาวาสปกครองกันตามล าดับชั้นและ
ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตย
ในสมัยรัชกาลที่ 7 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ฉบับ พ.ศ. 2484 ขึ้น แต่การปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากไปจากในสมัยรัชกาลที่ 6 
คือ มีสมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาคณะสงฆ์โดยล าพังพระองค์เองและมีมหาเถรสมาคมเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา จนกระทั้งมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2484 ในสมัยรัชกาลที่ 8 (พระ
เมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). 2539, หน้า 34 - 35) 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 มีโครงสร้างที่มี สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็น
ประมุขของพระสงฆ์ โดยที่พระองค์ไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการบริหาร เพราะพระองค์ทรงบัญญัติ
สังฆาณัติ โดยผ่านสังฆมนตรีและพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ผ่านคณะวินัยธร ดังที่ (พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต). 2539, หน้า 44) อธิบายไว้ว่า พระราชบัญยัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2484 มีโครงสร้าง 
ดังนี้  

 1. สังฆสภา เทียบได้กับรัฐสภาของฝ่ายบ้านเมือง มีอ านาจหน้าที่ในการบัญญัติ
สังฆาณัติหรือระเบียบส าหรับใช้ในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบด้วยสมาชิก 45 รูป 
เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมขึ้นไป เป็นพระคณาจารย์เอกและเป็นพระเปรียญเอกด้วย 

 2. สังฆมนตรี มีอ านาจที่ดุจเช่นคณะรัฐมนตรีของฝ่ายอาณาจักร คือ ท าหน้าที่เป็นคณะ
รัฐบาลบริหารกิจการคณะสงฆ์ มีสังฆนายก 1 รูป และสังฆมนตรี 9 รูป งานภายในมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
เฉพาะหน้าที่เหมือนกันกับแต่กระทรวง คือ 

 - องค์การปกครอง 
 - องค์การศึกษา 
 - องค์การเผยแผ่ 
 - องค์การสาธารณูปการ 
 นอกจากนี้ยังมีเจ้าคณะตรวจการในภาคต่าง ๆ ที่ก าหนดในสังฆาณัติ คือ 
 - เจ้าคณะตรวจการภาค 
 - เจ้าคณะจังหวัด 
 - เจ้าคณะอ าเภอ 
 - เจ้าคณะต าบล 
 - เจ้าอาวาส 
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 3. คณะวินัยธร คือ ศาลของคณะสงฆ์ มีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัย
อธิกรณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวงการคณะสงฆ์ คณะวินัยธรแบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นต้น ชั้นอุทธรณ์และชั้น
ฎีกา มีอ านาจหน้าที่เหมือนฝ่ายนิติบัญญัติของอาณาจักรนั้นเอง 

 พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หน้า 51) กล่าวว่า เข้าสมัยรัชกาลที่ 
9 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ใน พ.ศ. 2505 จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 
นายกรัฐมนตรีมีเจตนารมณ์ให้การปกครองคณะสงฆ์สอดคล้องกับนโยบายการปกครองของรัฐบาล 
ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 
2505 โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ และให้ เหตุผลในการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบับ พ.ศ. 2505 นี้ว่า การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช้เป็นกิจการ
แบ่งแยกอ านาจการด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์ เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจ เช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายใน
ปัจจุบันและโดยระบบ เช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไข
ปรับปรุงเสียใหม่ ให้สดเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหา
เถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 

 กนก  แสนประเสริฐ (2549, หน้า 6) กล่าวว่า พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 มี
ผลใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 30 ปี ต่อมาจึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมใน พ.ศ. 2535 แต่ก็ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก เพราะว่าโครงสร้างการบริหารและการปกครองยังอยู่เหมือนเดิม ส่วน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ที่มีผลใช้บังคับมาอย่างยาวนาน ท าให้บทบัญญัติบางมาตราต้องมีการปรับปรุง เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยเป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 จ านวน 16 มาตราและเติมอีกจ านวน 
9 มาตรา ส าหรับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
ที่ 109 ตอนที่ 16 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2535 และบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน 

 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ ยังปฏิบัติตามรูปแบบการปกครอง
ของพระพุทธองค์ คือ ยึดถือพระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญหลัก แต่ด้วยคณะสงฆ์มีความสัมพันธ์กับ
ประชาชนและราชอาณาจักร จึงมีการพ่ึงอ านาจรัฐ เพ่ือสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระธรรมวินัย และ
ความบริสุทธิ์แห่งพระศาสนา จึงมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกใร
สมัยรัชกาลที่ 5 และได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
และใช้มาตามกาลเวลาจวบจนปัจจุบัน  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 

 พระสังฆาธิการมาจากค าว่า สังฆและอธิการรวมกันแล้วเป็น “สังฆาธิการ” มีความหมาย
ตามรูปศัพท์ว่า พระภิกษุผู้ท างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ์หรือพระภิกษุผู้ท างานในคณะสงฆ์ โดย
มีอ านาจเต็มตามหน้าที่ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ านาจเจริญ. 2547, หน้า 8) และยังมีผู้ให้
ความหมายของค าว่าพระสังฆาธิการไว้ ดังนี้ 
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 2.4.1 ความหมายของพระสังฆาธิการ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2545, หน้า 2) กล่าวว่า ความหมายของพระ

สังฆาธิการ ตามกฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ความว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารง
ต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ดังต่อไปนี้ 

 1. เจ้าคณะใหญ่ 
 2. เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
 3. เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด 
 4. เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ 
 5. เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล 
 6. เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  
 กนก  แสนประเสริฐ (2549, หน้า 6) กล่าวว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้

ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด 
รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

 พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) (2557, หน้า 59) กล่าวว่า พระสังฆาธิการ 
หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะ
ภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้า
คณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ดังกล่าวนี้ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ
ล าดับที่ 9 ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอันยิ่งใหญ่ เพราะต้องท าหน้าที่เป็น
ผู้ปกครองวัดและเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนที่สุด  

 ส านักงานเจ้าคณะภาค 16 (2547, หน้า 46) กล่าวว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้ขับเคลื่อน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติถูกต้อง เป็นประโยชน์ทั้งงานการศึกษา 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์  

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ 
ได้แก่ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส รองเจ้า
คณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะต าบล รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้า
อาวาส เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการล าดับที่ 9 ถือว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อการพระศาสนาอัน
ยิ่งใหญ่ เพราะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองวัดและเป็นผู้ใกล้ชิดประชาชนที่สุด 

 2.4.2 บทบาทของพระสังฆาธิการ 
 การจัดโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความต้องการของรัฐบาล ที่มุ่งปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปกครองของคณะสงฆ์ไทย ดังนั้น จึงแยกอ านาจบังคับบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทาง 
คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2503 เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ ภาครัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา เหตุผลในการประกาศใช้
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พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ “โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอันแบ่งแยกอ านาจ
ด าเนินการ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดย
ระบบเช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมตามอ านาจ
กฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้เพ่ือความเจริญแห่งพุทธศาสนา”   

 พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2550, หน้า 8 - 9) กล่าวว่า การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบันว่า ประกอบด้วย องค์กรปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ 

 1. ผู้บัญชาการ ได้แก่ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เป็นองค์ประมุข 
 2. องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางแยกออกเป็น 2 องค์กรคือ มหาเถรสมาคมและ
องค์กรย่อยในส่วนกลาง 

 3. องค์กรปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค แยกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
  3.1 ภาค 
 3.2 จังหวัด 
 3.3 อ าเภอ 
 3.4 ต าบล 
 4. วัดเป็นองค์กรต่ าสุด เป็นองค์กรหลัก เป็นฐานรองรับกิจการคณะสงฆ์ 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2445, หน้า 15) กล่าวว่า โดยพระสังฆาธิการ

ในทุกระดับมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในงานสงฆ์ 6 ด้าน คือ การปกครอง, การศาสนา, การศึกษาสงเคราะห์, 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการและการสารธารณสงเคราะห์ ดังที่  ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อธิบายไว้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้อง
ถือเป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์ และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนามี 6 ฝ่าย คือ 

 1. การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม  
 2. การศาสนาศึกษา  
 3. การศึกษาสงเคราะห์  
 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 5. การสาธารณูปการ  
 6. การสารธารณสงเคราะห์ 
 วิธีด าเนินงานทั้ง 6 ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมแต่บางการคง

เป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่ 
 พระเทพปริยัตสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2545, หน้า 9) กล่าวว่า กิจการที่คณะสงฆ์

จะต้องท าหรือที่จะต้องถือเป็นธุรหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนาหรือเพราะ
เกี่ยวกับการคณะสงฆ์ และการพระศาสนามี 6 ฝ่ายคือ การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม, การศาสนาศึกษา, 
การศึกษาสงเคราะห์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการ, การสารธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีผู้
กล่าวเรื่องบทบาทของพระสังฆาธิการในแนวเดียวกันนี้ ได้แก่ (พระธรรมวรนายก (โอกาส นิรุตฺเมธี). 
2546, หน้า 59), (ช าเรือง วุฒิจันทร์. 2526, หน้า 3 - 4) 
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 นอกจากนี้ (พระเทพปริยัตสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). 2545, หน้า 33 - 44) ยังกล่าวว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ไว้ว่า 
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 

 1. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัด

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมายเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระท าวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 สรุปได้ว่า บทบาทของพระสังฆาธิการ คือ การบริหารและปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งถือ

เป็นธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี 6 ภารกิจ ดังนี้ การเพ่ือความเรียบร้อย
ดีงาม การศาสนาศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาร
ธารณสงเคราะห์ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทหลักของพระสังฆาธิการโดยฐานะพระสงฆ์ที่แท้จริงแล้ว ถูก
ก าหนดโดยพระธรรมวินัยเป็นหลัก  

 2.4.3 คุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ 
 ต าแหน่งพระสังฆาธิการนั้น มีความส าคัญเนื่องจากมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจ านวนมาก 

พบเห็นได้ทั่ว ๆ ไป ซึ่งการอยู่รวมตัวกันเป็นจ านวนมากจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ในหมู่คณะสงฆ์ เพ่ือให้คณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยและตามกฎหมาย เพ่ือความ
เจริญแห่งพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ จึงต้องเป็น
ผู้มีความรอบรู้ ความสามารถ ในหลาย ๆ ด้านทั้งทางธรรมและทางโลก ขึ้นตามสถานการณ์ในแต่ละยุค  

 กฎหมายเถรสมาคม ฉบับที่ 24, (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 
ได้ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของพระสังฆาธิการไว้ 7 ข้อ ดังนี้ 

 1. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
 2. มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
 4. เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 

 5. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือ
เป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 

 6. ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
 7. ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน 
 พระศรีศาสนวงค์ (มีชัย วีรปญฺโญ) (2551, หน้า 62) ได้อธิบายว่า ในการก าหนด

คุณสมบัตินี้ เป็นคุณสมบัติหลัก ผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตาม ให้
ถือเอาคุณสมบัติตามนี้เป็นหลักพิจารณาเป็นเบื้องต้นและต้องพิจารณาทุกข้อ ตั้งแต่ข้อ 1 - 7 ซึ่ง
อธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 

 ในข้อที่ 1) เป็นข้อที่ก าหนดไว้ตายตัว ในแต่ละชั้นของพระสังฆาธิการชั้นนั้น ๆ ว่า ผู้
ด ารงต าแหน่งนั้นต้องมีพรรษาเท่าไหร่ เช่นผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีพรรษาพ้น 5 พรรษา จะ
ต่ ากว่านั้นมิไดแ้ละในชั้นอื่น ๆ ก็ก าหนดไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน 
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 ในข้อที่ 2) เป็นข้อที่ก าหนดถึงความรู้ของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวแล้ว แต่ใน
ที่นี้ ทั้งนี้เพ่ือให้มีผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งได้พิจารณาเอาตามความเหมาะสมซึ่งในเรื่องของความรู้ที่
ก าหนดเป็นมาตรฐานทางการศึกษาคณะสงฆ์ในปัจจุบัน เป็นความรู้ในส่วนนักธรรมและความรู้ในส่วน
ของการศึกษาภาษาบาลี เช่น ป.ธ.3, ป.ธ. 9 ฯลฯ จึงได้ถูกจัดเป็นสมณศักดิ์อย่างหนึ่งด้วย นอกจากนี้
ยังมีความรู้ซึ่งจัดเป็นระดับ อุดมศึกษาของสงฆ์ เช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ ฯลฯ  ซึ่งในปัจจุบันมีถึงระดับ
ปริญญาเอก 

 ในข้อที่ 3) เป็นการก าหนดความประพฤติ โดยยกพระธรรมวินัยเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการว่า เป็นภิกษุผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย
ตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่งในทางปฏิบัติย่อมต้องหมายถึงผู้มีอ านาจในการแต่งตั้ง จะใช้วิธีในการ
สอดส่องดูแลความประพฤติของพระภิกษุผู้อยู่ในการปกครองว่าเป็นอย่างไรนั่นเอง ควรแห่งการ
แต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ๆ หรือไม่ 

 ในข้อที่ 4) เป็นการก าหนดถึงความสามารถในการปกครอง เป็นการก าหนดไว้กว้าง 
ๆ ซึ่งเป็นดุลยพินิจของท่านผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งที่จะพิจารณา 

 ในข้อที่ 5) เป็นการก าหนดถึงความเป็นปกติของร่างกายเป็นหลัก โดยก าหนดไว้
ชัดเจนว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ คือต้องยังคงเป็นผู้มีความสามารถใน
การบริหาร มิใช่เป็นผู้เจ็บป่วยหรืออ่อนแอไม่มีก าลัง อันหมายถึงความไม่เป็นปกติและต้องไม่มีจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ ต้องไม่เป็นโรคเรื้อน ฯลฯ  

 ในข้อที่ 6) เป็นการก าหนดหมายเอาประวัติแห่งการด ารงเพศพระภิกษุว่า ต้องไม่เคย
ต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน อธิกรณ์ในที่นี้ หมายถึง เรื่องราวที่เสียหายถึงตัว
ภิกษุเองที่เป็นไปในทางเสียหาย เมื่อมีค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์นั้นแล้ว อย่างนี้ถือว่า ขาดคุณสมบัติ 

 ในข้อที่ 7) เป็นการก าหนดเอาประวัติแห่งการด ารงต าแหน่งในชั้นต้น ๆ มาก่อนแล้ว
โดยก าหนดว่า ต้องไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด ๆ เพราะความผิดมาก่อน 

 สรุปได้ว่า คุณสมบัติของพระผู้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการในทุก ๆ ระดับต้องมี
คุณสมบัติพ้ืนฐาน 7 ประการ ดังนี้ มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง, มีความรู้สมควรแก่ต าแหน่ง, มีความ
ประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย, เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ , ไม่เป็นผู้มี
ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นวัณโรค
ในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ, ไม่เคยต้องค าวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน, ไม่
เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใดเพราะความผิดมาก่อน 

 2.4.4 การแต่งตั้ง - ถอดถอนพระสังฆาธิการ 
 กนก  แสนประเสริฐ (2549, หน้า 85 - 92) ได้อธิบายว่า ในการแต่งตั้งพระสังฆาธิการ

ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ในส่วนที่ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ 
ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษา
พ้น 30 และมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพระภิกษุที่มี
คุณสมบัติให้ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ โดยเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
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 2. การแต่งตั้งเจ้าคณะภาค จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 20 
พรรษาและก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้า
คณะจังหวัดในภาคนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปีหรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นเทพหรือเป็น
พระราชาคณะ ซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอกหรือเปรียญ 9 ประโยค การแต่งตั้งเจ้าคณะภาคเป็นหน้าที่
ของเจ้าคณะใหญ่พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุที่มีคุณสมบัติ เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณาเพ่ือมีพระ
บัญชาแต่ตั้งตามมติมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาคจะอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีและอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้ 

