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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ

สังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมี พรรษา 

ตําแหนงการปกครอง วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ท่ีตางกัน 3) เพ่ือศึกษาปญหา 

อุปสรรคและขอเสนอแนะ ในการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน 556 รูป กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางคือ พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง ทาโร ยามาเน (Taro Yamaneท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 139 รูป และการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป สถิติท่ีใช คือ 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  

ผลการวิจัยพบวา 

1) บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด 

นครศรีธรรมราชโดย รวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

พบวา ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ ดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

รองลงมา ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลาง

ของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

2) แสดงผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา พระสังฆาธิการท่ีมี พรรษา ตําแหนงการปกครอง 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน พบวา โดยรวมท้ัง 4 ดานไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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3) การศึกษาขอมูลสัมภาษณ พบวา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษา

สงเคราะห ในโรงเรียนเปนการจัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุนจุน

เจือชวยเหลือ ดานการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผูกําลังศึกษา 

เลาเรียนอยูดวยทุนและปจจัยตางๆนับเปนงานท่ีพระสงฆมีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแทเพราะ

การสงเคราะหการศึกษาอ่ืนท่ีเจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุท่ัวไป จัดการสงเคราะหเปน การสวน

ตัวหรือเปนรูปคณะสงฆ ไดอีกหลายรูปแบบ ไดแก จัดตั้งทุนสงเคราะหการศึกษา ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การชวยพัฒนาสถานศึกษา การชวยจัดหาอุปกรณการศึกษา ชวยเฉพาะ

บุคคลกําลังศึกษา เปนตน 
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The objectives of this thesis were as follows : 1) To study the role in Sangha’s 

affairs administration of administrative monks on education welfare in Nakhon Si 

Thammarat province. 2) To compare the role in Sangha’s affairs administration of 

administrative monks on education welfare in Nakhon Si Thammarat province in terms 

of period of monkhood, ruling position, formal education and degrees of Dhamma 

study as differently. 3) To study the guideline for the role in Sangha’s affairs 

administration of administrative monks on education welfare in Nakhon Si Thammarat 

province. The population were composed of ecclesiastics monks in Nakhon Si 

Thammarat province totally 556 persons, sample size according to the table of Taro 

Yamane at reliability at 95%, got the sample at the number of 139 persons, and 

qualitative research by in-depth interview from seven informants, The statistics were 

analyzed as follows, frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, t–

test, and F-test. 

The results reveal that  

1) The role in Sangha’s affairs administration of administrative monks on 

education welfare in Nakhon Si Thammarat province by overviews in four aspects are 

at high level, while consider in each aspects from more to less find that the aspect of 

administration is the highest mean and follow up the aspect of education welfare and 

the aspect of temple development for educational center is the lowest mean. 
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2) The comparative result of the role in Sangha’s affairs administration of 

administrative monks on education welfare in Nakhon Si Thammarat province adminis-

trative monks in Nakhon Si Thammarat province (Dhammayut) in terms of period of 

monkhood, ruling position, formal education and degrees of Dhamma study by 

overviews find that there are not different as statistically significance at .05.  

3) The suggestion from interviews reveal that the administration in the 

aspect of education welfare is to study for helping not for religious study only but for 

others also i.e. all monks they work as country development in the aspect of educa-

tion by Sanggha or own self either education for primary, secondary, high school or 

higher education and to help for institute or private etc.  

 

Keywords : Application/ Good governance / administration of administrative monks.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

 

การบริหารกิจการคณะสงฆมีความสําคัญตอการสรางความเขมแข็ง และการดํารงอยูอยาง

ม่ันคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆถือเปนตัวแทนหรือเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

ซ่ึงทําหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจเผยแผสืบสานและถายทอดพระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมา 

สัมพุทธเจา ท่ีไดบัญญัติไว เพ่ือใหผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีประวัติศาสตร

มายาวนานมีสถาบันท่ีอยูคูบานคูเมืองของคน ซ่ึงประเทศไทยประกอบดวย 3 สถาบัน คือสถาบันชาติ 

สถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย โดยเฉพาะสถาบันศาสนาชาวไทย โดยสวนมากไดนับถือ

พระพุทธศาสนามาเปนเวลายาวนานพระพุทธศาสนาจึง ไดเขามีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของคน

ไทยมาทุกยุคทุกสมัยพระสงฆจงมีบทบาทสําคัญท่ีจะทําหนาท่ีเผยแผความรูธรรมะ ใหแกประชาชนได 

รับทราบไดเขาใจและนําไปปฏิบัติการบริหารกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห จึงมีความสําคัญ

ตอการสรางความเข็มแข็งและดํารงอยูอยางม่ันคงของพระพุทธศาสนากับสังคมไทยคณะสงฆถือไดวา

เปนหนึ่งในพุทธบริษัท 4 ท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการทําหนาท่ีเผยแผสืบสานและถายทอดคําสั่ง

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาท่ีพระองค ไดทรงบัญญัติไวเพ่ือใหพุทธบริษัทไดนําเอาพระธรรมคําสั่ง

สอนไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชน สูงสุดตอตนเองและสังคมการท่ีพระสงฆมีบทบาทหลัก

ในการเผยแผพระธรรมคําสอนถือเปนหนาท่ีหลักท่ีพระสงฆท่ีตองทําใหเกิดใหมีข้ึนพระสงฆจะตอง

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเพ่ือสรางภาพลักษณ แหงความศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนและเปน

แรงจูงใจใหพุทธศาสนิกชนหันมาเขาวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพ่ือท่ีจะเพ่ิมพูนศักยภาพในชีวิตและ

พัฒนาจิตใจใหผองใสสามารถท่ีจะดํารงชีวิตอยูใน สังคมปจจุบันอยางมีความสุข 

พระสังฆาธิการเปนผูปกครองดูแลคณะสงฆในเขตปกครองและวัดใหเปนไปตามพระธรรม

วินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติประกาศ และพระบัญชาสมเด็จพระ 

สังฆราช มีหนาท่ีควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงามของคณะ สงฆจัดการและพัฒนา 

การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะหการเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณ

สงเคราะหใหเปนไปดวยดี พระสังฆาธิการจึงมีความสําคัญในการดูแลพระภิกษุสามเณรดูแลวัดใหเปน

ระเบียบ เรียบรอย ใหพระภิกษุสามเณร มีจริยาวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย 

นับวาพระสังฆาธิการเปนผูจรรโลง พระพุทธศาสนาใหยั่งยืน ดูแลความประพฤติ ปฏิบัติของพระภิกษุ
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สามเณร มิใหออกนอกพระธรรมวินัยและพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจาอาวาส รองเจาอาวาส และ

ผูชวยเจาอาวาส จะตองบํารุงรักษาจัดการวัด และสมบัติของวัด ใหเปนไปโดยเรียบรอย ปกครองและ

สอดสองให บรรพชิตและคฤหัสถ ท่ีพนักอยูในวัดปฏิบัติตามพะธรรมวินัย และเปนธุระในการศึกษา 

อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แกบรรพชิตและคฤหัสถ ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญ

กุศลซ่ึงจะเห็นวาพระสังฆาธิการ เปนผูขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆและการพระพุทธศาสนา

ใหปฏิบัติถูกตองเปนประโยชนท้ังงานการศาสนศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การ 

ศึกษาสงเคราะหและการสาธารณสงเคราะหการศึกษาสงเคราะหเปนการศึกษาท่ีนอกเหนือจากการ 

ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุและสามเณร การศึกษาสงเคราะหนี้ จะชวยใหเด็กเยาวชนและ

ประชาชนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการดําเนินชีวิตอันจะเปนการชวยรักษาความม่ันคงของชาติ

อีกทางหนึ่งพระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดเห็นความสําคัญของการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีดีแก

เยาวชนไดสนับสนุนใหมีการอบรมและสอนธรรมแกเยาวชน ท้ังในวัดและนอกวัด 

การศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนคศรีธรรมราช ยังเปนการศึกษาสงเคราะหกับเด็กเยาวชน 

คือการสงเสริมใหมีการสอบธรรมศึกษา การแจกทุนการศึกษา มีคายคุณธรรมและจริยธรรม แตยังมีการ 

สงเสริมท่ียังไมครอบคลุมท้ังจังหวัดเพราะในดานศักยภาพและปจจัยดานทุนทรัพยเปนสวนสําคัญใน

การดําเนินการ จึงทําใหการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดยังไมโดดเดน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห 

ท่ีคณะสงฆในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาระบบการบริหารกิจ 

การของคณะสงฆจังหวัดนคศรีธรรมราชใหดียิ่งข้ึน เพราะจะทําใหทราบและรูแนวทางปฏิบัติ ทราบถึง

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมี พรรษา ตําแหนงการปกครอง วุฒิการศึกษาสายสามัญ 

และวุฒิการศึกษาทางธรรม ท่ีตางกัน  

1.2.3 เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ

สังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 



3 
 

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

1.3.1 พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีพรรษาตางกัน มีบทบาทการบริหารกิจ 

การคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหแตกตางกัน 

1.3.2 พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีตําแหนงทางการปกครองตางกัน มี

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหแตกตางกัน 

1.3.3 พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีวุฒิการศึกษาสายสามัญตางกัน มี

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหแตกตางกัน 

1.3.4 พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน มี

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหแตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย  

 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” มีการกําหนดขอบเขตท่ีทําการศึกษาวิจัยประกอบดวย 

1.4.1 ขอบเขตดานประชากร  

การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

1) ประชากร ไดแก พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 556 รูป 

2) กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พระสังฆาธิการใน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 139 รูป  

การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป  

1.4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 

ไดแก บทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ดาน ประกอบดวย 

1. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 

2. บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

3. บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข 

4. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูดอยโอกาส 

1.4.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดพ้ืนท่ีในการวิจัย คือ วัดในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 

1.5.1 ทําใหทราบถึงบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.5.2 ทําใหทราบถึงการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

1.5.3 ทําใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในบทบาทการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.5.4 สามารถนําผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชประโยชนโดยใหแนวทางในการพัฒนาการการ

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน

ดานตาง ๆ เพ่ือประโยชนของสังคมสืบไป 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

 

บทบาท หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาตามตําแหนงหนาท่ี

ทางสังคม ท่ีตนดํารงอยูในขณะนั้น ซ่ึงจะตองข้ึนอยู กับสิทธิและหนาท่ีของตําแหนง และยังตองเปนไป

ตามความคาดหวังของตนเอง และผูอ่ืนท่ีเก่ียวของสัมพันธกันดวย 

การศึกษาสงเคราะห  หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลการศึกษาหรือการจัด 

สถานศึกษาภายในวัด เพ่ือสงเคราะหแกเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาเลาเรียนโดยไมขัดตอพระ

ธรรมวินัย อาจเปนโรงเรียนการกุศลในวัด หรือโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเด็กยากจนหรือศูนยศึกษา 

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย หรือศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด ซ่ึงเปนภาระงานดาน 1 ใน 6 ดานของ

การบริหารกิจการคณะสงฆ 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน หมายถึง จัดตั้งกองทุนเพ่ิม 

ทุนแจกทุนสงเคราะหเพ่ือการศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนอยางท่ัวถึงการสนับสนุนสงเสริมดาน 

การศึกษาท้ังในและนอกวัด สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตยอยางครบ 

วงจรและมีประสิทธิภาพ สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียนท้ังในและนอกวัดดวยดี 

สมํ่าเสมออยางตอเนื่อง สนับสนุนสงเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดวยดีอยางมี ประสิทธิภาพ 

ความริเริ่มจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนและแกเยาวชนในชวงปดเทอม 

บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

หมายถึง สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยธรรมและสื่ออุปกรณการเรียนการ

สอน มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษา มีการชวยพัฒนาสถานศึกษาของรัฐและเอกชน มีการ
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ชวยเหลือ ดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน จัดใหมีโครงการสอบธรรม

ศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและประชาชนท่ัวไปดวยความเอาใจใส มีการชวยเหลือกิจการของชุมชนซ่ึง

เปนไป เพ่ือการสาธารณประโยชน  

บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ

อบายมุข หมายถึง จัดใหมีโครงการอบรมพระนักเทศนเพ่ืองานเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมี

ประสิทธิภาพและเพียงพอ มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวดมนตเพ่ือผูใฝ 

ธรรมไวอยางพอเพียง จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนามี

แผนจัดตั้งใหหองสมุดภายในวัด เพ่ือประโยชนแกพระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป มีเทคนิค 

วิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก เชน สงพระไปสอนในโรงเรียน  

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส หมายถึง มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะห 

การศึกษาแกเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น วัดและพระสงฆมีสวนรวมกับประชาชน ในการชวยพัฒนา

สถานศึกษา สงเคราะหชวยเหลือผูประสพภัยตาง ๆ มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวย 

เหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการสงเคราะหผูยากไร มีการ

ประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสรางอาคารเรียน  

การบริหาร หมายถึง ภาระหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีตองใชความรูความสามารถในการ 

ทํางานคณะสงฆเพ่ือไปสูความสําเร็จตามหนาท่ี โดยการวางแผน การจัดองคกร และการควบคุม  

การบริหารกิจการคณะสงฆ  หมายถึง การดําเนินงานในการวางแผนการ การดําเนินงาน

การควบคุมดูแล และการรายงานเก่ียวกับกิจการคณะสงฆและกิจการพระศาสนาใหเปนไปโดยความ

เรียบรอยถูกตองตามหลักพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศของมหาเถร

สมาคมและตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช  

กิจการคณะสงฆ หมายถึง งานท่ีพระสังฆาธิการจะตองปฏิบัติหรือจะตะองกระทําอันเรียก

เปนหนาท่ีทางการปกครองคณะสงฆ ประกอบดวยการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดี

งามของพระภิกษุ (การปกครองคณะสงฆ) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ พระพุทธ 

ศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห ซ่ึงเปนกิจการคณะสงฆ และกิจการพระศาสนา

เปนงานในหนาท่ีขององคกรปกครองคณะสงฆ  

พระสังฆาธิการ หมายถึง ตําแหนงของภิกษุผูปกครองคณะสงฆ ซ่ึงกําหนดตําแหนงในกฎ

มหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแตตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซ่ึงในท่ีนี้หมายเอา

พระสังฆาธิการในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด 

เจคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส หรือผูชวยเจาอาวาส 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการ

วิจัยตามลําดับดังนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ  

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาสงเคราะห  

2.5 ขอมูลเก่ียวกับพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท  
  

คําวา บทบาท (Role) ท่ีใชพูดถึงความคิดทางวิชาการ มี ยอรจ ชิมเมล (George Semmel) 

ใชเปนคนแรกในป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) ตอมาในป ค.ศ.1921 (พ.ศ.2464) ปารค (Park) และเบอร

เกส (Burgess) ใชในบทความเรื่อง “The Self as the Individual Conception of His role” นัก

ทฤษฎีท่ีสําคัญของทฤษฎีบทบาทไดอธิบายขยายความเรื่องนี้ท่ีสําคัญ มีอยู 3 คน คือ ยอรจ มีด 

(George H.Mead) จาค็อบ โมเรโน (Jacob Moreno) และราฟ ลินตัน (Ralph Linton)  

ทฤษฎีบทบาทเปนนททฤษฎียอยในทฤษฎีการกระทําระหวางกันดวยสัญลักษณ (Symbolic 

interaction Theory) โดยกลาวถึงลักษณะของสังคมมนุษยและลักษณะของปจเจกบุคคลแลวย้ําให 

เห็นวา ตัวเชื่อมระหวางมนุษยกับสังคมนั้นก็คือบทบาท สังคมมนุษยคือโรงละคร มนุษยแตละคนคือ 

ตัวแสดงท่ีมีบทบาทชัดเจนสําหรับแสดง มีบทละครเปนตัวกํากับ มนุษยแตละคนมีตําแหนงตาง ๆ 

ชัดเจนท่ีจะตองดํารง มีบรรทัดฐานสังคมควบคุมพฤติกรรม ตัวละครตองเชื่อฟงผูกํากับ มนุษยทุกคน ก็

เชื่อฟงผูมีอํานาจในสังคม ตัวละครแสดงเรื่องราวกับเพ่ือนนักแสดง มนุษยทุกคนก็ปรับตัวใหเขากับ ผู

ชมตองสวมบทบาทผูชมประเภทตาง ๆ (Generalized Others) และประการสุดทายตองอาศัยความรู

ความชํานาญของตนชวยในการแสดงอาศัยศักยภาพของตน และทักษะในการแสดงบทบาทเขาชวย 

เปนสไตลของตนในการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน (พระสนธยา มงฺคลิโก, 2546)  
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ในประเด็นเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทผูวิจัยขอนําเสนอแยกรายละเอียด 

ดังตอไปนี้  

2.1.1 ความหมายของบทบาท  

จากการศึกษาควาในเรื่องความหมายของบทบาทสามารถนําเสนอความหมายของบทบาท 

ไดดังนี้  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542, หนา 602) ไดใหความหมาย บทบาท ไววา การทําตามหนาท่ีท่ี

กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การแสดงพฤติกรรมตามบทบาท 

หรือตําแหนงหนาท่ี  

กรมการศาสนา (2540, หนาคํานํา) ใหความหมายวา บทบาทพระสังฆาธิการระดับเจา

อาวาสวา และกระทรวงศึกษาธิการ ระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวาพระพุทธศาสนา เปน 

ศาสนาประจําชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบไป ก็ดวยจะตองอาศัยพระสังฆาธิการเปนสําคัญ เนื่องดวย

พระสังฆาธิ การเปนผูใกลชิดกับประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสซ่ึงเปนท่ีเคารพ 

และเลื่อมใส ศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆเจาอาวาสจึงมีอํานาจหนาท่ีในการ

บริหารและ จัดการวัดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ขนิษฐา วิเศษสาธร และมุกดา ศรียงค (2562, หนา 9) กลาววา บทบาท หมายถึง การ

ประกอบพฤติกรรม ตามตําแหนง ความคาดหวัง หรือตามหนาท่ีแสดงจริง  

ประเสริฐ แยมกล่ินฟุง (2536, หนา 18)  ไดกลาววา บทบาทนั้นมี 2 นัย คือ ทางดานโครง 

สรางบทบาทเปน ตําแหนงทางสังคม ท่ีมีชื่อเรียกตาง ๆ กันแสดงบทบาทโดยคุณสมบัติและกิจกรรม

ของบุคคลท่ีครอง ตําแหนงนั้น ๆ สวนทางดานการแสดงบทบาท หรือการมีปฏิสัมพันธ (Social Struc-

ture) บทบาทเปน ผลตอเนื่องท่ีเกิดจากแบบแผนการกระทําของบุคคลท่ีไดเรียนรูจากสถานการณใน

สังคม  

ประภาพิศ สัญชาติเจตน (2524, หนา 89)  ไดกลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ี 

หรือการแสดงออก ของคน ซ่ึงคนอ่ืนคาดคิดหรือคาดหวังวาเขาจะทําเม่ืออยูภายใตสถานการณทาง

สังคม อยางหนึ่ง  

ปราชญา กลาผจญ (2540, หนา 34) ไดใหความหมายบทบาทไววา สิ่งท่ีบุคคลจะตอง

ปฏิบัติใหสอดคลองกับตําแหนงหรือหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจ 

หนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย เปนการแสดงพฤติกรรมตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายให

เหมาะสมสอดคลองกับความคาดหวังของผูท่ีมอบหมายอํานาจนั้น  

พระธรรมปญญาบดี (2549, หนา 4) ไดกลาววา ในปจจุบันกระแสสังคมโลกได เปลี่ยนไป

เร็วมาก จึงจําเปนจะตองปรับบทบาทการบริหารจัดการภายในวัดท้ัง 2 สวน คือ สวนท่ีหนึ่ง การอนุรักษ 

โบราณสถานอันเปนสมบัติของชาติ ใหคงอยูในสภาพท่ีดีและรักษา พระพุทธศาสนาอัน เปนเอกลักษณ

ของชาติไว สวนท่ีสอง พัฒนาการบริหารจัดการในองคกรใหเปนระบบมีระเบียบ แบบแผน  
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พระมหาสุภา อุทฺโท (2541) ใหความหมายไววา บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก 

หรือลมือปฏิบัติตามคาดหวังของผูอ่ืน ตามสถานภาพ และตําแหนงท่ีตนดํารงอยูในขณะนั้น ๆ  

พระมหาสนอง อคฺคธมฺโม (2549) กลาวไววา บทบาทหลักของพระสงฆ คือ การใหการ 

ศึกษาแก ประชาชน ตามหลักพระพุทธศาสนาเรียกวา บทบาทของครู บทบาทในฐานะครูเปนบทบาท

ท่ีถาวร ตลอดมาตั้งแต สมัยพุทธกาลจนถึงปจจุบัน  

บทบาทรองลงมา ไดแก การใหคําปรึกษา ในเรื่องสําคัญ ๆ ไปไมกลาตัดสินใจทําการอยาง 

ใดอยางหนึ่งลงไป ก็จะไปปรึกษาพระสงฆ เหตุดังนั้นพระสงฆจึงตองทําหนาท่ีชวยในการตัดสินใจแก 

ประชาชน บทบาทนี้แสดงใหเห็นความเปนผูนําในดานภูมิปญญา ในอดีตพระราชาหรือผูนําประเทศ 

จะตองสนับสนุนใหพระสงฆมีการศึกษาอยางเต็มท่ี เพ่ือใหพระสงฆมีความรูความสามารถ จะไดเปนท่ี 

ปรึกษาของชาวบานไดอยางถูกตองดีงาม  

พระมหาสมทรง สิรินฺธโร (2525, หนา 32) ไดกลาววา เม่ือพระสงฆผูมีบทบาทตอวัดมีความ

บริสุทธิ์มีความสันโดษ มีความเปนผู นําทางปญญามีจริยธรรมและวิถีชีวิตท่ีประเสริฐกวายอมใหคํา 

แนะนําตักเตือน หรือตอรองกับทางบานเมืองได แตในปจจุบันนี้ พระสงฆระดับบริหารหาผูท่ีมีความกลา

ทางจริยธรรมไดยาก ในเม่ือเห็นวาบานเมืองกระทําอะไรไมถูกตอง เปนการย่ํายีตอพระศาสนธรรม ก็หา

มีผูใดกลา คัดคานคว่ําบาตรไม สวนหนึ่งเกิดจากพระสงฆระดับบริหารไมสามารถจะเขาใจปญหาสังคมท่ี

ซับซอน ซ่ึงรวมท้ังปญหาศีลธรรมท่ีซับซอนดวย และอาจเกิดจากการตกอยูในอคติ เกรงจะกระทบฐานะ 

ตําแหนงของตนมากกวาจะเห็นแกพระธรรมวินัย บทบาทของวัดในสังคมเมือง ยังคงทําหนาท่ี ใหบริการ

บางอยางเปนตัวเคลื่อนยายสังคม จากคนท่ีมีฐานะต่ําสุดในทางเศรษฐกิจและการเมืองใหข้ึนไปสูท่ีสูงได 

เพราะเหตุนี้พระสงฆรุนใหมจะตองมองปญหาของวัดและพระสงฆในปจจุบันวา มีอะไรท่ีอยูในสภาพท่ีไม

พึงปรารถนา และอะไรเปนสวนท่ีพึงปรารถนา จากนั้นก็ตองพยายามศึกษาปญหาตาง ๆ พรอมหาแนว 

ทางแกไขโดยเริ่มจากตัวพระสงฆเอง เริ่มจากวัดกอนแลวคอย ๆ ขยายออกไปใน เขตท่ีตนรับผิดชอบอยู 

พัชนี วรกวิน (2526, หนา 52) ไดกลาววา บทบาท ก็คือ แบบแผนของพฤติกรรมซ่ึงเปน 

ไปตามตําแหนง หรือ สถานภาพของบุคคล อันเกิดจากความคาดหวังของบุคคลในสังคมนั้น ๆ และ

บทบาทอาจเปลี่ยนไปไดตามตําแหนงท่ีเปลี่ยนไป  

วาราคม ทีสุกะ (2534, หนา 29) กลาววา บทบาท คือสิ่งท่ีเราทํา หรือหนาท่ีท่ีเราตองทํา เม่ือ 

เราเปนอะไรสัก อยางหนึ่ง สิ่งท่ีเราทําตองมาคูกับสิ่งท่ีเราเปนสถานภาพ 

พัทยา สายหู (2529, หนา 47) ใหความหมายของบทบาทไววา บทบาท คือ การกระทําตาง ๆ 

ตาม “บท” ท่ี กําหนดไวใหผูแสดงตองทํา ตราบใดท่ียังอยูใน “บท” นั้น เปรียบไดเหมือน “บท” ของ

ตัวละครท่ี กําหนดใหผูแสดงในละครเรื่องนั้น ๆ เปนตัวอะไร มีบทบาทท่ีจะตองแสดงอยางไร”  

ไพบูลย ชางเรียน (2516, หนา 29-30) ไดอธิบายวา บทบาทของคนในสังคมยอมข้ึนกับ

สถานภาพท่ีตนครองอยู และคุณสมบัติสวนตัวของบุคคล บทบาทของบุคคลจึงแตกตางไปตามลักษณะ

ของสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู ความสามารถ มูลเหตุ จูงใจ การอบรมขัดเกลาความพอใจ  
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กมลรัตน หลาสุวงษ (2527, หนา 50) ไดกลาวถึง ความหมายของบทบาทสรุปไดวา 

“บทบาท หมายถึง การ ประพฤติปฏิบัติของบุคคลตําแหนงและสถานภาพในสังคมนั้น ๆ ถาตําแหนง 

หรือสถานภาพ เปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปดวยและถาบุคคลใดในสังคมมีความสัมพันธระหว

างบุคคลใน สังคมมากข้ึนเทาใด บทบาทก็จะเพ่ิมข้ึนมากเทานั้น”  

งามพิศ สัตยสงวน (2538, หนา 73) ใหความหมายของบทบาทไววา บทบาทคือ พฤติกรรม 

ท่ีคาดหวังสําหรับ ผูท่ีอยูในสถานภาพตาง ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร  

ประกอบ มีโคตรกอง (2541) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับบทบาทวา “บทบาทหนาท่ีตามตําแหนง 

ใดตําแหนงหนึ่งนั้น จะถูกคาดหวังจากสังคมรอบดาน ซ่ึงเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socia- 

lization) และการแสดงบทบาทของบุคคลตามตําแหนงหนาท่ีจะมีความถูกตองเหมาะสม เพียงใดข้ึน 

กับปจจัย 3 ประการ ดังนี้  

1. ความเขาใจในบทบาทท่ีตนเองแสดงหรือปฏิบัติ  

2. ประสบการณของผูท่ีตองแสดงบทบาท  

3. บุคลิกภาพของผูแสดงบทบาท (ประกอบ มีโครตกอง,  

พูนทรัพย สิทธิพรหม (2516, หนา 60) ไดใหความหมายของบทบาทวา “เปนความคาด 

หมายของการ กระทําวา ในสถานภาพหนึ่ง ๆ บุคคลควรจะมีบทบาทอยางไร โดยจะมีการเรียนรูเปนก

ระบวนการ สําคัญเพ่ือใหทราบวาแตละบุคคลจะตองแสดงบทบาท (Role playing) และสวมบทบาท 

(Role taking) อยางไร ซ่ึงการเรียนรูบทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการสังเกต (Role model) 

จาก บุคคลท่ีเรายึดถือ (Significant others) เพ่ือจะนํามาเปนแบบอยางของบทบาทแหงตนท่ีจะแสดง 

ตอ ผูอ่ืนในสถานการณตาง ๆ ในสังคมตาง ๆ ท่ีตนเองตองการ” 

พินิจ เพ็ชรดารา (2545) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกตามสถานภาพ 

ของ แตละบุคคลในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีนั้น ๆ  

ยนต ชุมจิต (2540, หนา 33) ไดใหความหมายวา บทบาท หมายถึง ภาระท่ีตองรับผิดชอบ

ตามสถานภาพ ของแตละบุคคล เชน เปนพอแม นอกจากจะเลี้ยงดูใหลูกเติบโตแลว จะตองมีบทบาทใน 

การอบรมสั่ง สอนใหความรู ปองกันมิใหลูกทําความชั่วหรือดูแลทุกขสุขอ่ืน ๆ สวนครูจะตองมีบทบาท

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนวิชาความรู เชน ชวยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนเสื้อผา อาหาร สง 

เสริม และพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนและดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของเด็ก ๆ  

วรรณณี ภานุวัฒนสุข (2543) ไดสรุปวา บทบาท คือการกระทําตามหนาท่ี ท่ีกําหนดของ

บุคคล หรือพฤติกรรมท่ีคาดหวังและเห็นได ซ่ึงเปนการกระทําของบุคคล  

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (254, หนา 68) กลาววา บทบาท คือ การประกอบพฤติกรรมตาม 

ตําแหนงหนาท่ีซ่ึงเปนไปตามความคาดหวังของสังคม ตามลักษณะการรับรูและตามท่ีแสดงจริง บทบาท 

เปนผลรวมของ สิทธิ์และหนาท่ี เชน บุคคลท่ีเปนครู ก็ตองประกอบพฤติกรรมในการสอนและอบรม 

เม่ือแสดง พฤติกรรมดังกลาวแลวจะเปนไปตามท่ีสังคมคาดหวังหรือไมก็ตาม  
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สุนทร กุญชร (2545) กลาววา บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือปฏิบัติตาม 

อํานาจ หนาท่ีท่ีกําหนดไวในตําแหนงทางสังคม ทางหนาท่ีการงาน ตามสภาพแวดลอมของแตละบุคคล 

ท่ีเปนอยู เชน ครูมีบทบาทหนาท่ีในการสอนใหความรูแกผูเรียน ตํารวจมีบทบาทหนาท่ีในการรักษา

ความสงบภายในประเทศ เปนตน  

ภิญโญ สาธร (2516, หนา 304) ไดใหความเห็นวา บทบาท หมายถึงความมุงหวังท่ีบุคคล

อ่ืนคาดวาบุคคลใน ตําแหนงหนึ่งควรจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาในสถาน

การณอยางใดอยางหนึ่ง บทบาทนี้จะควบคูกับตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยู  

สมคิด เพ็งอุดม (2535) ไดกลาวถึงความหมายของบทบาทตามแนวคิดของราลพ (Ralp) 

โดยสรุป ไดวา สถานภาพเปนฐานะหรือตําแหนงซ่ึงจะเปนสิ่งท่ีกําหนดบทบาทของบุคคลตําแหนงและ

บทบาท จึงเปนสิ่งท่ีควบคูกันไมสามารถแยกออกจากกันไดเปรียบเสมือนเหรียญ คือ ถาดานหนึ่งของ

เหรียญเปนตําแหนงอีกดานหนึ่งของเหรียญก็เปนบทบาท  

มาโนช ตัณชวนิช (2506, หนา 11) ไดใหคําจํากัดความบทบาท คือบทบาทท่ีปรากฏจริง

และบทบาทท่ีสังคม คาดหมาย มีอธิบายดังนี้  

1. บทบาทท่ีปรากฏเปนจริง หมายถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีบุคคลครองตําแหนงตาง ๆ หรือ 

สถานภาพทางสังคมประพฤติปฏิบัติปรากฏเห็นในชีวิตประจําวันเรียกวา พฤติกรรมบทบาท  

2. บทบาทท่ีสังคมคาดหมาย หมายถึงการทําหนาท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสังคมหรือองคการ 

กําหนดหรือตนเองไดรับการคาดหมายตามปทัสถานทางสังคมท่ีมีอยูใหผูดํารงหรือครองตําแหนงนั้น ๆ 

ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนขนบธรรมเนียมกฎเกณฑของสังคม  

ลือชา ธรรมวินัยสถิต (2539, หนา 47) ไดใหบทบาทของความหมายในแงทางโครงสราง

ของสังคม วา บทบาท หมายถึงภาระหนาท่ีท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะพึงกระทําตามสถานภาพท่ีตนดํารง 

อยู เม่ือบุคคลใดไดเขาไปมีสถานภาพหนึ่ง ๆ แลวยอมแสดงบทบาทตามสถานภาพนั้น ๆ สถานภาพและ 

บทบาทจึงเก่ียวของสัมพันธกัน เปรียบไดกับเหรียญท่ีตองมี 2 ดานเสมอ เม่ือสถานภาพเปน ตัวกําหนด

แบบแผนความสัมพันธนั้นมีความสอดคลองกันและเปนไปตามแบบแผนท่ีกําหนด ดังนั้น บทบาทจึงเป

นสวนประกอบท่ีสําคัญของโครงสรางทางสังคมประการหนึ่ง  

สุชา จันทรเอม และคณะ (2520, หนา 46) กลาววา “บทบาทมีความหมายใกลเคียงกับ

สถานภาพมากบทบาทเปนสิ่งท่ีบุคคลในสถานภาพตาง ๆ พึงกระทํานั่น คือเม่ือสังคมกําหนดสิทธิและ

หนาท่ีให สถานภาพใด อยางใด แลวบุคคลในสถานภาพนั้น ๆ จะตองประพฤติหรือปฏิบัติตามหนาท่ี

ท่ีกําหนดไว”  

สนธยา พลศรี (2545, หนา 125) ไดกลาววา บทบาท หมายถึง หนาท่ีของบุคคลตามสถาน 

ภาพหรือ ตําแหนงฐานะท่ีตนดํารงอยู บทบาทจึงเปนกลไกอยางหนึ่งของสังคมท่ีทําใหคนท่ีอยูรวมกัน

สามารถ สรางระบบความสัมพันธตอกันไดอยางเปนระเบียบเรียบรอย บุคคลจะมีสถานภาพและบทบาท 
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หลาย สถานภาพและแตกตางกันออกไป เชน เปนพอ แม ลูก ครู อาจารย ทหาร ตํารวจ แพทย นักเรียน 

นักศึกษา นิสิต เปนตน  

สุพัตรา สุภาพ (2545, หนา 30) ไดกลาววา บทบาท คือการปฏิบัติตามสิทธิและหนาท่ีของ 

สถานภาพ (ตําแหนง) เชน มีตําแหนงเปนพอ บทบาทคือ ตองเลี้ยงลูก เปนครู บทบาทคือ สั่งสอนอบรม 

นักเรียน ใหดี เปนคนไข บทบาทคือ ปฏิบัติตามหมอสั่ง  

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543, หนา 137) กลาววา ทฤษฎีบทบาทเปนความสัมพันธ

ระหวางสังคมกับปจเจก บุคคลสังคมเปนเครือขายของสถานภาพและความคาดหวัง สวนปจเจกบุคคล

ผูครองสถานภาพและ แสดงบทบาทตามสถานภาพท่ีครอบครอง จะมีลักษณะท่ีสําคัญ 2 อยาง คือ  

1. ลักษณะเก่ียวกับตน (Self - Related Characteristics) ไดแกลักษณะตาง ๆ ของบุคคล 

ตามท่ีเขาคิดวาเปนหรือมีลักษณะเชนนั้น (Self - Conception) ลักษณะนี้จะมีผลตอการประพฤติตาม

