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ความคดิเหน็ของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารกจิการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร 
Sangha’s Opinions Towards the Sangha Administration: A 
Case Study of Sangha Administration Tambon Tha Mai,  

Samut Sakhon Province 
 

ประกิต  บญุมี และคณะ 1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีตอ่
การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เม่ือ
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด าเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
พระภิกษุท่ีสงักดัเขตการปกครองคณะสงฆ์ ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน 118 รูป เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดยหาค่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) ทดสอบสมติฐานโดยใช้การทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัแปรท่ีเป็น
อิสระต่อกัน  และค่าเอฟ (F-test) โดยวิธีวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 
ผลการวิจยัพบว่า 1) พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.89) พิจารณารายละเอียดแต่
ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาครอยูใ่นระดบัมากทกุข้อ 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์
ท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร 
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งตวัแปร พบว่า อาย ุจ านวนพรรษา วฒุิการศกึษาสามญั 

                                                                 
1 ประกิต บญุมี  จุฑาภรณ์ คงรักษ์กวิน  สวุตัถ์ิ ไกรสกุล และ แก้วกัญญา เสวกสริุยวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู ่1 ถนนนครอินทร์ ต าบลบางขนนุ อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ 11130  
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วฒุิการศึกษาทางธรรมและวฒุิการศกึษาทางเปรียญธรรม มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ไมแ่ตกตา่งกนัจงึปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ทกุข้อ 
 
ค ำส ำคัญ: พระภิกษุ, การบริหารกิจการคณะสงฆ์ 
 
Abstract 

The objectives of this study were: 1) to study the sangha administration: a case study of 
sangha administration Tambon Tha Mai, Samutsakhon province 2) to compare sangha’s 
opinions towards the sangha administration: a case study of sangha administration Tambon Tha 
Mai, Samutsakhon province by classifying on the personal factors. The research was conducted 
by quantitative research. The sampling was conducted by collecting data from samples of 118 
monks in temples in Tambon Tha Mai, Samutsakhon province. The statistics for analysis data 
used Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and F-test with One Way ANOVA. 
Results of the research were 1) overall, the sangha administration: a case study of sangha 
administration Tambon Tha Mai, Samutsakhon province was at the high level (  = 3.89). 
Considering each aspect, it was found that monks having comments on the sangha 
administration: a case study of sangha administration Tambon Tha Mai, Samutsakhon province 
were at the high level. 2) the comparison from hypothesis testing, analysis of different variables, 
i.e., age, education level, including Pali and Dhamma education, results in no differences. 
Therefore, all hypotheses were denied. 
 
Keywords: Buddhist Monks, Sangha Administration 
 
บทน า 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลกัคือ การปกครองตามธรรมวินยัและ
ให้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุน คือ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 ได้
ก าหนดหน้าท่ีและภารกิจของพระสงฆ์ไว้ 6 ด้าน คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศกึษา 3) ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) ด้านการสาธารณูปการ และ 6) ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์ และปัจจุบนัมีการตราพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 พระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ทัง้สองฉบบันีเ้ป็นฉบบัท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนัท่ีถือวา่เป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ และเป็นหลกั
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ในการจดัระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วย และตอ่มาก็ได้ก าหนดให้มีเถรสมาคมออกข้อบงัคบั (พระเทพ
ปริยตัสิธีุ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 2545) 

การบริหารจดัการวดัให้มีประสิทธิภาพขึน้อยู่กับความสามารถในการบริหารจดัการของพระภิกษุ
สามเณรในวดัเป็นส าคญั เจ้าอาวาสซึง่เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดบัต้นมีหน้าท่ีในการบริหารจดัการวดัใน
ด้านต่างๆ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นผู้ น าเบือ้งต้นนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่เป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ 