 3. การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 10 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดนั้นและก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 
2 ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปีหรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ า
กว่าพระราชาคณะชั้นสามัญหรือเป็นพระคณาจารย์โทขึ้นไปหรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต่ ากว่า 6 
ประโยค การแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดในภาคใด ให้เจ้าคณะภาคนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เสนอเจ้าคณะใหญ่พิจารณา เพ่ือมีบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม 

 4. การแต่งตั้งเจ้าคณะอ าเภอจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 10 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตจังหวัดนั้นและก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะอ าเภอนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 
2 ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าคณะต าบลในจังหวัดนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปีหรือมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่า
ชั้น สัญญาบัตรหรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต่ ากว่า 4 ประโยค การแต่งตั้ง
เจ้าคณะอ าเภอในจังหวัดใด ให้เจ้าคณะจังหวัดนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
เสนอเจ้าคณะภาคเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ 

 5. การแต่งตั้งเจ้าคณะต าบล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้ว จะต้องมีพรรษาพ้น 5 
พรรษากับมีส านักอยู่ในเขตอ าเภอนั้นและก าลังด ารงต าแหน่งรองเจ้าคณะต าบลนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 
ปีหรือก าลังด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสในต าบลนั้นมาแล้วไม่ต่ ากว่า 4 ปีหรือเป็นพระภิกษุมีสมณศักดิ์ 
หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรม หรือเป็นนักธรรมเอก การแต่งตั้งเจ้าคณะต าบลใน
อ าเภอใด ให้เจ้าคณะอ าเภอนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว เสนอเจ้าคณะจังหวัด
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเมื่อแต่งตั้งแล้วให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ 

 6. การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่เป็นอารามราษฎร์ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปแล้วจะต้องมี
พรรษาพ้น 5 พรรษาและเป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น ใน
การแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในต าบลใด ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล รองเจ้าคณะต าบล เจ้าสังกัด ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
ต าบล ให้เจ้าคณะอ าเภอเลือกเจ้าอาวาสในต าบลนั้น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 รูป ร่วมกัน
พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ให้เจ้าคณะอ าเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัด 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง ถ้าพระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสนั้น ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่
ด้วย ให้เจ้าคณะอ าเภอรายงานเจ้าคณะจังหวัด เพ่ือเจ้าคณะภาคพิจารณาแต่งตั้ง ในการแต่งตั้งรอง
เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้ มี
คุณสมบัติและระบุหน้าที่ที่ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือเจ้าคณะ
จังหวัดพิจารณาแต่งตั้ง 
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 การแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ต้องมี
คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง คือต้องมีพรรษาพ้น 10 พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับ
ถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอกต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะ
ชั้นราช ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ ส าหรับพระ
อารามหลวงชั้นตรี ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก 

 ส่วนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืน นอกจาก
กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะ ส่วนหนึ่งดังนี้ มีพรรษาพ้น 10 พรรษา เป็นผู้ทรงเกียรติ
คุณ เป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอกต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ า
กว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท ต้องมีสมณศักดิ์ไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้า
อาวาสชั้นโทหรือพระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัตไม่ต่ ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ่าอาวาสชั้นโท ส าหรับพระ
อารามหลวงชั้นตรี การแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัดคัดเลือก
พระภิกษุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือมหาเถรสมาคม
พิจารณา ถ้าพระภิกษุผู้จะด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงด ารงต าแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่
ด้วย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาคด าเนินการในการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระ
อารามหลวง ให้เจ้าอาวาสพระอารามหลวงนั้นพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติและระบุหน้าที่
ที่มอบหมายให้ปฏิบัติแล้วรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาเสนอตามล าดับจนถึงมหาเถรสมาคม 
สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตามมติ
มหาเถรสมาคม 

 ส าหรับการถอดถอนพระสังฆาธิการให้พ้นจากต าแหน่ง มีระบุไว้ในกฎมหาเถร
สมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ความว่า พระสังฆาธิการจะพ้นจากต าแหน่งได้ ในกรณีมรณภาพ พ้น
จากความเป็นภิกษุ ลาออก ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีส านักอยู่ ให้ออกจากต าแหน่งหน้าที่ ถูกปลด
จากต าแหน่งหน้าที่ ถูกถอนจากต าแหน่งหน้าที่ 

 สรุปได้ว่า การแต่งตั้งพระสังฆาธิการแต่ละระดับมีเกณฑ์คุณสมบัติและก าหนดผู้มี
อ านาจแต่งตั้ง แตกต่างกันไปในแต่ละระดับ เช่น การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ สมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้
แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของมหาเถระสมาคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการถอดถอนพระ
สังฆาธิการ มีระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) มีการก าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 
ดังนั้น พระสังฆาธิการจะพ้นจากต าแหน่งได้ในกรณี มรณภาพ พ้นจากความเป็นภิกษุ ลาออก ย้าย
ออกไปนอกเขตท่ีตนมีส านักอยู่ และถูกถอดถอนจากต าแหน่งหน้าที่ 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงค์ของพระสังฆาธิการ 

 การปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันนั้น เป็นการปกครองโดยพระสังฆาธิการ โดยยึดตามหลัก
พระธรรมวินัยและหลักกฎหมายคณะสงฆ์ เพ่ือเป็นการจัดระเบียบ กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันด้วยดี 
การปกครองคณะสงฆ์จึงประกอบด้วย การปกครองตามหลักพระธรรมวินัย และการปกครองตาม
กฎหมายคณะสงฆ์  
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 2.5.1 การปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
 สุนทร  ณ รังสี (2530, หน้า 35) ตั้งแต่สมัยพุทธกาล สังคมสงฆ์มีการบัญญัติพระวินัย

เพ่ือใช้ปกครองสงฆ์ หรือใช้เป็นหลักปฏิบัติของพระภิกษุ แต่พระวินัยนั้นเป็นพุทธบัญญัติทั้งหมด หา
ใช่สงฆ์หรือผู้แทนของสงฆ์เป็นผู้บัญญัติอย่างที่รัฐสภาเป็นผู้บัญญัติกฎหมายในระบบประชาธิปไตยไม่ 
จุดประสงค์ในการบัญญัติพระวินัย เพื่อให้พระสงฆ์อยู่รวมกันด้วยดี พ้นจากมลทินและกิเลสต่าง ๆ ท า
ให้คนเกิดความเลื่อมใส และเป็นเครื่องส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ดังที่ (พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ปยุตฺ
โต). 2520, หน้า 208 - 209) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติพระวินัยเป็น
บรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันของสังคมสงฆ์ ก็ด้วยการเล็งเห็นประโยชน์ ดังนี้ 

 1. ว่าด้วยประโยชน์แก่สงฆ์หรือส่วนรวม 
 1.1 สงฺฆสุฏฐุตาย เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ คือ เพ่ือความเรียบร้อยดีงามแห่งสงฆ์ 

พระองค์ทรงชี้แจ้งให้มองเห็นคุณโทษแห่งการประพฤตินั้น ๆ ชัดเจนแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทขึ้น
โดยความเห็นชอบร่วมกัน 

 1.2 สงฺฆผาสุตาย เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์หรือเพ่ือความส าราญแห่งหมู่ 
 2. ว่าด้วยประโยชน์ 

 2.1 ทุมฺมงฺกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย เพ่ือข่มหรือเพ่ือก าจัดบุคคลผู้เก้อยาก คือเพ่ือ
ก าราบคนผู้มีความเกียจคร้านมีความประพฤติทราม 

 2.2 เปสลาน  ภิกฺขูน  ผาสุวิหาราย เพ่ือความเป็นผาสุกแห่งภิกษุผู้มีศีลดีงามเป็นที่
รัก 

 3. ว่าด้วยประโยชน์แห่งความบริสุทธิ์หรือแก่ชีวิต ทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  3.1 ทิฏฺฐิธมฺมิกาน  อาสวาน  ส วราย เพ่ือปิดกั้นและเพ่ือก าจัดอาสวะอันจะบังเกิด

ในปัจจุบัน คือ เพ่ือระวัง ปิดกั้นทางอันเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมาภายหน้า หรือภพ
หน้า 

 3.2 สมฺปรากยิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย เพื่อบ าบัดและเพ่ือก าจัดอาสวะทั้งหลาย 
อันจะบังเกิดในอนาคต คือ เพ่ือแก้ไขมิให้เกิดความเสื่อมเสีย ความทุกข์ ความเดือดร้อน ที่จะมาภาย
หน้าหรือภพหน้า 

 4. ว่าด้วยประโยชน์แก่ประชาชน 
 4.1 อปฺปสนฺนาน  ปสาทาย เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่ได้เลื่อมใส 
 4.2 ปสนฺนาน  ภิยฺโยภาวาย เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
 5. ว่าด้วยประโยชน์แก่พระศาสนา 
 5.1 สทฺธมฺมฏฺฐิติยา เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
 5.2 วินยนุคฺคหาย เพ่ืออนุ เคราะห์วินัย คือ ท าให้มีบทบาทส าหรับใช้เป็น

หลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบของหมู่สงฆ์ เพ่ือความสนับสนุนความมีวินัยให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้น 
 ไชย ณ พล (2537, หน้า 172 - 173) กล่าวว่า โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์สมัย
พุทธกาลว่า ลักษณะการใช้อ านาจการปกครองคณะสงฆ์ตามพระธรรมวินัยนี้ พระพุทธเจ้าทรงวาง
กรอบ เพ่ือประโยชน์แก่การปกครอง ซึ่งทรงบัญญัติไว้ 10 ประการ ดังนี้ 

 1. เพ่ือความรับทราบว่าดีแห่งสงฆ์ 
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 2. เพ่ือความส าราญแห่งสงฆ์ 
 3. เพ่ือข่มบุคคลเพื่อเก้อยาก 
 4. เพ่ือการส าราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 
 5. เพ่ือป้องกันอาสวะอันจักบังเกิดจากปัจจุบัน 
 6. เพ่ือก าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต 
 7. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
 8. เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว 
 9. เพ่ือความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม 
 10. เพ่ือถือตามพระวินัย 
 เสนาะ  ผดุงฉัตร (2532, หน้า 21 - 22) อธิบายความหมายของค าว่า วินัย มีรูป

วิเคราะห์ว่า วิวิธวิเสสนยตฺตา วินยนโต เจว กายวานาน  วินยตฺถวิทูหิ อยฺ วินโยติ อกฺขาโต แปลว่า 
วินัยนี้อันท่านผู้รู้อรรถแห่งวินัยทั้งหลายเรียกว่า วินัย เพราะมีนัยต่าง ๆ มีนัยวิเสสและเพราะก าจัด
กายวาจา 

 วิ วิเศษ คนมีวินัยเป็นคนวิเศษกว่าคนอ่ืน ๆ ดีกว่าคนอื่น ๆ 
 วิ แจ้ง คนมีวินัยย่อมแจ่มแจ้งในที่ทุกสถานด้วยมารยาท 
 วิ ต่าง คนมีวินัยย่อมต่างจากคนไม่มีวินัย 
 วิวิธนย มีวินัยต่าง ๆ คือ มีหลายระดับหลายอย่าง แยกเป็น อาคาริยวินัยและ อนา

คาริยวินัย  
 วิเสสนย คือ มีค าอธิบายรัดกุมกว่าพระสูตร เพราะเป็นกฎหมาย พระต้องปฏิบัติ

อย่างจริงจัง ถ้าท าเล่น ๆ อาจจะมีโทษ 
 วินยน คือ มีการฝึกหัด กาย วาจา ใจ ให้มีจรรยากว่าที่เป็นอยู่ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หน้า 404 - 408) ได้กล่าวว่า วินัย คือ 

การจัดตั้งระบบและระเบียบแบบแผนกับทั้งบทกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกา ที่เป็นข้อก าหนด
ในการจัดตั้ง รวมทั้งการจัดการให้คนประพฤติปฏิบัติหรือให้กิจการด าเนินไปตามตัวบทกฎหมาย เมื่อ
คนตั้งอยู่ในวินัยโดยปฏิบัติตามสิกขาบท ก็เป็นผู้มีศีล ศีลจึงเป็นคุณสมบัติของคน เป็นสภาพการฝึกฝน
พัฒนาที่อยู่ในตัวคน โดยปกติพระภิกษุสงฆ์ผู้ละเมิดพระวินัยจะพึงมีโทษจากการล่วงละเมิดสิกขาบทที่
ทรงบัญญัติไว้อยู่แล้ว ที่เรียกว่า อาบัติ แปลว่า ความต้อง โดยทรงปรับโทษไว้หนักและเบา ตาม
สมควรแก่ความผิด อาบัติมีโทษ 2 ทาง ดังนี้ 

 1. โลกวัชชะ คือ อาบัติที่มีโทษทางโลก หมายถึง สิกขาบทบางข้อ ภิกษุต้องเข้าแล้ว
มีโทษทางพระบัญญัติด้วย และผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วย เช่น ฆ่าคนตาย ฯลฯ หรือไม่ผิดกฎหมาย
บ้านเมือง แต่เมื่อภิกษุท าแล้วถูกชาวบ้านติเตียน เช่น ดื่มสุรา ฯลฯ 

 2. ปัณณัตติวัชชะ คือ อาบัติที่มีโทษทางพระบัญญัติอย่างเดียว ภิกษุท าแล้วไม่ผิด
กฏหมายบ้านเมืองและไม่ถูกตเิตียน เช่น ห่มจีวรที่ไม่พินทุ ฯลฯ 

 พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2532, หน้า 455 - 456) กล่าวว่า พระพุทธเจ้าทรง
ประสงค์ให้พระธรรมวินัยเป็นธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์นั่นเองและแม้ในปัจจุบันนี้
รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์จะคล้ายคลึงกับการปกครองของทางฝ่ายราชอาณาจักร คือ มีการใช้
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เป็นกฎหมายบังคับใช้และวางระเบียบแบบแผนในการปกครองคณะสงฆ์ แต่
กฎหมายเหล่านี้ต้องบัญญัติขึ้นโดยเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินัย กล่าวคือ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระธรรมวินัย 
และหากมีกฎหมายคณะสงฆ์หรือพระราชบัญญัติใดที่ออกมาบังคับใช้โดยขัดกับพระธรรมวินัยซึ่งเป็น
ธรรมนูญสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ กฎหมายต่าง ๆ เหล่านั้นก็จะถือเป็นโมฆะ  

 สรุปได้ว่า การปกครองคณะสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัย เป็นลักษณะการปกครองที่
มีโครงสร้างตามเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้า เพ่ือประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะแห่งสงฆ์ 
และด ารงความศรัทธาของเหล่าชนทั้งหลาย ส่วนพระภิกษุที่ละเมิดสิกขาบทหรือพระวินัยก็จะพึงมี
โทษจาการล่วงละเมิดเรียกว่า อาบัติ ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงวางโทษไว้หนักและเบาตามสมควรแก่
ความผิดนั้น 

 2.5.2 การปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงถวายอ านาจรัฐช่วย

พระสงฆ์จัดการระบบการปกครอง (พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). 2545, หน้า 1) กล่าวว่า 
ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.  121 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 และได้ตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 จัดระบบการปกครองใหม่ ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครอง
แบบราชอาณาจักรและเมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 เพ่ือจัดการปกครองคณะสงฆ์ในรูปแบบใหม่ จึงได้ทรงตรา
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และถัดมาในปี พ.ศ. 2535 ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535 ซ่ึงได้ใช้เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองคณะ
สงฆ์ในปัจจุบัน 

 พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) (2545, หน้า 2) ได้อธิบายว่า ระเบียบการ
ปฏิบัติปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีเจ้าคณะมหานิกายและเจ้าคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัด 
และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ โดยมีแบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค 

 การปกครองคณะสงฆ์ในส่วนกลางคณาจารย์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (2551, 
หน้า 184) กล่าวว่า การปกครองสงฆ์ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าคณะหนใหญ่ ซึ่งเป็นพระสังฆาธิการใน
ส่วนกลางเป็นผู้ประสานงานกับสมเด็จพระสังฆราชมีมหาเถรสมาคมเป็นหน่วยงานในส่วนกลางและ
ประสานงานกับเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค ปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตการปกครองของตน 
เรียกว่า “หน” มีเจ้าคณะหนใหญ่ 5 หน คือ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะ
ใหญ่หนตะวันออก เจ้าคณะใหญ่ใต้ เจ้าคณะใหญ่หนธรรมยุตและการปกครองสงฆ์ในส่วนภูมิภาคได้
จัดเขตการปกครองออกเป็นภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบลและเขตการปกครองให้เป็นไปตามก าหนดใน
กฎหมายเถรสมาคมและก าหนดให้พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น ตามล าดับชั้น คือ เจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล เมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้า
คณะภาค รองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอ าเภอและรองเจ้าคณะต าบล เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ 
ด้วยก็ได้ 
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 กนก  แสนประเสริฐ (2549, หน้า 75 - 80) ได้อธิบายว่า ตามกฎหมายมหาเถรสมาคม 
ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วย ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ได้ระบุให้เจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ปกครองใน 5 เขตการปกครอง ดังนี้ 

 1. เจ้าคณะใหญ่หรือหนกลาง ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 1, 
ภาค 2, ภาค 3, ภาค 13, ภาค 14, และภาค 15 

 2. เจ้าคณะใหญ่หรือหนเหนือ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4, 
ภาค 5, ภาค 6, ภาค 7 

 3. เจ้าคณะใหญ่หรือหนตะวันออก ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 
8, ภาค 9, ภาค 10, ภาค 11, ภาค 12 

 4. เจ้าคณะใหญ่หรือหนใต้ ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 16, ภาค 
17, ภาค 18  

 5. เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตหรือหนมหานิกาย ปฏิบัติหน้าที่ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ทุกภาค 

 พระครูวิลาศกาญจนธรรม, (2554, หน้า 77) กล่าวว่า อ านาจหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ 
ที่ระบุไว้ในกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วย ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ดังนี้ 

 เจ้าคณะใหญ่หรือหนมีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตของตน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระราชบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นภาคหรือมี
อ านาจหน้าที่ในกรณีที่ได้รับมอบหมายอย่างอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

 4. แก้ไขข้อขดัข้องของเจ้าคณะภาคให้เป็นไปโดยชอบ 
 5. ควบคุม บังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่

ในบังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับ
บัญชา ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของตน 
 เจ้าคณะภาค มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นจังหวัด  
 4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะจังหวัดให้เป็นไปโดยชอบ 
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 5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของตน 
 เจ้าคณะจังหวัด มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 

 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะ
อ าเภอ  

 4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะอ าเภอให้เป็นไปโดยชอบ 
 5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของตน 
 พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) (2557, หน้า 74) กล่าวว่า ตามกฎหมายมหา

เถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วย ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ได้ระบุไว้ ดังนี้ 
 เจ้าคณะอ าเภอ มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและค าสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

 3. วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้นเจ้าคณะต าบล  
 4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะต าบลให้เป็นไปโดยชอบ 
 5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้าอาวาส ตลอดจนถึงพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ใน

บังคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา 
ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 

 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของตน 
 เจ้าคณะต าบล มีอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตภาคของตน ดังนี้ 
 1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถร

สมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
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 2. ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ด้วยดี 

 3. ระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยชั้น
เจ้าอาวาส  

 4. แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าอาวาสให้เป็นไปโดยชอบ 
 5. ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าเจ้าอาวาสและพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในบังคับบัญชา หรือ

อยู่ในเขตปกครองของตนและชี้แจงแนะน าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ในบังคับบัญชา ให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อย 

 6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตการปกครองของตน 
 กนก  แสนประเสริฐ (2549, หน้า 9) กล่าวว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มี

อ านาจหน้าที่ดังระบุไว้ใน พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตราที่ 37 และมาตราที่ 
38 ตามล าดับ ดังนี้ 

 มาตราที่ 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. บ ารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
 2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีที่อยู่หรือพ านักอาศัยอยู่ในวัดนั้น 

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
 3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 4. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 
 มาตราที่ 38 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
 2. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 3. สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายในวัดหรือ 

ให้ท าทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิด ค าสั่งเจ้าอาวาสซึ่งได้
สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของหมาเถรสมาคม 

 สรุปได้ว่า การปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ เป็นลักษณะของการปกครองคณะสง
ในปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบการปกครองที่ให้พระภิกษุสงฆ์ต้องเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระราชบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราชโดยเคร่งครัด นอกเหนือจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยที่เป็นหลักการ
สูงสุด กล่าวได้ว่า การปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ เป็นการบูรณาการใช้อ านาจของฝ่ายอาณาจักร
สร้างเครื่องมือเกื้อกูลพระธรรมวินัย เพ่ือให้ลักษณะของการปกครองคณะสงฆ์มีโครงสร้างที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พระเทพรัตนสุธี (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) (2553, หน้า 74 - 80) ศึกษาเรื่อง “บทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การปกครองคณะสงฆ์ได ้ม ีมาตั ้งแต่สมัยพุทธกาลหลักที ่ใช ้ค ือ พระธรรมวินัย

พระพุทธเจ้าทรงปกครองคณะสงฆ์โดยธรรมาธิปไตย กล่าวคือ ทรงแสดงธรรมและบัญญัติพระวินัย 
เพ่ือการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนา ปัจจุบันการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไป
ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 15 ข้อที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระ
หน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์ และการพระศาสนาหรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการศาสนามี 
6 ฝ่าย ดังนี้ 1) การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์  

 2. การบริหารกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี พบว่าพระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี โดยภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากทุกข้อ 

 3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ด้านการปกครองของจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ พระสงฆ์บางรูปไม่เข้าใจ
พระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ และผู้ปกครองขาดการเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรมีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบาย วางกฎระเบียบและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการปกครอง แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรอบรมพระภิกษุ สามเณรให้มีสมณสัญญาและอบรมในเรื่องพระธรรม
วินัย จรรยา มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธี หรือแบบอย่างที่ดีและมีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัด
อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งมีการยกย่องและชมเชยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กิจวัตรอย่างสม่ าเสมอ 

 พระครูสังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร) (2554, หน้า 124 - 130) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของ
พระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า  

 1. บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนครชัย
ศรี จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเป็นราบด้าน พบว่า 

 1) ด้านการออกนโยบาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.60 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ มีหลักการและแนวนโยบายในการปกครองชัดเจน 

 2) ด้านการวางรูปแบบ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับสูงที่สุด ได้แก่ มีการวางรูปแบบการจัด
ประชุมพระภิกษุสามเณร เพ่ือชี้แจง กฎ ระเบียบตามวาระต่างๆ 

 3) ด้านการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ มีการดูแลและจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี
ความมั่นคงแข็งแรง 
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 4) ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในคณะ
สงฆ์เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 

 2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนคร
ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลีและวุฒิการศึกษาทางสามัญ มีผลให้ความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยทุกข้อที่ตั้งไว้  

 3. ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแก้ปัญหาบทบาทของพระสังฆาธิการด้าน
การปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด 
ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามนโยบายและขาดพระที่มีความรู้ ความสามารถในการ
ให้ความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรดูแล
พระสงฆ์ให้ทั่วถึงและเสมอภาคท้ังต้องสนับสนุนให้การศึกษากับพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอนครชัยศรี เพ่ือ
จะได้มีพระภิกษุสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 อุดร ปาณะศรี (2554, หน้า 67 - 68) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนา
ชุมชนในจังหวัดปัตตานี” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. บทบาทของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและด้านสาธารณสงเคราะห์มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
 2. พระสังฆาธิการที่มีอายุพรรษาและระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในการพัฒนา
ชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน  
 3. ปัญหาการแสดงบทบาทของพระสังฆาธิการ ได้แก่ บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
เช่น การจัดห้องสมุดชุมชนมีหนังสือน้อย ไม่หลากหลาย ไม่มีงบประมาณในการจัดอบรมได้อย่าง
เพียงพอ บางกิจกรรมมีคนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย ท าให้กิจกรรมไม่ประสบผลส าเร็จ 
 พระใบฎีกาสมชาย ธมฺมธโร (สีหบุตร) (2556, หน้า 4) ศึกษาเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการ
ด้านการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ความเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาละเอียดแต่ละด้าน พบว่า บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระ
สังฆาธิการ อยู่ในระดับมากทุกล าดับ คือ ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย ด้านการปกครองตาม
กฎหมายคณะสงฆ์ ด้านการปกครองภายในวัด  
 2. การเปรียบเทียบคุณภาพความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีต่อบทบาทการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ าแนกตาม 
อายุ พรรษาวุฒิการศึกษาทางโลก วุฒิการศึกษาทางธรรม ไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการที่มีวุฒิ
การศึกษาบาลี ต่างกัน มีความเห็นต่างกัน  
 3. ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับบทบาทการบริหารคณะสงฆ์ ด้านการปกครองของพระสังฆาธิ
การในในเขตอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีดังนี้ 
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  1. ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย 
 2. การออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของพระวินัย พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ไม่ค่อยตั้งใจ

เท่าท่ีควร 
  3. ชาวบ้านบางคนยังไม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ พระธรรมวินัยในวัด 
  4. การขัดแย้งกันและไม่เข้ากัน ในเรื่องพระธรรมวินัยขาดความเด็ดขาดในการดูแล 

เคร่งครัด ตามกฎหมายคณะสงฆ์ การไม่เชื่อฟังค าสั่งสอนของผู้บังคับบัญชาในข้อกฎหมายคณะสงฆ์ 
การติดต่อสื่อสารไม่ชัดเจน เชื่องช้าต่อการท างานของคณะสงฆ์ ขาดความกระตือรือร้น ในการท างาน
ตามกฎหมายคณะสงฆ์ การไม่ให้ความเคารพกันของผู้บวชก่อนหลัง พระภิกษุ สามเณร มีมากจึงท าให้
ผู้ปกครองดูแลไม่ทั่วถึง ผู้ปกครองไม่ทราบปัญหาที่แท้จริงของผู้ใต้บังคับบัญชา พระเถระผู้ใหญ่ไม่ค่อย
ใกล้ชิดกับพระภิกษุ สามเณรเท่าที่ควร 

 พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) (2557, หน้า 84 - 90) ศึกษาเรื่อง “บทบาทการ
ปกครองพระสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองพระสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ในจังหวัดราชบุรี โดยรวม ทั้ง 2 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านการปกครองตามหลักธรรมวินัย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านการ
ปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ 

 2. ผลการทดสอบสมติฐานของการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง ที่ มีอายุและ
พรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดราชบุรี 
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ส่วนพระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง ที่มีระดับการศึกษา ต าแหน่งและระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน
จังหวัดราชบุรี โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 3. แนวทางพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี มี 
ดังนี้ 1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย ได้แก่ ควรมีการตักเตือน ท าทัณฑ์บน และลงโทษ 
ผู้กระท าความผิดพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ควรใช้ช่วงเวลาหลังจากการลงอุโบสถกรรม ฟังพระ
ปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน ในการอบรมสั่งสอนการประพฤติตนตามหลักพระธรรมวินัย แก่ภิกษุในปกครอง 
และควรส่งเสริมภิกษุผู้มีความรู้ ความสามารถ และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้ได้ด ารงต าแหน่ง
พระสังฆาธิการในโอกาสสมควรและ 2) การปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ ได้แก่ ควรเผยแพร่
เนื้อหาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับและกฎหมายเถรสมาคมให้ภิกษุและสามเณรในปกครอง
ได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรพชา/อุปสมบทใหม่ ควรเปิดโอกาสให้พระภิกษุในปกครองมีส่วน
ร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการร่วมกันของหมู่คณะและควรสร้างสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพระสังฆาธิการกับภิกษุสามเณรในปกครอง โดยเน้นใช้การปกครองในลักษณะบิดาปกครอง
บุตร มิใช่การปกครองในลักษณะผู้มีอ านาจปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
 พระอดุลย์  กุสลจิตฺโต (ภักดีกุล) (2561, หน้า 134 - 140) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระ
สังฆาธิการที่มีต่อการปกครองคณะสงฆ์ ในเขตการปกครอง จังหวัดเลย” ผลการวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย บทบาทพระสังฆาธิการอยู่ในระดับสูงสุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์ การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการปกครองคณะสงฆ์ ธรรมยุต 
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โดยรวมจ าแนกตาม อายุ พรรษา ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางโลกและวุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 พระครูโกศลศาสนวงค์ (เสือน มนตรีวงษ์) (2560, หน้า 104 - 119) ศึกษาเรื่อง “บทบาท
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ในการศึกษา 
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย การออกกฎข้อบังคับแต่ละครั้งไม่
ค านึงถึงผู้ปฏิบัติตาม ควรมีการจัดประชุมและอบรมผู้บริหารเพ่ือให้สมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย โดยมี
การออกกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติตามก าหนด ให้พระสงฆ์ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับการปกครองคณะสงฆ์ ทุกระดับชั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและ
ประพฤติปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎของมหาเถรสมาคม ที่ได้วาง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆ เป็นการช่วย
ในด้านการปกครองของคณะสงฆ์ในระดับชั้นต่าง ๆ ให้เกิดความผาสุกแห่งหมู่คณะสงฆ์และความ
รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อไป 
 สายหยุด  มีฤกษ์ (2559, หน้า 129 - 135) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการทั้ง 6 
ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการในด้านการปกครองอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนในด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการมีบทบาทอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล โดยรวม พระสังฆาธิการที่มีต าแหน่งและประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่พระ
สังฆาธิการต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรปราการแตกต่างกัน ซึ่ง
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส าหรับพระสังฆาธิการที่มี อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษา
ทางธรรมและวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
สมุทรปราการไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 3. ปัญหาส่วนใหญ่ของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ 
คือ การกระจายอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดสมุทรปราการ ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรปญฺโญ (ภวกานันท์) (2551, หน้า ข) ศึกษาเรื่อง “บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาพระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี ” 
ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษา
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สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
พบว่ามีบทบาทอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีที่มีจ านวน พรรษา ระดับ
การศึกษาสายสามัญ การศึกษาเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และการสังกัดวัดแต่ละ
ขนาดแตกต่างกัน มีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดนนทบุรีไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน 
 ประกิต  บุญมี (2561, หน้า 117 - 123) ศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย
พบว่า 
 1. พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อกิจการคณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แต่ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ทดสอบ
สมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิ
การศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ทุกข้อ  
 สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพระภิกษุมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรม
ในการพัฒนาวัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์และเป็นผู้สืบทอดศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดย
เห็นได้จากบทบาทและงานของพระสงฆ์ที่ส่วนหนึ่ง ได้ส่งผลเป็นความเจริญงอกงามและความอยู่รอด
ของสังคม ในการศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม นั้นท าให้เราทราบถึงบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการปกครองของสงฆ์ ด้านการปกครอง
ตามหลักพระธรรมวินัยและด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติของคณะสงฆ์ ด้วยเหตุนี้ พระสังฆาธิ
การจึงมี บทบาทส าคัญในการปกครองพระสงฆ์ และสามารถที่จะเอ้ือประโยชน์ต่าง ๆ ภายในวัดให้
ประสบความความส าเร็จ 
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2.7 สรุปกรอบแนวคิดที่ใชใ้นการวิจัย  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้

น าเอาบทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชนตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
ของอุดร ปาณะศรี ซึ่งมีการรวบรวมบทบาทของของพระสังฆาธิการไว้ 6 บทบาทของพระสังฆาธิการ 
ผู้วิจัยจึงได้คัดเลือกด้านที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และประชากรที่ท าการวิจัย รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ มาเป็นกรอบในการวิจัยบทบาทการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน 2 ด้าน ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังนี้ (อุดร ปาณะศรี. 2554 หน้า 47) 

 ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
(Independent Variables)    (Dependent Variables) 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- พรรษา 
- ระดับการศึกษาทางโลก 
- ระดับการศึกษาทางธรรม 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

- ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
- ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติของ 
  คณะสงฆ์ 

 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 วิธีการและขั้นตอนในการวิจัย 
 3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.6 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.7 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.8 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 
3.1 วิธีกำรและขั้นตอนในกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและด าเนินงานไปเป็นไปอย่างมีระบบ
ระเบียบและประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย โดยเริ่มจากการตั้งชื่อเรื่องการศึกษาความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหาวัตถุประสงค์ของการวิจัยสมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการ
วิจัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ นิยามศัพท์เพ่ือการวิจัยและศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
จัดท าโครงร่างงานวิจัยและน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอค าปรึกษาค าแนะน าและ
ความเห็นชอบในการจัดท าโครงร่างการวิจัยพร้อมรับข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้งานสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น จากนั้นด าเนินการเสนอโครงร่างการวิจัยเพ่ือขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงานวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้การวิจัย
โดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องมือและน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเพ่ือหาค่า IOC เพ่ือท าการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้นแล้วได้น าไปทดลองใช้ (Try Out) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นแล้วน าเครื่องมือที่สร้างไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ จากนั้น น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายผล
และข้อเสนอแนะ จัดท าร่างรายงานการวิจัยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการควบคุม
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วิทยานิพนธ์ เสนอแนะ แล้วจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติเป็น
ส่วนหนึ่งการศึกษาตามหลักสูตร 
 
3.2 ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจั ย 
ประกอบด้วย การออกแบบการวิจัยและตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.2.1 การออกแบบการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและผลงานการวิจัย
ที่เก่ียวข้องแล้วน าความรู้และแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างเป็นเครื่องมือภายใต้ค าแนะน า
ของอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
 ขั้นตอนที่ 2 น าผลที่ได้จากการศึกษาดังกล่าว มาสร้างแบบสอบถามบทบาทการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 
เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ถ้อยค า (Wording) ของข้อ
ค าถามแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ (ดูรายนามผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก  ข) 
จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ด้วยการหาค่า IOC 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่า IOC ดัชนีความ
สอดคล้องได้ตั้งแต่ 0. 60 ขึ้นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557, หน้า 95) ปรับแก้ภาษาและข้อความ
ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ ให้มีความชัดเจนในการสื่อความหมายมากยิ่งข้ึน (ดูค่า IOC ในภาคผนวก.
0.90) 
 ขั้นตอนที่ 3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พระสงฆืในวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 30 รูป 
 ขั้นตอนที่ 4 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยภาพรวม และรายด้าน ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557, หน้า 419) โดยใช้เกณฑ์ที่ยอมรับ
มากกว่า 0.75 ขึ้นไป ได้ค่าความเชื่อมั่นบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม เท่ากับ 0.90 (รายละเอียดการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ในภาคผนวก.ฌ) 
 ขั้นตอนที่ 5 น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับ
สมบูรณ์แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป   
 3.2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังนี้ 
              ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม 
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              ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการมี 2 ด้าน คือ 
1. ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย และ 2. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 
3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.3.1 ประชากร ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวนรวม 
746 รูป โดยแยกเป็นสังกัดมหานิกาย จ านวน 642 รูปและสังกัดธรรมยุต จ านวน 104 รูป (ที่มา : 
ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนครปฐม) 
 3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน
รวม 260 รูป โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งมีสูตรค านวณดังนี้ (ยุทธ
พงษ์  กัยวรรณ์, 2543, หน้า 79) ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิด คือ 
ร้อยละ 5 ตามสูตร ดังนี้ 

 สูตร  n = 
N

1+N(e)2 

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N = จ านวนประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างซึ่งใช้ในการรายงานการ

วิจัยครั้งนี้ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 

 แทนค่า n = 
746

1+746 (o.o5)2 

N = 260 
 3.3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 5 

รูป ประกอบด้วยสัมภาษณ์ เจ้าคณะอ าเภอสามพรานและเจ้าคณะต าบล 
 

3.4 เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างอาศัยความน่าจะเป็นโดยใช้วิธีการเลือก

ตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากโดยการเขียน
หมายเลขตามกลุ่มตัวอย่างลงในฉลาก ม้วนใส่ภาชนะคละกันให้ทั่วถึงแล้วหยิบขึ้นมาได้หมายเลขใด
ขึ้นมาแล้วใส่ฉลากที่จับได้กลับลงไปในภาชนะอีก ท าดังนี้ทุกครั้งจนกระทั่งได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจึง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ให้ครบจ านวน 260 คน 
 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
 1. แบบสอบถำม (Questionnaires) และแบบสัมภาษณ์ (Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดย
ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามจากเนื้อหาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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รวมทั้งน าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมตรงสิ่งที่ต้องการวัดมาเป็น
แนวพ้ืนฐานโดยมีรายละเอียดแบ่งได้เป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลกและระดับการศึกษาทางธรรม ลักษณะค าถามเป็น
แบบส ารวจรายการ (Check List)  
 ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended questionnaire) ให้เลือกตอบ
ใน 2 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ านวน 10 ข้อ  
 2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ านวน 10 ข้อ  
 แบบสอบถามเป็นแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท
(Likert) (ส่งศรี ชมพูวงศ์, 2554, หน้า 175) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สุดให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นต่อข้อความนั้น ๆ 
 ในระดับใด โดยก าหนดระดับคะแนนตามระดับ บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละระดับมีความหมาย ดังนี้ 
 

 เกณฑ์กำรประเมินค่ำ 
                         5          หมายถึง          มากท่ีสุด 
                         4          หมายถึง          มาก 
                         3          หมายถึง          ปานกลาง 
                         2          หมายถึง          น้อย 
                         1          หมายถึง          น้อยที่สุด 
 

 ตอนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เกี่ยวกับแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย และ
2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open ended 
Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

 2. แบบสัมภำษณ์ (Interview) ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Information) จ านวน 5 รูป  
 
3.6 กำรสร้ำงและกำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 

 การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและมีการ
ตรวจสอบเครื่องมือโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 3.6.1. ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี บทความ ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการ
ปกครองของพระสังฆาธิการ  
 3.6.2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้ค าถาม 2 ประเภท คือ
แบบปลายปิด (Close ended Question) และแบบปลายเปิด (Open ended Question) 
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 3.6.3. น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจนเหมาะสมทั้งเนื้อหาสาระและการใช้ถ้อยค าส านวนภาษาแล้วน ามา
จัดท าเป็นแบบสอบถาม 
 3.6.4. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน (รายละเอียดแนบใน
ภาคผนวก) เพ่ือตรวจสอบหรือปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาเพื่อให้ได้แบบสอบถามที่
มีความตรงตามเนื้อหา น าแบบสอบถามหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือ
เนื้อหา (Index of item objective congruence หรือ IOC) ตามสูตรดังนี้ (ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 
2549, หน้า 65) 

 สูตร  IOC = 


N
 

 เมื่อ IOC   แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่าข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
  ∑x    แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

N     แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
IOC    คือ    ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามวัตถุประสงค์ หรือเนื้อหา  

 IOC : Index of item objective congruence เกณฑ์การให้คะแนน 
คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 

 คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ท่ีด้องการวัด
 คะแนน  -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
 โดยเลือกข้อที่มีค่าตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป จากค าถามทั้งหมด 10 ข้อ ใช้ได้จ านวน 10 ข้อ ซึ่งข้อ
ค าถามท่ีใช้ได้มีค่า (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 
 3.6.5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
 3.6.6. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีลักษณะคล้ายกันกันกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือพระสงฆืในวัดสิรินธรเทพรัตนาราม 
ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากนั้นน าแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cornbrash’s Alpha Coefficient) ซึ่งมีสูตร 
(ส่งศรี ชมภูวงศ์, 2554) ดังนี้ 

 สูตร   = 
n

n−1
[1 −

S1
2

S1
2 ] 

 เมื่อ   = ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น 
  n = จ านวนข้อข้อความ 
  s2 = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ  
  St

2 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบับ 
 ได้ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ 0.90 ซึ่งมีความเชื่อมั่นสูงสามารถน าไปใช้

การศึกษา ครั้งนี้ได้ (รายละเอียดแนบในภาคผนวก) 
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 3.6.7. น าแบบสอบถามที่ได้จากการท าการทดลองใช้ (Try out) แล้วมาจัดพิมพ์แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป 

 การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดการวัดค่าตัวแปรซึ่งเป็นการแปลผลค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของค าตอบแต่ละด้านและแต่ละข้อแปลผลตามเกณฑ์แนวคิดของเบสท์ (Best W. John, 
1997, p. 190) มีรายละเอียดดังนี้ 
 

   ช่วงค่ำเฉลี่ย   กำรแปลผล 
   4.50 - 5.00   มากที่สุด 
   3.50 - 4.49   มาก 
   2.50 - 3.49   ปานกลาง 
   1.50 - 2.49   น้อย 
   1.00 - 1.49   น้อยที่สุด 
 
3.7 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 3.7.1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงเจ้าคณะอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากพระสังฆาธิการในพ้ืนที่อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 3.7.2. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างวัดในเขตพ้ืนที่อ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม 
 3.7.3. ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืน 
 3.7.4. น าแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว จ านวน 260 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตรวจสอบ ข้อมูล
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนตามต้องการและน ามา
จัดล าดับข้อมูล 
 3.7.5. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 
 
3.8 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 การวิจัยครั้งนี้จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบผสม คือ วิเคราะห์เชิงปริมาณและวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

 3.8.1 ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ได้แก่ ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติ

ประกอบการวิเคราะห์ ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วน าข้อมูลวิเคราะห์ด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงวิเคราะห์ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.), F - Test โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ  (Level of Significance) ในการ
วิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 0.05 
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 สูตรกำรหำค่ำสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย มีดังนี้ 
 1) กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) 
 2) กำรหำค่ำร้อยละ (Percentage) (นิภา เมธราวีชัย, 2543, หน้า 128) 

 สูตร  P =  
X×100

N
 

 เมื่อ  P = ค่าร้อยละ 
     X = จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
     N = จ านวนประชากร 

 3) กำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) (ส่งศรี ชมพูวงศ์, 2554, หน้า 218) 

 สูตร  x̅ =  
fx

N
 

 เมื่อ  x̅ = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
     x = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 N = จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 
 4) ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) (ล้วน สายยศ และอังคนา 

สายยศ, 2540, หน้า 53) 

 สูตร  S.D. = √
N  fx2−(∑ fx)2

N (N−1)
 

 เมื่อ  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   X = ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 

 x̅ = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     n = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 5) กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (ONE WAY ANOVA) หรือ (F-test) 
(นิภา เมธราวีชัย, 2543, หน้า 110) 
  สูตร   F =

w

b

MS

MS  

 เมื่อ   F = อัตราส่วนของความแปรปรวน 
    MSb = ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยระหว่างกลุ่ม 
    MSw = ค่าความแปรปรวนเฉลี่ยภายในกลุ่ม 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ( Interview) และแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ (Research Objectives) ไว้ ดังนี้ 

 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน 

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 260 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบ
วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตามท่ีตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 X  แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

F แทน ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F  
   (F - distribution) 
 df แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS แทน ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 

Sig. แทน  นัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
 * แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทาง

โลก และระดับการศึกษาทางธรรม  ใช้การวิ เคราะห์หาค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One - Way ANOVA) และเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffé) 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถึงบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในการวิจัยเรื่องนี้ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่อาศัยอยู่ในเขตอ าเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีคุณลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล คือ อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทาง
โลก และระดับการศึกษาทางธรรม ใช้การวิ เคราะห์หาค่าความถี่  (Frequency)  ค่าร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของ

พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ 
 

                     อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

                  20 - 40 ปี 190 73.1 

                  41 - 60 ปี 58 22.3 

                  61 ปีขึ้นไป 12 4.6 
 รวม 260 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นมีอายุระหว่าง 
20 - 40 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 - 60 ปี จ านวน 58 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.3 และมีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 4.6 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของ
พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามพรรษา 

 

                     พรรษา จ านวน ร้อยละ 

                  1 - 10 พรรษา 142 54.6 

                  11 - 20 พรรษา 61 23.5 

                  21 พรรษาขึ้นไป 57 21.9 
 รวม 260 100.00 

  

 จากตารางที ่4.2 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นมีพรรษาระหว่าง 
1 - 10 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมามีพรรษาระหว่าง 11 - 20 ปี จ านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 และมีอายุตั้งแต่ 21 พรรษาขึ้นไป จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 21.9 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของ

 พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา
 ทางโลก 

 

              ระดับการศึกษาทางโลก จ านวน ร้อยละ 

                  ต่ ากว่าปริญญาตรี 153 58.8 

                  ปริญญาตรี 81 31.2 

                  ปริญญาโทข้ึนไป 26 10.0 
 รวม 260 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นมีการศึกษาทาง
โลกในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 รองลงมาการศึกษาทางโลกระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 31.2 และการศึกษาทางโลกระดับปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 26 
คนคิดเป็นร้อยละ 10.0 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ปัจจัยส่วนบุคคลของ
พระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา
ทางธรรม 

 

            ระดับการศึกษาทางธรรม จ านวน ร้อยละ 

                  นักธรรมชั้นตรี 92 35.4 

                  นักธรรมชั้นโท 32 12.3 

                  นักธรรมชั้นเอก 136 52.3 
 รวม 260 100.00 

  

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นมีการศึกษาทาง
ธรรมในระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน 136 คนคิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมามีการศึกษาทางธรรมใน
ระดับนักธรรมชั้นตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และมีการศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรม
ชั้นโท จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3  
 

ตอนที่ 2 บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม  

 การศึกษาวิเคราะห์บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลบทบาทการ

ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 2 ด้าน 
 

บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ 
ระดับบทบาทการปกครอง 
X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 4.00 .60 มาก 

2. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 3.94 .68 มาก 
 รวม 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อที่ 1 ด้านการปกครองตามหลักพระธรรม
วินัย ( X= 4.00) และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ( X= 3.94) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตาม
หลักพระธรรมวินัย 

 

ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
ระดับการปกครอง 
X  

 

S.D. 
 