สถานภาพท่ีเขาดํารง และจะเปนฐานในการเลือกความคาดหวังประเภทตาง ๆ มาเปนแนวในการประพฤติ 

ตามสถานภาพ  

2. ความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาท (Role Playing Skills and Capacities) 

ความสามารถเปนสิ่งท่ีติดตัวมาแตกําเนิดของแตละบุคคล สวนทักษะเปนสิ่งเรียนรูภายหลัง แตท้ังสอง 

สิ่งก็เก่ียวสัมพันธกัน หากไมมีความสามารถเปนทุนทักษะก็ไมอาจเกิดได ดวยทักษะและความสามารถ 

ในการแสดงนี่เองทําใหบุคคลแสดงบทบาทได  

นอกจากนั้น สัญญา สัญญาวิวัฒน ไดกลาววา บทบาท หมายถึง สวนหนึ่งท่ีเปน พลวัต ของ 

สถานภาพ บุคคลจะไดรับมอบหมายใหดํารงสถานภาพ โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพอ่ืนเม่ือเขาใช

สิทธิและทําหนาท่ีอันเปนสวนตาง ๆ ของสถานภาพก็แปลวาเขาแสดงบทบาท  

จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2545, หนา 37) ไดกลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรม

ท่ีเห็นไดเปนการ กระทําของบุคคล ผูท่ีมีสถานภาพเหมือนกันยอมมีการแสดงบทบาทแบบเดียวกัน ตาม 

บรรทัดฐานท่ี กําหนดไว  

โสภา ชูพิกุลชัย (2522, หนา 45) ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง การแสดงออก

หรือการทําหนาท่ี ของบุคคลซ่ึงสมาชิกคนอ่ืนของสังคมมุงหวังใหเขาทํา ภายใตสถานการณทางสังคม 

อยางหนึ่งโดยถือเอา ฐานะและหนาท่ีทางสังคมของบุคคลนั้นเปนมูลฐาน บทบาทท่ีทําใหคนในสังคม

สามารถคาดคะเน พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน รูวาบุคคลอ่ืนตองการอะไรจากตน ทําใหเกิดประโยชนใน

การทํางานรวมกันเปนทีม  

ลินตัน (Linton) (2527, p. 32) ใหความหมายวา “บทบาทเปนจุดของความคาดหวังตาม

กฎเกณฑท่ี เก่ียวกับสถานภาพสังคมดังนั้น บุคคลตาง ๆ ในสังคมจะมีบทบาทเปนกรอบและถูกคาด 

หวังวาควรมี พฤติกรรมอยางไร”  

สรุปวา บทบาทคือการกระทําตามหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว หรือการปฏิบัติหนาท่ีใหสอดคลอง

กับตําแหนงหรือหนาท่ีการงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหสมกับตําแหนงหรือหนาท่ีการงานหรืออาจจะทํา 
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ใหดีกวาท่ีไดรับไวก็ได บทบาทก็เปรียบเสมอตัวละคร ท่ีคนแตละคนไดรับก็ยอมตองแสดงบทบาทนั้น ๆ 

ออกมา ซ่ึงการแสดงออกยอมใหคนอ่ืนไดมองเห็นความสามารถ ความเปนตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ออกมา  

2.1.2 ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) 

ทฤษฎีบทบาท เปนทฤษฎีท่ีเนนวามนุษยจะแสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นหรือทัศนคติ

ท่ี เปนผลมาจากความคาดหวังทางสังคมตามสถานภาพ ตําแหนง และเจาหนาท่ีทางสังคมของแตละ 

บุคคลกลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ บทบาทของแตละบุคคลเปนผลมาจากปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงไดแก ความ 

คิดเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล และปจจัยทางสังคม ไดแก ตําแหนงหนาท่ี และสถานภาพของบุคคลท่ี 

ประกอบดวยความคาดหวังตาง ๆ จากสังคม ซ่ึงสรุปรวบรวมมาเปนขอสมมติฐานสําหรับการศึกษา

ครั้ง นี้ ดังตอไปนี้  

ในแนวคิดเก่ียวกับบทบาทนี้ มีผูใหความหมายของคําวาบทบาทไวหลายดานดวยกัน แต 

โดยสวนใหญใหความหมายไวคลาย ๆ กันวา “บทบาท คือ สิทธิและหนาท่ีของบุคคลแตละคนท่ีสังคม 

กําหนดข้ึนมาตามตําแหนงท่ีบคุคลนั้นดํารงอยู”  

มินตซเบอรก (Mintzberg) (1996, pp. 80-81) ไดกลาววา ผูบริหารจะตองปฏิบัติงานใน

บทบาท 10 บทบาท ดวยกัน ซ่ึงสามารถจัดแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ กลุมบทบาทความสัมพันธ

ระหวางบุคคล กลุม บทบาทดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และกลุมบทบาทการตัดสินใจ  

1. บทบาทความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Roles) ไดแก บทบาทของความ 

เปนหัวหนาในเชิงสัญลักษณ (Figurehead role) เชน ประธานในงานพิธีการตาง ๆ บทบาทการ แสดง 

ออกในฐานะผูนํา (Leader) ไดแก การจางงาน การอบรม การกระตุนจูงใจ และการรักษา ระเบียบวินัย

ของผูใตบังคับบัญชา สวนบทบาทสุดทาย คือ บทบาทการประสานงานในกลุม (Liaisonrole) ไดแก การ 

กระทํากิจกรรมซ่ึงตองสัมพันธกับบุคคลหรือกลุมท่ีอยูภายในและภายนอก องคกรเชน ผูจัดการฝายการ 

ตลาดขอขอมูลดานกําลังคนจากผูจัดการฝายบริหารทรัพยากรบุคคล ถือ เปนการติดตอประสานงานกัน

ภายในองคการแตหากผูจัดการฝายการตลาดติดตอสื่อสารกับพนักงาน ของบริษัทอ่ืน ก็ถือเปนการ

ประสานงานกันนอกองคการ เปนตน  

2. บทบาทดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร (Information Roles) ผูบริหารมีหนาท่ีหรือ 

บทบาทในการรับและเก็บรวบรวมขาวสารจากในและนอกองคการของตน กระทําไดโดยการอาน วารสาร 

นิตยสาร หนังสือพิมพ แลวนํามาพูดคุยกับผูบริหารคนอ่ืน ๆ เชน องคการคูแขงขันมีการ วางแผนอะไร 

ในชวงนี้ รัฐออกกฎหมายใหมมีผลกระทบตอบริษัทหรือไม เปนตน มินตซเบอรก (Mintzberg) เรียก

บทบาทนี้วา บทบาทการตรวจสอบ (Monitor Role) สวนบทบาทแพรกระจาย  

ขาวสาร (Disseminator Role) ก็เปนอีกบทบาทหนึ่งของผูบริหารในการดํารงตนเปรียบ 

เสมือน ชองทางท่ีสงตอขาวสารตาง ๆ ไปยังสมาชิกในองคการ และเม่ือถูกเชิญไปเปนตัวแทนขององค

การหรือ สถาบันอ่ืน ๆ ผูบริหารจะตองปฏิบัติหนาท่ีของตนในฐานะบทบาทโฆษก (Spoken role) ของ 

องคการ ดวย  
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3. บทบาทการตัดสินใจ (Decisional Roles) มินตซเบอรก (Mintzberg) ได กําหนดบทบาท

ของผูบริหารในดานนี้ไว 4 ประการ คือ บทบาทในฐานะผูประกอบการ (Entrepreneurs) คือ ผูดูแลโครง 

การใหม ๆ ท่ีจะปรับปรุงการปฏิบัติงานขององคการใหดีข้ึน บทบาท ของผูขจัดความวุนวาย หรือป

ญหาตาง ๆ (Disturbance Handles) ท่ีเปนปญหาเกิดข้ึนอยูนอกเหนือ ความคาดหมาย (Unforeseen 

Problems) บทบาทของผูจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocators) ในการรับผิดชอบกระจายทรัพยากร 

คน สิ่งของและเงินไปตามสวนตาง ๆ ขององคการและสุดทาย คือบทบาทของผูเจรจาตอรอง (Nego-

tiators) เพ่ือทําหนาท่ีถกเถียงและเจรจาตอรองกับ กลุมอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจจะเปนสหภาพแรงงาน ผูถือหุน 

ฯลฯ ในการเพ่ิมผลประโยชนใหกับองคการท่ีตนเอง ทํางานอยู  

บลูม และเซลนิค (Broom & Selnick) (1997, pp. 34-35) ไดอธิบายถึงคําวา “บทบาท” 

ไวดังนี้  

1. บทบาทท่ีกําหนดไวหรือบทบาทในอุดมคติ (Socially Prescribed or Ideal Role) เปน 

บทบาทตามอุดมคติท่ีกําหนดสิทธิและหนาท่ีของตําแหนง  

2. บทบาทท่ีควรกระทํา (Perceived Role) เปนบทบาทท่ีแตละบุคคลเชื่อวาควรจะ กระทํา 

หนาท่ีของตําแหนง โดยอาจจะไมตรงกับบทบาทในอุดมคติทุกประการ และอาจแตกตางกันไป ในแต

ละบุคคล  

3. บทบาทท่ีกระทําจริง (Preformed Role) เปนบทบาทท่ีบุคคลไดกระทําไปจริงตามความ 

เชื่อความคาดหวัง ตลอดจนความกดดัน และโอกาสท่ีจะกระทําในแตละสังคม ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

(บลูม และเซลนิค)  

อัลพอรท (Allport) (1973, หนา 181-184) ไดอธิบายแนวความคิดเก่ียวกับการแสดง

บทบาทของบุคคลวาข้ึนอยู กับปจจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้  

1. บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง (Role Expectation) หมายถึง บทบาทท่ีสังคมคาดหวัง ให 

บุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังท่ีกําหนดโดยสังคมและสถานภาพท่ีบุคคลนั้น ๆ ครองอยู  

2. การรับรูบทบาท (Role conception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรูในบทบาทของตนเอง วา 

ควรจะมีบทบาทอยางไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได ตามการรับรู นั้นซ่ึงเก่ียวของสัมพันธ 

กับความดองการของบุคคลนั้นเอง โดยท่ีการรับรูในบทบาทและความดองการของบุคคลก็ข้ึนอยูกับลักษณะ 

ฐานสวนบุคคล ตลอดจนเปาหมายใน ชีวิตและคานิยมของบุคคลท่ีสวม บทบาทนั้น  

3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation) จะเกิดข้ึนเม่ือความสอดคลอง ของ 

บทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทท่ีตนรับเอยู การไดยอมรับบทบาท เปนเรื่องเก่ียวกับ 

ความเขาใจในบทบาทและการสื่อสารระหวางสังคมและบุคคลนั้น ท้ังนี้ก็เพราะบุคคลจะไมไดยินดี ยอม 

รับบทบาทเสมอไป แมวาจะไดรับการคัดเลือกจากสังคมใหรับตําแหนง และมีบทบาทหนาท่ี ปฏิบัติตาม 

เพราะถาหาก บทบาทท่ี ไดรับนั้นทําใหไดรับผลเสียหายหรือเสียประโยชน โดยเฉพาะ อยางยิ่งถาขัดแยง 
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กับความตองการ (role conflict) หรือคานิยมของบุคคลนั้น ผูครองตําแหนงอยู กลับพยายามหลีกเลี่ยง 

บทบาทนั้น ไมยอมรับบทบาทนั้น ๆ  

4. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของบุคคล (Role Performance) เปนบทบาทท่ีเจาของ 

สถานภาพท่ีแสดงออกจริง (actual role) ซ่ึงอาจเปนการแสดงบทบาทตามท่ีสังคม คาดหวัง หรือเปน 

การแสดงบทบาทตามการรับรูและตามความคาดหวังของตนเอง การท่ี บุคคลใดจะปฏิบัติตามบทบาท

หนาท่ีไดดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับระดับการยอมรับบทบาท นั้น ๆ ของบุคคลท่ีไดครองตําแหนงนั้นอยู 

เนื่องจากความสอดคลองกับบทบาทตามความ คาดหวังของสังคมและการรับรูบทบาทของตนเอง  

ฑิตยา สุวรรณชฎ (2527, หนา 20) ไดกลาววา ความสัมพันธระหวางมนุษยในสังคม 

ทําใหมนุษยตองเพ่ิมบทบาทของตน เชน บุคคลมีเพ่ือนมากก็ตองแสดงบทบาทมากข้ึนเปนเงาตามตัว  

นุจรี เกตุปราชญ (2544, หนา 10) เปนนักมานุษยวิทยาท่ีมีชื่อเสียง เขากลาววา “ตําแหนง 

สถานภาพ เปนผูกําหนดบทบาท ผูท่ีมีตําแหนงจะปฏิบัติหนาท่ีไดสมบทบาทหรือไม ยอมข้ึนอยูกับองค

ประกอบหลาย ๆ อยาง เชน บุคลิกภาพของผูสวมบทบาท ลักษณะของสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมม 

ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมนั้นดวย”  

ธนารัตน เทพโยธิน (2544, หนา 10) ไดรวบรวมทฤษฎีบทบาทและไดอธิบายโดยสรุปไว 

ดังนี้  

1. ทฤษฎีของลินตัน (Linton) ลินตัน ไดกลาววา สถานภาพหรือตําแหนงเปนตัวกําหนด 

บทบาทใหแก บุคคล สถานภาพเปนนามธรรม หมายถึงฐานะหรือตําแหนง ดังนั้น เม่ือกําหนด ตํา

แหนงใดข้ึนก็จําเปนจะตองมีบทบาทหรือภาระท่ีกํากับตําแหนงนั้น ไวเสมอ  

2. ทฤษฎีของสกอต (Scott) ไดกลาวถึง บทบาทไว 5 ประการดังนี้  

  2.1 บทบาทเปนความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนในตําแหนงตางมิไดเก่ียวของหรือมุงไปท่ีตัวบุคคล  

  2.2 บทบาทมีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการทํางาน บทบาทในองคการเปนพฤติกรรม 

ท่ีถูกคาดหวังใหปฏิบัติงานหนึ่ง ๆ  

  2.3 บทบาทนั้นยากท่ีจะกําหนดชี้เฉพาะลงไปไดอยางชัดเจน  

  2.4 บทบาทจะทําใหบุคคลเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

  2.5 บทบาทกับงานไมใชเปนสิ่งเดียวกัน ในงานหนึ่ง ๆ บุคคลอาจมีหลายบทบาทได  

ระเบียบ คําเขียน (2526, หนา 11) ไดใหแนวคิดทฤษฎีของบทบาทไววา บทบาทตาม 

ตําแหนงหนึ่งนั้นไดถูก คาดหวังจากสังคมรอบดาน เชน จากผูท่ีอยูในตําแหนงอ่ืน ๆ รอบตัวเรารวมท้ัง 

ตัวของเราเองดวย ถาความคาดหวัง ของทุกฝายไมตรงกัน ผูดํารงบทบาทไมสามารถปรับใหมีความพอดี 

จะเกิดปญหาความขัดแยงในบทบาทหรือความลมเหลวในงาน และการแสดงบทบาทของบุคคลในตํา

แหนงท่ีตนตอง แสดงหรือตองปฏิบัติ ประสบการณของผูท่ีจะตองแสดงบทบาท และบุคลิกภาพของผูท่ี

จะตองแสดงบทบาทดวย  
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สรุปไดวา บทบาท หมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทําของบุคคล ซ่ึงอยูในฐานะหรือตําแหน

งหรือมีสถานภาพอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงสังคมไดกําหนดใหมีหนาท่ีตองปฏิบัติ บทบาท และสถานภาพ 

เปนสิ่งท่ีควบคูกัน นั่นคือสถานภาพจะกําหนดวาบุคคลนั้น ๆ มีหนาท่ีตองปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางไร 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร  

 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร  

การบริหารงานเปนเรื่องท่ีสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานของทุก ๆ องคกรท้ังนี้เพราะการ 

บริหารงานสามารถบงชี้ใหเห็นไดวาองคกรนั้น ๆ มีความเจริญกาวหนามากนอยเพียงใดการบริหารงาน 

ขององคกรตาง ๆ ท่ีดีนั้นผูบริหารองคกรจะตองมีความสามารถในการวางแผนใหบุคลากรสามารถ

ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลสูงสุดท้ังนี้เพราะผูบริหารจะตองคํานึง 

ถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ รวมดวยซ่ึงการวินิจฉัยสั่งการเปนเครื่องมือท่ีแสดงใหเห็น

ถึงศักยภาพและความสามารถของตัวผูบริหารเอง  

มีนักวิชาการนักการศึกษาและนักบริหารหลายทานไดใหความหมายและแสดงทัศนะท่ี

เก่ียวกับการบริหารงานไวหลากหลายดังนี้  

จันทรานี สงวนนาม (2536, หนา 4) ไดกลาววาการบริหารงานเปนท้ังศาสตรและศิลปซ่ึง

เปนสาขาวิชาท่ีมี การจัดระเบียบอยางมีระบบกลาวคือมีหลักการกฎเกณฑและทฤษฎีท่ีเชื่อถือได อัน

เกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนในการบริหารงานโดยลักษณะเชนนี้ การบริหารงาน

จึงเปนศาสตรทางสังคมท่ีอยูในกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยาและรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการ

บริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถประสบการณและทักษะของผู

บริหารงานแตละคนท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรูหลักการและทฤษฎี

ไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม  

สุธี สุทธิสมบูรณ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ (2539, หนา 12)ไดกลาววาการบริหารงานเปน 

การดําเนินงานให บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแก คน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการ

ดําเนินงาน  

ธงชัย สันติวงษ (2537, หนา 26)ไดกลาววาการบริหารงานเปนภาระหนาท่ีของผูนํากลุมซ่ึง 

จะตองจัดการให ทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวคนและวัตถุสามารถประสานเขาดวยกันเพ่ือรวมกันทํางานเปน

องคกรท่ีมี ประสิทธิภาพไดและในขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ภายนอกไดอยางดีท่ีสุด 

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2539, หนา 2-3) ไดกลาววาการบริหารหมายถึง

ศิลปะแหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนซ่ึงนักบริหารมีหนาท่ีในการวางแผนจัดองคกรอํานวยการ 
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และควบคุม ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ ใหดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุเปาหมาย

ท่ีวางไวหนาท่ี ของนักบริหารมีอยู 5 ประการคือการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) 

การแตงตั้ง บุคลากร (Staffing) การอํานวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) แมวาหนาท่ี

ของนักบริหารท้ัง 5 ประการจะถูกกําหนดโดยวิชาการสมัยใหมก็ตามแตเม่ือวากันทางปฏิบัติแลวคนไทย

เราก็บริหารบานเมืองแบบนี้มานานแลวหนาท่ีของนักบริหารปรากฏชัดเจนในการปฏิบัติขององคการ

ตั้งแตสมัยโบราณ  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2550, หนา 25-32) ไดกลาววาผูบริหารงานท่ีดีจะตองมีวีธการ

บริหารงานท่ีจะทําใหชนะ ใจลูกนองธรรมะสําหรับผูบริหารงานคือจะตองมีความหนักแนนม่ันคงและ

สามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองไดมีความสามารถในการแบงงานใหลูกนอง

ทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวยแบงเบาภาระของ

ตนเองดังนั้นผูบริหารงานท่ีดึจงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคลในองคการ  

จากความหมายของการบริหารท่ีไดมีผูใหความหมายไวมากมาย สามารถสรุปไดดังนี้ การ 

บริหารคือศาสตรและศิลปของการดําเนินงานอยางมีหลักการกฎเกณฑและทฤษฎีท่ีเชื่อถือได มี 

ประสิทธิภาพและกอใหเกิดประโยชนสุขสูงสุดโดยอาศัยบุคคลผูรวมงานท่ีมีความชํานาญของแตละ 

บุคคลพรอมท้ังกระจายอํานาจอยางท่ัวถึงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายโดยการใชหลักการวางแผนจัดการ 

องคการโดยภาพรวม  

2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร  

พระพุทธเจาทรงเปลี่ยนแนวความคิดเก่ียวกับมนุษยและจุดมุงหมายของมนุษยจากแนวเดิม

ซ่ึงเปนความคิดตามหลักศาสนาพราหมณและลัทธิอ่ืน ๆ พระพุทธองคทรงสอนวาการยึดม่ันในตัวตน 

(อัตตา) ทําใหเกิดความทุกขข้ึนในสังคมทําใหคนเราคิดถึงตัวเองมากกวาสังคมสวนการละตัวตน จะทํา 

ใหคนเรามีความสํานึกตอสังคมไดมากข้ึน การละตัวตนจะตองอาศัยการจัดระบบสังคมเสียใหมแตการ 

เสนอใหเปลี่ยนแปลงสังคมยอมติดขัดท่ีผูปกครองซ่ึงรักษาอํานาจของตนเนื่องจากตนมีฐานะท่ีดีอยูแลว 

ดังนั้น จึงไดเสนอหลักการบริหารทางพระพุทธศาสนาท่ีถือวาเปนตนแบบของการบริหารท่ีมาตั้งแตสมัย

พุทธกาล (ปรีชา ชางขวัญยืน, 2538, หนา 42-43) ดังนี้ 

1. ในการบัญญัติพระวินัยมีการบัญญัติพระวินัยเพ่ือใชปกครองสงฆหรือใชเปนหลักปฏิบัติ 

ของพระภิกษุแตพระวินัยนั้นเปนพุทธบัญญัติท้ังหมดหาใชสงฆหรือผูแทนสงฆเปนผูบัญญัติอยางท่ี 

รัฐสภาเปนผูบัญญัติกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยไมจุดประสงคในการบัญญัติพระวินัยก็เพ่ือให

สงฆ อยูรวมกันดวยดี พนจากมลทินและกิเลสตาง ๆ ทําใหประชาชนเกิดความเลื่อมใสและเปนเครื่อง

สงเสริมการปฏิบัติธรรมดังขอความวา  

 “ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล เราจักบัญญัติสิกขาบทแกภิกษุท้ังหลาย อาศัยอํานาจ 

ประโยชน 10 ประการคือเพ่ือความดีแหงสงฆ 1 เพ่ือความสําราญแหงสงฆ 1 เพ่ือขมผูเกอยาก 1 เพ่ือ
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อยูสําราญแหงภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรัก 1 เพ่ือปองกันอาสวะอันจักบังเกิดในปจจุบัน 1 เพ่ือกําจัดอาสวะอัน

จักบังเกิดในอนาคต 1 เพ่ือความเลื่อมใสของชุมชนท่ียังไมเลื่อมใส 1 เพ่ือความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนท่ี

เลื่อมใสแลว 1 เพ่ือความตั้งม่ันแหงพระสัทธรรม 1 เพ่ือถือตามพระวินัย 1 “องฺ.ทุก. 20/437/110  

2. ในดานการบริหารพระวินัย ในสมัยมีพระสาวกไมมากนักพระพุทธองคทรงบริหารพระ 

ศาสนาดวยพระองคเองโดยมีพระสาวกท่ีสําคัญ เชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะชวยแบง 

เบาภาระบางตามความจําเปน ตอมาเม่ือมีพระสาวกเพ่ิมข้ึนและมีผูขอเขาอุปสมบทในพุทธศาสนามาก

ข้ึน ก็ไดทรงอนุญาตใหพระสาวกใหอุปสมบทแกผูเขามาขอบวชไดโดยใหผูขอบวชเปลงวาจาถึงพระ

รัตนตรัยเปนสรณะ ครั้นตอมาเม่ือภิกษุเพ่ิมข้ึนอีก ทรงมอบความเปนใหญใหแกสงฆในการทํากิจกรรม

ท้ังปวงของพุทธศาสนาเชนการใหบรรพชาอุปสมบทการกรานกฐินการกําหนดเขตสีมาการระงับอธิกรณ 

เปนตน ซ่ึงเทากับมอบใหสงฆเปนผูบริหารงานพระศาสนาตามระเบียบท่ีไดทรงกําหนดไวนั่นเอง  

3 .ดานอธิกรณของสงฆสถาบันตุลาการทางพระพุทธศาสนามีลักษณะบางอยางคลายกับ 

สถาบันตุลาการทางอาณาจักรมีกฎหรือระเบียบท่ีสังคมวางไวเปนบรรทัดฐานแหงการกระทําของบุคคล

ในสังคม ปองกันไมใหมีการกระทํา หรือความประพฤติท่ีเปนปฏิปกษตอความสงบสุขของสังคมฝาย

อาณาจักมีกฎหมายเปนหลัก ในการปกครอง สวนฝายพุทธจักรมีวินัยเปนหลัก ท้ังฝายอาณาจักรและ

พุทธจักรมีกระบวนการพิจารณาคดีหรืออธิกรณและมิ วิธีลงโทษตามโทษานุโทษแตลักษณะการลงโทษ

ตามพระวินัยกับโทษของกฎหมายบานเมืองมีขอแตกตางกันมาก  

จันทรานี สงวนนาม (2536, หนา 4) ไดกลาววาการบริหารงานเปนท้ังศาสตรและศิลปซ่ึง

เปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดระเบียบอยางมีระบบกลาวคือมีหลักการกฎเกณฑและทฤษฎีท่ีเชื่อถือไดอัน

เกิดจากการคนควาเชิงวิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนในการบริหารงานโดยลักษณะเชนนี้การบริหารงานจึง 

เปนศาสตรทางสังคมท่ีอยูในกลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยา และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการ

บริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถประสบการณและทักษะของผู

บริหารงานแตละคนท่ีจะทํางานใหบรรลุเปาหมายซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรูหลักการและทฤษฎี

ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม  

ธงชัย สันติวงษ (2537, หนา 26) ไดกลาววาการบริหารงานเปนภาระหนาท่ีของผูนํากลุมซ่ึง 

จะตองจัดการให ทรัพยากรท้ังท่ีเปนตัวคนและวัตถุสามารถประสานเขาดวยกันเพ่ือรวมกันทํางานเปน

องคกรท่ีมี ประสิทธิภาพไดและในขณะเดียวกันจะตองจัดการนําองคกรใหสัมพันธกับสภาพแวดลอม

ภายนอกได อยางดีท่ีสุด  

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (2550, หนา 25-32) ไดกลาววาผูบริหารงานท่ีดี

จะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนองธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ จะตองมีความหนัก

แนนม่ันคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองไดมีความสามารถในการ

แบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองไดชวย
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แบงเบาภาระของตนเองดังนั้น ผูบริหารงานท่ีดีจงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการทํางานของบุคคล 

ในองคการ  

สุธี สุทธิสมบูรณ และ สมาน รังสิโยกฤษฎ (2536, หนา 12) กลาววาการบริหารงานเปน 

การ ดําเนินงานให บรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวโดยอาศัยปจจัยตาง ๆ อันไดแกคน 

(Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการ

ดําเนินงาน  

ลูเธอร กูลิค อางใน สมยศ นาวีการ (2544, หนา 18) ไดใหทัศนะวาการบริหารเปนศาสตร 

สาขาวิชาการบริหาร ยอมจะใหความรูท่ีเชื่อถือไดกับผูบริหารวาตองกระทําอะไรภายในสถานการณ

อยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะและชวยใหพวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธของการกระทําของพวกเขาได  

ยอรช อางใน ประดิษฐ บอดีจีน (2538, หนา 13) ไดใหความหมายของการบริหารไววา

กระบวนการท่ีประกอบดวยการ วางแผนการจัดองคกรการดําเนินงานและการควบคุมเพ่ือใชใหกิจกรรม 

ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี ประสิทธิภาพโดยอาศัยคนและทรัพยากร  

ไซมอน อางใน เติมศีกดิ์ ทองอินทร (2547, หนา 3) กลาววาการบริหารหมายถึงศิลปะใน

การทําใหสิ่งตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปนผลสําเร็จโดยท่ีผูบริหารมักไมไดเปนผูปฏิบัติ แตผูบริหาร

เปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติไดทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือก  

อารีย สวัสดิ์สาลี และคณะ (2548, หนา 32) ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารไว 7 

ประการคือ  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดโครงการอยางกวาง ๆ วามีอะไรท่ีจะตอง 

ปฏิบัติตามลําดับวางแนววีธปีฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานนั้นกอนลงมือปฏิบัติการ  

2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึงการจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงการบริหารโดย 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนด 

ลักษณะและวิธีการติดตอสัมพันธตามลําดับชั้นแหงอํานาจหนาท่ีสูงต่ําลดหลั่นลงไป  

3. การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึงการบริหารงานเก่ียวกับตัวบุคคลของหนวยงาน 

การบริหารบุคคลดังกลาวรวมตั้งแตการแสวงหาคนมาทํางานการบรรจุการแตงตั้งการฝกอบรมและ 

การพัฒนาบุคคลการบํารุงขวัญการเลื่อนข้ันตลอดจนการพิจารณาใหพนจากงานการบํารุงรักษาสภาพ 

ของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป  

4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอํานวยการหรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการไดวิเคราะห 

และพิจารณาโดยรอบคอบรวมท้ังติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ๆ  

5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานหรือติดตอสัมพันธกับ

หนวยงานยอยหรือตําแหนงตาง ๆ ในองคกรเพ่ือกอใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางาน

ท่ีซํ้าซอนหรือขัดแยงกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงคหลักขององคการ  
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7. การรายงาน (Reporting) หมายถึงการเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยังหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของท้ังบนและลางเพ่ือทราบความกาวหนาของงานทุกระยะสะดวกแกการประสานงานอ่ืนจะ

เปนการสรางความเขาใจอันดีตอกันตลอดจนเปนการบํารุงขวัญกําลังใจไปในตัวดวย  

การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการจัดสรรทรัพยากรหรือการทํางบประมาณการ 

เงินวางแผนหรือโครงการในการจายเงินการบัญชี และการควบคุมดูแลการใชจายเงินโดยรอบคอบ  

และรัดคุม  

เฟรเดอริก วินสโล เทเลอร (Frederick Winslow Taylor) บิดาแหงการบริหารท่ีมีหลักเกณฑ 

ไดพัฒนาการบริหารท่ีมีหลักเกณฑซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูในหลักการ (Principles) ท่ีสําคัญ 4 ประการคือ  

1. ตองมีการคิดคนและกําหนดวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับงานแตละอยางคือตองมีการกําหนดวิ

ธการ ทํางานท่ีดีท่ีสุดท่ีชวยใหสามารถทํางานเสร็จลุลวงไปดวยดีตามวัตถุประสงคมาตรฐานของงาน

จะตองมี การจัดวางเอาไวโดยมีหลักเกณฑท่ีไดพิสูจนมาแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดจริงและในเวลาเดียวกัน

การจาย ผลตอบแทนแบบจูงใจตาง ๆ ก็จายใหตามผลผลิตท้ังหมด 

2. ตองมีคัดเลือกและพัฒนาคนงานโดยตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการรูจักงาน

ใหเหมาะสมสอดคลองกับคนงานนอกจากนี้ตองมีการอบรมคนงานใหรูจักวิธการทํางานท่ีถูกวิธดวย

และในการคัดเลือกคนงานจะตองมีการพิจารณาเปนพิเศษท่ีจะใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดตรงตาม

งานท่ีจะใหทํา  

3. ดวยวิธีการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับวิธการทํางานควบคูกับการพิจารณาคนงานนี้ 

คนงานจะไมคัดคานตอวิธีทํางานใหมท่ีไดกําหนดข้ึนเพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะเห็นจริงถึง 

โอกาสท่ีเขาจะไดรับรายไดสูงข้ึนจากการทํางานถูกวิธีท่ีจะชวยใหไดผลิตผลสูงข้ึน  

4. การประสานรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางผูบริหารและคนงานฝายบริหารควรจะได 

ประสานอยางใกลชิดเปนประจํากับคนงานท่ีเปนผูปฏิบัติงานแตตองไมใชโดยการลงมือปฏิบัติงานท่ี

ควรจะเปนงานของคนงานเทานั้น  

จากหลักการดังกลาวพบวาวิธีการตาง ๆ  ลวนแตเปนวิธีการท่ีมีหลักเกณฑตามหลักวิทยาศาสตร 

ทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและไดเสนอแนะวาผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลางของปญหาและ

ความสําเร็จของกลุมท่ีจะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องท่ีเก่ียวของกับประสิทธิภาพของกลุมมาคิดวิเคราะห 

และปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีท่ีสุดสําหรับกลุมใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อย ๆ  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 3-5) กลาวถึงการบริหารเปนวิธีการ

ทําใหงานสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน (Getting things done through other people) และกลาววาหนาท่ี

ของผูบริหารเปนกรอบในการพิจารณาของผูบริหารใหสําเร็จมี 5 ประการ ตามคํายอภาษาอังกฤษวา 

“POSDC” ดังนี้คือ  

1. P คือ Planning หมายถึงการวางแผนเปนการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ ความ 

สําเร็จท่ีจะตามมาในอนาคตผูบริหารท่ีดีตองมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลเพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร  
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2. O คือ Organizing หมายถึงคือการจัดองคกรเปนการกําหนดโครงสรางความสัมพันธ

ของ สมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองคกรมีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ  

3. S คือ Staffing หมายถึงงานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหมการพัฒนาบุคลากร 

และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน  

4. D คือ Directing หมายถึงการอํานวยการเปนการสื่อสารเพ่ือใหเกิดการดําเนินการตาม 

แผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และตองมีภาวะผูนํา  

5. C คือ Controlling หมายถึงการกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน 

ภายในองคกรรวมท้ังกระบวนการแกปญหาภายในองคกร  

สมาคมผูบริหารการศึกษาแหงสหรัฐอเมริกา เสนอแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารไว 5 

ประการ คือ 

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงการวางแผนหรือโครงการสําหรับการปฏิบัติงานใน 

อนาคตใหตรงเปาหมายท่ีตองการโดยกําหนดงานท่ีจะทําวิธีการและวัตถุประสงคของงานนั้น ๆ ไว 

ลวงหนา  

2. การแสวงหาการกําหนดตัวบุคคลและอุปกรณ (Allocation) หมายถึงการแสวงหากําหนด 

ตัวบุคคลและวัสดุทุกชนิดท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานตามแผนเพ่ือใหงานนั้นสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี มี 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. การเสริมกําลังบํารุง (Stimulation) หมายถึงการบํารุงขวัญกระตุนและสงเสริมใหบุคลากร 

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหผลงานดีท้ังปริมาณและคุณภาพ  

 4. การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึงการจัดใหผูแทนของหนวยงานยอยทุก 

หนวยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือใหมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของ 

ผูอ่ืนและเพ่ือใหงานสัมพันธไมขัดแยงกันโดยยึดเปาหมายขององคการเปนหลัก  

5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะใหทราบ 

ผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะและประเมินผล  

ข้ันสุดทายเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงานและปญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแกไขทุกระยะ

และ ประเมินผลข้ันสุดทายเพ่ือเปรียบเทียบผลงานกับผลงานท่ีควรจะไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวตั้งแตตน