วดัหลายแหง่ในปัจจบุนัมุง่พฒันาด้านวตัถ ุด้านอาคารสถานท่ี มากกวา่การพฒันาวดั มุง่สร้างวตัถุ
มงคล เคร่ืองรางของขลงั เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ยิ่งเป็นการสง่เสริมให้ประชาชนไมส่ามารถ
ท่ีจะพึ่งตนเองเม่ือได้ปัจจยัมาก็พฒันาวดัให้ใหญ่โตเกินความจ าเป็น เกิดความภาคภูมิใจวา่ได้พฒันาพทุธ
ศาสนาอย่างดียิ่งแล้ว การบริหารวดัมิได้เป็นไปในลกัษณะองค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเร่ืองของเจ้าอาวาส
แตเ่พียงผู้ เดียว ซึ่งท าให้ไม่มีพลงัพอท่ีจะท างานได้ทกุด้าน และเกิดความบกพร่องในการด าเนินงานได้ง่าย 
สมาชิกในวดัและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของวดั การทุ่มเทเพ่ือการพฒันาวดัก็ไม่เต็มท่ี การบริหารนัน้
นับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคญัในการปกครองอย่างยิ่ง วัดท่ีจะมีความเจริญได้นัน้จะต้องมีระบบการบริหาร
จดัการท่ีดีในทกุๆ ด้าน 

ภายใต้เง่ือนไขดงักล่าวผู้ วิจัยเห็นว่าหากเจ้าอาวาสในจงัหวดัสมุทรสาครได้รับการพัฒนาในด้าน
ความรู้ให้มากขึน้ทราบและตระหนกัถึงภารกิจในการบริหารจดัการวดัในการปกครองทราบถึงการแสดง
บทบาทในการพฒันาการบริหารจดัการวดัทัง้ 6 ด้าน เข้าใจปัญหาและอปุสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ผู้วิจยัจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งท่ีจะศกึษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน 
พัฒนาการบริหารจัดการวดัและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการวัดในจังหวดัสมุทรสาคร ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญั ติคณะสงฆ์  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ. 2535 ประกอบ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 อันส่งผลสูงสุดให้พระพุทธศาสนาคงอยู่และเจริญ
ยิ่งขึน้ไป 
 
สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมตฐิานท่ี 1 พระสงฆ์ท่ีมีอายตุา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 พระสงฆ์ท่ีมีจ านวนพรรษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
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 สมมติฐานท่ี 3 พระสงฆ์ท่ีมีวฒุิการศกึษาสามญัตา่งกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ : ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 4 พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 5 พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ : ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 

สมยศ  นาวีการ (2544) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผนการจัด
องค์การ และสั่งการควบคุมก ากับความพยายามของสมาชิกขององค์การ และใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือ
ความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ลักษณะท่ีส าคัญของการบริหารมีลักษณะส าคัญ 8 
ประการดงันี ้

1) การบริหารเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งมิใช่บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าจะกล่าวถึง
บคุคลผู้ท าหน้าท่ีบริหารนัน้ก็เรียกวา่ผู้บริหาร 

2) การบริหารเป็นงานท่ีจดุหมายทัง้นีห้มายความว่าในการบริหารงานนัน้จ าเป็นต้องมีการก าหนด
วตัถปุระสงค์ หรือจดุมุ่งหมายไว้ก่อนไมว่่าจะก าหนดไว้อย่างชดัเจนหรือไม่ก็ตามส่วนการบริหารนัน้จะเป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้ส าเร็จตามจดุมุง่หมาย 

3) การบริหารเป็นแนวทางส าคัญท่ีมีอิทธิพลต่อสังคมภายใน และภายนอกองค์กรดังเช่นถ้า
ผู้บริหารต้องการจะปรับปรุงวิธีปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ก็อาจได้โดยการจดัหาเคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ
อนัทนัสมยัมาใช้จดัการฝึกอบรมคนงานให้มีความสามารถยิ่งขึน้ซึ่งจะเป็นผลดีตอ่องค์กรและผู้ปฏิบตัิงาน
ด้วยตวัอย่างผลกระทบต่อสงัคมภายนอกเป็นต้นว่าถ้าองค์กรนัน้ๆ มีนโยบายท่ีจะท าประโยชน์ต่อสงัคม 
เช่น ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนโดยให้ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินก่อสร้างโรงเรียน ก็นบัว่าองค์กรนัน้มี
สว่นช่วยพฒันาสงัคมภายนอกองค์กร หรือองค์กรบางแห่งอาจไมน่ าพาตอ่ความเดือดร้อนร าคาญซึง่องค์กร
ของตนก่อขึน้ สิ่งเหลา่นีย้อ่มเป็นผลของการบริหารอนัมีอิทธิพลตอ่ชีวิตมนษุย์และสิ่งแวดล้อม 