แปล
ผล 

 

1. พระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระ
 ปาติโมกข์ทุกเดือน 

4.47 .84 มาก 

2. พระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุท าวัดสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดทั้งปี 4.24 .81 มาก 

3. พระสังฆาธิการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 4.00 .73 มาก 

4. พระสังฆาธิการให้การอบรมแก่ภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นประจ า 3.75 .94 มาก 

5. พระสังฆาธิการให้สนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนธรรมแก่ 
    พระภิกษุที่อยู่ในการปกครอง 

4.00 .90 มาก 

6. พระสังฆาธิการให้การช่วยเหลือเกื้อกูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
    พุทธบริษัท 

3.77 .94 มาก 

7. พระสังฆาธิการให้มีการประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอน 
    ด้านข้อวัตรปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย 

3.84 .89 มาก 

8. พระสังฆาธิการเข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการประจ าเดือนที่ผู้
 บัญชาเหนือตนจัดประชุม 

3.97 .91 มาก 

9. พระสังฆาธิการให้ดูแลการจัดงานภายในวัดให้เป็นไปตามแบบแผน 
   ประเพณีอันดีงาม 

4.02 .86 มาก 

10.พระสังฆาธิการจัดให้มีการท าบัญชีรับ-จ่าย อย่างเป็นระบบโปร่งใส 4.02 .90 มาก 

รวม   4.00   .60 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อที่ 1. พระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุ
ในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกเดือน (X = 4.47) รองลงมาคือ ข้อ 2. พระสังฆาธิการ
จัดให้พระภิกษุท าวัดสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดทั้งปี (X= 4.24) และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 4. พระสังฆาธิ
การให้การอบรมแก่ภิกษุสามเณรและศิษย์วัดเป็นประจ า (X= 3.75) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านด้านการปกครอง
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

 

ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
ระดับการปกครอง 
X  

 

S.D. 
 

แปล
ผล 

1. พระสังฆาธิการออก กฎ ระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 4.06 .81 มาก 
2. พระสังฆาธิการจัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ือชี้แจงระเบียตาม
 วาระต่าง ๆ 

3.90 .84 มาก 

3. พระสังฆาธิการควบคุม ดูแลพระภิกษุให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 3.98 .88 มาก 

4. พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยปัญหา เพ่ือยุติเหตุหรือการ
 ลงนิคหกรรม 

3.61 1.02 มาก 

5. พระสังฆาธิการจัดศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 4.02 .83 มาก 

6. พระสังฆาธิการก ากับดูแล จัดการศาสนสมบัติของวัดให้มีความ
 เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความมั่นคงแข็งแรง 

4.07 .83 มาก 

7. พระสังฆาธิการจัดให้มีการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นประจ า 3.68 .98 มาก 

8. พระสังฆาธิการจัดให้มี การส่งเสริม การศาสนศึกษา การศึกษา
 สงเคราะห์ การเผยแผ่  การสาธารณูปการ การสาธารณ
 สงเคราะห์ 

3.96 .87 มาก 

9. พระสังฆาธิการส่งเสริมให้พระภิกษุบ ารุงรักษา และจัดกิจการ  
 ศาสนสมบัติของวัด 

4.07 .87 มาก 

10. มีการปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด 4.08 .87 มาก 

รวม   3.94   .68 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 10. มีการปกครอง
พระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด  ( X = 4.08) รองลงมาคือ 9. พระสังฆาธิการ
ส่งเสริมให้พระภิกษุบ ารุงรักษาและจัดกิจการศาสนสมบัติของวัด (X = 4.07) และค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ข้อ 4. พระสังฆาธิการระงับอธิกรณ์ วินิจฉัยปัญหา เพ่ือยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม  (X = 3.61) 
ตามล าดับ 
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 ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้สถิติ F - test (One Way ANOVA) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ในเรื่อง อายุ 
พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบโดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 

  สมมติฐานที่ 1 พระสังฆาธิการที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

 การวิ เคราะห์สมมติฐานที่  1 ใช้สถิติ  F - test (One way ANOVA) ในการ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้
ระดับความเชื่อมั่น 95 % ดังนั้น ถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 จะเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffé) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการปกครอง

ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 
จ าแนกตามอายุ 

 

                     อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

                  20 - 40 ปี 190 3.99 .62 มาก 

                  41 - 60 ปี 58 3.92 .61 มาก 

                  61 ปีขึ้นไป 12 3.91 .54 มาก 
 รวม 260 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุโดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาตามอายุโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีอายุ
ระหว่าง 20 - 40 ปี (X = 3.99) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ 61 ปีขึ้นไป (X = 3.91) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.25 
98.25 

2 
257 

.129 

.382 
.33 .71 

รวม 98.51 259    
  

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุโดยรวมทั้ง 2 ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ

 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนกตามอายุ 

 

                     อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

                  20 - 40 ปี 190 3.99 .62 มาก 

                  41 - 60 ปี 58 3.92 .61 มาก 

                  61 ปีขึ้นไป 12 3.91 .54 มาก 
 รวม 260 4.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนก
ตามอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี (X = 3.99) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ 61 ปีขึ้นไป 
(X = 3.91) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ  
 ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
 จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig.  
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.25 
98.25 

2 
257 

.129 

.382 
.33 .71 

รวม 98.51 259    
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนก
ตามอายุโดยรวม ไมแ่ตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ

 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตามอายุ 

 

                     อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

                  20 - 40 ปี 190 3.91 .63 มาก 

                  41 - 60 ปี 58 3.85 .55 มาก 

                  61 ปีขึ้นไป 12 3.70 .43 มาก 
 รวม 260 3.93 .60 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
จ าแนกตามอายุโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามอายุโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี ( X = 3.91) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ 
41 - 60 ปี (X= 3.85) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการใน
  เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะ
  สงฆ์ จ าแนกตามอายุ 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.89 
119.34 

2 
257 

.44 

.64 
.96 .38 

รวม 120.23 259    
  

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
จ าแนกตามอายุโดยรวม ไมแ่ตกต่างกัน  
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ

 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
 ทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามพรรษา 

 

                     พรรษา n X  S.D. แปลผล 

                  1 - 10 พรรษา 142 3.89 .65 มาก 

                  11 - 20 พรรษา 61 4.18 .57 มาก 

                  21 พรรษาข้ึนไป 57 3.95 .49 มาก 
รวม 260 3.97 .62 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามพรรษาทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามพรรษาโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดมีพรรษา
ระหว่าง 11 - 20 ปี (X = 4.18) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ 1 - 10 ปี (X = 3.89) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามพรรษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

3.78 
94.72 

2 
257 

1.89 
.36 

5.13 .00* 

รวม 98.51 259    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ

สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ 
(Scheffé) ดังตารางที่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามพรรษา 
  เป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

พรรษา 
1 - 10 พรรษา 
 (X = 3.89) 

11 - 20 พรรษา 
 (X = 4.18) 

21 พรรษาขึ้นไป 
 (X = 3.95) 

1 - 10 พรรษา 
(X = 3.89) - - .29* -.05 

11 - 20 พรรษา 
(X = 4.18)  - .23* 

21 พรรษาขึ้นไป 
(X = 3.95)   - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามพรรษา 2 ด้าน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 11 - 20 พรรษา 
แตกต่างกัน กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 1 - 10 พรรษา และพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 
11 - 20 พรรษา แตกต่างกัน กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนกตามพรรษา 

 

                     พรรษา n X  S.D. แปลผล 

                  1 - 10 พรรษา 142 3.89 .65 มาก 

                  11 - 20 พรรษา 61 4.18 .57 มาก 

                  21 พรรษาข้ึนไป 57 3.95 .49 มาก 
รวม 260 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนก
ตามพรรษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามพรรษาโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีพรรษาระหว่าง 11 - 20 ปี (X = 3.89) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ
พรรษา 1 - 10 ปี (X = 3.95) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
  จ าแนกตามพรรษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

3.78 
94.72 

2 
257 

1.89 
.36 

5.13 .00* 

รวม 98.51 259    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ

สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนก
ตามพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
  จ าแนกตามพรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

พรรษา 
1 - 0 พรรษา 
 (X = 3.93) 

11 - 20 พรรษา 
 (X= 4.22) 

21 พรรษาขึ้นไป 
 (X = 3.94) 

1 - 10 พรรษา 
(X = 3.93) -  .29* .03 

11 - 20 พรรษา 
(X = 4.22)  - .26* 

21 พรรษาขึ้นไป 
(X = 3.95)   - 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ บทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนก
ตามพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 2 คู่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษาระหว่าง 11 - 20 พรรษา แตกต่างกัน กับพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 1 - 10 พรรษา และ
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาระหว่าง 11 - 20 พรรษา แตกต่างกับพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้น
ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ

 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตามพรรษา 

 

                     พรรษา n X  S.D. แปลผล 

                  1 - 10 พรรษา 142 3.85 .70 มาก 

                  11 - 20 พรรษา 61 4.15 .69 มาก 

                  21 พรรษาข้ึนไป 57 3.94 .55 มาก 
รวม 260 3.94 .68 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
พรรษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามพรรษาโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีพรรษาระหว่าง 11 - 20 ปี ( X= 4.15) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีอายุ
พรรษา 1 - 10 ปี (X = 3.85) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะ
  สงฆ์ จ าแนกตามพรรษา 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

3.86 
116.36 

2 
257 

1.93 
.45 

4.27 .01* 

รวม 120.35 259    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน

เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
พรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ดังตารางที่ 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติ
  คณะสงฆ์ จ าแนกตามพรรษา เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

พรรษา 
1 - 10 พรรษา 

 (X= 3.85) 
11 - 20 พรรษา 

 (X = 4.15) 
21 พรรษาขึ้นไป 

 (X = 3.94) 
1 - 10 พรรษา 

(X = 3.85) 
-  -.30* .09 

11 - 20 พรรษา 
(X = 4.15) 

 - .21 

21 พรรษาขึ้นไป 
(X = 3.94) 

  - 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
พรรษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 1 คู่ ได้แก่ พระสังฆาธิการที่มีพรรษา
ระหว่าง 11 - 20 พรรษา แตกต่างกันพระสังฆาธิการที่มีพรรษาระหว่าง 1 - 10 พรรษา อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ 
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
 ทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 

 

                 ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

                  ต่ ากว่าปริญญาตรี 153 3.96 .65 มาก 

                  ปริญญาตรี 81 3.98 .61 มาก 

                  ปริญญาโทข้ึนไป 26 3.99 .39 มาก 
รวม 260 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 2 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา
ทางโลกโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทางโลกโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีปริญญาโทขึ้นไป (X= 3.99) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีต่ า
กว่าปริญญาตรี (X= 3.96) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
 ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามระดับ
 การศึกษาทางโลก 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.026 
98.48 

2 
257 

.013 

.383 
.034 .96 

รวม 98.51 259    
  

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก โดย
ภาพรวมใน 2 ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.25 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 

 

            ระดับการศึกษาทางโลก n X  S.D. แปลผล 

                  ต่ ากว่าปริญญาตรี 153 3.96 .65 มาก 

                  ปริญญาตรี 81 3.98 .60 มาก 

                  ปริญญาโทข้ึนไป 26 3.99 .39 มาก 
รวม 260 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทาง
โลกโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้น
ไป (X= 3.99) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ปริญญาตรี (X= 3.98) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.26 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามหลักพระธรรม
  วินัย จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.016 
95.34 

2 
257 

.008 

.371 
.021 .97 

รวม 95.35 259    
  

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย จ าแนกตามระดับ
การศึกษาทางโลก ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
 

            ระดับการศึกษาทางโลก n X  S.D. แปลผล 

                  ต่ ากว่าปริญญาตรี 153 3.92 .73 มาก 

                  ปริญญาตรี 81 3.97 .66 มาก 

                  ปริญญาโทข้ึนไป 26 3.96 .45 มาก 
รวม 260 3.94 .68 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.27 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทางโลกโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีปริญญาตรี (X= 3.97) และมีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือต่ ากว่าปริญญาตรี (X= 3.92) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติ
  คณะสงฆ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.157 
120.07 

2 
257 

.097 

.467 
.168 .84 

รวม 120.23 259    
  

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.29 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม
 ทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 

 

            ระดับการศึกษาทางธรรม n X  S.D. แปลผล 

                  นักธรรมชั้นตรี 92 4.02 .69 มาก 

                  นักธรรมชั้นโท 32 3.96 .57 มาก 

                  นักธรรมชั้นเอก 136 3.94 .58 มาก 
รวม 260 3.97 .61 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน 2 ด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทางโลกโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีระดับการศึกษาทางนักธรรมชั้นตรี (X= 4.02) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ นักธรรมชั้น
เอก (X= 3.94) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.30 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
 ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน จ าแนกตามระดับ
 การศึกษาทางธรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.35 
98.16 

2 
257 

.18 

.38 
.46 .63 

รวม 98.51 259    
  

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม โดยรวมใน 2 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
 ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
 ปกครองตามพระธรรมวินัย จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 
 

            ระดับการศึกษาทางธรรม n X  S.D. แปลผล 

                  นักธรรมชั้นตรี 92 4.03 .69 มาก 

                  นักธรรมชั้นโท 32 3.94 .56 มาก 

                  นักธรรมชั้นเอก 136 4.01 .55 มาก 
รวม 260 4.01 .61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย จ าแนกตามระดับ
การศึกษาทางธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทางโลกโดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีการศึกษานักธรรมชั้นตรี ( X = 4.03) และมี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการศึกษานักธรรมชั้นโท (X = 3.94) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.32 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย 
  จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

.162 
95.19 

2 
257 

.08 

.37 
.21 .80 

รวม 95.35 259    
  

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย จ าแนกตามระดับ
การศึกษาทางธรรม ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลบทบาทการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการ
ปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 

 

            ระดับการศึกษาทางธรรม n X  S.D. แปลผล 

                  นักธรรมชั้นตรี 92 4.02 .72 มาก 

                  นักธรรมชั้นโท 32 3.97 .64 มาก 

                  นักธรรมชั้นเอก 136 3.88 .65 มาก 
รวม 260 3.94 .68 มาก 

  

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาทางโลกโดย
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด มีการศึกษานักธรรมชั้นตรี (X = 4.02) 
และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีการศึกษานักธรรมชั้นเอก (X= 3.88) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.34 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการ
  ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติ
  คณะสงฆ์ จ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
           ระหว่างกลุ่ม 
            ภายในกลุ่ม 

1.12 
119.11 

2 
257 

.56 

.46 
1.21 .30 

รวม 120.23 259    
 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม ไมแ่ตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

ตารางท่ี 4.35 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต 
 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

สมมติฐาน สถิติ โดยรวม ด้านพระธรรมวินัย 
ด้านพ.ร.บ.คณะ

สงฆ ์
1. อาย ุ F - test 0.71 0.98 0.38 
2. พรรษา F - test 0.00* 0.00* 0.01* 
3. ระดับการศึกษาทางโลก F - test 0.96 0.97 0.84 
4. ระดับการศึกษาทางธรรม F - test 0.63 0.80 0.30 

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 4.35 สรุปได้ว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม 2 ด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนอกนั้น ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ เมื่อพิจารณาในแต่
ละรายด้าน พบว่า 

 ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาความคิดเห็นต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนอกนั้น ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 

 ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาความ
คิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนนอกนั้น ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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 ตอนที่ 4 เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
  ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaire) ส าหรับให้
ผู้ตอบแบบสอบ ถามได้เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐมและใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าความถี่ (Frequency) เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการใน

เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน 
 

ข้อเสนอแนวทาง ความถี่ 
- ควรจัดอบรมประชุมพระสังฆาธิการให้ทั่วถึง 6 
- ควรมีการอบรมพระนวกะเป็นประจ าทุกวันพระหรือหลังปาติโมกข์ 13 
- ควรกวดขันพระภิกษุสงฆ์สามเถรปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญการ
ลงโทษ กับพระท่ีท าผิดพระธรรวินัย อย่างเคร่งครัด 