เพ่ือวางแผนใหมสําหรับการปฏิบัติงานในอนาคต (ธีระรัตน กิจจารักษณ, 2542, หนา 67)  

สุปรีชา กมลาศน (2545, หนา 2) ไดอธิบายวาแนวคิดการบริหารไดรับการพัฒนาข้ึนมา

ตามแบบวิธีการทาง วิทยาศาสตรจนเกิดเปนทฤษฎีการบริหารท่ีมุงจะวิเคราะหศึกษาถึงการบริหาร

อยางเปนระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศสซ่ึงไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหาร

ท่ัวไปอันเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง ทฤษฎีอันหนึ่งท่ีวาดวยหนาท่ีในการบริหาร 5 ประการ คือ การ 

วางแผนการจัดองคการการ บังคับบัญชาการประสานงาน และการควบคุมตอมาไดพัฒนาและปรับปรุง
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จนกลายเปนตําราการบริหารเชนทฤษฎีของ ลูเธอร กูลิค ศาสตราจารยการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกันท่ี

ไดขยายแนวคิดของ ฟาโย กําหนดหนาท่ีในการบริหารท่ีเรียกกันวา POSDCoRB : Planning (การวาง 

แผน) Organizing (การจัดองคการ) Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การสั่งการหรืออํานวย 

การ) Coordinating (การประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การ 

งบประมาณ)  

ทฤษฎีการบริหารของ เฮนรี ฟาโย Henri Fayol ไดเสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความเชื่อ

วาเปนไปไดท่ีจะหาทางศึกษาถึงศาสตรท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซ่ึงสามารถใชไดกับการ

บริหารทุกชนิดไมวาจะเปนการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาลโดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการ

บริหาร (Management Functions) ซ่ึงประกอบดวยหนาท่ีทางการบริหาร 5 ประการคือ  

1. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองทํา การคาดการณ 

ลวงหนาถึงเหตุการณตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอธุรกิจและกําหนดข้ึนเปนแผนปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ี

จะปฏิบัติเอาไวเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต  

2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึงภาระหนาท่ีท่ีผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงของ

งานตาง ๆ และอํานาจหนาท่ีท้ังนี้เพ่ือใหเครื่องจักรสิ่งของและตัวคนอยูในสวนประกอบท่ีเหมาะสมใน

อันท่ี จะชวยใหงานขององคการบรรลุผลสําเร็จได  

3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึงหนาท่ีในการสั่งการงานตาง ๆ ของผู

อยูใตบังคับบัญชาซ่ึงจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยท่ีผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางท่ีดี จะ 

ตองเขาใจคนงานของตนจะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงานและองคการท่ีมีอยูรวมถึง

จะตอง มีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิดท้ังข้ึน และลองนอกจากนี้ยังตองทําการ

ประเมิน โครงสรางขององคการและผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเปนประจําอีกดวยหากโครงสรางของ

องคการท่ี เปนอยูไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุงเชนเดียวกันถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดหยอน

ประสิทธิภาพการไลออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมยิ่งข้ึนก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา  

4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหนาท่ีจะตองเชื่อมโยงงานของทุกคนให 

เขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน  

5. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหนาท่ีในการท่ีจะตองกํากับใหสามารถประกัน 

ไดวากิจกรรมตาง ๆ ท่ีทําไปนั้นสามารถเขากันไดกับแผนท่ีไดวางไวแลว (เฮนรี ฟาโย Henri Fayol, 

1930, p. 17-18)  

เฮนรี ฟาโย (Henri Fayol) ไดกําหนดหลักการในการบริหารจัดการข้ึน 14 ประการ เปน 

สวนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการดังนี้  

1. การแบงงานกันทํา (Division of Labor) ฟาโย ไดเสนอวาคนงานควรจะไดรับการ มอบ 

หมายหนาท่ีใหปฏิบัติมากข้ึนหรือไดรับการกระตุนใหมีความรับผิดชอบในผลลัพธของงานมากข้ึนซ่ึง 

หลักการนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในองคการยุคปจจุบันได  
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2. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวปเบอร และ ฟาโย 

ไดใหความสําคัญของอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบอํานาจหนาท่ีแบบเปนทางการของ แวปเบอร 

จะ ไดมาจากตําแหนงหนาท่ีของผูบริหารในสายการบังคับบัญชาสวนอํานาจหนาท่ีแบบไมเปนทางการจะ 

ไดรับจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรูทางดานเทคนิค (Technical Knowledge) 

ความมีคุณคาทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา (Leading) และสรางความผูก 

พันกับผูใตบังคับบัญชาตลอดจนเนนวาอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบควรอยูคูกัน  

3. การมีผูบังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กลาววาคําสั่งสอง คําสั่ง 

(Dual Command) อาจกอใหเกิดปญหาในการทํางานเชนการรายงานจะมีความเก่ียวของในเม่ือผูควบ 

คุมสอง คนไดใหคําสั่งกับผูใตบังคับบัญชาเพียงคนเดียวทําใหเกิดการสับสนในบางสถานการณ คําสั่ง

สองคําสั่งนี้ ทําใหเกิดความยุงยากแกผูบังคับบัญชาและทําใหเกิดการสับสนในลําดับข้ันของอํานาจ

หนาท่ีแบบเปนทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ของผูบริหารในระบบผูบังคับบัญชาสองคนจะเปนการยากและผูบริหารจะไมสนใจในความรูสึกของ 

ผูใตบังคับบัญชามักจะโกรธและอาจไมใหความรวมมือในอนาคตถาผูใตบังคับบัญชาไมเชื่อฟง  

4. สายการบังคับบัญชาตามอํานาจหนาท่ี (Line of Authority) เปนสายการบังคับบัญชา

จาก ผูบริหารในระดับบนสูผูปฏิบัติงานในระดับลางขององคการความสัมพันธของการจํากัดความยาว

ของสาย การบังคับบัญชาโดยการควบคุมจํานวนของระดับในลําดับข้ันของการบริหารจัดการจํานวนท่ีดี

ท่ีสุดในลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดตอสื่อสารระหวางผูบริหารระดับ 

สูงและ พนักงานระดับลางรวมถึงความลาชาในการวางแผน (Planning) และการจัดการ (Organizing) 

ซ่ึงการ จํากัดจํานวนของระดับข้ันการบังคับบัญชาใหนอยลงจะทําใหปญหาในการติดตอสื่อสารลดลง

และองคการจะมีการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็วและมีความยืดหยุนมากข้ึนภายในองคการไดมีการแบงแยก

แผนกตาง ๆ ซ่ึงแตละแผนกจะมีระดับข้ันการบังคับบัญชาโดยผูบริหารในระดับกลางและระดับตนของ

สายการบังคับบัญชาแตละแผนกตองมีปฏิสัมพันธกับผูจัดการในระดับเดียวกันในแผนกอ่ืน ๆ ซ่ึง

ปฏิสัมพันธนี้ ชวยในการตัดสินใจใหเร็วข้ึนเนื่องจากผูบริหารจะรูจักบุคคลอ่ืนและรูวิธีการในการแก 

ปญหาเพ่ิมมากข้ึน สําหรับการทํางานขามแผนกหรือการทํางานขามสายนั้นเปนการสรางทีมงานขาม

สายซ่ึงสามารถควบคุม โดยผูนําของแตละทีม  

5. การรวมอํานาจ (Centralization) เปนการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไวท่ีผูบริหาร 

ระดับสูงขององคการซ่ึงอํานาจหนาท่ีจะไมไดรวมไวท่ีผูบริหารระดับสูงของสายการบังคับบัญชาแตเปน

การกําหนดวาควรมีการรวมอํานาจไวท่ีผูบริหารระดับสูงเทาไร อยางไรและมีการกระจายอํานาจใหกับ 

ผูใตบังคับบัญชาและคนงานในระดับลางอยางไรสิ่งนี้ ถือวามีความสําคัญเนื่องจากวาจะมีผลกระทบตอ

พฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององคการ  

6. การมีเปาหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เปนการออกแบบหรือกําหนดแผนในการ

ปฏิบัติงานของผูบริหารและคนงานท่ีใชทรัพยากรขององคการองคการใดท่ีไมมี การวางแผนจะทําให 



23 
 

ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผลซ่ึงจะไมมีการมุงไปสูกิจกรรมของกลุมหรือกิจกรรมของบุคคลแต

การวางแผนจะเริ่มท่ีผูบริหารระดับสูงทํางานเปนทีมรวมกับกลยุทธขององคการซ่ึงจะตองมีการติดตอ

กับผูบริหารในระดับกลางท่ีมีสวนในการตัดสินใจวาจะใชทรัพยากรขององคการอยางไรเพ่ือใหบรรลุ 

วัตถุประสงคตามกลยุทธหลักการในขอนี้ ยึดหลักวากิจกรรมของแตละกลุมตองมีจุดหมายและแผน

เดียวกัน  

7. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาคคือความเปนธรรม (Justice) ความยุติธรรม 

(Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองคการซ่ึงในปจจุบัน 

พนักงานมีความตองการความเสมอภาคมากข้ึนเปนการจัดการท่ีใชหลักความเทาเทียมกัน  

8. การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซ่ึงอยูในตําแหนงนั้นในการจัดหาเพ่ือใหองคการ

ไดรับประโยชนสูงสุดและเปนการจัดหางานใหแกพนักงานโดยใชผังองคการ(Organization Chart) เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงตําแหนงและหนาท่ีของพนักงานแตละคนและเปนการชี้วัดวาตําแหนงของพนักงานแต

ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันไดในอนาคตการวางแผนเก่ียวกับอาชีพไดรับความสนใจมากข้ึนในองคการ

ยุคปจจุบันเนื่องจากทรัพยากรมนุษยถือวามีความจําเปนท่ีจะตองใหการฝกอบรม (Training) และการ 

พัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองคการจะกําหนดตําแหนงหนาท่ีสําหรับคนทุกคนและทุกคน

จะเขาใจตําแหนงหนาท่ีของตน 

9. ความคิดริเริ่ม (Initiative) เปนความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งตาง ๆ โดย ปราศ 

จากการสั่งการจากผูบังคับบัญชาผูบริหารจะตองกระตุนใหพนักงานมีความคิดริเริ่มซ่ึงความคิด ริเริ่มนี้

นับถือวาเปนจุดแข็งขององคการเนื่องจากจะสามารถสรางนวัตกรรมใหม ๆ ไดผูบริหารมีความ ตองการ

ทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางองคการและความตองการของ 

พนักงานและความสามารถ (Ability) จะทําใหเกิดความสมดุลซ่ึงเปนสิ่งท่ีชี้วัดผูบริหารระดับสูงในการ

พัฒนาและการบริหารงาน  

10. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เปนการมุงใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเชื่อฟง 

(Obedience) อํานาจ (Energy) คําขอรอง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ 

ออกมาสําหรับอํานาจของผูบังคับบัญชาความมีระเบียบวินัยเปนบุคลิกลักษณะท่ีเก่ียวของกับผูบริหาร

หลาย ๆ คนท่ีสามารถสรางความนาเชื่อถือใหกับผูปฏิบัติงานท้ังหมดและทํางานอยางเขมแข็งเพ่ือให

บรรลุเปาหมายขององคการความมีระเบียบวินัยจะเปนความสัมพันธระหวางสมาชิกภายในองคการกับ

คุณสมบัติของผูนํา ภายในองคการและเปนความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะปฏิบัติตามอยาง

ยุติธรรมอีกดวย  

11. คาตอบแทน (Remuneration of Personnel) การใหรางวัลประกอบดวยโบนัส และ

แผนการแบงกําไรเปนการชวยกระตุนการทํางานของพนักงานได การใหหรือการจายคาตอบแทนใหแก

พนักงานมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จขององคการระบบรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถให 
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ความยุติธรรมท้ังพนักงานและองคการรวมท้ังสามารถกระตุนผลผลิตเพ่ิมโดยการใหรางวัลเพ่ือเปนการ 

สนับสนุนใหมีผลผลิตเพ่ิมข้ึนโดยยึดหลักวาการจายคาตอบแทนควรยุติธรรมและตอบสนองความพึง 

พอใจสูงสุดท้ังนายจางและลูกจางเทาท่ีจะทําได  

12. ความม่ันคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมีความสําคัญ 

ตอการจางงานระยะยาวเม่ือพนักงานอยูในองคการซ่ึงมีแนวโนมจะทํางานเปนทีมเปนระยะ เวลานาน

โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุงความสามารถในการใชประโยชนจากทรัพยากรของ องคการการ

จางงานระยะยาวเปนปจจัยสําคัญท่ีใชอธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัทขนาดใหญในญี่ปุน  

13. ผลประโยชนสวนตัวมีความสําคัญนอยกวาผลประโยชนขององคการ (Subordination 

of individual interests to the common interest) ผลประโยชนขององคการถือวา เปนประโยชนของ 

ทุก ๆ คนหรือของทุกกลุมในองคการในขณะท่ีองคการยังดําเนินกิจการอยูจะตองมีการกําหนดผล 

ประโยชนเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมระหวางองคการและสมาชิกภายในองคการ 

14. ความสามัคคี (Sprit de corps) เปนความรูสึกรวมกันของสมาชิกภายในองคการท่ีชวย

สนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุมในการออกแบบประยุกตของอํานาจหนาท่ีตามลําดับข้ันภายใน

องคการและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภคและความรวมมือกันถือวาเปนสวนประกอบสําคัญในการ

ท่ีทําใหองคการบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จไดหากมีการ

ติดตอกันระหวางผูบริหารและคนงานโดยการติดตอเพ่ือแกไขปญหาในสถานการณท่ีสําคัญเพราะความ

สามัคคีคือพลังเม่ือสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําใหองคการมีความแข็งแกรง (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

2545, หนา 68-69)  

พงษศักดิ์ ปญจพรผล (2542, หนา 64-72) ไดกลาวถึงกระบวนการการบริหารควรประกอบ 

ดวย 10 ประการ คือ  

1) การวางแผน (Planning) หมายถึงการกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการ

ลวงหนาโดยเก่ียวกับการคาดการณ (Forecasting)การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objective) การ

พัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผนซ่ึงตองคํานึงถึงนโยบาย (Policy) เพ่ือใหแผนงาน

ท่ีกําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน  

2) การจัดการ (Organizing) หมายถึงการพัฒนาระบบการทํางานเพ่ือใหงานตาง ๆ สามารถ 

ดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอยางดี  

3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึงการจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสมตาม 

ตําแหนงหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  

4) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึงความสามารถของผูบริหารในการท่ีจะตัดสินใจแยกแยะ 

และวิเคราะหออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง  

5) การสั่งการ (Directing) หมายถึงการศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการรวมท้ังการควบคุมงาน และ 

นิเทศงานตลอดจนศิลปะในการบริหารงานท่ีจะทําใหการทํางานประจําวันของเจาหนาท่ีทุกคนเปนไปดวยดี  
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6) การควบคุม (Controlling) หมายถึงการรวมมือประสานงานเพ่ือการดําเนินการเปนไป 

ดวยดี และราบรื่นศึกษาหลักเกณฑและวิธีการท่ีจะทําการประสานงานดีข้ึนและดําเนินการแกไขเม่ือ

เกิดปญหาข้ึน  

7) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึงการประสานงานใหผูปฏิบัติงานทุกฝาย 

มีความเขาใจในงานเขามารวมทํางานกันอยางพรอมเพรียงกันขอตกลงท่ีสําคัญยิ่งของการประสานงาน 

คือความรวมมือซ่ึงเปนเรื่องของ “จิตใจ”  

8) การสื่อขอความ (Communicating) หมายถึงการผานขาวสารขอมูลและความเขาใจ

เพ่ือท่ีจะใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตองการ  

9) การรายงานผล (Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติของหนวยงานใหแก 

ผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวของการดําเนินงานตลอดจนการประชา 

สัมพันธ (Public Relation) แจงใหประชาชนทราบซ่ึงโดยท่ัวไปการายงานจะหมายถึงวิธีการ ของสถาบัน 

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการใหขอมูลแกผูสนใจมาติดตอสอบถามผูบังคับบัญชา/ผูรวมงานความสําคัญ

ของการรายงานนั้นจะตองตั้งอยูบนรากฐานของความเปนจริง  

10) การจัดงบประมาณ (Budgeting) หมายถึงการจัดเตรียมงบประมาณโดยศึกษาใหทราบ 

ถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเก่ียวกับงบประมาณและการเงินตลอดจนการใชงบประมาณในการ 

ควบคุมงาน  

สรุปไดวา การบริหารหมายถึงการใชศาสตรและศิลปนําเอาทรัพยากรบริหารมาประกอบเปน 

กระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยปจจัยหลักคือเงิน 

บุคคลวัสดุสิ่งของและวิธการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายหลักการบริหารงาน 

โดยท่ัวไปท้ังภาครัฐและเอกชนและองคกรตาง ๆ ประกอบดวยการวางแผนการจัดองคการหรือการจัด 

หนวยงานตาง ๆ ภายในองคกรการสรรหาบุคคลเขาทํางานการสั่งการการประสานงานการรายงานผล 

การปฏิบัติงานการงบประมาณเปนตน  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ   

 

การปกครองคณะสงฆหรือสถาบันสงฆในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจาจะทรงดูแลดวย 

พระองคเองทรงอยูในฐานะประมุขและทรงใหความสําคัญเสมอภาคในการบัญญัติสิกขาบทตาง ๆ พระ

องคจะทรงทําทามกลางสงฆสังฆกรรมตาง ๆ ท่ีกระทําตองไดรับเสียงเอกฉันทจากคณะสงฆจึงจะ สามารถ 

ดําเนินตอไป ทําใหพระพุทธศาสนาเผยแผไปอยางรวดเร็ว สิ่งท่ีพระพุทธองคทรงท้ิงไวเปน มรดกมาถึงป

จจุบันก็คือ พระธรรมวินัยซ่ึงจะเปนหลักในการท่ีสถาบันสงฆจะใชเปนสื่อในการ สรางสรรคสิ่งดีงามให

กับชาวโลกตอไป และจะเปนสิ่งกําหนดบทบาทหรือจุดยืนในดานความสัมพันธระหวางสงฆกับสังคม
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ชาวโลกในปจจุบันและอนาคตอีกดวย (พระเทพเวที ประยุตธ ปยุตฺโต, 2534, หนา 32) เชนเดียวกับ

การบริหารกิจการคณะสงฆ ยอมตองมีความผูนํา หรือภาวะผูนําในการบริหาร โดยบริหารตามหลักภาวะ 

ผูนํานั้น มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยพระพุทธเจาทรงเปนผูนําท่ีมีหนาท่ีในการดูแลปกครองคณะสงฆ 

แมวาจะเกิดปญหาจาก ภายในและภายนอกคณะสงฆก็ตาม พระพุทธองคทรงมีพระปรีชาสามารถบริหาร 

กิจการคณะสงฆ ให รอดพนจากภัยตาง ๆ ได จนกระท่ังเสด็จดับขันธปรินิพพาน หลังจากท่ีพระพุทธองค 

เสด็จปรินิพพาน แลวพระมหากัสสปะผูเปนพระสาวกสําคัญยิ่งท่ีไดรับการคัดเลือกจากคณะสงฆใหเปน 

ประธานใหญใน การทําสังคายนาครั้งท่ี 1 ท่ีถํ้าสัตตบรรณในเขาเวภาระบรรพต เขตกรุงราชคฤห (สงา 

หลอสําราญ, 2541, หนา 17) หลังจากสังคายนา พระธรรมวินัยครั้งท่ี 3 พระเจาอโศกมหาราช ไดสง 

พระมหาเถระไปประกาศพระพุทธศาสนา 9 สาย และประเทศไทยไดรับผลจากการเผยแผคราวนั้นดวย 

(พระเพทเวที ประยุทธ ปยุตฺโต, 2532, หนา 9) ทําใหพระพุทธศาสนาไดประดิษฐานใน ดินแดนสุวรรณ

ภูมิ อันเปนท่ีตั้งของประเทศไทยและอีกหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มาตั้งแตยุคกรุง

สุโขทัยเปนราชธานีของไทย ก็ยังมีการใชหลักภาวะผูนําควบคูกับหลักพุทธธรรมในการ บริหารกิจการ

คณะสงฆมาโดยตลอดจนถึงในยุคปจจุบันนี้  

กฎมหาเถรสมาคม, ฉบับท่ี 15, ขอท่ี 5 วาดวยเรื่อง การบริการกิจการคณะสงฆ ไดแก กิจ 

การท่ีคณะสงฆจะตองถือเปนธุระหนาท่ี เพราะเปนการคณะสงฆและการพระศาสนา หรือเพราะ เก่ียว 

กับการคณะสงฆและการพระศาสนา มี 6 ฝาย คือ  

1. การเพ่ือความเรียบรอยดีงาม (การปกครอง)  

2. การศาสนศึกษา  

3. การศึกษาสงเคราะห  

4. การเผยแผพระพุทธศาสนา  

5. การสาธารณูปการ  

6. การสาธารณสงเคราะห  

วิธีดําเนินงานการท้ัง 6 ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมแตบางการคงเปน 

ไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู (สํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ, 2445, หนา 15)  

พุทธทาสภิกขุ (หนา 9-12) ไดพูดถึงการบริหารวา เปนการดําเนินไปไดแหงกิจการท่ีกระทํา 

ดวยปญญา กระทําดวยความหวังและตองทําเพ่ือสังคมหรือนอยท่ีสุดทําเพ่ือตัวเอง ตองมีการปองกัน

และแกไขปญหาอุปสรรคดวยสติปญญา  

พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคป ฺโ) (2545, หนา 9) ไดใหความหมายไววา ไดแก 

กิจการท่ีคณะสงฆจะตองทํา หรือท่ีจะตองถือเปนธุระหนาท่ีเพราะเปนการคณะสงฆและการพระศาสนา 

หรือเพราะ เก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา มี 6 ฝายคือ การเพ่ือความเรียบรอยดีงาม (การ

ปกครอง) การศาสนศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะหและการ

สาธารณสงเคราะห  
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พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2539, หนา 78) ไดกลาวถึงความหมายการปกครอง

คณะสงฆ หรือ การบริหารคณะสงฆ ตามทัศนะของพระพุทธศาสนาวา การปกครองตามความหมายใน 

พระพุทธศาสนาเปนการปกครองเพ่ือการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจากการ 

ปกครองนั้น มิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอ้ือ เพ่ือชวยใหแตละบุคคลบรรลุ 

จุดหมายแหงการศึกษาหรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษาท้ังสิ้น ถาไมปกครองดวยการศึกษา ก็ ต

องปกครองดวยอํานาจเม่ือปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะ ขัด 

แยงกัน ดวยเหตุนี้ การปกครองแบบใชอํานาจจึงกอใหเกิดปญหาเริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยงในจิตใจ เป

นตนไป ทําใหยิ่งตองเพ่ิมการใชอํานาจ ใชอาญา และจะเนนการลงโทษมากยิ่งข้ึนตามลําดับไมใช การ

ปกครองแบบพยายามสรางคนดี แตเปนการปกครองแบบพยายามกําจัดคนเลวนั่นเอง (พระพรหม

คุณาภรณ  

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 4) ไดกลาววา การบริหาร หมายถึง 

การทํางานให สําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน (Getting things done through other people) เม่ือวาตามคํา

นิยามนี้ การบริหารพระพุทธศาสนาเริ่มมีอันเปนรูปธรรมสองเดือนนับจากวันท่ีพระพุทธเจาตรัสรูนั้น คือ 

ในวันอาสาฬหบูชา เม่ือพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคีย ซ่ึงทําให

เกิดพระสังฆรัตนะข้ึน เม่ือมีพระสังฆรัตนะเปนสมาชิกใหมเกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้พระพุทธเจา 

ก็ตองบริหารคณะสงฆ และวิธีการท่ีพระพุทธเจาทรงใชในการบริหารกิจการคณะสงฆ ซ่ึงดํารงสืบตอมา 

จนถึงปจจุบันเปนเวลากวา 2,500 ป เปนขอมูลใหเราไดศึกษาเรื่องพุทธวิธีบริหารงาน นอกจากนี้ยัง มี

พุทธพจนท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารกระจายอยูในพระไตรปฎก การศึกษาพุทธพจนเหลานั้นก็จะทําให

ทราบถึงพุทธวิธีบริหาร  

และทานยังไดกลาวถึง นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยควรยึดหลักธรรมในการบริหารท่ี 

เรียกวา พละ 4 ประการ คือ (อง. นวก. 23/5/792)  

1) ปญญาพละ กําลังความรูหรือความฉลาด  

2) วิริยพละ กําลังแหงความเพียร  

3) อนวัชชพละ กําลังการงานท่ีไมมีโทษหรือความสุจริต  

4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ  

พละหรือกําลังแหงคุณธรรมท้ัง 4 ประการนี้ ชวยทําใหนักบริหารปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

กลาวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองคการ แตงตั้งบุคลากร อํานวยการ และควบคุมไดดีตองมี

ความ ฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษยสัมพันธ ยิ่งเขามีคุณธรรมท้ัง 4 ขอนี้เพ่ิมมากข้ึน เทาใดก็ยิ่งทํางาน

ไดมีประสิทธิภาพมากข้ึนเทานั้น ในทางตรงกันขามถาใครคนใดขาดคุณธรรมท้ัง 4 ประการ แมเพียง

บางขอ เขาก็เปนนักบริหารท่ีดีไมได (พระธรรมโกศาจารย ประยูร ธมฺมจิตฺโต, หนา 44-45)  
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พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2548, หนา 9) ไดสรุปพุทธวิธีการบริหารไววา พุทธ

วิธีการบริหารยึด หลักธรรมาธิปไตยเปนสําคัญดวยเหตุผลท่ีวา ผูบริหารเองตองประพฤติธรรมและใช

หลักธรรมเปนหลักในการบริหาร พุทธวิธีบริหารจึงไมเปนท้ังเปนอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยผูบริหาร 

ท่ีเปน อัตตาธิปไตยก็มักจะคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือความพอใจของตนเองเปนท่ีตั้งโดยยึด

คติวา ถูกตองคือถูกใจขาพเจา ผูบริหารประเภทนี้มักลงทายดวยการเปนเผด็จการ  

สวนผูบริหารท่ีเปนโลกาธิปไตยก็พยายามเอาใจทุกคนเพ่ือใหตนเองอยูในตําแหนงตอไปได 

เขาพยายามทําใหถูกใจทุกคนซ่ึงก็เปนเรื่องท่ีเปนไปไมได ผูบริหารประเภทนี้ก็มักหนีปญหา เม่ือมี ปญหา 

ขัดแยงเกิดข้ึนภายในองคกรก็พยายามลอยตัวหนีปญหาผูบริหารท่ีดีตองเปนธรรมาธิปไตย เขายึดถือ

คติวาถูกตองไมจําเปนตองถูกใจขาพเจาหรือตองถูกใจทุกคน เขากลาตัดสินใจลงมือทําในสิ่งท่ี ถูกตอง

ชอบธรรมโดยไมพยายามลอยตัวหนีปญหา เขาถือคติวาอํานาจหนาท่ีมาพรอมกับความรับผิดชอบ เขา

ยอมเสียสละประโยชนสุขสวนตนประโยชนสุขท่ียิ่งใหญกวานั้นคือประโยชนสุข สวนรวม ดังพุทธพจน

ท่ีวา “ถาเห็นวาจะไดประโยชนสุขท่ียิ่งใหญเพราะสละประโยชนสุขเล็กนอย บุคคลควรสละประโยชน

สุขเล็กนอย บุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอย เพ่ือเห็นแกประโยชนสุขท่ียิ่งใหญ”  

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) กลาวถึงหลักธรรมาภิบาลสรุปไดวา การปกครอง 

การบริหารแบบบูรณาการของหัวหนาฝายบริหารขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนองคกรของทาง ราชการ 

ในสวนกลางองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ดี องคกรรัฐวิสาหกิจ และองคกรธุรกิจเอกขนก็ดี องคกรทาง

ศาสนา และองคกรสาธารณะอ่ืน ๆ ก็ดี ท่ีจะใหบังเกิดผลสําเร็จดวยดี มีประสิทธิภาพสูง ชื่อวาการบริหาร 

การปกครองท่ีดี (Good Governance) นั้น ประมวลรวมยอลงใน “หลักธรรมาภิบาลตามแนวความคิด

ปรัชญาเชิงพุทธ” 4 ประการเหลานี้ คือ  

1. หลักความถูกตอง (accuracy/valid) การบริหารการปกครองท่ีดีตองเปนไปดวยความ ถูก 

ตองตามกฎหมายบานเมือง 1 ถูกตองตามหลักวิชาการ 1 ถูกตองตามความตองการ และ/หรือไดรับ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีเก่ียวของทุกฝาย 1 และถูกตองตามหลักศีลธรรม 1  

 1.1 ถูกตองตามกฎหมายของบานเมือง รวมความถึงระเบียบ กฎขอบังคับขององคกรท่ีออก 

ตามกฎหมายของบานเมืองดวย  

 1.2 ถูกตองตามหลักวิชาการ หมายถึง หลักวิชาการท่ีไดศึกษาวิเคราะหขอมูลอันจําเปน 

ท่ีเชื่อถือไดท่ีถูกตองท่ีตรงประเด็น และสมบูรณพอ ประมวลวางเปนหลักปฏิบัติ หรือเปนทฤษฏีข้ึน 

ตามวิธีการทางวิทยาศาสตรไวดีแลว  

  1.3 ถูกตองตามนโยบาย และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร  

  1.4 ถูกตองตามความตองการ หรือความพึงพอใจ ของผูบังคับบัญชา ของผูปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ และถูกตองตามความตองการ หรือความพึงพอใจ ของประชาชนโดยสวนรวม  

  1.5 ถูกตองตามหลักศีลธรรม ในฐานะท่ีประเทศไทย บานเมืองพุทธ ประชากรสวน ใหญ 

95 % เปนพุทธศาสนิกชน และพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ยอมบังเกิดผลดี แกผูปฏิบัติตาม
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ในกาลทุกเม่ือ การบริหารงานท่ีดี คือ ท่ีถูกตองตามหลักศีลธรรม จึงชวยใหการบริหารทุก องคกรได

ผลดีมีประสิทธิภาพสูง  

  ศีล เปนขอหาม ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานทุกระดับพึงมีศีลอยางนอยศีล 5 เบญจศีล ได

แก ไมเจตนาฆาสัตว 1 ไมเจตนาลักฉอ คดโกง หรือคอรัปชั่น 1 ไมเจตนาประพฤติผิดในกาม 1 ไม 

เจตนาโกหกหลอกลวง 1 และไมเสพติดมึนเมาใหโทษ เปนท่ีตั้งแหงความประมาท 1 ธรรมเปนขอ 

ปฏิบัติ อยางนอยเบญจธรรม คือ คุณธรรมของคนดี 5 ประการ ไดแก ความมีเมตตา กรุณา เห็นอก 

เห็นใจกัน ไมคิดประหัตประหารกัน 1 การใหปน การเสียสละกาย สติปญญา เวลา และกําลังทรัพย 

เพ่ืออนุเคราะหสงเคราะหผูอ่ืน 1 มีความสันโดษในคูครองของตน มีความสํารวมในโอวาท 1 มีความ ซ่ือ

สัตย 1 ความจริงใจ 1 และมีสติสัมปชัญญะ รูผิดชอบ ชั่ว ดี รูบาปบุญ คุณ โทษ รูทางเจริญ ทาง เสื่อม 

แหงชีวิตท่ีเปนจริง 1 เปนตน  

 1.6 ถูกตองตามหลักธรรม ท่ีเปนอุปกระท่ีสําคัญ คือ การบริหารการปกครอง พระราช 

อาณาจักรของพระมหากษัตริยาธิราชเจา ท่ีใชไดผลดี มีประสิทธิภาพ ตลอดมาแตโบราณกาล จนถึงป

จจุบันนี้ อันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ผูทรงคุณประเสริฐของไทยเรา ก็ไดทรงถือ

เปนหลักปฏิบัติพระองคตลอดมา คือ หลักทศพิธราชธรรม 10 ไดแก  

  1.6.1 ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูให โดยมุงปกครองหรือทํางาน 

เพ่ือใหเขาได มิใชเพ่ือจะเอาจากเขา เอาใจใสอํานวยบริการ จัดสรรความสงเคราะห อนุเคราะหให 

ประชาราษฎรไดรับประโยชนสุข ความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน 

ประสบทุกขและใหความสนับสนุนแกคนทําความดี  

   1.6.2 ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวารประกอบ

แตการสุจริต รักษากิตติคุณ ประพฤติใหควรเปนตัวอยาง และเปนท่ีเคารพนับถือของประชาราษฎร 

มิใหมีขอท่ีผูใดจะดูแคลน  

  1.6.3 ปริจจาคะ คือ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ คือ สามารถเสียสละความสุขสําราญ 

เปนตน ตลอดจนชีวิตของตนได เพ่ือประโยชนสุขชองประชาชนและความสงบเรียบรอยของบานเมือง  

   1.6.4 อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง คือ ซ่ือตรงทางสัตยไรมารยา ปฏิบัติภารกิจ 

โดยสุจริต มีความจริงใจ ไมหลอกลวงประชาชน  

   1.6.5 มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน คือ มีอัธยาศัย ไมเยอหยิ่ง หยาบคาย 

กระดาง ถือองค มีความงามสงาเกิดแตทวงทีกิริยาสุภาพนุมนวลละมุนละไม ควรไดความรักภักดี แตมิ 

ขาดยําเกรง  

   1.6.6 ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลส คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิต 

ระงับยับยั้งขมใจได ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสําราญและการปรนเปรอ มีความเปนอยูสมํ่าเสมอ 

หรืออยูอยางงาย ๆ สามัญ มุงม่ันแตจะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหนาท่ีใหบริบูรณ  
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   1.6.7 อักโกธะ ถือเหตุผลไมโกรธา คือ ไมเกรี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความกระทําการดวย 

อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจไวระงับความเคืองขุน วินิจฉัยความและกระทําการดวยจิตอันสุขุม 

ราบเรียบตามธรรม  

   1.6.8 อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น คือ ไมหลงระเริงอํานาจ ไมบีบค้ันกดข่ี มีความ 

กรุณา ไมหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแกประชาราษฎรผูใดดวยอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง  

   1.6.9 ขันติ ชํานะเข็ญดวยขันติ คือ อดทนตองานท่ีตรากตรํา อดทนตอความ

เหนื่อยยาก ถึงจะลําบากกายนาเหนื่อยหนายเพียงไร ก็ไมทอถอยถึงจะถูกยั่วถูกหยันดวยถอยคําเสียด

สีถากถาง อยางใด ก็ไมหมดกําลังใจ ไมยอมละท้ิงกิจกรณียท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม  

   1.6.10 อวิโรธนะ มิปฏิบัติคลาดจากธรรม คือ ประพฤติมิใหผิดจากประศาสนธรรม 

อันถือประโยชนสุขความดีงามของรัฐและราษฎรเปนท่ีตั้งอันใดประชาราษฎรปรารถนาโดยชอบธรรม ก็