4) การบริหารเป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถของกลุ่มคนธุรกิจก่อตัง้ขึน้เพ่ือด าเนินการให้บรรลผุล
ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์โดยกลุม่คนมิใช่เป็นความสามารถของบคุคลใดบคุคลหนึง่เพียงบคุคลเดียวเท่านัน้
ทัง้นีเ้พราะว่าคนเราย่อมมีขอบเขตความสามารถก าจดัทัง้ด้านก าลังกายก าลังสมองและเวลาจึงจ าต้อง
ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบคุคลมาชว่ยกนั 
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5) การบริหารจะได้รับผลส าเร็จด้วยดีก็แตโ่ดยการร่วมแรงร่วมใจของบคุคลอ่ืนๆ นอกเหนือไปจาก
เจ้าของธุรกิจทัง้นีเ้น่ืองจากบรรดาเจ้าของเชน่ผู้ ถือหุ้นอาจไม่มีเวลา หรือความสามารถในการบริหารจงึต้อง
จดัหาผู้ อ่ืนท่ีมีความสามารถในการบริหารจึงต้องจดัหาผู้ อ่ืนท่ีมีความสามารถในการบริหารให้มาบริหารใน
องค์กร 

6) การบริหารจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็แต่โดยการใช้ความรู้ความช านาญและการ
ฝึกฝนอบรมทางด้านบริหารมาโดยเฉพาะจึงเป็นท่ียอมรับกันโดยทัว่ไปว่าการบริหารเป็นวิชาชีพอย่างหนึ่ง
ผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสงูสดุไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคในการปฏิบตัโิดยตรงแตผู่้บริหารจะต้อง
มีความรู้ความช านาญในการบริหาร การวางแผน และการจดัการองค์การ 

7) การบริหารเป็นสิ่งท่ีไมมี่ตวัตนไมส่ามารถมองเห็นได้แตส่ิ่งท่ีจะแสดงให้เห็นว่าการบริหารด าเนิน
ไปอย่างไรได้ผลดีหรือไม่เพียงใดนัน้ก็คือผลงานเพราะว่าผลงานจะเป็นเคร่ืองวัดความสามารถทางการ
บริหาร 

8) เจ้าของธุรกิจไม่จ าเป็นต้องท าหน้าท่ีผู้บริหารเสียเองโดยทั่วไปแล้ว (ยกเว้นองค์กรขนาดเล็ก) 
คณะผู้บริหารมกัจะเป็นกลุม่บคุคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถทางการบริหารท าหน้าท่ีในนามของเจ้าของธุรกิจ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 เดมิการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีพระราชบญัญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 2485 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ทัง้โดยโครงสร้าง และหน้าท่ีในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ต่อมามีได้การยกเลิก
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2485 ซึ่งหมายรวมถึงการยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะ
วินยัธร สว่นอ านาจท่ีองค์กรทัง้สามเคยเป็นผู้ ใช้แยกจากกนัให้สมเดจ็พระสงัฆราช และมหาเถรสมาคมเป็น
ผู้ ใช้ ผลท่ีตามมาก็คือการยกเลิกต าแหน่งประธานสงัฆสภา สงัฆนายก และประธานคณะวินยัธร อ านาจ
หน้าท่ีของต าแหน่งทัง้สามถูกรวมกันเข้าและมอบให้ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้ ใช้ อ านาจ
สงูสุดในการบงัคบับญัชาคณะสงฆ์เป็นของสมเด็จพระสงัฆราช ผู้ทรงบญัชาการคณะสงฆ์ใน 2 ต าแหน่ง 
คือ 1) โดยต าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก หรือประมุขสงฆ์ไทยทรงบัญชาการคณะสงฆ์เอง และทรง
รับผิดชอบเองตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 8 บญัญัติ “สมเด็จพระสงัฆราชทรงด ารงต าแหน่งสกลมหาสงัฆป
ริณายก ทรงบญัชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบญัชาสมเดจ็พระสงัฆราชโดยไม่ขดัหรือแย้งกบักฎหมาย 
พระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคม” (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559) และ 2) โดยต าแหน่ง
ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถรสมาคมตามท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตรา 9 บัญญัติ “ในกรณีท่ีสมเด็จพระสังฆราชทรงลาออกจากต าแหน่งหรือพระมหากษัตริย์ทรงพระ
กรุณาโปรดให้ออกจากต าแหน่ง พระมหากษัตริย์จะทรงแตง่ตัง้ให้เป็นท่ีปรึกษาของสมเดจ็พระสงัฆราชหรือ
ต าแหน่งอ่ืนใด ตามพระราชอัธยาศัยก็ได้” (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2559) และมาตรา 18 
บญัญัติ “ ในกรณีท่ียงัไม่มีการแต่งตัง้กรรมการมหาเถรสมาคมแทนต าแหน่งท่ีว่าง ตามมาตรา 15 วรรค