 
14 

- ควรอบรมพระสงฆ์ให้มีความเคารพในการปฏิบัติตามพระวินัยและควรยกย่องผู้
ที่ท าความดีให้กับวัด เช่น ท าความสะอาดวัด 

 
5 

- ควรจัดท าป้ายบอกกับประชาชนหรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น วัดพระ 
ฯลฯ 

 
7 

- เมื่อพระสงฆ์ท าผิดกฎระเบียบควรมีการลงโทษอย่างชัดเจนและให้รักษาสมบัติ
ของวัดให้สะอาดและเรียบร้อย 

 
7 

- ควรมีการตั้งคณะสงฆ์ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามตัวบท
กฎหมายที่ร่างไว้ 

 
3 

รวม 55 
  

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 55 คน ได้ใหข้้อเสนอแนวทางแกก้ารปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมทั้ง 2 ด้าน คือ มากที่สุด ควร
กวดขันพระภิกษุสงฆ์สามเถรปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญการลงโทษ กับพระท่ีท าผิดพระธรรวิ
นัย อย่างเคร่งครัด จ านวน 14 คน รองลงมา คือ ควรมีการอบรมพระนวกะเป็นประจ าทุกวันพระหรือ
หลังปาติโมกข์ จ านวน 13 คน และน้อยที่สุด ควรมีการตั้งคณะสงฆ์ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
และปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายที่ร่างไว้ จ านวน 3 คน 
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ตอนที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key 
Informant) โดยผู้ให้สัมภาษณ์ใช้ดุลยพินิจในการตอบตามความพึงพอใจของตน โดยผู้ วิจัยได้ท าการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง เริ่มต้นด้วยปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และค าถามอันเป็นโครงร่าง
โดยรวม ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ พระสังฆาธิการ จ านวน 5 รูป ดังนี้ 

 ค าถามเกี่ยวกับบทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย ผู้วิจัยได้สรุปมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - กวดขันพระภิกษุสงฆ์สามเถรปฏิบัติให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญการลงโทษ
กับพระท่ีท าผิดพระธรรวินัย อย่างเคร่งครัด  

 จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ดังกล่าว พบว่า ท่านมีความคิดเห็นว่าควรมี
การสอดส่องดูแลสภาพความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ สามเถรอย่างใกล้ชิด และมีการลงโทษอย่างจริงจัง
ตามพระวินัย   

 - มีการจัดอบรมประชุมพระสังฆาธิการ และพระนวกะ เป็นประจ าทุกวันพระ
หรือหลังปาติโมกข์ 

 จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ดังกล่าว พบว่า ควรจัดท าวัตรเช้า - เย็น ให้
พระลงปาฏิโมกข์ทุกวันพระตลอดทั้งปี ตลอดจนมีการตรวจสอบประวัติของผู้ขออุปสมบทและให้
กล่าวค าของอุปสมบทด้วยตนเอง นอกจากนี้ สอนให้พระอยู่ในระเบียบวินัยโดยเฉพาะเสขิยวัตรเป็น
ประจ าสม่ าเสมอและท าเป็นตัวอย่างให้ดู และกวดขันพระภิกษุให้อยู่ในพระวินัยและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 ค าถามเกี่ยวกับบทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม ในด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ผู้วิจัยได้สรุปมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 - เมื่อพระสงฆ์ท าผิดกฎระเบียบควรมีการลงโทษอย่างชัดเจนและให้รักษาสมบัติ
ของวัดให้สะอาดและเรียบร้อย 

 จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ดังกล่าว พบว่า ทุกวัดควรมีข้อบังคับที่ชัดเจน
และเด็ดขาดกับพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เป็นข้อต าหนิของสังคม 

 - มีการตั้งคณะสงฆ์ศึกษากฎหมายต่าง ๆ ให้เข้าใจ และปฏิบัติตามตัวบท
กฎหมาย เช่น บัญชีการบริจาค เป็นต้น 

 จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ดังกล่าว พบว่า ทุกวัดนั้นมีการจัดท าระบบ
บัญชีการเงินให้สามารถตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามแนวทางของมติเถรสมาคมและค าสั่งของเจ้า
คณะจังหวัด 

 - ควรจัดท าป้ายบอกกับประชาชนหรือมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
 จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ดังกล่าว พบว่า ทุกวัดควรพยายามจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับนโยบายของทางคณะสงฆ์อย่างทั่วถึง เช่น โครงการหมู่บ้าน
รักษาศีลห้า วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่และเหล้า ห้ามน าสัตว์มาปล่อยภายในวัด เป็นต้น 
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ปัญหา 
 1. พระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม ขัดหรือผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามมติ

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อุปสมบทใหม่ เพ่ือไม่ให้เป็นข้อต าหนิของสังคม 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการช่วยเหลืองานเจ้าอาวาส 
 3. การจัดการทรัพย์สินหรือศาสนสมบัติภายในวัดมีการจัดการที่ไม่เป็นระบบ 
 4. ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบของมหา

เถรสมาคมและกฎตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเผยแพร่เนื้อหาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับและกฎหมายเถรสมาคม
ให้ภิกษุและสามเณรในปกครองได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรพชา - อุปสมบทใหม่  
 2. ควรมีการส่งเสริม อบรม ความรู้ในข้อก าหนด กฎ ระเบียบ ให้แก่พระภิกษุเป็น
ประจ า 
 3. ควรมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานของคณะสงฆ์ให้เป็นระบบ โดยออกแบบ
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
 4. ควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ภายในวัด หรือพระสังฆาธิการมีการประกาศ
เกี่ยวกับกฎ ระเบียบตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในทุกวันพระหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ที่เป็นวัน
ส าคัญให้กับประชาชนทราบ 

 สรุป ผลการสัมภาษณ์ บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ทั้ง 2 ด้าน พบว่า พระสังฆาธิการควรใช้กระบวนการในการปกครองสงฆ์ปราศจาก
การสร้างสังคมอุดมคติ ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองสูงสุดและต้องปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย, การศึกษาสงเคราะห์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการ, การศาสนศึกษา และการ
สาธารณสงเคราะห์ 

 กล่าวสรุปได้ว่า พระสงฆ์บางรูปไม่เข้าใจพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์และ
ขาดพระที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้ ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครอง 
ดังนั้น ควรจัดให้มีการอบรมแก่ภิกษุสามเณรและลูกศิษย์วัดเป็นประจ า ให้มีสมณสัญญาและอบรมใน
เรื่องพระธรรมวินัย จรรยา มารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธี มีการดูแลพระสงฆ์ภายในวัดอย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ควรกล่าวยกย่องชมเชยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจวัตรอย่าง
สม่ าเสมอและจัดให้มีการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่เก่ียวกับกฎ ระเบียบของคณะสงฆ์เป็นประจ า 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 
 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการก าหนดกรอบ
แนวคิดในการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย  รวมถึงการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 

 1.  เพ่ือศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน 

 3.  เพ่ือเสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษาทาง
โลก และระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการและพระลูกวัดที่อาศัยอยู่ในเขต
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ านวน 260 คน โดยวิธีการใช้สูตรการค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) และใช้การสุ่มอย่างง่าย ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ 
การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว F - test (One - Way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffé) 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรมแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่ง
สามารถสรุปผลของการวิจัย ตามข้อค้นพบ (Fact Findings) ได้ดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในด้านอายุ พรรษา ระดับ
การศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากเป็นมีอายุระหว่าง 20 - 40 ปี จ านวน 190 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.1 พระสังฆาธิการส่วนมากมีพรรษาระหว่าง 1 - 10 ปี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 54.6 
พระสังฆาธิการส่วนมากมีการศึกษาทางโลกในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อย
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ละ 58.8 และพระสังฆาธิการส่วนมากมีการศึกษาทางธรรมในระดับนักธรรมชั้นเอก จ านวน 136 คน
คิดเป็นร้อยละ 52.3 
 5.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ  
สามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ผลของการวิจัย พบว่า บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 1. ศึกษาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการปกครอง
ตามหลักพระธรรมวินัยและด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตามล าดับ 

  2. เปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ที่มี อายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ ระดับการศึกษาโลกและระดับการศึกษาทางธรรม ไม่พบความแตกต่างกัน 

  3. เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผลการสัมภาษณ์ บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ทั้ง 2 ด้าน พบว่า พระสังฆาธิการควรใช้กระบวนการในการปกครองสงฆ์ปราศจากการสร้าง
สังคมอุดมคติ ต้องยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครองสูงสุดและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย , 
การศึกษาสงเคราะห์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการ, การศาสนศึกษา และด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับ
การศึกษาทางธรรม พบว่า พระสังฆาธิการที่มีพรรษาต่างกัน ดังนั้น บทบาทในการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนพระสังฆาธิการที่มีอายุ ระดับการศึกษาโลก และระดับการศึกษาทางธรรม ไม่พบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้าน พบว่า 

  1. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า พระสังฆาธิการที่มีพรรษาต่างกัน 
ดังนั้นบทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพระสังฆาธิการที่มีอายุ ระดับการศึกษาโลก และระดับ
การศึกษาทางธรรม ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่  

  2. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ 
พรรษา ระดับการศึกษาโลก และระดับการศึกษาทางธรรม มีบทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิ
การในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 5.2.1 การวิเคราะห์บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมทั้ง 2 ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.72 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าพระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุกเดือนและมีการ
ปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัด ซึ่งพระสงฆ์ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมมี
บทบาทหน้าที่บ าเพ็ญตนไปตามพระธรรมวินัยและตามกฎระเบียบของวัด ซึ่งการท าหน้าที่ของ
พระภิกษุทุกรูปที่อยู่รวมกันในอารามนั้น ๆ มีสิทธิเท่าเทียมกันในการช่วยเหลือท าหน้าที่ดูแลรักษา 
และด าเนินการให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพระภิกษุแต่ละรูป เป็นไปตามหลักธรรมวินัยให้ถูกต้องตาม
พุทธบัญญัติ ซึ่งในการอยู่รวมตัวกันเป็นจ านวนมากจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ในหมู่คณะสงฆ์ ให้คณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยและตามกฎหมาย เพ่ือความเจริญ
แห่งพระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ จึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ ความสามารถ ในหลาย ๆ ด้านทั้งทางธรรม และทางโลก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวว่า การปกครองคณะสงฆ์เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปกครองของรัฐบาล สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะ
สงฆ์ทางมหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลง จะท าให้การบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร 
สุธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองพระสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี” 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดราชบุรี  เป็นไปโดย
ถูกต้องตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์ ในด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย พระ
สังฆาธิการยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลักการปกครองสูงสุด เสมือนเป็นธรรมนูญสูงสุดทางการปกครอง 
ซึ่งเป็นหลักความประพฤติที่พระภิกษุถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและในด้านการปกครองตามกฎหมาย
คณะสงฆ์พระสังฆาธิการมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย จึงปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ซึ่งฐานรองรับให้พระธรรมวินัยเพ่ือสะดวกต่อการปฏิบัติงานพระศาสนา ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับภารกิจ 6 ประการ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อย, การศาสนศึกษา, การศึกษา
สงเคราะห์, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา, การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ และผู้วิจัยได้
จ าแนกในแต่ละด้าน มีผลดังนี้ 
 1. ด้านการปกครองตามพระธรรมวินัย พบว่า บทบาทในการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุในสังกัดวัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปาติโมกข์
ทุกเดือนและพระสังฆาธิการจัดให้พระภิกษุท าวัดสวดมนต์ เช้า-เย็น ตลอดทั้งปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
พระสังฆาธิการได้มีการจัดประชุม อบรม ในการออกกฎระเบียบวินัยและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
พระภิกษุ สามเถร โดยค านึงถึงผู้ปฏิบัติตาม ให้มีความเคร่งครัดในกฎ ระเบียบวินัย เป็นประจ า 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า วินัย คือ ระเบียบแบบแผน 
กฎเกณฑ์แบบต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยอาศัยหลักธรรมค าสอนนั้น ๆ และเพ่ือท าให้หลักธรรมค าสอนที่
พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นั้นให้เกิดผลเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาและเกื้อกูลการน าไปสู่จุดหมายของพระ
ธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูโกศลศาสนวงค์ (เสือน มนตรีวงษ์) 
ได้วิจัยเรื่อง บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรี
สะเกษ ในการศึกษา ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบทบาทการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ผู้บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตามพระธรรมวินัย การออก
กฎข้อบังคับแต่ละครั้งไม่ค านึงถึงผู้ปฏิบัติตาม ควรมีการจัดประชุมและอบรมผู้บริหารเพ่ือให้สมบูรณ์
ตามพระธรรมวินัย โดยมีการออกกฎข้อบังคับให้สอดคล้องกับผู้ปฏิบัติตามก าหนด ให้พระสงฆ์ได้
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับการปกครองคณะสงฆ์ ทุกระดับชั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยและประพฤติปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎของมหาเถรสมาคม ที่ได้วาง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ เป็นการช่วยในด้านการปกครองของคณะสงฆ์ในระดับชั้นต่าง ๆ ให้เกิดความผาสุก
แห่งหมู่คณะสงฆ์ และความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครู
ปลัดทนากร วรณาโณ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีบทบาทอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสังฆาธิการมีบทบาทอยู่ในระดับ
มากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 1) จัดประชุมพระภิกษุสามเณรเพ่ืออบรมสั่งสอนด้านปฏิบัติ
ตามหลักพระธรรมวินัยอย่างสม่ าเสมอ 2) การเป็นปูชนียบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดี มีบุคลิกภาพน่า
เลื่อมใส สร้างแรงบันดาลใจแก่พุทธศาสนิกชนได้ 3) การจัดการทรัพย์สินหรือศาสนสมบัติภายในวัดมี
การจัดการที่เป็นระบบ 4) การออกกฎ ระเบียบการปกครองภายในวัดที่สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน
และเป็นธรรม 5) การระงับอธิกรณ์หรือการวินิฉัยปัญหาเพ่ือยุติเหตุหรือการลงนิคหกรรม ที่เป็นธรรม
แก่ทุกฝ่ายและ 6) การจัดโครงสร้างการปกครองภายในวัดอย่างเป็นระบบตามล าดับ 

  2. ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พบว่า บทบาทในการปกครอง
ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ พระสังฆาธิการมีการปกครองพระภิกษุสามเณรให้ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัด และพระสังฆาธิการส่งเสริมให้พระภิกษุบ ารุงรักษาและจัดกิจการศาสนสมบัติของ
วัด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า พระสังฆาธิการได้มีการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเถรในวัดได้รับความรู้ ตาม
พระราชบัญญัติสงฆ์ และให้ปฏิบัติตามคณะสงฆ์อย่างเคร่งครัดเป็นประจ า โดยมีเจ้าคณะหรือเจ้า
อาวาสปกครองพระภิกษุ สามเถรตามกฏระเบียบนั้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระเทพปริยัติสุธี 
(วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) ได้กล่าวว่า ระเบียบการปฏิบัติปกครองคณะสงฆ์ ก าหนดให้มีเจ้าคณะ
มหานิกาย และเจ้าคณะธรรมยุตปกครองบังคับบัญชาวัด และพระภิกษุสามเณรในนิกายนั้น ๆ โดยมี
แบบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตาม
ก าหนดในกฎหมายเถรสมาคม และก าหนดให้พระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามล าดับชั้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครอง
พระสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การปกครองตามกฎหมายคณะสงฆ์ 
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ได้แก่ ควรเผยแพร่เนื้อหาในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ข้อบังคับและกฎหมายเถรสมาคมให้ภิกษุและ
สามเณรในปกครองได้รับทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บรรพชา/อุปสมบทใหม่ ควรเปิดโอกาสให้
พระภิกษุในปกครองมีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติในการร่วมกันของหมู่คณะ 
และควรสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสังฆาธิการกับภิกษุสามเณรในปกครอง โดยเน้นใช้การปกครอง
ในลักษณะบิดาปกครองบุตร มิใช่การปกครองในลักษณะผู้มีอ านาจปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา 
 5.2.2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามอายุ พรรษา ระดับการศึกษาทางโลกและระดับ
การศึกษาทางธรรม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. จากสมมติฐานที่ว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุต่างกัน มีบทบาทการปกครองของพระ
สังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัย พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีบทบาทใน
การปกครองจ าแนกตามอายุโดยรวมใน 2 ด้านนั้น ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากอายุของพระสังฆาธิ
การจะไม่ส่งผลต่อบทบาทในด้านการปกครองเพราะไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตามต้องปฏิบัติตามหลักพระ
ธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อบทบาทการ
ปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยร่วมแล้วไม่มีความแตกต่าง
กัน ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจัย พระครูเมธีธรรมานุยุต (ถาวร สุธมฺโม) ผลการทดสอบสมติฐานของ
การวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุและพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
การปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการใน จังหวัดราชบุรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 