ไมขัดขืน การใดจะเปนไปโดยชอบธรรม เพ่ือประโยชนของประชาชน ก็ไมขัดขวาง วางองคเปนหลัก 

หนักแนนในธรรม คงท่ี ไมมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถอยคําดีรายลาภสักการะหรืออิฏฐารมณ 

อนิฏฐารมณใด ๆ สถิตม่ันในธรรม ท้ังสวนยุติธรรม คือ ความเท่ียงธรรม ก็ดี นิติธรรม คือระเบียบแบบ แผน 

หลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ก็ดี ไมประพฤติใหเคลื่อนคลาด วิบัติไป 

(พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต 2541, หนา 27-28)  

 ตลอดจนหลักธรรมอ่ืน ๆ ไดแก ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร พละ และพรหมวิหาร

ธรรม คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาพรหมวิหาร เปนตน  

2. หลักความเหมาะสม (Appropriate/Proper) หมายถึง ความรูบริหารจัดการองคกร หรือ

หนวยงานและปกครองดูแล ผูอยูใตบังคับ บัญชา ดวยความเหมาะสมกับเหตุผล เหมาะสมกับบุคคล 

กับชุมชน กับกาลเวลา สถานท่ีและให เหมาะสมกับสถานการณแวดลอม เม่ือยามจําเปนท่ีใหรูจักยืดหยุน 

(Flexible) หรือประนีประนอม (Compromise) โดยไมเสียหลักการ ใหการปฏิบัติงานสําเร็จอยางไดผล 

ดีท่ีสุด ใหมีสวนเสียหายนอย ท่ีสุด หรือใหไมเสียหายเลย ความแข็งกราว หรือแข็งกระดางดวยมานะ 

ทิฏฐิ ชนิด ยอมหักไมยอมงอ มิใชอุบายท่ีดี ท่ีจะใหประสบผลสําเร็จไดตลอดไป ท้ังนี้ พึงอาศัยหลักปุริส

ธรรม 7 ประการ ท่ี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไวดีแลว คือ  

ธมฺม ฺ ุตา รูจักหลักวิชา หรือรูจักเหตุ 1  

อตฺถ ฺ ุตา รูจักความหมาย หรือรูจักผล 1  

อตฺต ฺ ุตา รูจักตน 1  

มตฺต ฺ ุตา รูจักประมาณในการบริโภคใชสอยทรัพย 1  

กาล ฺ ุตา รูจักกาลเวลาอันควรท่ีจะปฏิบัติหรือดําเนินการใหไดผลดี 1  

ปริส ฺ ุตา รูจักชุมชน 1  

ปุคฺคล ฺ ุตา รูจักบุคคล 1 เปนตน  



31 
 

เปนหลักในการวางตัวในวงงาน ในวงสังคมทุกระดับ และในการปกครองบังคับบัญชา ผูอยู 

ใตบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม  

3. หลักความบริสุทธิ์โปรงใส (Purity/Transparency) หมายถึง การบริหารหารปกครองการ 

ตัดสินใจหรือการวินิจฉัยสั่งการใด ๆ ก็เปนไปไดดวยความบริสุทธิ์ใจ คือ ดวยเจตนาบริสุทธิ์มุงตรงตอความ 

สําเร็จอยางไดผลดี มีประสิทธิภาพสูงขององคกร และมุงตรงตอประโยชน และความสันติสุขโดยสวน

รวมของประชาชนเปนสําคัญ จึงเปนการบริหารท่ีสุจริต มีความโปรงใส (Transparent) ตรวจสอบได  

4. หลักความยุติธรรม (Justice) หมายถึง การบริหารหารจัดการกิจกรรม และ/หรือโครง 

การตาง ๆ ขององคกร อยางมี ประสิทธิภาพ (High Efficiency) กลาวคือ ใหบรรลุผลสําเร็จดวยดี มี

ประสิทธิผล (Effectiveness) และใหไดรับความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยธรรมจากชนผูเก่ียวของ

ทุกฝายอยางสูงตอคาลงทุน (Investment Costs) ไดแก กําลังงบประมาณ กําลังบุคลากรและทรัพยากร 

และระยะเวลาท่ีใชใน การบริหารจัดการท่ีต่ํา คือ อยางประหยัด และคุมคา และหมายถึงการปกครอง

บังคับบัญชา ดูแล ปฏิบัติตอผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยความเปนธรรม คือ  

ไมอคติ ดวยความรัก (ฉนฺทาคติ) หรือ เห็นแกตัว เห็นแกพวกพอง หมูเหลา 1  

ไมอคติ ดวยความโกรธ หรือเกลียดชัง (โทสาคติ) 1  

ไมอคติ ดวยความเกรงกลัว (ภยาคติ) 1  

ไมอคติ ดวยความหลง (โมหาคติ) เพราะหูเบา หรือไมรูขอมูล ท่ีถูกตอง เปนจริงท่ี เชื่อถือได 

ท่ีตรงประเด็น และท่ีสมบูรณดีพอ อีก 1  

หลักธรรมาภิบาล 4 ประการ นี้ ยอมเปนหลักสําคัญ สําหรับผูปกครอง ผูบริหารทุกระดับ 

สามารถใชเปนแนวทางในการปกครองบังคับบัญชาดูแล ผู อยู ใตบังคับบัญชา และใชในการบริหาร 

จัดการ โครงการตาง ๆ ขององคกรใหประสบความสําเร็จ และใหบรรลุผลดี ท่ีประสิทธิภาพสูง ไดอยาง 

เหมาะสม (พระราชญาณวิสิฐ เสริมชัย ชยมงฺคโล, 2548, หนา 114-119)  

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2548, หนา 26, 130) ไดกลาวไววา การบริหาร 

หมายถึง การปกครอง (Government) การดูแลรักษาบํารุงหมูคณะและการดําเนินงานหรือการจัดการ

(Management) กิจกรรมตาง ๆ ของหมูคณะ หรือองคการตาง ๆ ไดสําเร็จลุลวงตามนโยบาย (Policy) 

และวัตถุประสงค (Purpose/Objective) ขององคการนั้น ๆ ดวยดีมีประสิทธิภาพ(Efficiency) และ

การบริหารหมูคณะ คือ การปกครองดูแล ตลอดท้ังแนะนําสั่งสอน อบรม พระภิกษุสามเณรและ

คฤหัสถ ท่ีมีอยูหรือพํานัก อาศัยอยูในวัดใหประพฤติอยูในพระธรรมวินัย ตามกฎหมายของบานเมือง 

กฎขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และการประกาศของมหาเถรสมาคม  

พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2551, หนา 2-3) ไดกลาวสรุปไววา การบริหาร 

หมายถึง ศิลปะ แหงการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน และนักบริหารมีหนาท่ีวางแผน จัดองคกร แตง 

ตั้งบุคคล อํานวยการ และควบคุมทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานใหเปนไปในทางเดียวกันเพ่ือ 
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สูเปาหมายท่ีวางไว สวนความหมายของการบริหารในทางธรรม คือ วิธีการบริหารตาง ๆ ท่ีใชกันท่ัวไปพอ 

สรุปได 3 ลักษณะ แตท่ีดีท่ีสุดคือ แบบถือธรรมหรือหลักการเปนสําคัญโดยยึดเอาความสําเร็จเปน 

พ้ืนฐานทําใหงานสําเร็จ ไมเอาความขัดแยงสวนตัวมาเก่ียวของ และยินดีรับคําแนะนําจากทุกฝาย เพ่ือ

ใหทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถ จะไดท้ังน้ําใจคนและผลของงาน วิธีนี้เรียกวา “ธรรมาธิปไตย” 

คือ ใชท้ังพระเดชและพระคุณ  

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ ไดระบุถึงภารกิจท่ีสําคัญของการบริหารกิจการคณะ 

สงฆในแตละดาน ดังนี้  

1. ดานการศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ อันควร 

แกสมณะ ซ่ึงไดแกการศึกษาพระปริยัติธรรมหรือการศึกษาธรรมบาลี ซ่ึงปจจุบันไดจําแนกเปนสองสวน 

คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลีและการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

2. ดานการศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนท่ัวไป ปจจุบันมี

การดําเนินการดังนี้ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียน 

ราษฎรสงเคราะหท่ีวัดสนับสนุน  

3. ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือเปน 

โครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  

4. ดานการสาธารณะสงเคราะห เปนงานเก่ียวกับการสงเคราะหชุมชนและสังคมโดยมีวัด และ 

พระภิกษุเปนแกนนํา ไดแก โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาคฤดูรอน โครงการสง

เคราะหพระภิกษุสามเณรและวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน วัดและเจาอาวาส พระภิกษุ เปนผูนําในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม เชนใหสถานท่ีเปนท่ีจัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชน ดานอาชีพตาง ๆ การ 

สรางถนนเขาหมูบาน การออมทรัพย ใหสถานท่ีเปนแหลงประปาหมูบาน การสนับสนุนทุนการศึกษา

เด็กนักเรียน การชวยเหลือผูปวยผูยากไร ฯลฯ  

5. ดานการสาธารณูปการ เปนงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวัด ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือใหวัดเอ้ือประโยชนตามภารกิจของวัดในดานอ่ืน ๆ การพัฒนาเหลานี้ ไดแกการดูแล บํารุงรักษาสา

ธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานท่ี เชน พระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอธรรม 

กุฏิ ศาลาการเปรียญ เปนตน งานสาธารณูปการแตละวัดจะไมเทาเทียมกันมาก หรือนอยข้ึนอยูกับขนาด 

เศรษฐกิจ ความตองการของชุมชนและบารมีของเจาอาวาสหรือพระสงฆใน วัดเปนสําคัญ ท้ังนี้ทางวัด

จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเปนบางสวนเรียกวา เงิน อุดหนุนบูรณะวัด  

6. ดานการปกครอง งานปกครองของสงฆ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2534 โดยลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆ ไวดังนี้ มาตรา 20 คณะสงฆตองอยู 

ภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามท่ีกําหนดใน

กฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523 วาดวยระเบียบ การปกครองคณะ
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สงฆ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและหมวด 3 ระเบียบการ ปกครองคณะสงฆสวน 

ภูมิภาค  

สรุปไดวา การบริหารกิจการคณะสงฆ เปนเรื่องของบุคคลทุกฝายในวัด ไดแก เจาอาวาส 

พระภิกษุ สามเณร แมชี ศิษยวัด ตลอดจนถึง ผูท่ีอาศัยอยูภายในวัด ก็ตองมีสวนรวมในการบริหาร กิจ 

การคณะสงฆเพ่ือใหเกิดความเรียบรอย และใหสอดคลองกับกฎมหาเถรสมาคมท่ีบัญญัติข้ึนในดาน การ

บริหารกิจการคณะสงฆท้ัง 6 ดาน คือดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการเผยแผ พระพุทธ 

ศาสนา ดานการสาธารณูปการ ดานการศึกษาสงเคราะห และดานการสาธารณสงเคราะห 

  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับพระสังฆาธิการ 
 

พระสังฆาธิการ คือพระภิกษุท่ีมีหนาท่ีในการจัดการดูแลคณะสงฆในเขตการปกครองของตน

ใหอยูในระเบียบ กฎเกณฑ กติกา และพระธรรมวินัย เพ่ือท่ีจะเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหมี

ความเขมแข็ง 

2.4.1 ความหมายของพระสังฆาธิการ 

กฎมหาเถรสมาคม ไดกลาวไววา “พระสังฆาธิการ” เปนคํารวมตําแหนงพระภิกษุผูปกครอง

คณะสงฆ ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2505 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2535 เริ่มใชมาแต พ.ศ.2506 จนถึงปจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2506) 

วาดวยการแตงตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ กําหนดนามเปนครั้งแรกโดยเปลี่ยนคําวา “พระคณาธิการ” 

มาเปน “พระสังฆาธิการ” ใหสอดคลองกับลักษณะการดําเนินกิจการคณะสงฆ รวมคําวา “พระ” 

“สังฆ” และ “อธิการ” เปน “พระสังฆาธิการ” แปลตาม รูปศัพทวา “พระภิกษุผูทํางานโดยสิทธิขาดใน 

ทางคณะสงฆ” “พระภิกษุผูทํางานคณะสงฆโดยมีอํานาจเต็มตามตําแหนง” ซ่ึงในแมบททานบัญญัติวา 

หมายถึง “พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆ” (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 5, 2506, บทนํา) มี

ตําแหนงดังนี้  

1) เจาคณะใหญ  

2) เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค  

3) เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด  

4) เจาคณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ  

5) เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล  

6) เจาอาวาส รองเจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

ดังนั้น พระสังฆาธิการ จึงหมายถึงพระภิกษุผูทํางานโดยมีสิทธิขาดในทางคณะสงฆ มีอํานาจ

เต็มตามตําแหนงท่ีไดรับมอบแตงตั้ง ซ่ึงเปนผูปกครองคณะสงฆ บริหารกิจการของคณะสงฆ เพ่ือประโยชน 

ตอสวนรวม 
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2.4.2 ความสําคัญของพระสังฆาธิการ 

กรมการศาสนา (2540, คํานํา) ไดระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวา พระพุทธ 

ศาสนาเปนศาสนาประจําชาติจะเจริญรุงเรืองถาวรสืบตอไป ก็ดวยจะตองอาศัยพระสังฆาธิการเปน

สําคัญเนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดประชาชนโดยเฉพาะพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ซ่ึงเปน

ท่ีเคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ เจาอาวาสจึงมีอํานาจ หนาท่ีใน

การบริหารและจัดการวัด ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักงานเจาคณะภาค 16 (2547, หนา 46) ไดระบุถึงความสําคัญของพระสังฆาธิการวา

เปนผูขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆและการพระพุทธศาสนาใหปฏิบัติถูกตองเปนประโยชนท้ัง

งานการศาสนศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห และการสา

ธารณสงเคราะห  

จากคําสําคัญขางตน พอสรุปไดวา พระสังฆาธิการนั้น มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะทําใหพระ 

พุทธศาสนาเจริญรุงเรืองสืบไป เนื่องจากพระสังฆาธิการเปนผูใกลชิดประชาชน และยังเปนผูขับเคลื่อน 

การบริหารกิจการคณะสงฆ ท้ังงานการศาสนศึกษา การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การ 

ศึกษาสงเคราะห และการสาธารณสงเคราะห 

2.4.3 อํานาจหนาท่ีของพระสังฆาธิการ 

กรมการศาสนา กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 23 พ.ศ. 2541 ไดอธิบายถึงอํานาจหนาท่ีของ

พระสังฆาธิการไวดังนี้ 

อํานาจหนาท่ีของเจาคณะใหญ  

กรมการศาสนา (2541, หมวด 2, ขอ 7) เจาคณะใหญมีอํานาจหนาท่ีปกครอง คณะสงฆใน

เขตหนของตน ดังนี้  

(1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 

ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  

(2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห 

การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี  

(3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอํานาจ

หนาท่ีในกรณีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคม  

(4) แกไขขอขัดของของเจาคณะภาคใหเปนไปโดยชอบ  

(5) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ

บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ให

เปนไปโดยความเรียบรอย  

(6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
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อํานาจหนาท่ีของเจาคณะภาค 

กรมการศาสนา (2541, สวนท่ี 1, ขอ 10) เจาคณะภาคมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆ

ในเขตภาคของตน ดังนี้  

(1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัยกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม

ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช  

(2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห 

การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี  

(3) วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยชั้นภาค หรือมีอํานาจ

หนาท่ีในกรณีท่ีไดรับมอบหมายอยางอ่ืนจากมหาเถรสมาคม  

(4) แกไขขอขัดของของเจาคณะจังหวัดใหเปนไปโดยชอบ  

(5) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ

บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปน 

ไปโดยความเรียบรอย  

(6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน  

อํานาจหนาท่ีของเจาคณะจังหวัด 

กรมการศาสนา (2541, สวนท่ี 2, ขอ 15) เจาคณะจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆ 

ในเขตจังหวัดของตน ดังนี้  

(1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย มหาเถรสมาคม ขอ 

บังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชา เหนือตน  

(2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห 

การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี  

(3) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัย ขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัย ชั้นเจา

คณะอําเภอ  

(4) แกไขขอขัดของของเจาคณะอําเภอใหเปนไปโดยชอบ  

(5) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ

บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ให

เปนไปโดยความเรียบรอย  

(6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

อํานาจหนาท่ีของเจาคณะอําเภอ 

กรมการศาสนา (2541, สวนท่ี 3, ขอ 20) เจคณะอําเภอมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆใน 

เขตอําเภอของตน ดังนี้  
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(1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ 

บังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน  

(2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห 

การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี  

(3) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัย ชั้นเจา

คณะตําบล  

(4) แกไขขอขัดของของเจาคณะตําบลใหเปนไปโดยชอบ  

(5) ควบคุมบังคับบัญชาเจาคณะและเจาอาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับ

บัญชาหรืออยูในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปน 

ไปโดยความเรียบรอย  

(6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

อํานาจหนาท่ีของเจาคณะตําบล  

กรมการศาสนา (2541, สวนท่ี 4, ขอ 25) เจาคณะตําบลมีอํานาจหนาท่ีปกครองคณะสงฆ

ในเขตตําบลของตน ดังนี้  

(1) ดําเนินการปกครองคณะสงฆใหเปนไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ 

บังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช คําสั่งของผูบังคับบัญชาเหนือตน  

(2) ควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห 

การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห ใหดําเนินไปดวยดี  

(3) ระงับอธิกรณ วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขออุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัย ชั้นเจา

อาวาส  

(4) แกไขขอขัดของของเจาอาวาสใหเปนไปโดยชอบ  

(5) ควบคุมและบังคับบัญชาเจาอาวาสและพระภิกษุสามเณรผูอยูในบังคับบัญชา หรืออยู

ในเขตปกครองของตน และชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ีของผูอยูในบังคับบัญชา ใหเปนไปโดยความ

เรียบรอย  

(6) ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

อํานาจหนาท่ีของเจาอาวาส 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปญโ) (2540, หนา 33–34) ไดกลาววาเจาอาวาสมี

หนาท่ี ดังนี้  

1) บํารุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี  

2) ปกครองและสอดสองใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม  
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3) เปนธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัย แกบรรพชิต และคฤหัสถ 

4) ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล  

บทบาทของพระสังฆาธิการ  

มาตรา 45 การปกครองคณะสงฆไทยในปจจุบัน เปนการปกครองในระบอประชาธิปไตย 

โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเปนประธาน มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น นับตั้งแตระดับมหาเถระสมาคม

ลงไปจนถึงเจาอาวาสอันเปนการปกครองตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.

2535) และเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยดีงามในการปกครองคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม (ฉบับท่ี 15 

พ.ศ.2535) ขอ 5 ไดกลาวถึงกิจการท่ีคณะสงฆจะตองปฏิบัติซ่ึงสามารถแยพิจารณาได 6 ดาน ดังนี้  

1. ดานการปกครอง  

2. ดานการศาสนศึกษา  

3. ดานการศึกษาสงเคราะห  

4. ดานการเผยแผ  

5. ดานการสาธารณูปการ  

6. ดานการสาธารณสงเคราะห  

วิธีดําเนินงานท้ัง 6 ดานใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม แตบางดานคงเปน 

ไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู  

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2445, หนา 15) ไดระบุถึงภารกิจท่ีสําคัญของ

การบริหารกิจการ คณะสงฆในแตละดาน ดังนี้  

1. ดานศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืน ๆ อันควรแก 

สมณะ ซ่ึงไดแกการศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซ่ึงปจจุบันไดจําแนกเปนสองสวน 

คือ การศึกษาพระปรยิัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ  

2. ดานศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนท่ัวไป ปจจุบันมีการ 

ดําเนินการดังนี้ ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนราษฎร 

สงเคราะหท่ีวัดสนับสนุน  

3. ดานการเผยแผศาสนธรรม เปนการเผยแผศาสนธรรม ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ เปน 

โครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเปนโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล  

4. ดานสาธารณะสงเคราะห เปนงานเก่ียวกับการสงเคราะหชุมชนและสังคมโดยมีวัด และพระ 

ภิกษุเปนแกนนํา ไดแก โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาค ฤดูรอน โครงการ สงเคราะห 

พระภิกษุสามเณรและวัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน วัดและ เจาอาวาส พระภิกษุเปนผูนําในการพัฒนา 

ชุมชนและสังคม เชน ใหสถานท่ีเปนท่ีจัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดานอาชีพตาง ๆ การสราง 

ถนนเขาหมูบาน การออมทรัพย การใหสถานท่ีเปนแหลงประปาหมูบาน เปนตน  
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5. ดานสาธารณูปการ เปนงานท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวัด ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม เพ่ือ 

ใหวัดเอ้ือประโยชนตามภารกิจของวัดในดานอ่ืน ๆ การพัฒนาเหลานี้ ไดแกการดูแลบํารุงรักษาสาธารณ 

สมบัติของวัด การดูแลรักษาและกอสรางอาคารสถานท่ี เชนพระอุโบสถ เมรุ อาคารเรียน หอ ธรรม กุฏิ 

ศาลาการเปรียญ เปนตน งานสาธารณูปการแตละวัดจะไมเทาเทียมกัน มากหรือนอยข้ึนอยู กับขนาด

เศรษฐกิจ ความตองการของชุมชนและบารมีของ เจาอาวาสหรือพระสงฆในวัดเปน สําคัญ ท้ังนี้ทางวัด

จะไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเปนบางสวนเรียกวาเงินอุดหนุนบูรณะ วัด  

6. ดานการปกครอง งานปกครองของสงฆ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 แก

ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยลําดับชั้นการปกครองคณะสงฆ ไวดังนี้ มาตรา 20 คณะ สงฆ

ตองอยูภายใตการปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆใหเปนไป ตามท่ี

กําหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2523 วาดวยระเบียบ การปกครอง

คณะสงฆ หมวด 2 ระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางและหมวด 3 ระเบียบการปกครอง คณะ

สงฆสวนภูมิภาค 

สรุปไดวา กิจการคณะสงฆท้ัง 6 ดาน อันไดแก ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดาน

การเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ ดานการศึกษาสงเคราะห และดานการสา ธารณสง

เคราะห จะเปนไปโดยเรียบรอยดีงามไดดังเจตนารมณของกฎมหาเถรสมาคมนั้น ตองอาศัย พระสังฆาธิ

การในฐานะท่ีเปนผูปกครองเปนผูขับเคลื่อนภารกิจท้ัง 6 ดาน ใหสามารถบรรลุ วัตถุประสงคและกอให

เกิดประโยชนสูงสุดแกพระศาสนาตอไป 

  

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาสงเคราะห  

  

จากการศึกษาคนควาแนวคิดท่ีเก่ียวกับการศึกษาสงเคราะห สามารถแยกประเด็นในการ

นําเสนอคือ  

2.5.1 ความหมายของการศึกษาสงเคราะห  

การศึกษาคนควาเอกสารในความหมายของการศึกษาสงเคราะหไดมีผูใหทัศนะความหมาย 

ดังตอไปนี้  

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคป ฺโ) (2540, หนา 101) ไดกลาวไววา การศึกษา 

สงเคราะห หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ การศึกษาอ่ืนนอกจาก

การศาสนศึกษาหรือ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลผูกําลังศึกษาเลาเรียน ซ่ึงการศึกษาท่ีภิกษุสงฆได

ดําเนินการในปจจุบัน มีอยูดวยกัน 4 ลักษณะ คือ  
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1. โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา วัดหรือมูลนิธิในวัดจัดตั้งข้ึนเพ่ือชวยเหลือ 

เก้ือกูลเด็กและเยาวชนท่ียากจนบางแหงมีนักเรียนชาย – หญิง เรียนรวมกันกับภิกษุสงฆ สามเณร 

ปจจุบันโรงเรียนประเภทนี้สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

2. โรงเรียนสงเคราะหเด็กยากจนตามพระราชประสงค ตั้งตามพระราชประสงคและอยูใน 

พระบรมราชานุเคราะหและอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  

3. ศูนยการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงใหการศึกษา

อบรมปลูกฝงศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชน สอนเฉพาะวันอาทิตย  

4. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด เปนศูนยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือฝกอบรมปลุกฝงคุณธรรม 

จริยธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็ก ตลอดจนเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ 

สังคมและสติปญญา สงเสริมใหภิกษุไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมเพ่ิมข้ึนและเปนศูนยประสาน ความ

สัมพันธระหวางวัดกับชาวบาน  

การจัดการศึกษาและการจัดอบรม ท้ัง 4 ประเภทดังกลาวนี้ นับเปนงานท่ีพระสงฆมีโอกาส 

ไดพัฒนาชาติบานเมืองโดยแท เพราะการสงเคราะหการศึกษาอ่ืนท่ีเจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุ 

ท่ัวไป จัดการสงเคราะหเปนการสวนตัว หรือเปนรูปคณะสงฆไดอีกหลายรูปแบบ ไดแก  

1. จัดตั้งทุนสงเคราะหการศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  

2. การชวยพัฒนาสถานศึกษา  

3. การชวยจัดหาอุปกรณการศึกษา  

4. ชวยเฉพาะบุคคลกําลังศึกษา (พระมหาชวลิต ชาตเมธี, 2552)  

การชวยเหลือในรูปแบบดังกลาวนี้ เปนการสงเคราะหการศึกษาเปนผลดีแกประเทศชาติ 

โดยสวนรวมและผลสะทอนยอนกลับถึงพระสงฆ การจัดการศึกษาเองก็ดี การชวยเหลือทางดาน การ

ศึกษาดวยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การชวยพัฒนาการศึกษาก็ดี การชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษา ก็ดี 

การชวยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีกําลังศึกษาก็ดี เหลานี้ลวนแตเปนการจัดการศึกษาสงเคราะหของ คณะ

สงฆโดยแท  

การศึกษาสงเคราะห นอกจากจะจัดแกเด็กและเยาวชนใหมีสถานท่ีเรียนหนังสือแลว ภิกษุ 

สงฆยังใหความสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนผูกําลังศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ อาทิ ตั้ง

ทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยทุกระดับชั้น ไดแกชั้น ประถม 

ศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชวยพัฒนาสถานศึกษา ชวยเหลืออุปกรณการศึกษาและ ชวยเฉพาะ

บุคคลผูกําลังศึกษา วัดและพระสงฆจึงเปนสถาบันท่ีมีสวนในการชวยเหลือเด็กและเยาวชน ของชาติ

ในดานการศึกษาเปนสถานอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเด็กท่ี ยากจนขาด

คนดูแลและกําพราบิดาก็ไดอาศัยสถาบันสงฆใหภิกษุสงฆเปนผูอุปการะเปนเหตุใหเด็กและ เยาวชนได

ใกลชิดพระศาสนาและเปนโอกาสใหภิกษุสงฆไดพัฒนาทรัพยากรของชาติตั้งแตวัยเด็ก เพ่ือจะไดเปนผู

ใหญท่ีพึงปรารถนาของสังคมตอไป (พระเทพปริยัติสุธี, หนา 50-51)  
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ไพบูลย เสียงกอง (2547, หนา 193) การศึกษาสงเคราะหนั้นเปนการจัดการศึกษาใหแก

ประชาชนท่ัวไป ปจจุบันดําเนินการ ดังนี้  

1. ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เปนศูนยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือเปนแหลงเผยแผ พระพุทธ 

ศาสนา ผูเรียนสวนใหญเปนนักเรียนในโรงเรียนสามัญ แบงเปนระดับชั้น คือ  

ชั้นเตรียม รับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 1-3  

ชั้นตน รับนักเรียนประถมศึกษาปท่ี 4-6  

ชั้นกลาง รับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1-3  

ชั้นสูง รับนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6  

หลักสูตรการสอน จะมี 2 ประเภท คือ วิชาบังคับ ไดแก ประวัติพระพุทธศาสนา วิชาธรรม 

และศาสนพิธี ประเภทท่ี 2 คือ วิชาเลือกแตละโรงเรียนจะเลือกวิชาตามความเหมาะสมกับสภาพ ทอง

ถ่ินความพรอมของโรงเรียนความตองการของทองถ่ินและความเหมาะสมของเวลางบประมาณ ดําเนิน 

การโดยกรมศาสนาและเงินอุดหนุนจากโรงเรียนท่ีตั้งศูนย  

2. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑภายในวัด เปนศูนยท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือฝกอบรมปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามใหแกเด็กตลอดจนเตรียมความพรอมดานรางกาย อารมณ 

สังคม และสติปญญา สงเสริมใหพระภิกษุไดบําเพ็ญประโยชนตอสังคมเพ่ิมข้ึนและเปนศูนยประสาน 

ความสัมพันธระหวางวัดกับชาวบาน โดยรับเด็กวัย 3-4 ขวบ งบประมาณดําเนินการโดยกรมศาสนา 

และเงินอุดหนุนจากโรงเรียนท่ีตั้งศูนย  

3. โรงเรียนราษฎรสงเคราะหท่ีวัดสนับสนุน เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน โดยวัดจัดตั้งข้ึนและใหการสนับสนุน  

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2546) ไดกลาวไววา การศึกษาสงเคราะหเปนการ

ศึกษาท่ี นอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยัติธรรม และแนะนําการจัดการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการศึกษา 

สงเคราะหวา การศึกษาสงเคราะหเปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาเลาเรียนท้ังทางโลกและ 

ทางธรรมนอกเหนือจากการสงเคราะหในวัดหรือสถานท่ีศึกษาตาง ๆ การตั้งศูนยเด็กกอนเกณฑ การดึง 

เด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรม การเปดสอนธรรมศึกษาใหแกเด็กและนักเรียนนั้นจัดพระสงฆใหเขา 

อบรมในสถานท่ีศึกษา การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนเปดใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาในชวงฤดูรอน 

และการมอบทุนการศึกษาสงเคราะหการตั้งทุนนิธิเพ่ือการศึกษาเหลานั้น จัดเปนการศึกษา สงเคราะห  

กรมการศาสนา (2539, หนา 5-6) ไดใหความหมายไววา การศึกษาสงเคราะห หมายถึง 

การจัดการศึกษาท่ี มุงเนนการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนใหมีความรูความเขา 

ใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษาในการเตรียมความพรอมแกเด็กปฐมวัย ไดแก 

ศูนย พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศล ของวัด การ

มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา เปนตน  
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พระราชสีมาภรณ (นวล เขมสจฺจวาที) (2539, หนา 130) ไดกลาววา การศึกษา สงเคราะห 

หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล การชวยเหลือเก้ือกูลการศึกษา หรือสถาบันการศึกษา

อ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือบุคคลผูกําลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะหปวงชน ท้ังกอนวัย

เรียน ในวัยเรียนใหไดรับการศึกษาเลาเรียนอยางตอเนื่องในเรื่องตาง ๆ ตามสมควร  

มาณพ พลไพรินทร (2531, หนา 35) ไดกลาววา ความหมายและความมุงหมายของการ 

ศึกษาสงเคราะห การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาประชากรของประเทศใหเปนกําลังคนท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ ในการรักษาความม่ันคงแหงชาติและสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกประเทศ

พระสงฆวัดและ คณะสงฆไทยไดทําหนาท่ีจัดการศึกษาและใหการศึกษาแกคนไทยมาแตอดีตเมือบาน 

เมืองเจริญข้ึน สภาพการณตาง ๆ เปลี่ยนแปลงไป หนาท่ีและความรับผิดชอบของพระสงฆวัดและคณะ 

สงฆในดานการศึกษาของสังคมไดลดนอยลงจนเหลือแตดานการศึกษาสงเคราะห คือการใหการสง

เคราะหแกรัฐ ในการจัดการศึกษาใหแกประชาชนเชนในปจจุบัน  

การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การสงเคราะหใหคนหรือประชาชนไดรับการศึกษายังไมมี 

ครูฝายฆราวาสเพียงพอก็ไดอาศัยศาลาหรือเสนาสนะใด ๆ ของวัดเปนโรงเรียนพระสงฆเห็นความจําเปน 

ท่ีบุตรหลานของประชาชนในทองท่ีของวัดนั้นจะตองมีโรงเรียนใหเรียนก็ชวยชักชวนชักนํา ประชาชน 

ชวยสรางโรงเรียนข้ึนในวัดเพ่ือใหบุตรหลานของชาวบานไดเลาเรียนรัฐก็เผดียงสงฆใหชวย รับภาระจัด

โรงเรียนและเปนครูสอนนับเปนการศึกษาสงเคราะหของวัดและพระสงฆตั้งแตแรกท่ีรัฐ เริ่มจัดการ 

ศึกษาเองในสมัยรัชการท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร  

ยังมีการศึกษาสงเคราะหท่ีพระสงฆและวัดจัดใหแกสังคมและรัฐอีกอยางแตท่ีสําคัญท่ีสุด 

คือ การจริยศึกษาสงเคราะห หรือการสงเคราะหระบบการศึกษาของรัฐทุกระดับและชั้นการศึกษา 

นั้นคือ การสอนศีลธรรม ในการแยกการศึกษาของเด็กนักเรียนกับการศึกษาของพระภิกษุสามเณร 

ออกจากกันอยางเด็ดขาดโดยใหครูอาจารยท่ีเปนคฤหัสถเปนผูใหการศึกษาเองทุกดานทําใหการสอน 

ศีลธรรมแกนักเรียนนักศึกษา ไมไดผล แมในแผนการศึกษาแหงชาติทุกฉบับจะกลาวถึง จริยศึกษาเปน 

องคหนึ่งในการจัดการศึกษาของรัฐและใหความสําคัญในลําดับตนแตการสอนศีลธรรมหรือจริยศึกษา 

โดยครู-อาจารยท่ีเปนคฤหัสถไมคอยไดผลเพราะปรากฏวาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษาและ

คนรุนใหมในสังคมเสื่อมศีลธรรมลงเม่ือ พ.ศ.2489 รัฐบาลชุดนายปรีดี พนมยงค เปนนายกรัฐมนตรี 

ไดแถลงนโยบายการศึกษาหลังการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีเปนชุดท่ี 2 วา รัฐบาลนี้ถือวาการศึกษาและ 

การศาสนาเปนสิ่งอุปการะแกกันผูมีความรูตองมีศีลสัตยอยูในตนเองดวย  

สรุปวา ความหมายของการศึกษาสงเคราะห เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล 

หรืออุดหนุนจุนเจือ เปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาเลาเรียนท้ังทางโลกและทางธรรม นอก 

เหนือจากการสงเคราะหในวัด หรือบุคคลผูกําลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะห ท้ังกอนวัยเรียน ใน 

วัยเรียนใหไดรับการศึกษาเลาเรียนอยางตอเนื่องในเรื่องตาง ๆ ตามสมควร 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 

ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเคยมีผูวิจัยไว เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการกําหนด 

ทิศทางของการศึกษา ดังประมวลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

2.6.1 งานวิจัยเกี่ยวของกับการบริหารกิจการคณะสงฆ  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทนี้ มีผูทําการศึกษาวิจัยไวมากมาย ผูวิจัยไดทําการคัดเลือก