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 36 - 

สอง ให้ถือว่ามหาเถรสมาคม มีกรรมการเท่าจ านวนท่ีเหลืออยู่ในขณะนัน้ ” (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2559) 
 มหาเถรสมาคมจึงประกอบด้วย 1) สมเด็จพระสงัฆราชทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ มหา
เถรสมาคมโดยต าแหน่ง พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช 2) สมเด็จพระราชาคณะทกุรูป
เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ปัจจุบนัมีสมเด็จพระราชาคณะทัง้สิน้ 8 รูป และ 3) พระราชาคณะซึ่งสมเด็จ
พระสงัฆราชทรงแตง่ตัง้มีจ านวนไม่ต ่ากว่าส่ีรูป และไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
ตามปกติสมเด็จพระสงัฆราชทรงแตง่ตัง้กรรมการครบทัง้ 8 รูป จึงท าให้จ านวนกรรมการมหาเถรสมาคมแต่
ละชดุมี 17 รูป อนัประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป กรรมการท่ีสมเด็จพระสงัฆราชทรงแตง่ตัง้ 8 
รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 1 รูป อ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคม ตามท่ี
บญัญัตไิว้ใน มาตรา 18 ความวา่ “มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
เพ่ือการนีใ้ห้มีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคมออกข้อบงัคบั วางระเบียบหรือออกค าสัง่โดยไมข่ดั หรือแย้งกบั
กฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคบัได้” จะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมตามมาตรานีมี้
ความหมายกว้างขวางมาก เพราะถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับอ านาจหน้าท่ีของสงัฆสภา คณะสงัฆมนตรี 
และคณะวินัยธรตามท่ีบัญญัติแยกอ านาจกันไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 แล้วจะพบว่า
อ านาจหน้าท่ีต่างๆ ทัง้สามส่วนนัน้ได้รวมกันเป็นอ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคม กล่าวอีกนยัหนึ่งก็คือ 
อ านาจหน้าท่ีของสงัฆสภา คณะสงัฆมนตรี และคณะวินยัธรในพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้
รวมกนัเป็นอ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมในพระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ฉะนัน้ อ านาจหน้าท่ี 
“ปกครองคณะสงฆ์” ของมหาเถรสมาคมตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 18 นี ้จึงมิได้หมายถึงเฉพาะอ านาจ
หน้าท่ีบริหารการ คณะสงฆ์ของคณะสงัฆมนตรีเท่านัน้ แตย่งัหมายถึงอ านาจหน้าท่ีตราสงัฆาณัติของสงัฆ
สภาและอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ์ของคณะวินยัธรชัน้ฎีกาอีกด้วยพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 นีมี้ผลใช้บงัคบัเป็นเวลานานถึง 30 ปี จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ศ. 2535 เม่ือรัฐบาลได้ตรา
พระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิตบิญัญัติแห่งชาตใิน
ฐานะรัฐสภา พระราชบญัญัตฉิบบัหลงันีเ้พียงแก้ไขเพิ่มเตมิรายละเอียดปลีกย่อยของพระราชบญัญัตคิณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 ไมมี่การปรับเปล่ียนโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์แตอ่ยา่งใด ความข้อนี ้
ปรากฏชดัเจนอยู่ในเหตผุล ในการประกาศใช้พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 คือ “...โดย
ท่ีพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงบทบญัญตัิวา่ด้วย
การสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช และการแต่งตัง้ผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนสมเด็จพระสงัฆราช การแต่งตัง้ถอด
ถอนสมณศกัดิ์ของพระภิกษุ อ านาจหน้าท่ีและการปฏิบตัิหน้าท่ีของมหาเถรสมาคม การปกครอง การสละ
สมณเพศของคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อ่ืน วดั การดูแลรักษาวดั ทรัพย์สินของวดั และศาสนสมบตัิกลาง 
ตลอดจนปรับปรุงบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ปัจจบุนั จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญัตินี ้
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”พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จ
พระสงัฆราชและอ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมไว้ ดงันี ้