  2. จากสมมติฐานที่ว่า พระสังฆาธิการที่มีพรรษาต่างกัน มีบทบาทการปกครองของ     
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 
 ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
บทบาทในการปกครองจ าแนกตามพรรษาโดยรวม 2 ด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้  อธิบายได้ว่า พระภิกษุที่มีพรรษาต่างกัน มี
ส่วนส าคัญในการสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาวัดแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะว่าบทบาทและงาน
ของพระสงฆ์ที่มีระดับพรรษาต่างกันนั้น มีความเข้าใจในบทบาทในการปกครองพระสงฆ์และความรู้
ความสามารถในหลักการบริหารการปกครองที่จะเอ้ือประโยชน์ต่าง ๆ พรรษาอายุกาลการบริหาร
ต่างกันย่อมมองวิธีการบริหารที่แตกต่างกัน 
  3. จากสมมติฐานที่ว่า พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีบทบาท
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
บทบาทในการปกครองจ าแนกตามระดับการศึกษาทางโลก  โดยภาพรวมใน 2 ด้าน ไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัย พระครูสังวรสาธุวัตร (ส ารวย ส วโร) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระ
สังฆาธิการ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติโดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางบาลีและ
วุฒิการศึกษาทางสามัญ มีผลให้ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการด้าน
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การปกครองคณะสงฆ์อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ไม่แตกต่างกัน จึงเป็นการปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัยที่ตั้งไว้ 
  4. จากสมมติฐานที่ว่า พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีบทบาท
การปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แตกต่างกัน  

 ผลการวิจัย พบว่า พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มี
บทบาทในการปกครองจ าแนกตามระดับการศึกษาทางธรรมโดยรวมใน 2 ด้าน ไมแ่ตกต่างกัน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประกิต บุญมี ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมและวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 

5.2.3 การวิเคราะห์เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 เสนอแนวทางการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม : ศึกษากรณีของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมในด้านการปกครอง พบว่า ควรจัดให้มี
การอบรมแก่ภิกษุสามเณรและลูกศิษย์วัดเป็นประจ า ให้พระภิกษุมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
วางกฎ ระเบียบ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ควรกล่าวยกย่องชมเชยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบกิจวัตรเป็นประจ าและควรจัดให้มีการอบรมแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบของ
คณะสงฆ์ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยผู้วิจัยได้ข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลดังกล่าว
มาแล้ว สามารถสรุปผลเป็นข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 1. ควรมีการรักษาและพัฒนาการปฏิบัติตามหลักพระวินัยพระธรรมวินัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. ควรพัฒนาให้พระภิกษุในการปกครองมีส่วนร่วมในการก าหนด กฎ ระเบียบ และ
ข้อปฏิบัติในการร่วมกันของหมู่คณะ  
 3. ควรจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงานของคณะสงฆ์ให้เป็นระบบ โดยออกแบบ
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละเขตพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลการวิจัยความคิดเห็นของพระสังฆาธิการที่มีบทบาทในการ
ปกครองพระภิกษุสงฆ์ในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 
ดังนี้   
 1. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการตามหลักพระ
ธรรมวินัยเปรียบเทียบกับต่างพ้ืนที่ 
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 2. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการอบรมความรู้ให้ กับ
ประชาชนในพื้นท่ีตนเองกับต่างพ้ืนที่ 
 3. ควรมีการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทในการปกครองของพระสังฆาธิการตามหลัก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์เปรียบเทียบกับต่างพ้ืนที่ 
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
  
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 79 ตอนที่ 115 ฉบับพิเศษ หน้า 29/31 ธันวาคม 2505 พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตราที่ 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505” 
 มาตราที่ 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 มาตราที่ 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 
 มาตราที่ 4 ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญยัตินี้ใช้บังคับบรรดากฎกระทรวง 
สังฆาณัติ กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับ และระเบียบเกี่ยวกับคณะ
สงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกาศพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พระบัญชาสมเด็จ
พระสังฆราช ข้อบังคับหรือระเบียบของมหาเถรสมาคมยกเลิก หรือมีความอย่างเดียวกันหรือขัดหรือ
แย้งกันหรือกล่าวไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 มาตราที่ 5 เพ่ือประโยชน์แห่งมาตราที่ 4 บรรดาอ านาจหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในสังฆาณัติ 
กติกาสงฆ์ กฎองค์การ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของพระภิกษุต าแหน่งใดหรือคณะกรรมการสงฆ์ใดซึ่งไม่มีในพระราชบัญญัตินี้ ให้มหา
เถรสมาคมมีอ านาจก าหนดโดยกฎมหาเถระสมาคมให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพระภิกษุต าแหน่งใด รูป
ใดหรือหลายรูปร่วมกันเป็นคณะตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 มาตราที่ 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวดที่ 1 

สมเด็จพระสังฆราช 
 

 มาตราที่ 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
 มาตราที่ 8 สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายกทรงบัญชาการ
คณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระธรรมวินัย
และกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตราที่ 9 สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
 มาตราที่ 10 ในเมื่อไม่มีสมเด็จพระสังฆราช ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดย
พรรษาปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
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 ในเมื่อสมเด็จพระสังฆราชจะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือไม่อาจทรง
ปฏิบัติหน้าที่ได้ สมเด็จพระสังฆราชจะได้แต่งตั้งให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติ หน้าที่
แทน ถ้ามิได้ทรงแต่งตั้งไว้ ให้สมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ
พระสังฆราช 
 ในกรณีสมเด็จพระราชาคณะซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จ
พระสังฆราชไม่อาจปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ ให้สมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืนผู้มีอาวุโสสูงสุด
โดยพรรษาปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้  
 มาตราที่ 11 สมเด็จพระสังฆราชพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (1) มรณภาพ 
 (2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
 (3) ลาออก 
 (4) ทรงพระกรุณาโปรดให้ออก 
 

หมวดที่ 2 
มหาเถรสมาคม 

 
 มาตราที่  12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการโดยต าแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่งและพระราชา
คณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่ต่ ากว่าสี่รูปและไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการ 
 มาตราที่ 13 ให้อธิบดีการศาสนาเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมโดยต าแหน่งและให้กรม
ศาสนาท าหน้าที่ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
 มาตราที่ 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปแีละอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
 มาตราที่ 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 14 กรรมการมหาเถร
สมาคมซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (1) มรณภาพ 
 (2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
 (3) ลาออก 
 (4) สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาให้ออก 

 มาตราที่ 16 ในเมื่อประธานกรรมการมหาเถรสมาคมไม่อาจมาประชุมหรือไม่อยู่ในที่
ประชุมมหาเถรสมาคมและมิได้มอบหมายให้สมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน ให้
มหาเถรสมาคมแต่งตั้งสมเด็จพระราชาคณะรูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน การประชุมมหาเถรสมาคม
เพ่ือการแต่งตั้งนี้ ให้กรรมการซึ่งสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยพรรษาเป็นประธานแห่งที่
ประชุม 
 มาตราที่ 17 การประชุมมหาเถรสมาคมต้องมีกรรมการโดยต าแหน่งและกรรมการโดยการ
แต่งตั้งรวมกันมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 
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 มาตราที่ 18 มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ปกครองสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพ่ือการนี้
ให้มีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับวางระเบียบหรือออกค าสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับก า
หมายและพระธรรมวินัย ใช้บังคับได้ 
 มาตราที่ 19 การแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมและการให้กรรมการมหาเถรสมาคมออก
จากต าแหน่ง ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช 
 

หมวดที่ 3 
การปกครองคณะสงฆ์ 

 
 มาตราที่ 20 การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถร
สมาคม 
 มาตราที่ 21 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

  (1) ภาค 
 (2) จังหวัด 
 (3) อ าเภอ 
 (4) ต าบล 

 จ านวนและเขตปกครองดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 มาตราที่  22 การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั้น
ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

 (1) เจ้าคณะภาค 
 (2) เจ้าคณะจังหวัด 

 (3) เจ้าคณะอ าเภอ 
 (4) เจ้าคณะต าบล 

 มาตราที่ 23 การแต่งตั้ง ถอดถอนพระอุปัชฌาย์  เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืน ๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
 

หมวดที่ 4 
นิคหกรรมและการสละสมณเพศ 

 
 มาตราที่ 24 พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระท าการล่วงละเมิดพระธรรมวินัย 
และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย 
 มาตราที่  25 ภายใต้บังคับมาตรา 24 มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎหมาเถรสมาคม
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือให้การลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อง สะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม และให้ถือว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายที่มหาเถรสมาคมให้มหาเถรสมาคมหรือพระภิกษุ
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ผู้ปกครองสงฆ์ต าแหน่งใดเป็นผู้มีอ านาจลงนิคหกรรมแก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยกับทั้ง
การก าหนดให้การวินิจฉัยการลงนิคหกรรมให้เป็นอันยุติในชั้นใด ๆ นั้นด้วย 
 มาตราที่ 26 พระภิกษุใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีค าวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับ
นิคหกรรมให้สึก ต้องสึกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบค าวินิจฉัยนั้น 
 มาตราที่ 27 พระภิกษุรูปใดต้องค าวินิจฉัยให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก ไม่ยอมรับนิคหกรรม
นั้นหรือประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ หรือไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่งกับทั้งไม่มีที่อยู่
เป็นหลักแหล่ง มหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉัยและมีค าสั่งให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ 
 มาตราที่ 28 พระภิกษุใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องสึกภายใน
สามวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด 
 มาตราที่ 29 พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เมื่อพนักงานสอบสวน
หรือพนักงานอัยการไม่เห็นสมควรให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าอาวาสแห่งวัดที่พระภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับ
มอบตัวไว้ควบคุม หรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าอาวาสรับตัวไปควบคุม หรือพระภิกษุรูป
นั้นมิได้สังกัดในวัดใดวัดหนึ่ง ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศ
เสียได้ 
 มาตราที่ 30 เมื่อจะต้องจ าคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาล ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลมี
อ านาจด าเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณ
เพศนั้น 
 

หมวดที่ 5 
วัด 
 

 มาตราที่ 31 วัดมีสองอย่าง 
 (1) วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 

 (2) ส านักสงฆ์ 
 มาตราที่ 32 การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตราที่ 33 ที่วัดและที่ซึ่งข้ึนต่อวัด มีดังนี้ 

  (1) ที่วัด คือที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น 
  (2) ที่ธรณีสงฆ์ คือที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด 
  (3) ที่กัลปนา คือท่ีซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา 

 มาตราที่ 34 ที่วัดและธรณีสงฆ์จะโอนกรรมสิทธิ์ได้ก็แต่โดยพระราชบัญญัติและห้ามมิให้
บุคคลใดยกยกอายุความขึ้นต่อสู้กับวัดในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ 
 มาตราที่ 35 ที่วัดและธรณีสงฆ์เป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
 มาตราที่ 36 วัดหนึ่งให้มีเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง และถ้าเป็นการสมควรจะให้มีรองเจ้าอาวาส
หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสด้วยก็ได้ 
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 มาตราที่ 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้ 
 (1) บ ารุงวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 

 (2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ านักอาศัยใน
วัดนั้นปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม 

 (3) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
 (4) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล 

 มาตราที่ 38 เจ้าอาวาสมีอ านาจดังนี้ 
 (1) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยในวัด 
 (2) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจากวัด 

 (3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมีที่อยู่หรือพ านักอาศัยในวัด ท างานภายใน
วัดหรือให้ท าทัณฑ์บนหรือให้ขอขมาโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดค าสั่งเจ้า
อาวาสซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคะสั่งของมหา
เถรสมาคม 
 มาตราที่ 39 ในกรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสหรือเจ้าอาวาสมาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้ง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ให้ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสมีอ านาจและหน้าที่เช่นเดียวกับเจ้าอาวาส 

 
หมวดที่ 6 

ศาสนสมบัติ 
 

 มาตราที่ 40 ศาสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท 
 (1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่ทรัพย์สินของพระศาสนาซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง 
 (2) ศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ทรัพย์สินของวัดใดวัดหนึ่ง 

 มาตราที่ 41 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณประจ าปีของศาสนสมบัติกลางด้วย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมและเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้งบประมาณนั้นได้ 
 

หมวดที่ 7 
บทก าหนดโทษ 

 
 มาตราที่ 42 ผู้ใดที่ฝ่าฝืนมาตราที่ 26 มาตรา 27 วรรคสอง หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน 
 มาตราที่ 43 ผู้ใด 
  (1) หมดสิทธิที่จะรับบรรพชาอุปสมบทโดยต้องปาราชิกมาแล้ว  แต่มารับ
บรรพชาอุปสมบทโดยปิดบังความจริง 
  (2) ต้องปาราชิกแล้วไม่ละการแต่งกายอย่างเพศบรรพชิต ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน 
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 มาตราที่ 44 ผู้ใดใส่ความคณะสงฆ์ไทย อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทหรือจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

หมวดที่ 8 
เบ็ดเตล็ด 

 
 มาตราที่ 45 ให้ถือว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์
และไวยาวัจกร เป็นเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตราที่ 46 การปกครองคณะสงฆ์อ่ืนนอกจากคณะสงฆ์ไทยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 50 ก หน้า 1 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลที่ 10 มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติท า
หน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตราที่ 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
 มาตราที่ 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
 มาตราที่ 3 ให้ยกเลิกความในมาตราที่ 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“มาตรา
ที่ 5 ตรี เพ่ือให้การอุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลการปกครองคณะสงฆ์
เป็นไปเพ่ือส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและมีการ
รักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการแต่งตั้ง สถาปนาและถอด
ถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์และแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้” 
 มาตราที่ 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคเจ็ดของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 “ความในมาตรานี้ไม่
กระทบกระเทือนพระราชอ านาจที่จะทรงพระกรุณาโปรด หรือมีพระราชวินิจฉัยให้ปฏิบัติเป็นประการ
อ่ืน” 
 มาตราที่ 5 ให้ยกเลิกความในมาตราที่ 12 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา 
12 มหาเถรสมาคมประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการโดย
ต าแหน่งและกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินยี่สิบรูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งจากสมเด็จพระราชาคณะ 
พระราชาคณะหรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การ
ปกครองคณะสงฆ์ การแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง และการด าเนินการตามมาตรา 15 (4) และวรรคสอง ให้
เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยจะทรงปรึกษาหารือกับสมเด็จพระสังฆราชก่อนก็ได้” 
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 มาตราที่ 6 ให้ยกเลิกความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และให้
ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตราที่ 14 กรรมการมหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่ตั้งอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปแีละอาจได้รับการแต่งตั้งต่ออีกได้” 
 มาตราที่ 7 ให้ยกเลิกความในมาตราที่ 15 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตราที่ 15 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตราที่ 14 กรรมการ
มหาเถรสมาคมซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