มาเพ่ือประกอบการศึกษาดังนี้  

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ (2560) ไดวิจัยเรื่อง แนวโนมการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ในทศวรรษหนา โดยมีวัตถุประสงคคือ 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการในการบริหารกิจการคณะสงฆไทย 2. เพ่ือ 

ศึกษาสภาพการบริหารกิจการของคณะสงฆไทยในปจจุบัน 3. เพ่ือเสนอแนวโนมของการบริหารกิจการ

คณะสงฆในทศวรรษหนา โดยมีรูปแบบเปนการศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Document Research) และ 

วิจัยอนาคต (Futures Research) ใชเครื่องมือเทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique) วิเคราะหและ

สังเคราะหแนวโนมการบริหารกิจการคณะสงฆในทรรศวรรษหนา โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 21 รูป/คน ผู

วิจัยไดนําแบบสอบถามเดลฟายวิเคราะหและประมวลผลโดยนําขอมูลไปวิเคราะหขอมูลดวยเครื่อง

คอมพิวเตอร โดยใชสถิติคือ คามัธยฐาน คาเฉลี่ย และ คาพิสัยระหวางควอไทล ผลการวิจัยพบวา 

1. พัฒนาการในการบริหารกิจการคณะสงฆไทย แบงออกเปน 4 ยุค คือ (1) การบริหาร

กิจการคณะสงฆสมัยสุโขทัย (2) การบริหารกิจการคณะสงฆสมัยอยุธยา (3) การบริหารกิจการคณะ

สงฆสมัยธนบุรีและ (4) การบริหารกิจการคณะสงฆสมัยรัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1-9)  

2. สภาพการบริหารกิจการของคณะสงฆไทยในปจจุบัน เปนการบริหารกิจการคณะสงฆตาม

พระราชบัญญัติคณะสงฆพ.ศ. 2505 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535) ซ่ึงมีจุดเดน คือ มีการสถาปนา 

สมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองคเดียว โดยพระมหากษัตริยทรงเปนผูสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะผู

มีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ มีคณะกรรมการเถรสมาคม 21 รูป มีหนาท่ี สําคัญ 5 ประการ (1) ปกครอง 

คณะสงฆ ใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (2) ปกครองและกําหนดการ บรรพชาสามเณร (3) ควบคุมและ 

สงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการ

สาธารณะสงเคราะห (4) รักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และ (5) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี

บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน  

3. แนวโนมของการบริหารกิจการคณะสงฆ ในทศวรรษหนา ดานการปกครอง ตองยึดตาม

พระธรรมวินัยเปนหลัก กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติและกฎหมายบานเมือง ตองมีการปฏิบัติตามคําสั่ง 

ผูบังคับบัญชาอยางถูกตอง การรับคนมาบวชเปนพระตองมีการคัดกรอง เพ่ือไมใหเกิดความเสียหาย

ตามมา การปฏิบัติตนเปนไปตามลําดับข้ันท่ีถูกตอง ดานการศาสนศึกษา ตองมีการศึกษาการบริหารกิจการ 

ตามรูปแบบเดิม โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในการเรียนการสอนใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมาเปนสื่อ
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ในการเรียนการสอน มีการสงเสริมสนับสนุนใหพระมีการศึกษาเพ่ือการถายทอดองคความรูกําหนดวุฒิ

การศึกษาของผูสอนอยางชัดเจน ดานการศึกษาสงเคราะหตองมีการสงเสริมใหมีการศึกษาธรรมศึกษา

มากข้ึน มีการใหทุนการศึกษาแกเยาวชนท่ีเรียนดี แตขาดทุนทรัพยการชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลน 

ดวยการประชาสัมพันธผานสื่อหลายชองทาง การสนับสนุนอุปกรณในการศึกษากับโรงเรียนใกลวัด 

เพ่ือสงเสริมใหมีนักเรียนมาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใหมากข้ึน ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา โดย

มีการใชเทคโนโลยีเขามาใชในการเผยแพรมากข้ึน มีการจัดสื่อท่ีเหมาะสมในการเผยแพร มีการตั้งสถานี

วิทยุทางพระพุทธศาสนา การเผยแผมัลติมีเดียในเชิงสรางสรรคการทําโครงการเชิงรุก ทําใหประชาชน

สนใจโครงการมากข้ึน ดานการสาธารณูปการ มีการกําหนดสิ่งกอสรางท่ีเหมาะสม มีการปรับปรุงสิ่งก

อสรางท่ีตองบูรณะ มีการสํารองเงินทุนในการกอสรางสถานท่ีท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน มีการอนุรักษ

ศิลปะท่ีสวยงามในพระพุทธศาสนา และมีการใหความรูในการกอสรางโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมี

คุณคาทางประวัติศาสตรและดานการสาธารณสงเคราะหตองใหความสําคัญกับงานของสังคมท่ีตองให

ความชวยเหลืออยางตอเนื่อง มีการชวยเหลือสังคมในสิ่งท่ีขาดแคลน อยางสมํ่าเสมอ มีการสราง

สถานพยาบาลเพ่ือการใหบริการกับสังคม มีความรวมมือกับชุมชนในการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ใหกับ

ชุมชน มีการชวยเหลือผู ประสพภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการใหท่ีอยู อาศัย อาหารและการดูแล

รักษาพยาบาล 

พระอํานาจ วิสัย (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําและขีดความสามารถของพระ

สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในเขตสายไหม” ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับความคิดเห็นปจจัย 

ภาวะผูนําของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากคือดานความสามารถปฏิสัมพันธ

กับผูอ่ืนรองลงมาคือดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา และนอยสุดคือดานบุคลิกภาพ 2. ระดับความคิดเห็น

ขีดความสามารถทางการบริหารของพระสังฆาธิการโดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือดานการ

วางแผนการดําเนินงาน รองลงมาคือดานการบริหารงบประมาณ และนอยสุดคือดานการบริหารงาน

บุคคล  

พระครูใบฏีกาอภิชาต ธมฺมสุทฺโธ (พรสุทธิชัยพงศ) (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวโนมการ 

บริหารกิจการคณะสงฆ ในทศวรรษหนา” ผลการวิจัยพบวา 1. พัฒนาการในการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ไทย แบงออกเปน 4 ยุค คือ (1) การบริหารกิจการคณะสงฆสมัยสุโขทัย (2) การบริหารกิจการคณะสงฆ 

สมัยอยุธยา (3) การบริหารกิจการคณะสงฆสมัยธนบุรี และ (4) การบริหารกิจการคณะสงฆสมัย

รัตนโกสินทร (รัชกาลท่ี 1-9) 2. สภาพการบริหารกิจการของคณะสงฆไทยในปจจุบัน เปนการบริหารกิจ 

การคณะสงฆตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. 2505 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535) ซ่ึงมีจุด 

เดน คือ มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเพียงพระองคเดียว โดยพระมหากษัตริยทรงเปนผูสถาปนา

สมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุด โดยสมณศักดิ์ มีคณะกรรมการเถรสมาคม 21 รูป มีหนาท่ีสําคัญ 

5 ประการ (1) ปกครองคณะสงฆ ใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม (2) ปกครองและกําหนดการบรรพชา
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สามเณร (3) ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การ

สาธารณูปการ และการสาธารณะสงเคราะห (4) รักษาหลักธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา และ (5) 

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 3. แนวโนมของการบริหารกิจ 

การคณะสงฆ ในทศวรรษหนา ดานการปกครอง ตองยึดตามพระธรรมวินัยเปนหลัก กฎ ระเบียบ พระราช 

บัญญัติ และกฎหมายบานเมือง ตองมีการปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางถูกตอง การรับคนมาบวช

เปนพระตองมีการคัดกรอง เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตามมา การปฏิบัติตนเปนไปตามลําดับข้ันท่ีถูก 

ตองดานการศาสนศึกษา ตองมีการศึกษาการบริหารกิจการตามรูปแบบเดิม โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใน 

การเรียนการสอนใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมาเปนสื่อในการเรียนการสอน มีการสงเสริมสนับสนุน

ใหพระมีการศึกษาเพ่ือการถายทอดองคความรู กําหนดวุฒิการศึกษาของผูสอนอยางชัดเจน ดานการ 

ศึกษาสงเคราะห ตองมีการสงเสริมใหมีการศึกษาธรรมศึกษามากข้ึน มีการใหทุนการศึกษาแกเยาวชนท่ี

เรียนดี แตขาดทุนทรัพย การชวยเหลือโรงเรียนท่ีขาดแคลน ดวยการประชาสัมพันธผานสื่อหลาย

ชองทาง การสนับสนุนอุปกรณในการศึกษากับโรงเรียนใกลวัด เพ่ือสงเสริมใหมีนักเรียนมาเรียนพุทธ

ศาสนาวันอาทิตยใหมากข้ึน ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยมีการใชเทคโนโลยีเขามาใชในการเผย

แพรมากข้ึน มีการจัดสื่อท่ีเหมาะสมในการเผยแพร มีการตั้งสถานีวิทยุทางพระพุทธศาสนา การเผยแผ

มัลติมีเดียในเชิงสรางสรรค การทําโครงการเชิงรุก ทําใหประชาชนสนใจโครงการมากข้ึน ดานการ

สาธารณูปการ มีการกําหนดสิ่งกอสรางท่ีเหมาะสม มีการปรับปรุงสิ่งกอสรางท่ีตองบูรณะ มีการสํารอง

เงินทุนในการกอสรางสถานท่ีท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน มีการอนุรักษศิลปะท่ีสวยงามในพระพุทธศาสนา 

และมีการใหความรูในการกอสรางโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตร และดานการ

สาธารณสงเคราะห ตองใหความสําคัญกับงานของสังคมท่ีตองใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง มีการ

ชวยเหลือสังคมในสิ่งท่ีขาดแคลน อยางสมํ่าเสมอ มีการสรางสถานพยาบาลเพ่ือการใหบริการกับสังคม 

มีความรวมมือกับชุมชนในการสรางโครงสรางพ้ืนฐาน ใหกับชุมชน มีการชวยเหลือผูประสพภัยพิบัติ

ทางธรรมชาติ ดวยการใหท่ีอยูอาศัย อาหารและการดูแลรักษาพยาบาล  

พระครูปลัดอภิชาต สุวณฺณโชโต (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารกิจการ

คณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพปจจุบันและอุปสรรคในการ

บริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวนใหญมี

การจัดการวัดแบบผสมผสานสืบเนื่องตอ ๆ กันมาในแตละชุมชนวัดจึงตองมีการปรับเปลี่ยนผสมผสาน

ใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 1) ดานการปกครอง มีวัฒนธรรมการปกครองแบบยืดหยุนผอนคลาย

ความตึงเครียดระหวางผูปกครอง บางวัดคณะกรรมการมีบทบาทในการปกครองวัดมากกวาเจาอาวาส 

2) ดานการศาสนศึกษา มีวัฒนธรรมสงเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีแก

พระภิกษุสามเณรภายในวัด การลดลงของพระภิกษุสามเณรท่ีไมไดเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

และบาลีอยางตอเนื่อง การมีหนังสือ คอมพิวเตอรไวสําหรับคนความีนอยไมเพียงพอตอการคนควา 3)
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ดานการเผยแผ มีการจัดใหมีการแสดงธรรมเทศนาภายในวัดในชวงเขาพรรษา ออกพรรษาและงาน

บุญประเพณีสําคัญตามทองถ่ิน 4) ดานสาธารณูปการ สิ่งปลูกสราง กุฏิ ศาลา โบสถ เปนตน คงสภาพ

เดิมไวเพ่ือใหเปนเอกลักษณ รวมถึงการจัดทําปายแสดงเขตพ้ืนท่ีวัด สภาพปายบอกความสําคัญของ

อาคารสถานท่ีบาง วัดเปนปายแผนผังแบบเกา 5) ดานการศึกษาสงเคราะห มีวัฒนธรรมการสราง

โรงเรียนไวภายในวัด เพ่ือใหโรงเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกับทางวัด และจัดใหมีการเรียนวิชา

ทางพระพุทธศาสนาแกนักเรียนรวมถึงการจัดใหมีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย มีการ

เปดโอกาสใหประชาชนสงบุตรหลานเขามาเรียนในวัด 6) ดานการสาธารณะสงเคราะหวัดในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรมดานการสาธารณะสงเคราะห มีลักษณะของการใชหลักธรรมสงเคราะห

ประชาชน เชนการแนะนําใหประชาชนพระภิกษุสามเณรไดปฏิบัติตนใหเหมาะสมตอการดูแลสุขภาพ 

งดเวนสิ่งของมึนเมาท่ีเปนอบายมุข และประชาชนมักประสบกับปญหาดานอุทกภัยเปนประจําทุกป 

วัดไดสงเคราะหประชาชนผูประสบความเดือดรอนใหเขามาพักพิงในวัดในระยะสั้น สภาพปจจุบันและ

อุปสรรคใน การบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการศึกษาสงเคราะหคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รอง 

ลงมาคือ ดานการปกครองคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 นอยท่ีสุดคือ ดานการสาธารณะสงเคราะหคาเฉลี่ย

เทากับ 3.43 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ การบริหารจัดการ การบริหารกิจกรรมคณะสงฆโดยบูรณาการโดย

การเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดใหสอดคลองกับการบริหารงานคณะสงฆ และใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอมปจจุบัน โดยบูรณาการใหสอดคลองกับภารกิจ 6 ดานของคณะสงฆ ดังนี้ 1) การ 

ปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การเผยแผ 4) การสาธารณูปการ 5) การศึกษาสงเคราะห 6) การสาธารณ 

สงเคราะห 3. รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1) รูปแบบการบริหาร 

กิจการคณะสงฆท่ีดีดานการปกครอง เจาอาวาสมีการนําหลักพระธรรมวินัยมาอบรมสั่งสอน พระลูก 

วัดซ่ึงเปนพระใหมควบคูกับหลักกฎหมาย กฎหมายคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม บูรณาการกับหลัก

คุณธรรมทางพระพุทธศาสนา 2) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีดานการศาสนศึกษา เจา

อาวาสเปนผูรับภาระหลักในการบริหารกิจการดานศาสนศึกษารับนโยบายดานการศึกษาคณะสงฆ มา

ปรับ จัดทําแผนการจัดการศึกษาใหแกพระลูกวัดและพุทธศาสนิกนในเขตปกครอง และแบงภาระงาน

ดานการสอนมอบแกพระลูกวัดท่ีมีความรูความสามารถเปนครูสอน 3) รูปแบบการบริหารกิจการคณะ

สงฆท่ีดีดานการเผยแผ เจาอาวาสบริหารจัดการวัดใหเปนสถานท่ีเผยแผคําสอนทางพระพุทธศาสนา 

มีการสรางถาวรวัตถุ เอกสารคําสอนเผยแผสูสาธารณชน 4) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดี

ดานสาธารณูปการ เปนการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีใชสถานท่ีภายในวัดเปนท่ีสงเคราะหประชาชน 

5) รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีดานการศึกษาสงเคราะห เจาอาวาสดําเนินการใหเกิดการจัด 

การศึกษาสงเคราะหเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลดานการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีนอกจากการจัดการศึกษานักธรรม 
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บาลี แกพระสงฆและประชาชน โดยแบงเปนการจัดการศึกษาออกเปน 2 รูปแบบ รูปแบบการจัดการ 

ศึกษาสงเคราะหแบบไมเปนทางการ และรูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหแบบเปนทางการ 6) รูปแบบ 

การบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีดานสาธารณสงเคราะห เปนการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูภายใน

วัดใหเกิดการสงเคราะหประชาชนและพระสงฆ รวมถึงการใชอํานาจหนาท่ีในฐานะเจาอาวาส

สงเคราะหประชาชนในชุมชนใหไดรับการบรรเทาความเดือดรอนเพ่ือใหสาธารณชนไดรับประโยชน  

พระครูสิทธิวชิรโสภิต (ประสิทธิ์ สมฺมาปญโญ) (2562) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําใน

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระธรรมภาณพิลาส (อดุลย อมโร)” ผลการศึกษาพบวา 1. ภาวะผูนํา

เปนการท่ีผูนําใชอิทธิพลในความสัมพันธ ซ่ึงมีอยูตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติ 

การและอํานวยการ โดยใชกระบวนการติดตอซ่ึงกันและกันเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย โดยมีศิลปะหรือ

ความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจูงใจหรือใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนใหรวมใจกันดําเนินการจนกระท่ัง

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว สวนภาวะผูนําตามหลักพระพุทธศาสนานั้น 

ผูนําแนวพุทธจะเปนผูมีหลักธรรมในการเปนผูนํา เชน หลักในการครองตน ดวยหลักพรหมวิหาร และ

ครองงานดวยการมีวิสัยทัศน มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีมนุษยสัมพันธท่ีดีดังในงานวิจัย

นี้ท่ีไดศึกษาหลักทุติยปาปณิกธรรม 2. พระธรรมภาณพิลาส (อดุลย อมโร) มีการบริหารจัดการเริ่มตน

จากการวางระเบียบ กฎเกณฑในการอยูรวมกันกอน เปนผูนําในการฟนฟูสํานักเรียนบาลีข้ึนในวัด เปน

ผูวางแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการสํานักศาสนศึกษา เปนผูนําในการจัดตั้งโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ

เปนแหงแรก เปนผูนําในการจัดตั้งกองทุนนิธิศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาของวัดคูยางและ

เด็กกอนเกณฑ เปนผูเขียนหลักธรรมเตือนใจแกพุทธศาสนิกชนในโอกาสและวาระตาง ๆ และเปนพระ

มหาเถระ นักพัฒนา นักคิด นักออกแบบเสนาสนะภายในวัด จัดหมวดหมูสังฆาวาส พุทธาวาสอยางเปน

ระบบ 3. ภาวะผูนําในการประยุกตใชหลักทุติยปาปณิกธรรมของพระธรรมภาณพิลาส (อดุลย อมโร) 

ในการบริหารจัดการคณะสงฆ พบวา 3.1 ดานการปกครองพระธรรมภาณพิลาสเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนใน

การกําหนดนโยบาย ในการปกครองท่ีมีรูปแบบและวิธีการท างานท่ีแนนอนและชัดเจน มีการกระจาย

อํานาจการปกครอง การสรางคานิยมท่ีดี การสงเสริมทองถ่ินใหเขมแข็ง การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

และการสนับสนุน การทํางานเปนทีมีการมีความยุติธรรมในการแกไขอธิกรณ โดยมุงเพ่ือใหเกิดความ

เปนระเบียบ เรียบรอย มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพในการทํางาน และกอใหเกิดความสามัคคี

ของหมูคณะสงฆจังหวัดกําแพงเพชร เปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา 3.2 ดานศาสนศึกษาพระธรรม

ภาณพิลาสเปนผูท่ีสงเสริมสนับสนุนใหพระภิกษุและสามเณรไดมีความรูอยางแตกฉานเพ่ือท่ีจะไดอบรม

สั่งสอนผูอ่ืนได จึงไดมีการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆท้ังดานภาคปริยัติธรรม คือ บาลีและนักธรรม 

และในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรพัฒนาพระสังฆาธิการ 3.3 ดานการเผยแผพระธรรมภาณพิลาสได

มีการจัดตั้งศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซ่ึงเนนการเผยแผเชิง

รุกและไดสรางแรงบันดาลใจใหแกเจาคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองจังหวัด
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กําแพงเพชรใหมีความสามารถในการสื่อสารและเทคนิควิธีการในการเผยแผคําสอนของพระพุทธเจา 

3.4 ดานการศึกษาสงเคราะหพระธรรมภาณพิลาสสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน 

ท่ัวไปใหมีโอกาสไดศึกษาพระพุทธศาสนาเพ่ิมเติม เพ่ือคุณภาพประสิทธิภาพในการดําเนินชีวิตอันจะ

เปนการชวยรักษาความม่ันคงของชาติ และยังทําใหพระภิกษุสามเณรมีโอกาสไดใชความรูความสามารถ 

จากท่ีไดศึกษานํามาอบรมสั่งสอนแกเด็ก เยาวชนและประชาชน 3.5 ดานการสาธารณูปการพระธรรม

ภาณพิลาสมีนโยบายใหคณะสงฆการดูแล รักษาและพัฒนาศาสนสมบัติ รวมถึงอนุรักษโบราณสถาน

และจัดทําแผนพัฒนาวัดอยางเปนระบบ 3.6 ดานการสาธารณสงเคราะหพระธรรมภาณพิลาสได

สงเสริมกิจการสาธารณะประโยชน เชน โครงการวัดชวยวัด โครงการสงเงินสมทบทุนมูลนิธิตาง ๆ รวม 

ท้ังความสําคัญในการอนุรักษศาสนสถานไวใหชนรุนหลังดวย 

พระวิสิษฐ ภทฺทจาโร (คําศักดิ์) (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางสมรรถนะการ

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพ 

ท่ัวไปของการบริหารกิจการคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนพบวา ดาน

การปกครองเปนไปตามกรอบท่ีทางมหาเถรสมาคมไดมีการตั้งเอาไวพรอมกับมีการแบงหนาท่ีใหชวยกัน

ดูแลความเรียบรอยในการบริหารงาน ดานการเผยแผก็ไดใหความรวมมือกันในการทํางานโดยไดมีการ

นําเอาโครงการตาง ๆ เขามาชวยในการทํางาน คือ โครงการพระธรรมทูต และหมูบานศีล 5 ดานศาสน

ศึกษา ไดใหการสนับสนุนดานเรื่องของการศึกษาอยางเต็มท่ีโดยมีการนําพระสอนศีลธรรมไปชวยใน

ถายทอดการใหความรู และก็ยังมีวิทยาลัยสงฆลําพูนเปนตัวตอยอดในการพัฒนาองคความรูตอไป ดาน

การศึกษาสงเคราะหไดมีการชวยสงเคราะหใหแก พระสงฆสามเณร รวมไปถึงเด็กเยาวชนท้ังหลายเปน

อยางมากในการสงเคราะหดานทุนการศึกษากับอุปกรณการเรียน ดานสาธารณสงเคราะหมีความรวม

แรงรวมใจกันเปนอยางดีในการชวยเหลือแกผูท่ีไดรับความเดือนรอน โดยมีการตั้งกติกาในการชวย 

เหลือซ่ึงกันและกัน ดานสาธารณูปการมีการพัฒนาวัดใหเปนไปตามหลักประเพณีลานนาทางภาคเหนือ 

พรอมกับมีความอดทนสูงในการทํางานแตละครั้งท่ีจะตองใชระยะเวลาของการทํางานท่ีมีความยาวนาน 

2. กลไกการเสริมสรางสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดลําพูน พบวา พระสังฆาธิการไดมีการนําเอากลไกตาง ๆ เขามาชวยเสริมรางสมรรถนะในการ

บริหารกิจการคณะสงฆประกอบดวย สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ไดนําเอากลไกการทํางานอยางมี

ระบบ สมรรถนะการบริการท่ีดีไดนําเอากลไกการทํางานแบบเชิงรุก สมรรถนะ ความรวมแรงรวมใจได

นําเอากลไกการมีสวนรวมในการทํางาน สมรรถนะการสั่งสมความเชี่ยวชาญ ไดนําเอากลไกการมีแผน

ยุทธศาสตรในการทํางาน และสมรรถนะการมีจริยธรรมไดนําเอากลไกการปฏิบัติหนาท่ีไปตามสุจริต 

เขามาชวยในการทํางาน 3. การเปลี่ยนแปลงในการเสริมสรางสมรรถนะการบริหารกิจการคณะสงฆ ของ 

พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน พบวา ทําใหพระสังฆาธิการไดมีการบริหารงานเปนไป

อยางมีระบบระเบียบและมีการแบงโครงสรางในการทํางานอยางชัดเจน โดยมีการทํางาน ในรูปแบบปฏิบัติ 
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การเชิงรุกพรอมมีเอกภาพกับความเข็มแข็งในการทํางานรวมกันมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถสรางความ

สุจริตธรรมเปนไปตามหลักของกฎหมายพรอมกับหลักศีลธรรมอันดีงามในการทํางานแตละดานได  

สรุปไดวา งานบริหารกิจการคณะสงฆนั้น จะตองประกอบไปดวย 6 ดาน คือดานการ

ปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการ

สาธารณูปการและดานการสาธารณสงเคราะห ซ่ึงแตละดานนั้นจําเปนทุกดานเพราะหากขาดดานใด

ดานหนึ่งไปแลวจะทําใหการบริหารกิจการคณะสงฆนั้นขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นการท่ีพระสังฆาธิการ

จะบริหารคณะสงฆใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนท่ีจะตองบริหารใหครบทุกดาน 

พระครูสมุหอนุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ (2559) การจัดการศึกษาสงเคราะหธรรมศึกษา

ของพระสงฆในจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระสงฆท่ีมีความเก่ียวโยงกับการจัด 

การธรรมศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสงเคราะหของจังหวัดสงขลา  

2) เพ่ือศึกษาพัฒนาการของปรัชญาการศึกษา โดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาในฐานะเครื่องมือ 

การนํามาใชแกปญหา  

3) เพ่ือนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชแกปญหาการจัดการศึกษาสงเคราะหธรรมศึกษา

ของพระสงฆในจังหวัดสงขลา 

4) เพ่ือสรางองคความรูใหมและรูปแบบในการจัดการศึกษาสงเคราะหธรรมศึกษาของ

พระสงฆในจังหวัดสงขลา และจังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีนําปรัชญาการศึกษามาใช การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวิธีการวิจัยทางปรัชญาแบบวิภาษวิธี (dialectic method) และ 

แบบมีการหาเหตุผลดวยการใชวิจารณญาณ (discursive method) ภายใตกระบวนการศึกษาเชิง

วิเคราะห วิจักษ และวิธาน เพ่ือนําไปสู การสรางองคความรูใหม ทางปรัชญา  

ผลการวิจัยพบ วาแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระสงฆดานธรรมศึกษา พบวา 

การจัดธรรมศึกษาในประเทศไทย เกิดจากพระดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิวญาณ 

วโรรส ท่ีทรงพระดําริวิธีการเลาเรียนพระธรรมวินัยในภาษาไทยข้ึนสําหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวร

นิเวศวิหาร เปนครั้งแรก นับแตทรงรับหนาท่ีปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เม่ือ พ.ศ. 2435 เปนตนมา พัฒนา 

การของปรัชญา การศึกษา โดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาในฐานะเครื่องมือการนํามาใชแกปญหา ไดแก 

พุทธปรัชญาการศึกษา การนําปรัชญาการศึกษามาประยุกตใชแกปญหาการจัดการศึกษาสงเคราะหธรรม 

ศึกษาของพระสงฆ ในจังหวัดสงขลา พบวา 1) พุทธปรัชญาการศึกษา พบวา (1) ดานหลักสูตรประกอบ 

ดวยภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติและภาคปฏิเวธ (2) ดานผูสอน ควรใชพุทธวิธีทางการสอน (3) ดานผูเรียนควร 

จะมีลักษณะเปนผูเริ่มการเรียนรู (4) ดานกระบวนการเรียนการสอน ควรประยุกตการสอนแบบไตรสิกขา 

องคความรูใหม และรูปแบบในการจัดการศึกษาสงเคราะหของพระสงฆในจังหวัดสงขลา พบวา 1) ดาน

หลักสูตร ควรจะประกอบดวยภาคปริยัติภาคปฏิบัติและภาคปฏิเวธ 2) ดานผูสอน ควรจะมีความรู
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ความสามารถในการถายทอดองคความรูทางพุทธธรรมเปนอยางดี 3) ดานผูเรียน ควรจะเชื่อฟงคําสั่ง

สอนของครูและสรางรูปแบบการคิดของตนเอง 4) ดานกระบวนการเรียนการสอน ควรจะจัดตามหลัก

ไตรสิกขาไดแก ข้ันศีล ข้ันสมาธิ และข้ันปญญา  

พระสมุหเชษฐา ปยสาสโน (เขียวสะอาด) (2557) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษสงเคราะห : 

กรณีศึกษา โรงเรียนหลวงพอเพชรวิทยาตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมิวัตถุประสงค 1) เพ่ือ 

ศึกษาสภาพการณการศึกษาสงเคราะห : กรณีศึกษาโรงเรียนหลวงพอเพชรวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดพิจิตร 2) เพ่ือศึกษาการจัดการศึกษาสงเคราะห : กรณีศึกษา โรงเรียนหลวงพอเพชรวิทยา 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธีโดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ 

ใชการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ สามเณรท่ีกําลังศึกษาอยูในโรงเรียนหลวงพอเพชร 

วิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จํานวน 108 รูป จากจํานวน 188 รูป เครื่องมือท่ีใชในการ 

เก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เทากับ 0.894 สถิติท่ีใชวิเคราะห

ขอมูล คือคาความถ่ี (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตร 

ฐาน (Standard Deviation) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative.Research) โดยการสัมภาษณเชิง

ลึก (In-Depth.Interview) กับผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) จํานวน 9 ทาน โดยใชเทคนิคการ

วิเคราะหเนื้อหาประกอบบริบท 

ผลการวิจัยพบวา 

1) สภาพการณการศึกษาสงเคราะห : กรณีศึกษา โรงเรียนหลวงพอเพชรวิทยา ตําบลใน

เมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก (Χ  = 3.60) มีเพียงดาน 

การบริหารสถานศึกษา ท่ีอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน มีคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย

ตามลําดับ คือ ดานพัฒนาผูเรียน (Χ  = 3.61) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Χ  =3.75) ดาน

พัฒนาประสิทธิภาพครู (Χ  = 3.67) ดานมาตรการสงเสริม (Χ  = 3.63) ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

(Χ  = 3.47) และดานการบริหารสถานศึกษา (Χ  = 3.14) 

2) ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการศึกษาสงเคราะห : กรณีศึกษา โรงเรียนหลวงพอเพชร

วิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พบวา การจัดการศึกษาสงเคราะหตองดําเนินเปนไป

ดวยความเรียบรอยดีงาม โดยตองสนับสนุนใหผูเรียนมีการศึกษาท้ังทางโลกและทางธรรม ครูผูสอนตอง

มีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง มีการบริหารอยางมีประสิทธิภาพมีการแรกเปลี่ยน 

ความรูจากสังคมภายนอกสูภายใน พัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนสงเสริมใหผูเรียน

สามารถเรียนรูดวยตนเองและรูจักแสวงหาความรูใหม ๆ  

3) ผลการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา จัดใหมีการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียนเปนศูนย 

กลาง เนนผูเรียนสําคัญ พัฒนากาย วาจา ใจ ดวยกระบวนการของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิปญญา ฝก 

อบรมพัฒนาการสอนของครูใหสอดคลองเหมาะสมกับภาระหนาท่ีท่ีตอบสนองตอความแตกตางของ
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นักเรียน ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใชขอมูลของทุกภาคสวนเปนฐานในการบริหาร และใช

ขอมูลของการประเมินมาพัฒนา จัดสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน แลว

ใชประโยชนจากท้ังสองแหลงเปนเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับอัตลักษณเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของวิสัยทัศนปรัชญา และเปาหมายของโรงเรียน สงเสริม

โอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียมกัน เพ่ือใหผูเรียนมีอนาคตท่ีดีและเปนคนพัฒนาประเทศชาติ 

พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) (2557) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระ

สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ:ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี และ

เปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทาง

เปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกันในการบริหารกิจ 

การคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสในจังหวัด

นนทบุรี จํานวน 182 รูป เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองวิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนชนิด

เดียวกัน ผลการวิจัยไดดังนี้ 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆโดยรวม อยูใน

ระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม ดานการศาสนศึกษา ดาน

การศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณ

สงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ

จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณ

ในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกันมีบทบาทตอการบริหารกิจการคณะสงฆ

ในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

ประเวศ ท่ังจันทรแดง (2559) ไดวิจัยเรื่อง กลยุทธการจัดการศึกษาสงเคราะหเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาแนวทางและปจจัยท่ี

เก่ียวของกับการจัดการศึกษาสงเคราะห 2) พัฒนากลยุทธการจัดการศึกษาสงเคราะห 3) ประเมินกลยุทธ 

การจัดการศึกษาสงเคราะหเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน 

คือ 1) ศึกษาปญหาแนวทางและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสงเคราะหโดยใชแบบสอบถาม

กับบุคลากร 3 กลุม ไดแกผูบริหาร 152 คน ครู 338 คน และคณะกรรมการ สถานศึกษา 254 คน และ 

โดยการสนทนากลุม จํานวน 12 คน 2) พัฒนากลยุทธการจัดการศึกษาสงเคราะหโดยการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการจัดทํารางกลยุทธ โดยผูบริหารสถานศึกษา 5 คน ครู 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 

5 คน และตรวจสอบรางกลยุทธโดยสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญจํานวน 10คน 3) ประเมินกลยุทธท่ีปรับปรุง
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แลว 3 ดาน คือ ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปไดและดานความเปนประโยชนโดยใชแบบสอบถาม 

กับผูเชี่ยวชาญ จํานวน 12 คน 

ผลการวิจัยพบวา 

1) ปญหา แนวทางและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสงเคราะหเพ่ือยกระดับคุณภาพ 

ชีวิตนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะหสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษสํานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปญหาอยูในระดับปานกลางแนวทางอยูในระดับมากและปจจัยท่ีเก่ียวของ

ดานสภาพแวดลอมภาพในเปนไปในทิศทางท่ีเปนจุดแข็ง และดานสภาพแวดลอมภายนอกเปนไปใน

ทิศทางท่ีเปนโอกาส 2) ผลการพัฒนากลยุทธ ได๎วิสัยทัศน 3 พันธกิจ 3 เปาประสงค 6 กลยุทธ 18 มาตร 

การ 38 ตัวชี้วัด 3) ผลประเมินกลยุทธ ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได๎และดานความเปน

ประโยชนมีความเหมาะสม อยูในระดับมาก ทุกดาน 

พระมงคลสุตาคม (สิทธิชัย อติธมฺโม) (2560) ไดวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการศึกษา

สงเคราะหดวยมาตรการทางกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการ 

ศึกษาสงเคราะหตามกฎหมาย 2) พัฒนาผลรูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหดวยมาตรการทาง

กฎหมาย และ 3) เสนอรูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะหดวยมาตรการทางกฎหมาย การศึกษาวิจัย

เรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quanlitiative Research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) จากผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Selection) โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) นําเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา เพ่ือ

จัดหมวดหมูของเนื้อหา (Category) แลวนํามาสังเคราะหเชิงระบบ (Systematic synthesis) เพ่ือหา

ประเด็นรวมหรือประเด็นหลักและ อธิบายเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการจัดการศึกษาสงเคราะหดวยมาตรการ ทาง

กฎหมาย พบวา มีประเด็นปญหาดังนี้ (1) ดานการบริหารวิชาการ (2) ดานการบริหารงานบุคคล (3) ดาน 

การบริหารงบประมาณ (4) ดานการบริหารท่ัวไป 2) แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสงเคราะห 

ดวยมาตรการทางกฎหมาย มีดังนี้ (1) ดานการบริหารวิชาการ (2) การบริหารบุคคล (3) ดานการบริหาร 

งบประมาณ (4) ดานการจัดการท่ัวไป  

สรูปวา การศึกษาสงเคราะหเปนบทบาทหนึ่งของงานคณะสงฆใน 6 ดาน ซ่ึงมีสวนสําคัญ

เหมือนกันท่ีจะชวยใหการบริหารกิจการคณะสงฆมีประสิทธิภาพ ถาขาดดานใดดานหนึ่งไปยอมเกิดขอ 

เปรียบเทียบได แตงานในดานนี้เปนงานท่ีคณะสงฆใหความสําคัญเปนดานหลัง ๆ แตอยางไรหนาท่ีและ 

บทบาทท่ีคณะสงฆพึงกระทําควรใหครบท้ัง 6 ดาน 
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะห ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมากําหนดขอบเขตเนื้อหากรอบแนว 

คิดการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรตนและตัวแปรตาม ดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ พรรษา ตําแหนงทางการปกครอง วุฒการ 

ศึกษาสายสามัญ และวุฒการศึกษาทางธรรม 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ความคิดเห็นตอบทบาทของพระสังฆาธิการตอการ 

ศึกษาสงเคราะห ประกอบดวย 1. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 2. บทบาท

ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 3. บทบาทดานการพัฒนาวัด 

ใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 4. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห

ตอผูท่ีดอยโอกาส ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิจารณาแนวคิดการวิจัย ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน 

(Independent Varible) 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Varible) 

ขอมูลสวนบุคคล 

1.พรรษา 

2.ตําแหนง  

3.วุฒิการศึกษาสายสามัญ 

4.วุฒิการศึกษาทางธรรม  
 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ดาน คือ 

1. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน 

ปจจุบัน  

2. บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

3. บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข  

4. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 
 

แนวทางในการสงเสริม และปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะของ 

พระสังฆาธิการกับการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดดําเนินการตามหัวขอดังตอไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง    

3.3  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6  การวิเคราะหขอมูล 

3.7  สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดรูปแบบการวิจัยเปนแบบผสมผสาน (Mixed methodology 

research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative research) เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth in terview) กับผูให

ขอมูลสําคัญ (Key informant) 

3.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

  1) ประชากร ไดแก พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 556 รูป 

  2) กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรี-

ธรรมราช หาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง ทาโร ยามาเน (Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 

95 % ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 139 รูป 

3.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป 

ประกอบดวย 

  1) พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงทางการปกครองเปนเจาคณะจังหวัด ไดแก พระศรีธรรม 

ประสาธน เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) จํานวน 1 รูป 
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 2) พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงการปกครองเปนรองเจาคณะจังหวัด ไดแก พระสิริ

คณาจารย รองเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจาอาวาสวัดประดูพัฒนาราม จําวนวน 1 รูป  

  3) พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงทางการปกครองเปนเจาคณะอําเภอ ไดแก พระพิศิษฎ

วินัยการ เจาคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธ) และพระสิริรัตนาภรณ เจาคณะอําเภอเมืองนครศรี-

ธรรมราช จํานวน 2 รูป  

  4) พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงทางการปกครองเปนเจาคณะตําบล ไดแก พระครู

โอภาสโพธิรัตน เจาคณะตําบลทาวัง จํานวน 1 รูป 

   5) พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงทางการปกครองเปนเจาอาวาส ไดแก พระครูพรหม

เขตคณารักษ เจาอาวาสวัดวังตะวันตก และพระพุทธิสารเมธี เจาอาวาสวัดศรีทวี จํานวน 2 รูป 

 

3.2 เทคนิค วิธีการสุมตัวอยาง 

 

3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยมีเทคนิคการสุมกลุมตัวอยาง ดังตอไปนี้ 

การสุมกลุมตัวอยาง ในวิจัยเชิงปริมาณ ใชเทคนิควิธีการสุมตัวอยางงาย (Simple Random 

Sampling) (ธานินทร ศิลปจารุ, 2551, หนา 55) จากกลุมประชากรของพระสังฆาธิการในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 556 รูป โดยใช การเปดตารางการสุมตัวอยาง ของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 

ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ใน การคํานวนหาขนาดของกลุมตัวอยางครั้งนี้ไดจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใช

ในการวิจัยจํานวน 139 รูป ดังแสดงใน วิธีการหาจํานวนของกลุมตัวอยาง  

จํานวนประชากร และกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  

     n = N
1+𝑁𝑒2

 
  

เม่ือ n  = ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

 N  =  ขนาดของประชากร 

 e  =  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ียอมรับได  

3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 7 รูป ใน

การสุมกลุมตัวอยางเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพระสังฆาธิการตาม

ตําแหนงทางการปกครอง โดยมี เจาคณะจังหวัด 1 รูปรองเจาคณะจังหวัด 1 รูป เจาคณะอําเภอ 2 รูป 

เจาคณะตําบล 1 รูป และเจาอาวาส 2 รูป เปนผูใหขอมูลสําคัญ รวมเปน 7 รูป 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  

 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เพ่ือใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยมีลักษณะ ข้ันตอนการสราง และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตามรายละเอียด 

ตอไปนี้ 

3.3.1 ลักษณะของเครื่องมือ  

ลักษณะของเครื่องมือสําหรับการแจกแบบสอบถาม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปน

แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน ตามกรอบของบทบาทการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพ่ือใชเก็บขอมูลจาก

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  

1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire) แบงออกเปนน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก พรรษา 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรมเปน แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย  

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข  

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส  

โดยท่ีผูตอบแบบสอบถามจะตองแสดงความคิดเห็นจากคําถามท่ีผูศึกษากําหนดเก่ียวกับ

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรี-

ธรรมราช ซ่ึง มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยมีเกณฑการให

คะแนน ดังนี้  

5 หมายถึง ระดับบทบาทการบริหารกิจการอยูในระดับ มากท่ีสุด  

4 หมายถึง ระดับบทบาทการบริหารกิจการอยูในระดับ มาก  

3 หมายถึง ระดับบทบาทการบริหารกิจการอยูในระดับ ปานกลาง  

2 หมายถึง ระดับบทบาทการบริหารกิจการอยูในระดับ นอย  

1 หมายถึง ระดับบทบาทการบริหารกิจการอยูในระดับ นอยท่ีสุด  

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยยึดเกณฑดังนี้  

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50-5.00 หมายความวา ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด  
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คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50-4.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็น มาก  

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50-3.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็น ปานกลาง  

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50-1.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็น นอย  

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00-1.49 หมายความวา ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 เปนคําถามประเภทปลายเปดซ่ึงใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นในเรื่อง 

ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราหในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยไหสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) ดังมีสาระสําคัญดังนี้  

1. บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราห ในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช 

2. การศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน “ดานการศึกษาสงเคราะห  

3. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

4. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข  

5. ดานการศึกษาสงเคราหตอผูท่ีดอยโอกาส  

 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  

3.4.1 แบบสอบถาม 

การสรางแบบสอบถามและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยได

ดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชหลักทศพิธราชธรรมใน 

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)   

2. กําหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงคของการวิจัย นํามาใชเปนขอมูลในการ

สรางแบบสอบถาม ท้ังชนิดปลายปดและปลายเปด 

3. ศึกษาหัวขอปญหา และวัตถุประสงคของการวิจัย โดยเฉพาะในสวนของตัวแปรตามจาก

วัตถุประสงคของการวิจัยแยกเปนประเด็นหลัก หรือประเด็นใหญ ๆ จากประเด็นหลักแยกเปนประเด็น 

ยอย จากประเด็นยอยเขียนเปนขอคําถาม ใหครอบคลุมเนื้อหาในแตละลักษณะท่ีตองการวัด และ

สรางขอคําถามตามท่ีไดนิยามไว 
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4. นําแบบแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content validity) 

  1) ดร.เบญจพร ชนะกุล 

 2) ผศ.ดร.นิลรัตน นวกิจไพบูลย 

 3) นายสุวิทย จําปาสิทธิ์ 

แลวคิดขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป และไดคา IOC เทากับ 1 ทุกขอ 

โดยการเลือกขอคําถามท่ีมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป จากขอคําถามท้ังหมดจํานวน 20 ขอใชได 

จํานวน 20 ขอ ซ่ึงขอคําถามท่ีใชไดมีคา IOC อยูในระหวาง ชวง 1.00 ทุกขอ 

5. ปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ีไดคา IOC นอยกวา 0.5 โดยผูวิจัยดําเนินการแกไขตามคํา 

แนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําไปทดลองใช (Try out) กับพระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎธานี 

จํานวน 30 รูป และหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - 

coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.91 

6. ปรับปรุงแกไขเครื่องมือการวิจัย และนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือ

ขอความเห็นชอบ และจัดพิมพเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ เพ่ือใชในการวิจัยตอไป 

3.4.2 แบบสัมภาษณ 

 1. การเลือกเครื่องมือ ผูวิจัยใชเครื่องมือเปนแบบสัมภาษณ โดยสัมภาษณจากประชาชน 

ตามท่ีไดระบุไวขางตน 

 2. การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

  1) ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชหลักทศพิธราชธรรมในการ 

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) 

  2) กําหนดนิยามศัพทตามเอกสารและงานวิจัยท่ีศึกษาคนควา เพ่ือเปนกรอบกําหนด 

การสรางแบบสัมภาษณ 

  3) สรางแบบสัมภาษณตามกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา เพ่ือครอบคลุมการนํา

หลักฆราวาสธรรม ไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน โดยใชขอมูลจากเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนนิยามศัพทเปนกรอบกําหนด 

  4) นําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาพิจารณา และปรับปรุงแกไขตาม 

ความแนะนํา 

  5) นําแบบสัมภาษณท่ีผานความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษานําเสนอผูเชี่ยวชาญ 

ทานเพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือท่ีจะได

นําขอมูลท่ีไดรับการพิจารณาและขอเสนอแนะดานตาง ๆ จากผูเชี่ยวชาญมาเปนแนวทางในการปรับ 

ปรุงแกไขแบบสัมภาษณใหมีความสมบูรณและเหมาะสมกับงานวิจัยท่ีตองการทราบขอมูล 

  6) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามท่ีผูเชี่ยวชาญไดใหขอเสนอแนะ 
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  7) นําแบบสัมภาษณท่ีผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะไวมาปรับปรุงแกไข นําเสนออาจารย

ท่ีปรึกษา 

  8) สงคํารองขอหนังสือออกขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากศูนยบัณฑิต 

เพ่ือเก็บขอมูลจากประชาชน 

  9) นําแบบสัมภาษณพรอมหนังสือขอความอนุเคราะหจากศูนยบัณฑิต เพ่ือเก็บรวบ 

รวมขอมูลตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.5.1 แบบสอบถาม  

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. นําหนังสือแนะนําตัวและขออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช นําเรียนไปยังเจาอาวาสวัดสังกัดธรรมยุตนิกาย ในเขตจังหวัด 

นครศรีธรรมราช เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัย 

2. ผูวิจัยไดประสานไปยังเจาอาวาสวัดสังกัดธรรมยุต เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล และผูวิจัยได

แจกแบบสอบถามในวันหยุดราชการดวยตัวเอง โดยใหอธิบายการตอบแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง

ใหเขาใจ กอนลงมือตอบแบบสอบถาม  

3. หลังจากกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามครบจํานวน 201 ฉบับตามท่ีตองการแลว ผูวิจัย

ไดเก็บรวบรวม กลับคืนมา 

4. ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีเก็บคืนมาวา แบบสอบถามมีความพรอมสมบูรณหรือไม เพ่ือ

นําไปวิเคราะหผลตอไป 

3.5.2 แบบสัมภาษณ 

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสัมภาษณผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. สงหนังสือพรอมเอกสารขอความรวมมือในการใหสัมภาษณแกพระสังฆาธิการ โดยสรุป

กรอบแนวคิดการนําหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) และอธิบายสาระสําคัญเพ่ือการวิจัยแกผูทรงคุณวุฒิ 

2. นัดเวลาขอสัมภาษณประชาชน เพ่ือทราบหลักในการใชหลักทศพิธราชธรรมในการ

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)   

3. ดําเนินการสัมภาษณตามวันและเวลาท่ีกําหนด แลวนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมา

วิเคราะหเพ่ือใหไดขอสรุป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.6.1 แบบสอบถาม 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงแยกวิเคราะห

ตามลําดับ ดังนี้  

1. วิเคราะหขอมูล ท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแยก

แจงคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) 

2. วิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการใชหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ 

สังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุตนิกาย) จําแนกตามตัวแปรอิสระ โดยการหาคาเฉลี่ย  

( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปรผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑแปรความหมายของ

เบสต (Best) 

3. วิเคราะหขอมูล เก่ียวกับการ การใชหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) กับขอมูลท่ัวไปดานเพศ ใชการทดสอบคาที 

(t-test) สวนดานอายุ ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ใชการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-Way ANOVA or F-test) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําการ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการ L S D. (Lest – Significant Differenec) 

4. ผลการรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชหลักทศพิธราชธรรมในการบริหารกิจ การ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) โดยแจกแจงความถ่ีใชการวิเคราะห 

เนื้อหา (Content Analysis) และนําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

3.6.2 แบบสัมภาษณ  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณโดยวิธีการดังนี้ 

1) นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมาถอดเสียงและบันทึกเปนขอความ 

2) นําขอความจากการสัมภาษณและการจดบันทึกมาจําแนกเปนประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัตถุประสงคการวิจัย 

3) วิเคราะหคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลสําคัญตามวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชเทคนิค

การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) 

4) สังเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัยและนําเสนอตอไป 

 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

สถิตท่ีใชในการวิจัยวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 
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3.7.1 หาความสอดคลองของคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective con-

gruence หรือ IOC) ซ่ึงมีสูตร ดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2559, หนา 199) 

   IOC  =  
∑𝑅
𝑛

 

 เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค 

  ∑𝑅  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

3.7.2 หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Cofficient) 

ของครอนบาค (Cronbach) ซ่ึงมีสูตร ดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2559, หนา 205) 

   α   =   
𝑛

𝑛−1
�1 − ∑𝑠𝑖

2

𝑠𝑡2
� 

 เม่ือ  α แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

  n  แทน จํานวนขอของคําถาม 

  𝑠𝑖2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ  

𝑠𝑡2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

3.7.3 การวิเคราะหขอมูลใหหาคารอยละจากสูตรดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550, หนา 152) 

   รอยละ   =   
𝑋 𝑥 100

𝑁
 

 เม่ือ  X แทน จํานวนขอมูล (ความถ่ี) ท่ีตองการนํามาหาคารอยละ 

  N  แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมด 

3.7.4 การวิเคราะหขอมูลหาคะแนนคาเฉลี่ย (Mean) จากสูตรดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2559, 

หนา 218) 

   𝑋�   =   
∑𝑋
𝑛

 

 เม่ือ  𝑋� แทน คาเฉลี่ย 

  ∑𝑋  แทน ผลรวมของผลคูณระหวางความถ่ีกับขอมูลท้ังหมด 

  n  แทน จํานวนขอมูลท้ังหมด 

3.7.5 การวิเคราะหขอมูลหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากสูตร ดังนี้ 

(สงศรี ชมภูวงศ, 2559, หนา 224) 

   S.D. = �𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

 เม่ือ  S.D. แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน 

  ∑𝑋2  แทน จํานวนขอของคําถาม 



61 
 

(∑𝑋)2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ  

n แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมท้ังฉบับ 

3.7.6 การวิเคราะหโดยหาคา t-test จากสูตร ดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2559, หนา 243) 

   t   =   𝑋�1−𝑋�2

�𝑆1
2

𝑛1
+ 𝑆2

2

𝑛12

  

 เม่ือ  t แทน คาการแจกแจงแบบt 

𝑋�1  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ี 1 

𝑋�2  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมท่ี 2 

𝑆12 แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 1 

𝑆22 แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางท่ี 2 

𝑛1  แทน จํานวนกลุมตัวอยางใน กลุมท่ี 1 

𝑛2  แทน จํานวนกลุมตัวอยางใน กลุมท่ี 2 

3.7.7 การวิเคราะหโดยหาคา F-test จากสูตร ดังนี้ (สงศรี ชมภูวงศ, 2559, หนา 253) 

   F   =   
𝑀𝑆𝑏
𝑀𝑆𝑤

 

 เม่ือ  F แทน คาการแจกแจงแบบ F 

𝑀𝑆𝑏 แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม 

𝑀𝑆𝑤 แทน ความแปรปรวนภายในกลุม 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมลู 
 

การวิเคราะหขอมูลเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยไดดําเนินการและเสนอผลวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

4.1 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

   

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

�̅� แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

n แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 

t  แทน  (t - distribution) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม 

F แทน  (F - distribution) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม 

SS แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

MS แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

df แทน  ชั้นความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

Sig แทน  คาท่ีนอยท่ีของระดับความมีนัยสําคัญของขอมูล 

* แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

** แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

*** แทน  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

 

4.2 ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูล ตามลําดับตอไปนี้ 
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1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Questionnaire) แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก พรรษา 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรมเปน แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย  

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข  

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส  

ตอนท่ี 3 ลักษณะคําถามเปนแบบปลายเปด (Open- ended Questions) เพ่ือสอบถามขอ 

เสนอแนะเก่ียวกับ บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีใชในการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) และนําเสนอในรูปแบบตาราง

ประกอบการบรรยาย เพ่ือเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามไดระบุถึงขอเสนอแนะ 

ตอนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบการบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชของประชาชนท่ีมี เพศ อายุระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดตอเดือนตางกัน 

ตอนท่ี 5 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะเก่ียวกับการสงเสริมบทบาทการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1 ผลวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา จํานวน รอยละ 

1 - 20 พรรษา  38 27.34 

11 - 30 พรรษา 

31 - 40 พรรษา 

40 พรรษา ข้ึนไป 

27 

45 

29 

19.43 

32.37 

20.86 

รวม 139 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีพรรษา 31-40 พรรษา 

มีจํานวนท้ังสิ้น 45 รูป คิดเปนรอยละ 32.37 รองลงมา คือ มีพรรษา 1-20 พรรษา จํานวนท้ังสิ้น 38 รูป 

คิดเปนรอยละ 27.34 มีพรรษา 40 พรรษา ข้ึนไป จํานวนท้ังสิ้น 29 รูป คิดเปนรอยละ 20.86 และมี

พรรษา 11-30 พรรษา จํานวนท้ังสิ้น 27 รูป คิดเปนรอยละ 19.43 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 

เจาคณะอําเภอ 24 17.27 

เจาคณะตําบล  21 15.11 

เจาอาวาส  

ผูชวยเจาอาวาส 

83 

11 

59.71 

7.91 

รวม 139 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ ตําแหนงระดับเจาอาวาส 

มีจํานวนท้ังสิ้น 53 รูป คิดเปนรอยละ 59.71 รองลงมาคือ ตําแหนงระดับเจาคณะอําเภอ มีจํานวนท้ังสิ้น 

24 รูป คิดเปนรอยละ 17.27 ตําแหนงระดับเจาคณะตําบล มีจํานวนท้ังสิ้น 21 รูป คิดเปนรอยละ 15.11 

และ ตําแหนงระดับผูชวยเจาอาวาส มีจํานวนท้ังสิ้น 11 คน คิดเปนรอยละ 7.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 58 41.73 

ปริญญาตรี 61 43.88 

สูงกวาปริญญาตรี  20 14.39 

รวม 139 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 61 คน คิดเปนรอยละ 43.88 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา

ตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 58 คน คิดเปนรอยละ 41.73 สวนการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 20 

คน คิดเปน รอยละ 14.39 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกวุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม จํานวน รอยละ 

นักธรรมตรี  26 18.71 

นักธรรมโท 43 30.93 

นักธรรมเอก 70 50.36 

รวม 139 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบวุฒิการศึกษา 

นักธรรมเอก มีจํานวนท้ังสิ้น 70 คน คิดเปนรอยละ 50.36 รองลงมาคือวุฒิการศึกษานักธรรมโท มีจํานวน 

ท้ังสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 30.93 สวนวุฒิการศึกษานักธรรมตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 26 คน คิดเปนรอยละ 

18.71 ตามลําดับ 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมท้ัง 

4 ดาน 
 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 

ดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับบทบาทการบริหาร 

Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  3.93 0.81 มาก 

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน  

 

3.99 

 

0.83 

 

มาก 

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่ง

เสพติด และอบายมุข  

 

3.75 

 

0.86 

 

มาก 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส  3.89 0.80 มาก 

รวม 3.89 0.82 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย รวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ขอ 2 

ท่ีวาดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมาไดแก ขอ 1 

ท่ีวาดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน สวนขอ 3 ท่ีวา ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนย 

กลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 
 

ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 
ระดับบทบาทการบริหาร 

Χ  S.D. แปลผล 

1. จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน-แจกทุนสงเคราะหเพ่ือ การศึกษาแกเด็ก

นักเรียนและเยาวชนอยางท่ัวถึง 4.00 0.49 มาก 

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย

อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 3.99 0.49 มาก 

3. สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียน ท้ังในและ

นอกวัดดวยดีสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 3.86 0.89 มาก 

4. สนับสนุนสงเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียนดวยดีอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

 

3.90 

 

0.78 

 

มาก 

5. มีความริเริ่มจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู รอนและแก 

เยาวชนในชวงปดเทอม 3.90 0.45 มาก 

รวม 3.93 0.81 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน 

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน

ปจจุบันโดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ขอ 1 ท่ีวา จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน-แจกทุนสงเคราะหเพ่ือ การศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนอยางท่ัว 

ถึง รองลงมาไดแก ขอ 2 ท่ีวา สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตยอยางครบ

วงจรและมีประสิทธิภาพ สวนขอ 3 ท่ีวา สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียน ท้ังในและ

นอกวัดดวยดีสมํ่าเสมออยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร 

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 
 

ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน 

ระดับบทบาทการบริหาร 

Χ  S.D. แปลผล 

1. สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยะและสื่อ 

อุปกรณการเรียนการสอนเปนตน 4.15 0.49 มาก 

2. มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวยพัฒนาสถาน 

ศึกษาของรัฐและเอกชน 4.11 0.49 มาก 

3. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลัง ศึกษาท่ีมี

ความเดือดรอน  4.00 0.89 มาก 

4. จัดใหมีโครงการสอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและประชาชน 

ท่ัวไปดวยความเอาใจใส 

 

3.84 

 

0.78 

 

มาก 

5. มีการชวยเหลือกิจการของชุมชนซ่ึงเปนไปเพ่ือการสาธารณประ

โยชน 3.88 0.45 มาก 

รวม 3.99 0.83 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ ดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ขอ 1 ท่ีวา สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยะและสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

เปนตน รองลงมาไดแก ขอ 2 ท่ีวา มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวยพัฒนาสถานศึกษา

ของรัฐและเอกชน สวนขอ 4 ท่ีวา จัดใหมีโครงการสอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและประชาชน

ท่ัวไปดวยความเอาใจใส มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา 

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข 
 

ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิก 

ส่ิงเสพติด และอบายมุข 

ระดับบทบาทการบริหาร 

Χ  S.D. แปลผล 

1. จัดใหมีโครงการอบรมพระนักเทศนเพ่ืองานเผยแผพระพุทธศาสนา 

อยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  3.76 0.49 มาก 

2. มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวดมนต 

เพ่ือผู ใฝธรรมไวอยางพอเพียง 3.77 0.49 มาก 

3. จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข ในวันสําคัญทางพระ 

พุทธศาสนา 3.81 0.89 มาก 

4. มีแผนจัดตั้งหองสมุดภายในวัด เพ่ือประโยชนแกพระภิกษุสามเณร 

และประชาชนท่ัวไป 

 

3.74 

 

0.78 

 

มาก 

5. มีเทคนิควิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก เชน สง 

พระไปสอนในโรงเรียน 

 

3.68 

 

0.45 

 

มาก 

รวม 3.75 0.86 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ขอ 3 ท่ีวา จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รองลงมา

ไดแก ขอ 2 ท่ีวา มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวดมนตเพ่ือผูใฝธรรมไว

อยางพอเพียง สวนขอ 5 ท่ีวา มีเทคนิควิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก เชน สงพระ

ไปสอนในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



70 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 
 

ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 
ระดับบทบาทการบริหาร 

Χ  S.D. แปลผล 

1. มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทุกระดับ 

ชั้น 3.96 0.49 มาก 

2. วัดและพระสงฆมีสวนรวมกับประชาชน ในการชวย พัฒนาสถาน 

ศึกษา 3.87 0.49 มาก 

3. สงเคราะหชวยเหลือผูประสพภัยตาง ๆ มีการชวยเหลือดานอุปกรณ 

การศึกษา 3.85 0.89 มาก 

4. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมี

ความเดือดรอน มีการสงเคราะหผูยากไร 

 

3.94 

 

0.78 

 

มาก 

5. มีการประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสรางอาคารเรียน 3.84 0.45 มาก 

รวม 3.89 0.80 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส

โดยรวม อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ขอ 1 ท่ีวา มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น รองลงมาไดแก ขอ 

4 ท่ีวา มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการสงเคราะห

ผูยากไร สวนขอ 5 ท่ีวา มีการประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสรางอาคารเรียน มีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 

 

  



71 
 

  



72 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามพรรษา โดยรวม 4 ดาน มีพรรษา 1-10 พรรษา 

มีพรรษา 11-20 พรรษา มีพรรษา 21-30 พรรษา และมีพรรษา 40 พรรษา ข้ึนไป อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย มีพรรษา 1-10 พรรษา พบวา ดานท่ีมีคา 

เฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รอง 

ลงมา ไดแก ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคา 

เฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

21-30 พรรษา พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะ

สงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ คณะสงฆใน 

ปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

11-20 พรรษา พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆ 

ในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดตามลําดับ 

40 พรรษา ข้ึนไป พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะ

สงฆในปจจุบันรองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหใน

โรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข  
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จากตารางท่ี 4.11 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามตําแหนง โดยรวม 4 ดาน ตาม

ระดับตําแหนงเจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล, เจาอาวาส, ผูชวยเจาอาวาส อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ตําแหนง เจาคณะอําเภอ ดานท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนย 

กลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

ตําแหนง เจาคณะตําบล พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ 

คณะสงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ ดานการศึกษาสงเคราะห ใน 

โรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข มีคา 

เฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

ตําแหนงเจาอาวาส พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการ

คณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆ

ในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาส พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ 

คณะสงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน สวนดานดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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จากตารางท่ี 4.12 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ โดยรวม 

4 ดาน วุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี, สูงกวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่ํากวา

ปริญญาตรี ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน และดาน

การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปน

ศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

ปริญญาตรี พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ

ดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 

สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด ตามลําดับ 

สูงกวาปริญญาตรี พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะ

สงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส สวนดานการบริหารจัดการ

กิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายวุฒิการศึกษา ทาง 

ธรรม โดยรวม 4 ดาน นักธรรมตร,ี นักธรรมโท, และนักธรรมเอก อยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา นักธรรมตรี ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน และดานการบริหารจัดการกิจการคณะ

สงฆ ดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน และดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละ

เลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

นักธรรมโท พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆ 

ในปจจุบัน รองลงมา ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส สวนดานการบริหารจัดการกิจการ 

คณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

นักธรรมเอก พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆ

ในปจจุบัน รองลงมา ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน สวน 

ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

ตามลําดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มี พรรษา 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 20 พรรษา  38 4.25 0.20 มาก 

11 - 30 พรรษา 

31 - 40 พรรษา 

40 พรรษา ข้ึนไป 

27 

45 

29 

3.76 

3.90 

3.61 

0.16 

0.19 

0.39 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 139  3.88  0.24 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 

ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามพรรษา พระสังฆาธิการท่ีมี 

1-20 พรรษา, 11-30 พรรษา, 31 - 40 พรรษา และ40 พรรษา ข้ึนไปอยูในระดับมาก  

  

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ท่ีมี

พรรษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.15 1 0.05 1.31 0.27 

ภายในกลุม 137.46 137 0.04   

รวม 137.61 138    
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกัน ไดรับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนก

ตามพรรษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการ 

ศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 20 พรรษา  38 4.25 0.26 มาก 

11 - 30 พรรษา 

31 - 40 พรรษา 

40 พรรษา ข้ึนไป 

27 

45 

29 

3.92 

4.01 

3.68 

0.32 

0.27 

0.49 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 139 3.97  0.34 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน

ปจจุบัน จําแนกตามพรรษา พระสังฆาธิการท่ีมี 1-20 พรรษา, 11-30 พรรษา, 31-40 พรรษา และ 40 

พรรษา ข้ึนไปอยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน ท่ีมีพรรษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 2.85 1 0.28 2.28 0.07 

ภายในกลุม 119.06 137 0.12   

รวม 121.92 138    
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกันไดรับระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดาน

การศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน พระสังฆาธิการท่ีมีท่ีมีพรรษาตางกันไมแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

  



81 
 

ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการ

พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข จําแนก

ตามพรรษา 
 

พรรษา n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 20 พรรษา  38 4.09 0.39 มาก 

11 - 30 พรรษา 

31 - 40 พรรษา 

40 พรรษา ข้ึนไป 

27 

45 

29 

3.52 

3.80 

3.46 

0.32 

0.46 

0.42 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 139 3.71 0.40 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และ อบายมุข พบวา จําแนกตามพรรษา พระสังฆาธิการท่ีมี 1-20 พรรษา, 

11-30 พรรษา, 31-40 พรรษา และ 40 พรรษา ข้ึนไปอยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข ท่ีมีพรรษา

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.51 1 6.17 1.33 0.52 

ภายในกลุม 155.51 137 0.635   

รวม 169.02 138    
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกันไดรับระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดาน

การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษา 

ตางกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามพรรษา 
 

พรรษา n Χ  S.D. แปลผล 

1 - 20 พรรษา  38 4.24 0.33 มาก 

11 - 30 พรรษา 

31 - 40 พรรษา 

40 พรรษา ข้ึนไป 

27 

45 

29 

3.73 

3.79 

3.63 

0.35 

0.19 

0.53 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 139 3.85  0.35 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 

พบวา จําแนกตามพรรษา พระสังฆาธิการท่ีมี 1-20 พรรษา, 11 - 30 พรรษา, 31 - 40 พรรษา และ 40 

พรรษา ข้ึนไปอยูในระดับมาก  

  

ตารางท่ี 4.21 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส ท่ีมีพรรษาตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.76 1 0.25 1.94 0.46 

ภายในกลุม 174.98 137 0.13   

รวม 182.75 138    
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกันไดรับระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดาน

การศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n Χ  S.D. แปลผล 

เจาคณะอําเภอ  24 4.25 0.20 มาก 

เจาคณะตําบล  21 3.76 0.16 มาก 

เจาอาวาส 83 3.95 0.19 มาก 

ผูชวยเจาอาวาส  11 3.61 0.39 มาก 

รวม 139 3.89 0.24 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ โดย 

รวม ในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีตําแหนง เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล, เจา

อาวาส และผูชวยเจาอาวาสอยูในระดับมาก  

  

ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ท่ีมี

ตําแหนงตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.76 1 0.25 2.94 0.79 

ภายในกลุม 119.98 138 0.13   

รวม 121.75 138    
 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n Χ  S.D. แปลผล 

เจาคณะอําเภอ  24 4.25 0.26 มาก 

เจาคณะตําบล  21 3.92 0.32 มาก 

เจาอาวาส 83 4.01 0.27 มาก 

ผูชวยเจาอาวาส  11 3.68 0.49 มาก 

รวม 139 3.97 0.34 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน พบวา พระสังฆาธิการ 

ท่ีมีตําแหนง เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล เจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน ท่ีมีตําแหนงตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 17.06 1 0.05 0.57 0.007** 

ภายในกลุม 119.55 137 0.03   

รวม 137.189 138    
 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกันไดรับการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห 

ของคณะสงฆในปจจุบันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรี-

ธรรมราช ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน ท่ีมีตําแหนงตางกัน 
 

ตําแหนง Χ  
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

4.25 3.92 4.01 3.68 

เจาคณะอําเภอ  4.25 - 0.22 0.24 0.64* 

เจาคณะตําบล  3.92 - - 0.02 0.49* 

เจาอาวาส 4.01 - - - 0.30 

ผูชวยเจาอาวาส 3.68 - - - - 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษาสงเคราะห 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของพระสังฆาธิการ ท่ีมีระดับการศึกษาเปนรายคู พบวา กลุมผูชวยเจา

อาวาสไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ มากกวาเจาอาวาส และเจาคณะ

ตําบล  
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ตารางท่ี 4.27 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธกิารดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร 

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n Χ  S.D. แปลผล 

เจาคณะอําเภอ  24 4.42 0.57 มาก 

เจาคณะตําบล  21 3.85 0.30 มาก 

เจาอาวาส 83 4.22 0.57 มาก 

ผูชวยเจาอาวาส  11 3.66 0.31 มาก 

รวม 139 3.04 0.44 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีตําแหนง เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล เจาอาวาส และผูชวย

เจาอาวาส อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน ท่ีมีตําแหนงตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 0.96 9.57 0.006*** 

ภายในกลุม 101.55 137 0.68   

รวม 121.61 138    
 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห 

ในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรี-

ธรรมราช ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

ท่ีมีระดับตําแหนงตางกัน 
 

ตําแหนง Χ  
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

4.42 3.85 4.22 3.66 

เจาคณะอําเภอ  4.42 - 0.22 0.24* 0.64* 

เจาคณะตําบล  3.85 - - 0.02 0.49* 

เจาอาวาส 4.22 - - - 0.30 

ผูชวยเจาอาวาส 3.66 - - - - 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับ บทบาทการบริหารกิจการ

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการ

บริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน พบวา กลุมระดับการศึกษา ผูชวย

เจาอาวาสไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษาสงเคราะห ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวากลุมผูชวยเจาอาวาสไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ พระ 

สังฆาธิการ มากกวาเจาอาวาส และเจาคณะตําบล  
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ตารางท่ี 4.30 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการ

พัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข จําแนก

ตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n Χ  S.D. แปลผล 

เจาคณะอําเภอ  24 4.42 0.57 มาก 

เจาคณะตําบล  21 3.85 0.30 มาก 

เจาอาวาส 83 4.22 0.57 มาก 

ผูชวยเจาอาวาส  11 3.66 0.31 มาก 

รวม 139 3.04 0.44 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพ

ติด และอบายมุข พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีตําแหนง เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล เจาอาวาส และ

ผูชวยเจาอาวาส อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.31 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข ท่ีมีตําแหนง

ตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 0.93 14.23 0.001*** 

ภายในกลุม 144.55 137 0.47   

รวม 169.61 138    
 

*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 

 จากตารางท่ี 4.31 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่ง

เสพติด และอบายมุข แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูระดับบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรี-

ธรรมราช ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด 

และอบายมุข ท่ีมีตําแหนงตางกัน 
 

ตําแหนง Χ  
เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

4.09 3.52 3.80 3.46 

เจาคณะอําเภอ  4.09 - 0.22 0.24* 0.64* 

เจาคณะตําบล  3.52 - - 0.02 0.49* 

เจาอาวาส 3.80 - - - 0.30 

ผูชวยเจาอาวาส 3.46 - - - - 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา เม่ือทดสอบความแตกตางของระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ตามบทบาทดาน

การพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ของประชาชนท่ีมีระดับ

ตําแหนงปนรายคู พบวา ผูชวยเจาอาวาส ไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ 

ดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มากกวาเจาคณะอําเภอ และกลุมระดับการศึกษา

เจาอาวาส 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n Χ  S.D. แปลผล 

เจาคณะอําเภอ  24 4.24 0.33 มาก 

เจาคณะตําบล  21 3.73 0.35 มาก 

เจาอาวาส 83 3.79 0.43 มาก 

ผูชวยเจาอาวาส  11 3.63 0.53 มาก 

รวม 139 3.56 0.41 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส พบวา พระสังฆาธิ

การ ท่ีมีตําแหนง เจาคณะอําเภอ, เจาคณะตําบล เจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส ท่ีมีตําแหนงตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 6.92 8.451 0.6 

ภายในกลุม 164.55 137 0.673   

รวม 182.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะห ตอผูท่ีดอยโอกาส ไมแตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.35 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ n Χ  S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.75 0.56 มาก 

ปริญญาตรี 61 3.82 0.21 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี  20 4.09 0.29 มาก 

รวม 364 3.89 0.75 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 4 ดานจําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมี

ต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.36 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ท่ีมีวุฒิ

การศึกษาสายสามัญตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 7.92 9.451 0.95 

ภายในกลุม 166.55 137 0.873   

รวม 185.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ โดยรวม 4 ดาน วุฒิการศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.37 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ n Χ  S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.82 0.32 มาก 

ปริญญาตรี 61 3.86 0.33 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี  20 4.13 0.45 มาก 

รวม 364 3.89 0.75 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน จําแนกตามวุฒิการ 

ศึกษาสายสามัญ พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อยู

ในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.38 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน ท่ีมีวุฒิการศึกษาสายสามัญตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 7.92 9.451 0.95 

ภายในกลุม 166.55 137 0.873   

รวม 185.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน วุฒิการ 

ศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.39 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร 

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

สายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ n Χ  S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.82 0.33 มาก 

ปริญญาตรี 61 3.88 0.37 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี  20 3.20 0.39 มาก 

รวม 364 3.63 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ พบวา พระสังฆาธิ

การ ท่ีมีต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.40 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาสาย

สามัญตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 7.92 9.451 0.95 

ภายในกลุม 166.55 137 0.873   

รวม 185.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.40 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห 

ในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญวุฒิการศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา 

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข จําแนกตามวุฒิ 

การศึกษาสายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ n Χ  S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.58 0.33 มาก 

ปริญญาตรี 61 3.67 0.37 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี  20 3.91 0.40 มาก 

รวม 364 3.63 0.53 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพ

ติด และอบายมุข จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ พบวา พระ

สังฆาธิการ ท่ีมีต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.42 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข ท่ีมีวุฒิการศึกษา 

สายสามัญตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 0.08 5.128 0.80 

ภายในกลุม 116.55 137 0.477   

รวม 121.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.42 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพ

ติดและ อบายมุข จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

วุฒิการศึกษาสายสามัญ n Χ  S.D. แปลผล 

ต่ํากวาปริญญาตรี  58 3.78 0.57 มาก 

ปริญญาตรี 61 3.85 0.54 มาก 

สูงกวาปริญญาตรี  20 4.12 0.43 มาก 

รวม 139 3.92 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ตามบทบาทดนการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามวุฒิการศึกษาสาย

สามัญ จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีต่ํากวาปริญญาตรี, ปริญญาตรี และ 

สูงกวาปริญญาตรี อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.44 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส ท่ีมีวุฒิการศึกษาสายสามัญตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 3.02 0.42 0.32 

ภายในกลุม 169.55 137 0.664   

รวม 169.61 138    
 

 จากตารางท่ี 4.44 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ บทบาทดนการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามวุฒิการ 

ศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.45 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 

จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม n Χ  S.D. แปลผล 

นักธรรมตรี  58 3.70 0.20 มาก 

นักธรรมโท 61 4.12 0.61 มาก 

นักธรรมเอก 20 3.79 0.19 มาก 

รวม 139 3.92 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 4 ดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมพบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมี

นักธรรมตรี, นักธรรมโท และสูงกวานักธรรมเอก อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.46 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม ท่ีมีวุฒิ

การศึกษาทางธรรมตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 3.02 0.42 0.32 

ภายในกลุม 169.55 137 0.664   

รวม 169.61 138    
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการ 

คณะสงฆของพระสังฆาธิการ โดยรวม 4 ดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 



97 
 

ตารางท่ี 4.47 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม n Χ  S.D. แปลผล 

นักธรรมตรี  58 3.75 0.26 มาก 

นักธรรมโท 61 4.12 0.32 มาก 

นักธรรมเอก 20 3.87 0.27 มาก 

รวม 139 3.92 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม 4 ดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมพบวา พระสังฆาธิการท่ีมี

นักธรรมตรี, นักธรรมโท และสูงกวานักธรรมเอก อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.48 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 0.03 0.43 0.67 

ภายในกลุม 145.55 137 0.05   

รวม 145.63 138    
 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน ระดับบทบาท

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน

ปจจุบันจําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกันสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธกิารดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

ทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม n Χ  S.D. แปลผล 

นักธรรมตรี  58 3.75 0.57 มาก 

นักธรรมโท 61 3.33 0.30 มาก 

นักธรรมเอก 20 3.82 0.57 มาก 

รวม 139 3.63 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมพบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีนักธรรมตรี, นักธรรมโท และ

สูงกวานักธรรมเอก อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.50 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน ท่ีมีวุฒิการศึกษาทาง

ธรรมตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.06 1 0.03 0.43 0.63 

ภายในกลุม 115.55 137 0.754   

รวม 120.63 135    
 

จากตารางท่ี 4.50 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน ระดับบทบาทการ 

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน

ปจจุบันจําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.51 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา 

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข จําแนกตามวุฒิ 

การศึกษาทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม n Χ  S.D. แปลผล 

นักธรรมตรี  58 3.35 0.39 มาก 

นักธรรมโท 61 3.85 0.32 มาก 

นักธรรมเอก 20 3.64 0.46 มาก 

รวม 139 3.61 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.51 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพ

ติดและอบายมุข จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมพบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีนักธรรมตรี, นักธรรมโท 

และสูงกวานักธรรมเอก อยูในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.52 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนา

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข ท่ีมีวุฒิการศึกษา 

ทางธรรมตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.12 1 0.06 1.54 0.54 

ภายในกลุม 120.49 137 0.04   

รวม 137.61 138    
 

จากตารางท่ี 4.52 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน ระดับบทบาทการ 

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกันสายสามัญไมแตก 

ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

วุฒิการศึกษาทางธรรม n Χ  S.D. แปลผล 

นักธรรมตรี  58 3.73 0.65 มาก 

นักธรรมโท 61 4.11 0.36 มาก 

นักธรรมเอก 20 3.81 0.73 มาก 

รวม 139 3.61 0.51 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.53 พบวา ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาสจําแนกตามวุฒิ

การศึกษาทางธรรมพบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีนักธรรมตรี, นักธรรมโท และสูงกวานักธรรมเอก อยูใน

ระดับมาก  

 

ตารางท่ี 4.54 แสดงผลการวิเคราะหความแปรปรวนระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษา

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig 

ระหวางกลุม 0.41 1 0.06 1.84 0.57 

ภายในกลุม 127.68 137 0.04   

รวม 128.09 138    
 

จากตารางท่ี 4.54 พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน ระดับบทบาทการ 

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ตามบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส

จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตอนที่ 5 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

ตารางท่ี 4.55 แสดงคาความถี่ขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ

สังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

แนวทางสงเสริม ความถี่ 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  

สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตยอยางครบวงจรและมี

ประสิทธิภาพ 

 

40 

รวม 40 

บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

จัดมีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน  75 

รวม 75 

บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข 

เทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวดมนตเพ่ือผูใฝธรรมไวอยาง

พอเพียง 

 

35 

รวม 35 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส  

การชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการ

สงเคราะหผูยากไร 

 

73 

รวม 73 
 

จากตารางท่ี 5.45 พบวา คณะสงฆไดเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ ของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มากท่ีสุดคือ บทบาทดานการบริหาร 

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน คือ จัดมีการชวยเหลือดานทุนการศึกษา

เฉพาะบุคคลผูกําลัง ศึกษาท่ีมีความเดือดรอน รองลงมา คือ บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ี

ดอยโอกาส คือ การชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการ

สงเคราะหผูยากไร นอยท่ีสุดคือ บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิก 

ส่ิงเสพติด และอบายมุข คือ เทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวดมนตเพ่ือผู 

ใฝธรรมไวอยางพอเพียง 
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการ

สัมภาษณเชิงลึก กับผูใหขอมูลสําคัญ เสนอการวิเคราะหในรูปแบบเชิงพรรณนา มี

รายละเอียด 4 ดานดังนี้ 

 

1. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 

จากการสัมภาษณของพระสังฆาธิการผูใหสัมภาษณท้ัง 7 รูป เก่ียวกับการบริหารกิจการคณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทดานการศึกษา

สงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน พบวา 

“การศึกษาสงเคราะหหมายถึงการใหการสงเคราะหดานการฝกฝนอบรมแกประชาชนโดย

เปนกา ร จัดการศึกษาท่ีวัดคณะสงฆดําเนินการข้ึนเพ่ือสนองตอนโยบายของภาครัฐในอันท่ีจะสงเสริม

ใหประชาชนเยาวชนไดรับการศึกษาจัดใหแกเด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษาซ่ึงอยูในสภาวะยากลําบาก

อันเนื่องมาจากปญหาสภาพภูมิศาสตรเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหไดรับความคุมครองชวยเหลือ

และใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ังถึง” (พระศรีธรรมประสาธน (ไมตรี ปภารตโน) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอ่ืนนอกจากการ

สาธารณะศึกษาหรือบุคคลผูกําลังศึกษาหรือกระบวนการสงเคราะหปวงชนท้ังกอนวัยเรียนและในวัย

เรียนใหไดรับการศึกษาอยางตอเนื่องในเรื่องตาง ๆ ตามสมควร”(พระสิริคณาจารย (รั่น อาริโย) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

“จัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือหรือการชวยเหลือเก้ือกูลหรือ

อุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษาหรือบุคคลผูกําลังศึกษาเลา

เรียนคณะสงฆได กําหนดการศึกษาสงเคราะหเปนกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ” (พระพิศิษฎวินัยการ 

(เสรี ฐิตปฺโญ) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การดําเนินการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนใหมี

ความรู ความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนินชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุขและเปนพลเมืองท่ีมีความรูคูคุณธรรมของประเทศ” (พระสิริรัตนาภรณ สัมภาษณเม่ือ 

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การบริหารงานดานการศึกษาสงเคราะหเปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลแกเด็ก

และเยาวชนของชาติท้ังดานการศึกษาการอบรมศึกษาการใหท่ีอยูอาศัยและอาหารทําใหเด็ก ๆ มี

ความอบอุนและมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจการศึกษาท่ีพระภิกษุสงฆไดดําเนินการ” (พระครู

โอภาสโพธิรัตน (วิริทธิพล) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 
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“โดยหลักท่ัวไปวัดยอมเปนแหลงสงเคราะหชุมชนในดานตาง ๆ รวมท้ังการศึกษาของกุล 

บุตรกุลธิดาดวยพระสงฆตางสํานึกในหนาท่ีท่ีจะใหการสงเคราะหแกประชาชนอยางแนวแน คณะสงฆ

จึงถือวาการ สงเคราะหประชาชนดวยการใหการศึกษาเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก” (พระครูสุนทรธรรมวินิฐ 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การศึกษาสงเคราะหเปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลแกเด็กและเยาวชนของชาติ

ท้ังดานการศึกษาการอบรม ศึกษาการใหท่ีอยูอาศัยและอาหารทําใหเด็ก ๆ มีความอบอุนและมีความสุข 

ท้ังรางกายและจิตใจ พระสงฆจึงเปนผูท่ีใหการจัดการศึกษากับเด็กและเยาวชนเพ่ือใหเด็ก ๆ และ

เยาวชนเหลานี้เติบโตข้ึนมาเปนผูท่ีพรอมดวยศีลธรรมและเปนคนดีของสังคม สรางสรรคสังคมใหนาอยู

ตอไป” (พระครูพรหมเขตคณารักษ (ชัยสิทธิ์ , ดร.) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

สรุปจากการศึกษาขอมูลสัมภาษณ พบวา การศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 

เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลแกเด็กและเยาวชนของชาติท้ังดานการศึกษาการอบรม 

ศึกษาการใหท่ีอยูอาศัยและอาหารทําใหเด็ก ๆ มีความอบอุนและมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจคณะ

สงฆ จึงถือวาการ สงเคราะหประชาชนดวยการใหการศึกษาเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ซ่ึงสอดคลองกับ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2445, หนา 15) ไดใหความหมายไววา ดานสาธารณะสง

เคราะห เปนงานเก่ียวกับการสงเคราะหชุมชนและสังคมโดยมีวัดและ พระภิกษุเปนแกนนํา ไดแก 

โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุสามเณรภาค ฤดูรอน โครงการ สงเคราะหพระภิกษุสามเณร

และ วัดท่ีประสบภัยและขาดแคลน วัดและ เจาอาวาส พระภิกษุเปนผูนําในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม เชน ใหสถานท่ีเปนท่ีจัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนดานอาชีพ ตาง ๆ การสรางถนนเขา 

หมูบาน การออมทรัพย การใหสถานท่ีเปนแหลงประปาหมูบาน เปนตน  

2. บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

จากการสัมภาษณของพระสังฆาธิการผูใหสัมภาษณท้ัง 7 รูป เก่ียวกับการบริหารกิจการคณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการบริหารจัดการ

กิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนในปจจุบัน พบวา 

“พระสังฆาธิการจะตองโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห

เด็กยากจนตามพระราชประสงคมีความมุงหมายใหวัดและพระภิกษุในพระศาสนาไดจัดการตามหลัก 

สูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสงเคราะหเด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรสวนหนึ่ง

เปนเหตุ ใหเด็กและเยาวชนไดเขาใกลวัดอยางท่ังถึง” (พระศรีธรรมประสาธน (ไมตรี ปภารตโน) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“พระสังฆาธิการจะตองจัดศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มีความมุงหมายใหวัดและ 

พระสงฆใหการศึกษาอบรมปลุกฝงศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแกเด็กและเยาวชน เปน

โอกาสใหพระสงฆไดใชวิชาการศาสนศึกษา เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ดวยหลักธรรมของพระ 

ศาสนา” (พระสิริคณาจารย (รั่น อาริโย) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 
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“จัดการศึกษาศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด มีความมุงหมายใหวัดไดชวยอบรมบมนิสัย

เด็กกอนวัยเรียนเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมและศีลธรรมแตยังเด็ก ท้ังเปนการใหโอกาสวัดและพระสงฆได

รวมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติในวัยเด็ก” (พระพิศิษฎวินัยการ (เสรี ฐิตปฺโญ) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“พระสังฆาธิการควรมีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จัดตั้งข้ึนเพ่ือ 

ใหพระภิกษุสามเณรศึกษาเลาเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามัญศึกษา และมี

การศึกษาพระปริยัติธรรม หมวดธรรมบาลี หมวดพระธรรมวินัย และศาสนปฏิบัติอีกสวนหนึ่ง” (พระ 

สิริรัตนาภรณ สัมภาษณเม่ือ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“วัดควรจัดใหมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมท้ังแผนกธรรมและบาลี โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญสําหรับพระภิกษุสามเณร ซ่ึงเทากับเปนการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา (พระครู

โอภาส โพธิรัตน (วิริทธิพล) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การสงเคราะหการศึกษาเปนผลดีแกประเทศชาติ โดยสวนรวมและผลสะทอนยอนกลับถึง 

พระสงฆการจัดการศึกษาเองก็ดี การชวยเหลือทางดานการศึกษาดวยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การชวย

พัฒนาการสถานศึกษาก็ดี การชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษาก็ดี การชวยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีก าลัง

ศึกษาอยูก็ดีเหลานี้ลวนแตเปนการจัดการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆโดยแท” (พระครูสุนทรธรรมวิ

นิฐ สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ี ควบคุมและสงเสริมการศึกษาสงเคราะห ของคณะสงฆ

และสงเสริมการดําเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะหของเจาอาวาส เจาคณะทุกสวนทุกชั้น ตองมี

สวนควบคุมและสงเสริมใหเจาอาวาสดําเนินการสงเสริมการศึกษาสงเคราะหตามถาเพิกเฉยเสียยอม

เปนการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพราะการศึกษาประเภทนี้เปนการของคณะสงฆหรือการพระศาสนา 

เปนกิจการของวัดตามหนาท่ีเจาอาวาส สวนเจาคณะทุกสวนทุกชั้นควรใหการชวยเหลือเก้ือกูลสถาบัน 

การศึกษา หรือบุคคลผูศึกษาได โดยไมขัดตอพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนของพระสงฆ

สมควร” (พระครูพรหมเขตคณารักษ (ชัยสิทธิ์ ,ดร.) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

สรุปจากการศึกษาขอมูลสัมภาษณ พบวา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนเปนการจัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล หรือ

อุดหนุนจุนเจือชวยเหลือ ดานการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผู

กําลังศึกษาเลาเรียนอยูดวยทุนและปจจัยตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ พระมหาชวลิต ชาตเมธี, (2552) ได

ใหความหมายไววา การจัดการศึกษาและการจัดอบรม นับเปนงานท่ีพระสงฆมีโอกาส ไดพัฒนาชาติ 

บานเมืองโดยแท เพราะ การสงเคราะหการศึกษาอ่ืนท่ีเจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุ ท่ัวไป จัดการ

สงเคราะหเปนการสวนตัว หรือเปนรูปคณะสงฆไดอีกหลายรูปแบบ ไดแก จัดตั้งทุนสงเคราะหการ 

ศึกษา ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การชวยพัฒนาสถานศึกษา การชวยจัดหาอุป

กรณการศึกษา ชวยเฉพาะบุคคลกําลังศึกษา เปนตน  
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3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ อบายมุข  

จากการสัมภาษณของพระสังฆาธิการผูใหสัมภาษณท้ัง 7 รูป เก่ียวกับการบริหารกิจการ คณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและ 

อบายมุข พบวา 

“พระสังฆาธิการจะตองจัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทางพระ 

พุทธศาสนาใหเด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรอยางท่ังถึง” (พระศรีธรรมประสาธน 

(ไมตรี ปภารตโน) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“พระนักพัฒนา ถือเปนพระกลุมสําคัญกลุมหนึ่งท่ีไมไดมุงเนนเรื่องการสอนทางดานธรรมะ 

เพียงอยางเดียว แตไดเนนในเรื่องของการไปชวยชาวบาน เพ่ือสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตประจําวัน

อยางเหมาะสม ไมเกิดทุกขจากการใชชีวิต โดยไดมีการแกไขปญหาเหลา บุหรี่ การพนัน ยาเสพติด ท่ี

เกิดข้ึนในสังคม พรอมหาแนวทางแกไขรวมกัน เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย ท้ังชาวบาน หนวยงานใน

พ้ืนท่ี ท้ังนี้แนวทางในการแกปญหาเก่ียวกับการสูบบุหรี่ในกลุมพระสงฆ” (พระสิริคณาจารย (รั่น อาริ

โย) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

“จัดการพัฒนาชุมชน ใหลด ละ เลิก หางไกลจากปจจัยท่ีเปนความเสี่ยงตอชีวิต โดยเฉพาะ

เหลา บุหรี่ และยาเสพติดท่ีจะเกิดผลกระทบตอสังคมในวงกวาง เปนสิ่งท่ีตองชวยกัน หากพระไมให

ความรูหรืออบรมชาวบานใหเปนผูท่ีมีสติ รูจักผิดชอบ ก็อาจเกิดความเสื่อมตอชุมชน โดยไดเนนการ

เทศนในวันสําคัญทางศาสนา ตลอดจนการพูดคุยกับเจาภาพเม่ือจะมีการจัดงานตาง ๆ เกิดข้ึน เพ่ือทํา

ความเขาใจรวมกันถึงขอดีขอเสีย จึงคอย ๆ ทําความเขาใจ” (พระพิศิษฎวินัยการ (เสรี ฐิตปฺโญ) 

สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“พระสังฆาธิการควรมีการพัฒนาเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยไดนําความถนัดของตนเองจากการจัด

คา ยอมรมตาง ๆ การอบรมเยาวชนและผูตองขัง การจัดโครงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยท่ีวัดใหแก 

เด็กนักเรียนในจังหวัดท่ีมีความสนใจ เนนใหเกิดการรวมทีมเยาวชนและตั้งเปนชมรมจิตอาสาออกชวย 

เหลือวัดตาง ๆ” (พระสิริรัตนาภรณ สัมภาษณเม่ือ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“วัดควรจัดใหมีมีการปลูกฝงจิตสํานึก มีความเปนจิตอาสา เพราะปจจุบันภาวะความเสี่ยงท่ี

จะเกิดกับเด็กนั้นมีอยูรอบดาน หากมีการสรางภูมิคุมกันท่ีดี สอนใหเด็กมีศีลธรรมตามหลักพระพุทธ 

ศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการทําความดีตอตนเอง ตอผูอ่ืน ก็จะลดปญหาการม่ัวสุม ประพฤติตน

อยางถูกทางมากข้ึน ไมเปนภาระของผูปกครอง” (พระครูโอภาส โพธิรัตน (วิริทธิพล) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การสงเคราะหการศึกษาเปนผลดีแกประเทศชาติ โดยสวนรวมและผลสะทอนยอนกลับ

ถึงพระสงฆการจัดการศึกษาเองก็ดี การชวยเหลือทางดานการศึกษาดวยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การชวย
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พัฒนาการสถานศึกษาก็ดี การชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษาก็ดี การชวยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีกําลัง

ศึกษาอยูก็ดีเหลานี้ลวนแตเปนการจัดการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆโดยแท” (พระครูสุนทรธรรมวิ

นิฐ สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ี ควบคุมและสงเสริมการศึกษาสงเคราะห ของคณะสงฆและ

สงเสริมการดําเนินการการจัดการศึกษาสงเคราะหของเจาอาวาส เจาคณะทุกสวนทุกชั้น ตองมีสวน

ควบคุมและสงเสริมใหเจาอาวาสดําเนินการสงเสริมการศึกษาสงเคราะหตามถาเพิกเฉยเสียยอมเปนการ

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ี เพราะการศึกษาประเภทนี้เปนการของคณะสงฆหรือการพระศาสนา เปนกิจ 

การของวัดตามหนาท่ีเจาอาวาส สวนเจาคณะทุกสวนทุกชั้นควรใหการชวยเหลือเก้ือกูลสถาบันการ 

ศึกษา หรือบุคคลผูศึกษาได โดยไมขัดตอพระธรรมวินัยและระเบียบแบบแผนของพระสงฆสมควร” 

(พระครูพรหมเขตคณารักษ (ชัยสิทธิ์, ดร.) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

สรุปจากการศึกษาขอมูลสัมภาษณ พบวา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนเปนการจัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล หรืออุดหนุน 

จุนเจือชวยเหลือ ดานการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนผูกําลังศึกษา 

เลาเรียนอยูดวยทุนและปจจัยตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับ พระมหาชวลิต ชาตเมธี, (2552) ไดใหความ 

หมายไววา การจัดการศึกษาและการจัดอบรม นับเปนงานท่ีพระสงฆมีโอกาสไดพัฒนาชาติบานเมืองโดย 

แท เพราะการสงเคราะหการศึกษาอ่ืนท่ีเจาคณะ เจาอาวาส และพระภิกษุท่ัวไป จัดการสงเคราะหเปน 

การสวนตัวหรือเปนรูปคณะสงฆไดอีกหลายรูปแบบ ไดแก จัดตั้งทุนสงเคราะหการศึกษา ระดับประถม 

ศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา การชวยพัฒนาสถานศึกษา การชวยจัดหาอุปกรณการศึกษา ชวย

เฉพาะบุคคลกําลังศึกษา เปนตน  

4. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 

จากการสัมภาษณของพระสังฆาธิการผูใหสัมภาษณท้ัง 7 รูป เก่ียวกับการบริหารกิจการ คณะ 

สงฆของพระสังฆาธิการดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส พบวา 

“การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กดอยโอกาส โดยคาดหวังวา

การศึกษาประเด็นตาง ๆ เหลานี้จะมีประโยชนในการแกไขและพัฒนาระบบการศึกษาสําหรับเด็กดอย

โอกาส โดยเฉพาะบทบาทของวัดและพระสงฆในการสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพและมีความ

เหมาะสมกับเด็กดอยโอกาสมากยิ่งข้ึน เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและ

สรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทย” (พระศรีธรรมประสาธน (ไมตรี ปภารตโน) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

“พระสังฆาธิการจะตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนสามารถเขามาศึกษาไดโดยไมเสีย

คาใชจาย โดยเฉพาะในกลุมเด็ก ซ่ึงการศึกษาดังกลาวจะชวยใหเด็กใชเวลาวางใหเปนประโยชน รวม 
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ถึงมีความรูและมีศีลธรรมในการดําเนินชีวิตมากยิ่งข้ึน” (พระสิริคณาจารย (รั่น อาริโย) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) 

“พระสงฆจะมีบทบาทตั้งแตเปนผูจัดตั้งไปจนถึงสนับสนุนบริการทางการศึกษาในดานตาง ๆ 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นวาวัดและพระสงฆมีบทบาทสําคัญในการสรางโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กดอย

โอกาสเปนอยางมาก” (พระพิศิษฎวินัยการ (เสรี ฐิตปฺโญ) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 

2562) 

“บทบาทของวัดในการจัดบริการดานการศึกษาแกสังคม ไดแก โรงเรียนพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย ซ่ึงเปนการสอนหลักธรรมหรือวิชาทางพระพุทธศาสนาใหแกประชาชน รวมถึงโรงเรียนใน

วัด ซ่ึงพระสงฆเปนผูจัดตั้งและมีบทบาทดําเนินการจัดการศึกษาใหกับเด็ก โดยเฉพาะเด็กดอยโอกาส

ทางการศึกษา” (พระสิริรัตนาภรณ สัมภาษณเม่ือ วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“วัดควรจัดใหมีการปลูกฝงจิตสํานึก มีความเปนจิตอาสา เพราะปจจุบันภาวะความเสี่ยงท่ี

จะเกิดกับเด็กนั้นมีอยูรอบดาน หากมีการสรางภูมิคุมกันท่ีดี สอนใหเด็กมีศีลธรรมตามหลักพระพุทธ 

ศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการทําความดีตอตนเอง ตอผูอ่ืน ก็จะลดปญหาการม่ัวสุม ประพฤติตน

อยางถูกทางมากข้ึน ไมเปนภาระของผูปกครอง” (พระครูโอภาส โพธิรัตน (วิริทธิพล) สัมภาษณเม่ือ

วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“พระสงฆไดทําหนาท่ีใหความอนุเคราะหในดานการศึกษา ท้ังสวนท่ีจัดการศึกษาเองโดย 

ตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศึกษาบริการไดท่ัวถึง อันไดแก กลุม

ประชากรท่ีดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา ก็

ไดอาศัยพระสงฆใหการศึกษา ในขณะท่ีศึกษาก็ไมตองใชงบประมาณจากรัฐบาล แตใชทุนจากประชาชน 

โดยตรงท้ังท่ีอยูอาศัย อาหารและในการใชจาย แมจะมีสวนหนึ่งท่ีเรียนจบแลวท่ีทางฝายคณะสงฆยัง

ไมไดใชงาน แลวทานเหลานั้นลาสมณเพศออกไปก็ไปทํางานใหทางรัฐบาลโดยท่ีรัฐไมตองลงทุน หาก

มองอยางนี้แลวจะเห็นไดวาคณะสงฆไดชวยเหลือสงเคราะหรัฐบาลดวย ไมเพียงแตไดชวยอนุเคราะห

กับประชาชนกลุมท่ีดอยโอกาสเพียงฝายเดียว แตอยางไรก็ตามบทบาทของพระสงฆในการศึกษา

สงเคราะหนี้ อาจมองไดท้ังท่ีเปนระบบ คือจัดตั้งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักสูตรท่ีแน 

นอน” (พระครูสุนทรธรรมวินิฐ สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 

“การศึกษาสงเคราะห นอกจากจะจัดแกเด็กและเยาวชนใหมีสถานท่ีเรียนหนังสือแลว ภิกษุ

สงฆยังใหความสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนผูกําลังศึกษาในสถานศึกษาท่ัวประเทศ อาทิตั้ง

ทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยทุกระดับชั้น ไดแก ชั้นประถม 

ศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชวยพัฒนาสถานศึกษา ชวยเหลืออุปกรณการศึกษาและชวยเฉพาะ

บุคคล ผูกําลังศึกษา วัดและพระสงฆจึงเปนสถาบันท่ีมีสวนในการชวยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติ 

ในดานการศึกษาเปนสถานอบรมบมนิสัยเด็กและเยาวชนมาทุกยุคทุกสมัย” (พระครูพรหมเขตคณา

รักษ (ชัยสิทธิ์, ดร.) สัมภาษณเม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ 2562) 
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สรุปจากการศึกษาขอมูลสัมภาษณ พบวา การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษา 

สงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส เปนการจัดการศึกษาเพ่ือความอนุเคราะหในดานการศึกษาท้ังสวนท่ีจัด

การศึกษาเองโดยตรงโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีทางรัฐบาลไมสามารถจัดการศึกษาบริการไดท่ัวถึง อัน

ไดแกกลุมประชากรท่ีดอยโอกาสทางสังคม ดอยโอกาสทางดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะบทบาทของวัด

และพระสงฆในการสนับสนุนการศึกษาใหมีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับเด็กดอยโอกาสมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือเปนสวนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและสรางความเปนธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทย

เปนเหตุใหดอยโอกาสทางการศึกษา อาทิตั้งทุนสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนและนักศึกษาท่ีขาด

แคลนทุนทรัพยทุกระดับชั้น ไดแกชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ชวยพัฒนาสถานศึกษา ช

วย เหลืออุปกรณการศึกษาและชวยเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษา เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับ พระเทพปริยัติ

สุธี (วรวิทย คงฺคป ฺโ) (2540, หนา 101) ไดใหความหมายไววา การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การ

จัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ การศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษาหรือ สถาบัน 

การศึกษา หรือบุคคลผูกําลังศึกษาเลาเรียน ซ่ึงการศึกษาท่ีภิกษุสงฆไดดําเนินการในปจจุบันการสงเคราะห 

การศึกษาเปนผลดีแกประเทศชาติ โดยสวนรวมและผลสะทอนยอนกลับถึงพระสงฆ การจัดการศึกษา

เองก็ดี การชวยเหลือทางดาน การศึกษาดวยการจัดตั้งกองทุนก็ดี การชวยพัฒนาการศึกษาก็ดี การชวย

เหลือดานอุปกรณการศึกษา ก็ดีการชวยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีกําลังศึกษาก็ดี เหลานี้ลวนแตเปนการจัด

การศึกษาสงเคราะหของ คณะสงฆโดยแท 

 

 

 

 

 



 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม พรรษา ตําแหนง วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม 

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามพรรษา 

 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

1 - 10 พรรษา 11 - 20 พรรษา 21 - 30 พรรษา 40 พรรษา ข้ึนไป 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน 

ปจจุบัน      

 

4.25 

 

0.26 

 

มาก 

 

3.92 

 

0.32 

 

มาก 

 

4.01 

 

0.27 

 

มาก 

 

3.68 

 

0.49 

 

มาก 

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดาน

การศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน      

 

4.42 

 

0.57 

 

มาก 

 

3.85 

 

0.30 

 

มาก 

 

4.22 

 

0.57 

 

มาก 

 

3.66 

 

0.31 

 

มาก 

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข     

 

4.09 

 

0.39 

 

มาก 

 

3.52 

 

0.32 

 

มาก 

 

3.80 

 

0.46 

 

มาก 

 

3.46 

 

0.42 

 

มาก 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส   4.24 0.33 มาก 3.73 0.35 มาก 3.79 0.43 มาก 3.63 0.53 มาก 

รวม 4.25 0.20 มาก 3.76 0.16 มาก 3.95 0.19 มาก 3.61 0.39 มาก 
 

 

 



 

ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามตําแหนง 

 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

เจาคณะอําเภอ  เจาคณะตําบล เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน 

ปจจุบัน      4.25 0.26 มาก 3.92 0.32 มาก 4.01 0.27 มาก 3.68 0.49 มาก 

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดาน

การศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน      4.42 0.57 มาก 3.85 0.30 มาก 4.22 0.57 มาก 3.66 0.31 มาก 

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการ 

ศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข     4.09 0.39 มาก 3.52 0.32 มาก 3.80 0.46 มาก 3.46 0.42 มาก 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส   4.24 0.33 มาก 3.73 0.35 มาก 3.79 0.43 มาก 3.63 0.53 มาก 

รวม 4.25 0.20 มาก 3.76 0.16 มาก 3.95 0.19 มาก 3.61 0.39 มาก 
 

 

 

  



 

ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ 
 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี     

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน      3.82 0.32 มาก 3.86 0.33 มาก 4.13 0.45 มาก 

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษา 

สงเคราะหในโรงเรียน      

 

3.82 

 

0.33 

 

มาก 

 

3.88 

 

0.37 

 

มาก 

 

3.20 

 

0.39 

 

มาก 

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลด 

ละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข     

 

3.58 

 

0.33 

 

มาก 

 

3.67 

 

0.37 

 

มาก 

 

3.91 

 

0.40 

 

มาก 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส   3.78 0.57 มาก 3.85 0.54 มาก 4.12 0.43 มาก 

รวม 3.75 0.20 มาก 3.82 0.21 มาก 4.09 0.29 มาก 
 

  

  



 

ตารางท่ี 4.13 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม 
 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ 

นักธรรมตร ี นักธรรมโท นักธรรมเอก 

Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล Χ  S.D. แปลผล 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน      3.75 0.26 มาก 4.12 0.32 มาก 3.87 0.27 มาก 