 (1) มรณภาพ 
 (2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
 (3) ลาออก 
 (4) พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการให้ออก 

 ในกรณีที่กรรมการมหาเถรสมาคมพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ พระมหากษัตริย์
อาจทรงแต่งตั้งพระภิกษุตามมาตรา 12 รูปใดรูปหนึ่งเป็นกรรมการแทน 
 กรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามความในวรรคสองให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน” 
 มาตราที่ 9 ให้ยกเลิกความในมาตราที่ 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“มาตรา
ที่ 20/1 เพ่ือประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีเจ้าคณะใหญ่ปฏิบัติ
หน้าที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
 ภายใต้บังคับมาตรา 20/2 การแต่งตั้งและการก าหนดอ านาจหน้าที่เจ้าคณะ
ใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีก าหนดในกฎมหาเถรสมาคม” 
 มาตราที่ 10 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 20/2 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
“มาตรา 20/2 การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชด าริเป็นประการ
ใด ให้ด าเนินการไปตามพระราชด ารินั้น ส าหรับการแต่งตั้งและถอดถอนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่ง
ปกครองคณะสงฆ์ต าแหน่งอ่ืน ให้ด าเนินการไปตามพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่จะมีพระราชด าริเป็น
ประการอื่น” 
 มาตราที่ 11 ให้กรรมการมหาเถระสมาคมซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไป จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. พระมหาวีระชาติ ปิยวณฺโณ, ดร. 
 วุฒิการศึกษา  Ph. D. (Political Science) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
2. รศ. ดร. มานพ นักการเรียน 
 วุฒิการศึกษา  Ph. D. (Political Science) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
3. ดร. บานชื่น นักการเรียน 
 วุฒิการศึกษา  Ph. D. (Political Science) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
    วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
 
4. พระครูพิพัฒน์ศีลาจารย์ 
 วุฒิการศึกษา  Ph. D. (Political Science) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม 
 
5. พระพิพัฒน์ศึกษากร (พนม รตนาโภ) 
 วุฒิการศึกษา  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 
 ต าแหน่งปัจจุบัน  เจ้าคณะอ าเภอสามพราน 
 
 





















 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

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

 
ค ำชี้แจง โปรดตอบค ำถำมให้ครบทุกข้อ โดยใส่เครื่องหมำย  ลงในช่อง (  ) หน้ำข้อควำมที่ตรงกับ
ควำมเป็นจริงหรือควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุดระดับหรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้ได้ควำม
สมบูรณ์ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นควำมลับ แต่จะน ำไปวิเครำะห์เพื่อน ำผลกำรวิจัยเท่ำนั้น 
 แบบสอบถำมฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ค ำถำมเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชำกรของผู้ให้ข้อมูล 
  ตอนที่ 2 ค ำถำมเกี่ยวกับบทบำทกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำรในเขตอ ำเภอสำม
พรำน จังหวัดนครปฐม 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำกำรบทบำทกำรปกครองของพระสังฆำธิกำรในเขต
อ ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 
  ขอขอบคุณกำรอนุเครำะห์ให้ควำมร่วมมือของท่ำน ผู้ตอบแบบสอบถำมทุกท่ำนที่เสียสละ
เวลำอันมีค่ำของท่ำนที่ตอบแบบสอบถำมชุดนี้ ซึ่งผู้วิจัยคำดว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งใน
กำรปรับปรุงกำรพัฒนำกำรบทบำทกำรปกครองของพระสังฆำธิกำรในเขตอ ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม ให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
พระคำมัลโมนิ  โกวิโท (จักมำ) 

ผู้วิจัย 
นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรปกครอง 

บัณฑิตวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  
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                  ส าหรับผู้วิจัย 
    เลขที่แบบสอบถาม………………….               1    2   3 
                        
ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรของผู้ให้ข้อมูล 
1. อาย ุ            4
 (  ) 1. 20 - 40 ปี   (  ) 2. 41 - 60 ปี   

 (  ) 3. 61 ปีขึ้นไป   
 
2. พรรษา           5 
 (  ) 1. 1 - 10 พรรษำ   (  ) 2. 11 - 20 พรรษำ     

(  ) 3. 21 พรรษำขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษาทางโลก         6 
 (  ) 1. ต่ ำกว่ำปริญญำตรี   (  ) 2. ปริญญำตรี    
 (  ) 3. ปริญญำโทขึ้นไป 
 
4. ระดับการศึกษาทางธรรม         7 
 (  ) 1. นักธรรมชั้นตรี   (  ) 2. นักธรรมชั้นโท    
 (  ) 3. นักธรรมชั้นเอก 
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ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
   จังหวัดนครปฐม 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับบทบาท 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย  

1 พระสังฆำธิกำรจัดให้พระภิกษุในสังกัด
วัดลงอุโบสถกรรมฟังพระปำติโมกข์ทุก
กึ่งเดือน 

     
8 
 

2 พระสังฆำธิกำรจัดให้พระภิกษุท ำวัด
สวดมนต์ เช้ำ-เย็น ตลอดทั้งปี 

     9 
 

3 พระสังฆำธิกำรให้ควำมสะดวกตำม
สมควรในกำรบ ำเพ็ญกุศล 

     10 
 

4 พระสังฆำธิกำรให้กำรอบรมแก่ภิกษุ
สำมเณรและศิษย์วัดเป็นประจ ำ 

     11 
 

5 พระสังฆำธิกำรให้สนับสนุนกำรศึกษำ
พระปริยัติธรรมแผนธรรมแก่พระภิกษุ
ที่อยู่ในกำรปกครอง 

     
12 
 

6 พระสังฆำธิกำรให้กำรช่วยเหลือเกื้อกูล
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของพุทธบริษัท 

     13 
 

7 พระสังฆำธิกำรให้มีกำรประชุมพระภิกษุ
สำมเณรเพื่ออบรมสั่งสอนด้ำนข้อวัตร
ปฏิบัติตำมหลักพระธรรมวินัย 

      
14 
 

8 พระสังฆำธิกำรเข้ำร่วมประชุมพระ
สังฆำธิกำรประจ ำเดือนที่ผู้บัญชำเหนือ
ตนจัดประชุม 

     
15 
 

9 พระสังฆำธิกำรให้ดูแลกำรจัดงำน
ภำยในวัดให้ เป็นไปตำมแบบแผน
ประเพณีอันดีงำม 

     
16 
 

10 พระสังฆำธิกำรจัดให้มี กำรท ำบัญชี 
รับ-จ่ำย อย่ำงเป็นระบบ และ โปร่งใส 

     17 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับบทบาท 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
11 พระสังฆำธิกำรออก กฎ ระเบียบใน

กำรอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
     18 

 
12 พระสังฆำธิกำรจัดประชุมพระภิกษุ

สำมเณรเพ่ือชี้แจงระเบียบตำมวำระ
ต่ำง ๆ 
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13 พระสังฆำธิกำรควบคุม ดูแล พระภิกษุ
ให้ปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย 

     20 
 

14 พระสังฆำธิกำรระงับอธิกรณ์ วินิจฉัย
ปั ญ ห ำ  เพ่ื อ ยุ ติ เห ตุ  ห รื อ ก ำรล ง
นิคหกรรม 
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15 พระสังฆำธิกำรจัดศำสนสมบัติของวัด
ให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง 

     22 
 

16 พระสังฆำธิกำรก ำกับดูแล จัดกำรศำ
สนสมบัติของวัดให้มีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และมีควำมมั่นคงแข็งแรง 

     
23 
 

17 พระสังฆำธิกำรจัดให้มีกำรอบรมแก่
ประชำชนในพื้นท่ีเป็นประจ ำ 

     24 
 

18 พระสังฆำธิกำรจัดให้มี กำรส่งเสริม 
กำรศำสนศึกษำ กำรศึกษำสงเครำะห์ 
กำรเผยแผ่ กำรสำธำรณูปกำร กำรสำ
ธำรณสงเครำะห์ 

     
25 
 

19 พระสังฆำธิกำรส่งเสริมให้พระภิกษุ
บ ำรุงรักษำ และจัดกิจกำรศำสนสมบัติ
ของวัด 

     
26 
 

20 มีกำรปกครองพระภิกษุ สำมเณรให้
ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของวัด 

     27 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
 จังหวัดนครปฐม 
 1. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรปกครองตำมหลักพระธรรมวินัย อย่ำงไร 
 ................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2. ข้อเสนอแนะด้ำนกำรปกครองตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ อย่ำงไร 
 ................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่ำงยิ่งที่ให้ควำมร่วมมือ 
พระคำมัลโมนิ  โกวิโท (จักมำ) 

นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรปกครอง 
บัณฑิตวิทยำลัย 

มหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 

 

 

ค าชี้แจง 
 ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์นี้ตามความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

มากที่สุดข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับจะไม่ถูกน ามาเผยแพร่ให้ได้รับผลกระทบหรือ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่จะน าไป 
วิเคราะห์ เพ่ือน าผลการวิจัยไปปรับปรุงในส่วนที่ เกี่ยวกับบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ด้วยการกรอกข้อความลงใน 
  ช่องว่างตามความเป็นจริงเท่าท่ีสามารถเปิดเผยได้ 

 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขต
  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 1 ปัจจัยบุคคลของพระสังฆาธิการผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
 เลขที่แบบสัมภาษณ์………………… 
 1. ชื่อ.................................... ฉายา ................... ........นามสกุล ....................... .          
  อายุ..................ปี........................ พรรษา………………..  
 การศึกษา (  ) นักธรรม.................................(  ) สามัญศึกษา......................................  
  (  ) เปรียญธรรม...........................(  ) อื่นๆ.................................................. 
 ต าแหน่งทางคณะสงฆ์....................................................................  
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 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการปกครองของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม 
 1. ท่านมีแนวทางการพัฒนาบทบาทด้านการปกครองตามหลักพระวินัยอย่างไร 
อธิบายอย่างละเอียด? 
 1) .....................................................................................................................  
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
 2) ........................................................................................ ............................... 
...................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 3) ........................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ............................................................... 
 2. ท่านมีแนวทางการพัฒนาบทบาทด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติ อย่างไร 
อธิบายอย่างละเอียด? 
  1) .................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ...................................
.............................................................................. .................................................................................. 
  2) ........................................................................................ ............................. 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 3) ........................................................................................ ............................. 
....................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 

ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเป็นอย่างสูงในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสนี้ 
พระคามัลโมนิ  โกวิโท (จักมา) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการปกครอง 
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ ์
 
1. พระครูจินดากิจจานุรักษ์ ครุธมฺโม (ทวี)  นักธรรมชั้นเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
      เจ้าคณะต าบลบางช้าง วัดจินดาราม 

(สัมภาษณ,์ 11 กรกฎาคม 2562) 
2. พระครูจารุวัฒนคุณ จารุวณฺโณ (หลีกอาญา) นักธรรมชั้นเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

เจ้าคณะต าบลไร่ขิง วัดหอมเกร็ด 
(สัมภาษณ,์ 11 กรกฎาคม 2562) 

3. พระครูวรดิตถานุยุต คเวสโก (สังเวย)   นักธรรมชั้นเอก ปริญญาโท มหาบัณฑิต 
เจ้าคณะต าบลบ้านใหม่ วัดท่าพูด  
(สัมภาษณ,์ 11 กรกฎาคม 2562) 

4. พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ (จือตรัด)   นักธรรมชั้นเอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 
เจ้าคณะต าบลยายชา วัดทรงคนอง 
(สัมภาษณ,์ 12 กรกฎาคม 2562) 

5. พระปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโฒ (เชียงของ)     นักธรรมชั้นเอก ปริญญาตรี 
เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอสามพราน 
วัดบางช้างเหนือ 
(สัมภาษณ,์ 12 กรกฎาคม 2562) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผนวก ช 
รูปภาพการให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ภาพที่ 1 
 

 
สัมภาษณ์เชิงลึก พระครูจินดากิจจานุรักษ์ ครุธมฺโม (ทวี) 

นักธรรมช้ันเอก เจ้าคณะต าบลบางช้าง วัดจินดาราม 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
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ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ภาพที่ 2 
 

 
 

สัมภาษณ์เชิงลึก พระครูจารวัุฒนคุณ จารุวณฺโณ (หลีกอาญา) 
นักธรรมช้ันเอก เจ้าคณะต าบลไร่ขิง วัดหอมเกร็ด 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
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ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ภาพที่ 3 
 

 
 

สัมภาษณ์เชิงลึก พระมหาสมเกียรติ เตชวณฺโณ (จือตรัด) 
นักธรรมช้ันเอก เจ้าคณะต าบลยายชา วัดทรงคะนอง 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 
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ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ภาพที่ 4 
 

 
 

สัมภาษณ์เชิงลึก พระครูวรดิตถานุยุต คเวสโก (สังเวย) 
นักธรรมช้ันเอก เจ้าคณะต าบลบ้านใหม่ วัดท่าพูด 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
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ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ภาพที่ 5 
 

 
 

สัมภาษณ์เชิงลึก พระปลัดการุณย์ ฐิตธมฺโฒ (เชียงของ) 
นักธรรมช้ันเอก เลขานุการเจ้าคณะอ าเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
ผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามบทบาทการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของ

คะแนน 
(R ) N

R
IOC


  หมายเหตุ คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1) ด้านการปกครองตามหลักพระธรรมวินัย 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 

2) ด้านการปกครองตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 น ำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 น ำไปใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสมัประสิทธิอ์ัลฟาของครอนบาค 

(Cronbach) 
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ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสทิธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach) 
 

Item-Total Statistics 
 

  Scale  Scale  Corrected Cronbach's 
  Mean  Variance Item  Alpha 
  if Item  if Item  Total  if Item 
  Deleted Deleted Correlation Deleted 
 

A1  68.23  95.357  .146  .905 
A2  69.00  96.621  .047  .908 
A3  69.17  93.316  .343  .901 
A4  69.60  89.697  .528  .896 
A5  69.23  87.495  .585  .895 
A6  69.63  91.620  .516  .897 
A7  69.67  88.851  .567  .895 
A8  69.17  88.489  .566  .895 
A9  69.00  88.345  .537  .896 
A10  69.67  88.299  .488  .898 
B1  69.03  84.792  .794  .889 
B2  69.07  84.823  .704  .891 
B3  69.47  85.154  .628  .893 
B4  69.63  88.516  .549  .896 
B5  69.30  90.769  .446  .898 
B6  69.20  90.303  .588  .896 
B7  69.73  89.237  .468  .898 
B8  69.60  86.179  .556  .896 
B9  69.17  85.040  .763  .890 
B10  69.17  82.626  .722  .890 
 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30  N of Items = 20 

Alpha = .901 
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ประวัติผูว้ิจัย 
 

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล : พระคามัลโมนิ  โกวิโท (จักมา) 
วัน เดือน ปี เกิด : วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2529 
สถานที่เกิด : รางกาปาน ิอ าเภอเมือง จังหวัดรางกามาติ บังกลาเทศ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ๒๖ หมู่ ๗ ต าบลอ้อมใหญ่ อ าเภอสามพราน 
  จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๖๐ 
การศึกษา 

พ.ศ. 2555 : นักธรรมชั้นเอก 
พ.ศ. 2556 : ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
  วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
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