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษา 

สงเคราะหในโรงเรียน      

 

3.75 

 

0.57 

 

มาก 

 

3.33 

 

0.30 

 

มาก 

 

3.82 

 

0.57 

 

มาก 

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลด 

ละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข     

 

3.35 

 

0.39 

 

มาก 

 

3.85 

 

0.32 

 

มาก 

 

3.64 

 

0.46 

 

มาก 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส   3.73 0.65 มาก 4.11 0.36 มาก 3.81 0.73 มาก 

รวม 3.70 0.20 มาก 4.12 0.16 มาก 3.79 0.19 มาก 
 

  



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยขอนําเสนอ วัตถุประสงคของการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่อง 

มือท่ีใชในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะตามลําดับ ดังนี้ 

วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรม เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ีมี พรรษา ตําแหนงการ

ปกครอง วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ท่ีตางกัน เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรค และ 

ขอเสนอแนะ ในการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ประชากร ไดแก พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 556 รูป 

กลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยาง คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช หา

ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตาราง ทาโร ยามาเน (Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % ได

กลุมตัวอยาง จํานวน 139 รูป 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการ 

ศึกษาคาควา เอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตามแนววัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ 

ใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามปลายปด และแบบสอบถามปลายเปด 

จําแนกเปนข้ันตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก พรรษา 

ตําแหนง วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรมเปน แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

1. ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  

2. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

3. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 

4. ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส   
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ตอนท่ี 3 เปนคําถามประเภทปลายเปดซ่ึงใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องปญหา 

อุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการ 

ศึกษาสงเคราหในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยไหสรางแบบสัมภาษณ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) ดังมีสาระสําคัญดังนี้  

1. บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราห ใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. การศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน “ดานการศึกษาสงเคราะห  

3. ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

4. ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข  

5. ดานการศึกษาสงเคราหตอผูท่ีดอยโอกาส  

สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t - 

test คา F-test ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปน 

รายคูดวยวิธีการของ LSD คา IOC และการหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์ 

แอลฟา 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 1) จําแนกตามพรรษา พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญ มีพรรษา 

31-40 พรรษา มีจํานวนท้ังสิ้น 45 รูป คิดเปนรอยละ 32.37 รองลงมา คือ มีพรรษา 1-20 พรรษา จํานวน 

ท้ังสิ้น 38 รูป คิดเปนรอยละ 27.34 มีพรรษา 40 พรรษา ข้ึนไป จํานวนท้ังสิ้น 29 รูป คิดเปนรอยละ 

20.86 และมีพรรษา 11-30 พรรษา จํานวนท้ังสิ้น 27 รูป คิดเปนรอยละ 19.43 ตามลําดับ 

 2) จําแนกตามตําแหนง จากตารางท่ี 4.2 พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยาง

สวนใหญ ตําแหนงระดับเจาอาวาส มีจํานวนท้ังสิ้น 53 รูป คิดเปนรอยละ 59.71 รองลงมาคือ ตําแหนง

ระดับเจาคณะอําเภอ มีจํานวนท้ังสิ้น 24 รูป คิดเปนรอยละ 17.27 ตําแหนงระดับเจาคณะตําบล มี

จํานวนท้ังสิ้น 21 รูป คิดเปนรอยละ 15.11 และตําแหนงระดับผูชวยเจาอาวาส มีจํานวนท้ังสิ้น 11 คน 

คิดเปนรอยละ 7.91 ตามลําดับ 

  3) จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางโลก พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยาง สวน

ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 61 คน คิดเปนรอยละ 43.88 รองลงมาคือ มีการศึกษา 
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ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 58 คน คิดเปนรอยละ 41.73 สวนการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 

มีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน คิดเปนรอยละ 14.39 ตามลําดับ 

  4) จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางสามัญ พบวา พระสังฆาธิการท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

สวนใหญ ประกอบวุฒิการศึกษา นักธรรมเอก มีจํานวนท้ังสิ้น 70 คน คิดเปนรอยละ 50.36 รองลงมา

คือวุฒิการศึกษานักธรรมโท มีจํานวนท้ังสิ้น 43 คน คิดเปนรอยละ 30.93 สวนวุฒิการศึกษานักธรรม

ตรี มีจํานวนท้ังสิ้น 26 คน คิดเปนรอยละ 18.71 ตามลําดับ 

5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ

สังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายดานโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของ

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย รวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก 

ขอ 2 ท่ีวา ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รอง 

ลงมาไดแก ขอ 1 ท่ีวา ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน สวนขอ 3 ท่ีวา ดานการพัฒนา 

วัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

1. ดานบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน โดยรวม อยูในระดับมาก

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา 

จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน-แจกทุนสงเคราะหเพ่ือ การศึกษาแกเด็กนักเรียนและเยาวชนอยางท่ัวถึง รองลง 

มาไดแก ขอ 2 ท่ีวา สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตยอยาง ครบวงจรและ

มีประสิทธิภาพ สวนขอ 3 ท่ีวา สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียน ท้ังในและนอกวัด

ดวยดีสมํ่าเสมออยางตอเนื่องมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

2. บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียนโดย 

รวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมาก

ท่ีสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยะและสื่ออุปกรณการ

เรียนการสอน เปนตน รองลงมาไดแก ขอ 2 ท่ีวา มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวยพัฒนา 

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน สวนขอ 4 ท่ีวา จัดใหมีโครงการสอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและ

ประชาชนท่ัวไปดวยความเอาใจใส มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

3. บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และ 

อบายมุข โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอ 3 ท่ีวา จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา รองลงมาไดแก ขอ 2 ท่ีวา มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือ
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สวดมนตเพ่ือผูใฝธรรมไวอยางพอเพียง สวนขอ 5 ท่ีวา มีเทคนิควิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา

ในเชิงรุก เชน สงพระไปสอนในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

4. บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส โดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา 

เปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ย พบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ขอ 1 ท่ีวา มีการจัดตั้งกอง 

ทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชนทุกระดับชั้น รองลงมาไดแก ขอ 4 ท่ีวา มีการชวยเหลือดาน

ทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการสงเคราะห ผูยากไร สวนขอ 5 ท่ีวา มี

การประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสรางอาคารเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

5.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระ

สังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม พรรษา ตําแหนง วุฒิ

การศึกษาทางสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของพระสังฆาธิการจําแนกตามพรรษา พบวา 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทการบริหารกิจการ คณะ

สงฆ โดยรวมท้ัง 4 ดาน อยูในระดับมาก 

 เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย มีพรรษา 1-10 พรรษา พบวา ดาน

ท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

รองลงมา ไดแก ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 21–30 พรรษา พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการ

คณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ คณะสงฆ

ในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 11-20 พรรษา พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ 

คณะสงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห

ในโรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดตามลําดับ 

 40 พรรษา ข้ึนไป พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของ 

คณะสงฆในปจจุบันรองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหใน

โรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของพระสังฆาธิการจําแนกตามตําแหนง พบวา 

พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทการบริหารกิจการคณะ

สงฆ อยูในระดับมาก  
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  เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา ตําแหนง เจาคณะอําเภอ 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหใน

โรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปน 

ศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 ตําแหนง เจาคณะตําบล พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะห 

ของคณะสงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ ดานการศึกษาสงเคราะห 

ในโรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติด และอบายมุข มีคา 

เฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 ตําแหนงเจาอาวาส พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจ 

การคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะ

สงฆในปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 ตําแหนง ผูชวยเจาอาวาส พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะห 

ของคณะสงฆในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะห 

ในโรงเรียน สวนดานดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข 

มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของพระสังฆาธิการจําแนกตามวุฒิการศึกษา

สามัญ พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทการบริหาร

กิจการคณะสงฆ อยูในระดับมาก  

 เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา วุฒิการศึกษาสายสามัญ ต่ํา

กวาปริญญาตรี ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน และ

ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน สวนดานการพัฒนาวัดให

เปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 ปริญญาตรี พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการบริหารจัดการกิจการคณะ 

สงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆใน 

ปจจุบัน สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคา 

เฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 สูงกวาปริญญาตรี พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะห

ของคณะสงในปจจุบัน รองลงมา ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส สวนดานการบริหาร

จัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 4. ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของพระสังฆาธิการจําแนกตามวุฒิการศึกษา
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ธรรม พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทการบริหารกิจ 

การคณะสงฆ อยูในระดับมาก  

 เม่ือพิจารณารายดาน โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย พบวา นักธรรมตรี ดานท่ีมีคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน และดานการบริหารจัดการกิจการ คณะ 

สงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน และดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละ

เลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 นักธรรมโท พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะ

สงฆ ในปจจุบัน รองลงมา ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส สวนดานการบริหารจัดการกิจการ 

คณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ตามลําดับ 

 นักธรรมเอก พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะ 

สงฆในปจจุบัน รองลงมา ดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

สวนดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกสิ่งเสพติดและอบายมุข มีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด ตามลําดับ 

5.1.4 ผลการเปรียบเทียบการระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิ

การดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม พรรษา ตําแหนง วุฒิการ 

ศึกษาทางสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ดังนี้ 

 1. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีพรรษาตางกัน พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษา

ตางกัน ไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัด 

นครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามพรรษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีตําแหนง ตางกัน พบวา พระสังฆาธิการท่ีมีตําแหนง 

ตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย 

รวม 4 ดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางสามัญ ตางกัน พบวา พระ

สังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ โดยรวม 4 

ดาน วุฒิการศึกษาสายสามัญไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  4. ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ

ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมตางกัน พบวา พระ

สังฆาธิการท่ีมีตําแหนงตางกัน ระดับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ โดยรวม 4 

ดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช” ผูวิจัยนําผลท่ีพบจากการวิจัยมาอธิบายเชื่อมโยงทฤษฎี แนวคิด

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะหบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชดังนี้ 

ผลการศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห 

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรวมท้ัง 4 ดาน มีคาแปลผลอยูในระดับมาก อภิปรายไดวาพระสังฆาธิ

การ ดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนเพราะพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีนโยบายสําคัญเพ่ือใหคณะสงฆ ในการบริหารกิจการคณะ

สงฆ นั้นถือวาเปนหนาท่ีหลักของพระสังฆาธิการ คณะสงฆ ตางก็เขาใจในนโยบาย ตระหนักในหนาท่ี

ของตนเองอยางแทจริง สอดคลองกับงานวิจัย พระอํานาจ วิสัย (2559) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนํา

และขีดความสามารถของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆในเขตสายไหม” ผลการวิจัย

พบวา 1. ระดับความคิดเห็นปจจัยภาวะผูนําของพระสังฆาธิการโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก

คือดานความสามารถปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนรองลงมาคือดานพฤติกรรมของภาวะผูนํา และนอยสุดคือดาน

บุคลิกภาพ 2. ระดับความคิดเห็นขีดความสามารถทางการบริหารของพระสังฆาธิการโดยภาพรวม มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คือดานการวางแผนการดําเนินงาน รองลงมาคือดานการบริหารงบประมาณ 

และนอยสุดคือดานการบริหารงานบุคคล  

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน 

พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามบทบาทดาน 

การศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบันโดยรวม อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อภิปรายไดวา เนื่องจาก

พระสังฆาธิการ สวนใหญตางก็ไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนอยางดี ปกครองโดยธรรม เปนธรรมาภิบาล ปกครอง 

เพ่ือเก้ือหนุนใหเกิดการศึกษา ดานการศึกษาและการศึกษาสงเคราะห ท้ังท่ีพระสงฆเองสอนพระเณร

ดวยกันเอง และสงเคราะหกุลบุตร กุลธิดา เพ่ือใหไดรับการศึกษาท่ีถูกตอง สอดคลองกับ พระครูปลัด

อภิชาต สุวณฺณโชโต (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา” โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย 

ภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการศึกษาสงเคราะห

คาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รองลงมาคือ ดานการปกครองคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 นอยท่ีสุดคือ ดานการสาธารณะ 

สงเคราะหคาเฉลี่ยเทากับ 3.43  
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บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทการบริหารกิจการ

คณะสงฆ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้ อภิปรายไดวา พระสังฆาธิการตางก็ตระหนักถึงความสําคัญ

การบริหารกิจการคณะสงฆ เปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัย พระสมุหเชษฐา ปยสาสโน (เขียวสะอาด) 

(2557) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษสงเคราะห : กรณีศึกษา โรงเรียนหลวงพอเพชรวิทยาตําบลในเมือง 

อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัยพบวา สภาพการณการศึกษาสงเคราะห : กรณีศึกษา โรงเรียนหลวง

พอเพชรวิทยา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก 

(Χ  = 3.60) มีเพียง 

ดานการบริหารสถานศึกษา ท่ีอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานมีคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอยตามลําดับ คือ ดานพัฒนาผูเรียน (Χ  = 3.61) ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Χ  = 

3.75) ดานพัฒนาประสิทธิภาพครู (Χ  = 3.67) ดานมาตรการสงเสริม (Χ  = 3.63) ดานอัตลักษณของ

สถานศึกษา (Χ  = 3.47) และดานการบริหารสถานศึกษา (Χ  = 3.14) 

บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติดและ 

อบายมุข พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบทบาทการ

บริหารกิจการคณะสงฆ ตามบทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิก สิ่งเสพ

ติดและ อบายมุข โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้ อภิปรายไดวา เนื่องจากพระสังฆาธิการไดใหความชวย 

เหลือกับคณะสงฆตามหนาท่ี รวมท้ังใหความสําคัญในการแกไขปญหาของคณะสงฆ โดยจัดกิจกรรม

ลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสอดคลองกับงานวิจัย พระครูสังฆ

รักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) (2557) ไดวิจัยไดวิจัยเรื่อง ผลการวิจัยไดดังนี้ 1.บทบาทของพระ

สังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆโดยรวม อยูในระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการ 

รักษาความเรียบรอยดีงาม ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธ 

ศาสนา ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 

2. การเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ 

การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกัน

มีบทบาทตอการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส พบวา พระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีบทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส โดยรวมอยูใน 

ระดับมาก ท้ังนี้ อภิปรายไดวา พระสังฆาธิการการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน

ทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามหนาท่ีของตนเองอยางสมํ่าเสมอ สงเคราะหชวยเหลือ ผูประสพภัยตาง ๆ มีการ

ชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษา สอดคลอง กับงานวิจัย พระครูปลัดอภิชาต สุวณฺณโชโต (2559) ได 

ศึกษาเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ดานการศึกษาสงเคราะหคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 รอง 

ลงมาคือ ดานการปกครองคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 นอยท่ีสุดคือ ดานการสาธารณะสงเคราะหคาเฉลี่ย

เทากับ 3.43 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆท่ีดีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบ การบริหารจัดการ การบริหารกิจกรรมคณะสงฆโดยบูรณาการโดย

การเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดใหสอดคลองกับการบริหารงานคณะสงฆ และใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ

สังคม และสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

5.2.2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดาน

การศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนท่ีมี พรรษา ตําแหนง วุฒิการศึกษา

ทางสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ดังนี้ 

 1) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีพรรษาตางกัน ไดมีบทบาท

การบริหารกิจการคณะสงฆ แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีพรรษาตางกัน 

ไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรี- 

ธรรมราช โดยรวม จําแนกตามพรรษา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย 

จึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้ อภิปรายไดวา พระสังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกัน ไมวาพระ

สังฆาธิการท่ีมีพรรษาตางกัน มีบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ เชนเดียวกัน เชน สนับสนุนสงเสริม

โครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียนดวยดีอยางมีประสิทธิภาพตางก็ได สนับสนุนสงเสริมโครงการ 

เชนเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัย พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) (2557) ไดวิจัยเรื่อง 

บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ :ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัด

นนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆในจังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสาย 

สามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และสังกัดวัดแตละขนาดแตกตาง

กันในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการระดับ

เจาอาวาสในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 182 รูป เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

เองวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ความแปรปรวนชนิดเดียวกัน ผลการวิจัยไดดังนี้ 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆโดยรวม อยูในระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม 

ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ 

และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบบทบาท

ของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญ

ธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกันมีบทบาทตอการ

บริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
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 2) พระสังฆาธิการ ท่ีมีตําแหนงตางกัน ไดมีบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ แตก 

ตางกัน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีตําแหนงตางกัน ไดรับบทบาทการบริหารกิจ 

การคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนก

ตามตําแหนง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติ 

ฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้ อภิปรายไดวา อภิปรายไดวา พระสังฆาธิการ ท่ีตําแหนงตางกัน กันก็จะมีความตองการ

ความสนใจในการรับบริการของเทศบาลแตกตางกัน เนื่องจาก พระสังฆาธิการท่ีอยูในตําแหนงตางกัน 

ท่ีตางกันก็ไมเปนอุปสรรคเนื่องดวยวิถีชีวิตของพระสงฆ สวนใหญไดรับการปลูกฝงเรื่องการดําเนินชีวิต

โดยยึดหลักคุณธรรมมาตั้งแตอดีตแลวจึงทําใหผลวิจัยออกมาดังนี้ไมแตกตางกัน กันสอดคลองกับงาน 

วิจัย เชนเดียวกันสอดคลองกับงานวิจัย พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) (2557) ไดวิจัย

เรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ :ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัด

นนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ

สงฆในจังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบบทบาท ของพระสังฆาธิการท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสาย 

สามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และสังกัดวัดแตละขนาดแตกตาง

กันในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสังฆาธิการระดับ

เจาอาวาสในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 182 รูป เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน

เองวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห

ความแปรปรวนชนิดเดียวกัน ผลการวิจัยไดดังนี้ 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆโดยรวม อยูในระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดีงาม 

ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ 

และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบบทบาท

ของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญ

ธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกันมีบทบาทตอการ

บริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

 3) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวาพระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาสายสามัญตางกัน 

ไดมีบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัย พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีวุฒิการ 

ศึกษาสายสามัญตางกัน ไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ ไมแตกตางกันอยาง 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้ อภิปรายไดวา พระ

สังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางสามัญตางกัน ดังนั้น การใหความเสมอภาคแกคณะสงฆทุกคนอยางเทา

เทียม ไมได แบงแยกวาคณะสงฆจะจบการศึกษาระดับใด จึงไมสงผลตอความคิดเห็นในการบริหารกิจ 

การพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราชผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อภิปรายได
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วา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มักจะมีสภาพความเปนอยูและความตองการท่ีแตกตางกัน 

อาจจะมีสภาพการทํางานท่ีไมไดมีเวลาในการ ติดตามขาวสารและการใหบริการของเทศบาล ทําใหมี

ความรูสึกวาไดรับบริการยังไมดีเทาท่ีควร ทําใหประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางการรูสึกวาไดรับการ

ใหบริการจากเทศบาลแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) 

(2557) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ :ศึกษากรณี พระสังฆาธิ

การในจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของ พระสังฆาธิการในการบริหาร

กิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบบทบาท ของพระสังฆาธิการท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับ 

การศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และสังกัดวัดแตละ

ขนาดแตกตางกันในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระ

สังฆาธิการระดับเจาอาวาสในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 182 รูป เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสสอบถาม 

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การวิเคราะหความแปรปรวนชนิดเดียวกัน ผลการวิจัยไดดังนี้ 1.บทบาทของพระสังฆาธิการในการ

บริหารกิจการคณะสงฆโดยรวม อยูในระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความ

เรียบรอยดีงาม ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดาน

การสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 2.การ

เปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ 

การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกัน

มีบทบาทตอการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

 4) จากสมมติฐานของการวิจัยท่ีวาพระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาสายสามัญทาง

ธรรม ไดมีบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ แตกตางกัน ซ่ึงผลการวิจัย พบวา พระสังฆาธิการ ท่ีมีวุฒิ 

การศึกษาสายสามัญทางธรรมไดรับบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ดานการ 

ศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม จําแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยจึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวท้ังนี้ อภิปราย

ไดวา พระสังฆาธิการท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม ปฏิบัติงาน มีความเสมอโดยไมไดแบงชั้น วรรณะ จึงไม

สงผลตอพระสังฆาธิการ สอดคลองกับงานวิจัย พระครูสังฆรักษพศวีร ธีรปฺโญ (ภวกานันท) (2557) 

ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการใน

จังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของ พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ

คณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี และเปรียบเทียบบทบาท ของพระสังฆาธิการท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการ 

ศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และสังกัดวัดแตละขนาด 

แตกตางกันในการบริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระสังฆาธิ

การระดับเจาอาวาสในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 182 รูป เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสสอบถามท่ีผูวิจัย 

สรางข้ึนเองวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
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วิเคราะหความแปรปรวนชนิดเดียวกัน ผลการวิจัยไดดังนี้ 1. บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร

กิจการคณะ สงฆโดยรวม อยูในระดับมากไดแก ดานการควบคุมและสงเสริมการรักษาความเรียบรอยดี

งาม ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ 

และดานการสาธารณสงเคราะห พบวามีบทบาทอยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบบทบาท

ของพระสังฆาธิการจังหวัดนนทบุรีท่ีมีจํานวนพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ การศึกษาทางเปรียญ

ธรรม ประสบการณในการปฏิบัติหนาท่ี และการสังกัดวัดแตละขนาดแตกตางกันมีบทบาทตอการ

บริหารกิจการคณะสงฆในจังหวัดนนทบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 

  

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้  

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการวิจัยพบวาในการบริหารจัดการองคกรสงฆนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการนําผลการวิจัยไปใช ดังตอไปนี้  

1. ในการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติคณะสงฆท่ีบังคับใชในปจจุบัน ควรมีการแกไข 

เพ่ิมเติมในเรื่องอํานาจหนาท่ีของพระสังฆาธิการท่ีทําหนาท่ีในการจัดการดูแลรักษาการใหชัดเจน  

2. ดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการสาธารณูปการ 

และดานการสาธารณสงเคราะห ตองจัดพระสงฆท่ีมีความรูความสามารถในศาสตรนั้น ๆ ทําหนาท่ีในการ 

บริหารจัดการ  

5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

หากมีการวิจัยเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆในครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดําเนิน 

การวิจัยในลักษณะดังตอไปนี้  

1. ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆเปรียบเทียบกับการบริหารกิจการตามทฤษฎี 

ตะวันตกวา เหมือนหรือตางกันอยางไร 

2. ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆโดยการนําเอาพุทธวิธีบริหารจัดการของพระพุทธ 

เจามาศึกษาเปรียบเทียบ  

3. ควรศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆทุกระดับ เพ่ือจะไดสามารถนําผลการวิจัยมา 

ใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานในองคกรตอไป 
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   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  

 ตําแหนงปจจุบัน  รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย คณะครุศาสตร  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

3. ดร.สุภาพ เต็มรัตน 

 การศกึษา  ปร.ด. (วิจัยการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการโรงเรียนชํานาญการ  

   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร นครศรีธรรมราช 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล  
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง 

บทบาทการบริหารกิจการคณะสงของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห  

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คําช้ีแจง  

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดทําข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาในกรณีการศึกษา 

สงเคราะหในความคิดเห็นของ พระสังฆาธิการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตอการบริหารกิจการคณะ

สงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเปน

ประโยชนอยางยิ่ง สําหรับ มูลมูลและแนวทาง สําหรับผูวิจัย เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง 

การปฏิบัติงานในการศึกษาสงเคราะหใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ขอมูลท่ีไดจะแปลผลการวิจัยในภาพรวมผูวิจัยจะเก็บขอมูลรายฉบับนี้เปนความลับและใช 

ประโยชนเฉพาะการวิจัยนี้เทานั้น ไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทานหรือหนวยงานของทานแตประการใด  

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ ตอการศึกษาดานการ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับ บทบาทการ

บริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับการอนุเคราะหเมตตาจาก พระสังฆาธิการ และ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้เปนอยางดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

       

   

พระปลัดวิทวัส ปภสฺสโร 

นักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีเปนจริง    

 

1. พรรษา   

 1 - 20 พรรษา   21 - 30 พรรษา 

 31 - 40 พรรษา   40 พรรษา ข้ึนไป 

  

2. ตําแหนง     

  เจาคณะอําเภอ  เจาคณะตําบล   

  เจาอาวาส   ผูชวยเจาอาวาส 

    

3. วุฒิการศึกษาสายสามัญ 

  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

  สูงกวาปริญญาตรี  

 

4. วุฒิการศึกษาทางธรรม 

  ไมมีวุฒนักธรรม  นักธรรมตรี   

  นักธรรมโท  นักธรรมเอก 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสังฆาธิการตอการศึกษาดาน การ 

ศึกษาสงเคราะหในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

คําช้ีแจง โปรดกาเครื่องหมาย ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นชองทานวาควรมีการพัฒนา ดานการศึกษา

สงเคราะหอยางไร  
 

ท่ี 
การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน      

1. จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน-แจกทุนสงเคราะหเพ่ือ การศึกษาแก

เด็กนักเรียนและเยาวชนอยางท่ัวถึง 

     

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

อยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 

     

3. สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียน ท้ังในและ 

นอกวัดดวยดีสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง 

     

4. สนับสนุนสงเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียนดวย 

ดีอยางมีประสิทธิภาพ  

     

5. มีความริเริ่มจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู รอนและ 

แกเยาวชนในชวงปดเทอม 

     

บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน  

6. สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยะและ

สื่ออุปกรณการเรียนการสอนเปนตน 

     

7. มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวยพัฒนาสถาน 

ศึกษาของรัฐและเอกชน 

     

8. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษา

ท่ีมีความเดือดรอน  

     

9. จัดใหมีโครงการสอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและ

ประชาชนท่ัวไปดวยความเอาใจใส 

     

10. มีการชวยเหลือกิจการของชุมชนซ่ึงเปนไปเพ่ือการสาธารณ

ประโยชน 
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ท่ี 
การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดาน

การศึกษาสงเคราะห ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข 

11. จัดใหมีโครงการอบรมพระนักเทศนเพ่ืองานเผยแผพระพุทธ 

ศาสนาอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  

     

12. มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนังสือสวด 

มนตเพ่ือผู ใฝธรรมไวอยางพอเพียง 

     

13. จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวันสําคัญทาง 

พระพุทธศาสนา 

     

14. มีแผนจัดตั้งหองสมุดภายในวัด เพ่ือประโยชนแกพระภิกษุ

สามเณรและประชาชนท่ัวไป 

     

15. มีเทคนิควิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาในเชิงรุก 

เชน สงพระไปสอนในโรงเรียน 

     

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส      

16. มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและเยาวชน

ทุกระดับชั้น 

     

17. วัดและพระสงฆมีสวนรวมกับประชาชน ในการชวยพัฒนาสถาน 

ศึกษา  

     

18. สงเคราะหชวยเหลือผูประสพภัยตาง ๆ มีการชวยเหลือดาน 

อุปกรณการศึกษา 

     

19. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษา

ท่ีมีความเดือดรอน มีการสงเคราะหผูยากไร 

     

20. มีการประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสรางอาคาร 

เรียน 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับบทบาท

การบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษาสงเคราะห ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช  

 

1. ปญหา อุปสรรค ดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน  

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

2. ปญหา อุปสรรค ดานการบริหารกิจการคณะสงฆของพระสังฆาธิการดานการศึกษา

สงเคราะห  

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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3. ปญหา อุปสรรค ดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด 

และอบายมุข  

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

4. ปญหา อุปสรรค ดานการศึกษาสงเคราะหตอผูท่ีดอยโอกาส 

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

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

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

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

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

ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณทุกทาน 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

การหาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
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ตรวจคุณภาพเคร่ืองมือการวิจัยโดยมีวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of consistency : IOC) 
 

ช่ือคําถาม 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ใหคะแนน 
การ 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

บทบาทดานการศึกษาสงเคราะหของคณะสงฆในปจจุบัน    

1. จัดตั้งกองทุน-เพ่ิมทุน-แจกทุนสงเคราะหเพ่ือการศึกษาแก 

เด็กนักเรียนและเยาวชนอยางท่ัวถึง +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนพุทธศาสนาวัน

อาทิตยอยางครบวงจรและมีประสิทธิภาพ +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

3. สนับสนุนสงเสริมกิจการดานการศึกษาของโรงเรียนท้ังใน 

และนอกวัดดวยดีสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

4. สนับสนุนสงเสริมโครงการพระสอนศีลธรรมใน โรงเรียน

ดวยดีอยางมีประสิทธิภาพ   +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

5. มีความริเริ่มจัดใหมีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู 

รอนและแกเยาวชนในชวงปดเทอม +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

บทบาทดานการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆดานการศึกษาสงเคราะหในโรงเรียน 

6. สนับสนุนสถานศึกษาตาง ๆ ท้ังดานอาคารเรียนหองจริยะ 

และสื่ออุปกรณการเรียนการสอน เปนตน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

สอดคลอง 

7. มีการชวยเหลือดานอุปกรณการศึกษามีการชวยพัฒนา

สถานศึกษาของรัฐและเอกชน +1 +1 +1 สอดคลอง 

8. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลังศึกษา

ท่ีมีความเดือดรอน  +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

9. จัดใหมีโครงการสอบธรรมศึกษาแกเยาวชนนักเรียนและ

ประชาชนท่ัวไปดวยความเอาใจใส +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

10. มีการชวยเหลือกิจการของชุมชนซ่ึงเปนไปเพ่ือการ 

สาธารณประโยชน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

สอดคลอง 

บทบาทดานการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของการศึกษาลดละเลิกส่ิงเสพติด และอบายมุข  

11. จัดใหมีโครงการอบรมพระนักเทศนเพ่ืองานเผยแผพระ

พุทธ ศาสนาอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 
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ช่ือคําถาม 

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

ใหคะแนน 
การ 

แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

12. มีเทคนิควิธีการเทศนาธรรมเพ่ือดึงคนเขาวัดละจัดหนัง 

สือสวดมนตเพ่ือผู ใฝธรรมไวอยางพอเพียง +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

13. จัดกิจกรรมลดละเลิกสิ่งเสพติดและ อบายมุข ในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

14. มีแผนจัดตั้งหองสมุดภายในวัด เพ่ือประโยชนแกพระภิกษุ 

สามเณรและประชาชนท่ัวไป +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

15. มีเทคนิควิธีการดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

เชิงรุก เชน สงพระไปสอนในโรงเรียน +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

16. มีการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหการศึกษาแกเด็กและ

เยาวชนทุกระดับชั้น +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

17. วัดและพระสงฆมีสวนรวมกับประชาชนในการชวยพัฒนา 

สถานศึกษา  +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

18. สงเคราะหชวยเหลือผูประสพภัยตาง ๆ มีการชวยเหลือ

ดานอุปกรณการศึกษา +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

19. มีการชวยเหลือดานทุนการศึกษาเฉพาะบุคคลผูกําลัง

ศึกษาท่ีมีความเดือดรอน มีการสงเคราะหผูยากไร +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

20. มีการประสานงานในการจัดหางบประมาณในการสราง

อาคารเรียน +1 +1 +1 

 

สอดคลอง 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

Item-Total Statistics 
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 Scale Mean 

 if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ดาน 1 ขอท่ี 1 70.67 73.057 .877 .953 

ดาน 1 ขอท่ี 2 70.30 73.045 .846 .954 

ดาน 1 ขอท่ี 3 70.30 73.114 .590 .959 

ดาน 1 ขอท่ี 4 70.93 76.754 .523 .958 

ดาน 1 ขอท่ี 5 70.30 75.321 .789 .955 

ดาน 2 ขอท่ี 1 70.10 76.300 .716 .956 

ดาน 2 ขอท่ี 2 70.07 76.616 .698 .956 

ดาน 2 ขอท่ี 3 69.77 76.668 .710 .956 

ดาน 2 ขอท่ี 4 69.63 72.378 .912 .953 

ดาน 2 ขอท่ี 5 70.13 76.602 .430 .960 

ดาน 3 ขอท่ี 1 70.63 72.378 .912 .953 

ดาน 3 ขอท่ี 2 70.20 72.579 .667 .957 

ดาน 3 ขอท่ี 3 70.37 76.999 .604 .957 

ดาน 3 ขอท่ี 4 70.07 74.547 .741 .955 

ดาน 3 ขอท่ี 5 70.43 78.461 .452 .959 

ดาน 4 ขอท่ี 1 69.40 73.076 .863 .954 

ดาน 4 ขอท่ี 2 69.50 71.293 .921 .953 

ดาน 4 ขอท่ี 3 69.57 74.599 .802 .955 

ดาน 4 ขอท่ี 4 69.60 74.593 .742 .955 

ดาน 4 ขอท่ี 5 69.60 74.593 .742 .955 
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 Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 20 

 

การวัดความเชื่อถือได จะมีเกณฑกําหนดวาคาท่ี 0.8 ข้ึนไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 

รูปภาพผูใหสัมภาษณ 
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พระศรีธรรมประสาธน (ไมตรี ปภารตโน) น.ธ.เอก, ป.ธ.4., ศน.บ.  

ตําแหนง เจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ผูชวยเจาอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พระครูพรหมเขตคณารักษ (ชัยสิทธิ์, ดร.)  

ตําแหนง เจาคณะอําเภอพระพรหม เจาอาวาสวัดวังตะวันตก 
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พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย อชิโต) น.ธ.เอก, ป.ธ.4, ศน.บ. 

ตําแหนง ปรึกษาเจาคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) เจาอาวาสวัดศรีทวี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสิริคณาจารย (รั่น อาริโย) น.ธ.เอก, ป.ธ.4, พธ.บ., M.A 

ตําแหนง รองเจาคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจาอาวาสวัดประดูพัฒนาราม 
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พระสิริรัตนาภรณ (พิษณุ รตนโอภาโส) ป.ธ.4  

ตําแหนง เจาคณะอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช ผูชวยเจาอาวาสวัดแจง พระอารามหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พระครูโอภาสโพธิรัตน (วิริทธิพล) น.ธ.เอก, รม. 

ตําแหนง เจาคณะตําบลทาวัง (ธรรมยุต) ผูชวยเจาอาวาสวัดทาโพธ พระอารามหลวง 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ - สกุล  : พระปลัดวิทวัส ปภสฺสโร (หอเพชร) 

วัน เดือน ปเกิด : 12 มกราคม 2532 

ภูมิลําเนา  : เลขท่ี 333/24  ตําบลปากพูน     

   อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ท่ีอยูปจจุบัน : 301 วัดทาแพ หมู 1 ต.ปากพูน อ.เมือง  

   จ.นครศรีธรรามราช 

 

การศึกษา   

  : คณะสังคมศาสตร (รัฐศาสตรการปกครอง)  

   มหาวิยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

 ปจจุบัน : วางงาน 
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