1. มาตรา 7 ก าหนดให้คณะสงฆ์ไทยมีสมเด็จพระสังฆราชเพียงองค์เดียว ในกรณีท่ีต าแหน่ง
สมเด็จพระสงัฆราชว่างลง พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้ มีอาวุโสสูงสดุ โดยสมณ
ศกัดิ์เป็นสมเด็จพระสงัฆราช ค าว่า “สมเด็จพระราชาคณะผู้ มีอาวโุสสูงสุดโดยสมณศกัดิ์” หมายความว่า
สมเด็จพระราชาคณะท่ีได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะชัน้สมเด็จก่อนสมเด็จพระราชาคณะรูปอ่ืน ตอ่มา
ได้มีการตราพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 3 บญัญัติให้ยกเลิกมาตรา 7 แห่ง
พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้
ความต่อไปนีแ้ทน “มาตรา 7 พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์หนึ่ง และให้
นายกรัฐมนตรีลงสนองพระบรมราชโองการ” (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 134 ตอนท่ี 2 ก: 1, 2560) 

2. มาตรา 12 เพิ่มจ านวนกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งสมเด็จพระสงัฆราชทรงแต่งตัง้จากไม่เกิน
แปดรูปเป็นไม่เกินสิบสองรูป ดังนัน้คณะกรรมการมหาเถรสมาคมในปัจจุบันมีกรรมการทัง้สิน้ 21 รูป 
ประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะผู้ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 8 รูป กรรมการท่ีสมเด็จพระสงัฆราชทรง
แตง่ตัง้ 12 รูป และสมเดจ็พระสงัฆราชในฐานะประธานกรรมการ 1 รูป 

3. พระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ตรี ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของมหา
เถรสมาคมไว้ชดัเจนกวา่ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตคิณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ดงันี ้

“มาตรา 15 ตรี มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม  
(2) ปกครองและก าหนดการบรรพชาสามเณร  
(3) ควบคมุและส่งเสริมการศาสนศกึษา การศกึษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และ

การสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
(4) รักษาหลกัพระธรรมวินยัของพระพทุธศาสนา 
(5) ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบญัญตัไิว้ในพระราชบญัญตันีิ ้หรือกฎหมายอ่ืน  
เพ่ือการนี ้ให้มหาเถรสมาคมมีอ านาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกข้อบงัคบั วางระเบียบ ออกค าสัง่ 

มีมติหรือออกประกาศ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ และจะมอบให้
พระภิกษุ รูปใดหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 19 เป็นผู้ ใช้อ านาจหน้าท่ีตามวรรค
หนึ่งก็ได้” อ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคมในพระราชบญัญัติคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 เก่ียวข้อง
กบัการควบคมุ และส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ท่ีเคยถกูจดัเป็นอ านาจหน้าท่ีของสงัฆมนตรีแหง่องค์การ 4 ใน
พระราชบญัญัตคิณะสงฆ์พ.ศ. 2484 อาจกลา่วได้วา่มหาเถรสมาคมในปัจจบุนัมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังาน
คณะสงฆ์ 6 ประเภท คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศกึษา 3) การศกึษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ ่5) การ
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สาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ ถ้าตดัข้อ 3 และข้อ 6 ออกไปท่ีเหลืออีก 4 ข้อก็คืองานใน
ความรับผิดชอบของสังฆมนตรีแห่งองค์การทัง้ส่ีตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 นั่นเองการ
บริหารงานของมหาเถรสมาคม เป็นไปในลกัษณะท่ีวา่กรรมการทัง้หมดร่วมกนัรับผิดชอบงานทัง้ 6 ประเภท 
โดยไม่มีการแบ่งเป็น “กระทรวง” ให้ชัดเจน แล้วมอบหมายให้กรรมการรูปใดรูปหนึ่งท าหน้าท่ีเป็น 
“รัฐมนตรี” เพ่ือก ากบัดแูลเป็นการเฉพาะอยา่งไรก็ตาม ท่ีกลา่วมานัน้เป็นการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ในส่วนท่ีเก่ียวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช และอ านาจหน้าท่ีของมหาเถร
สมาคม 
 

                     โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร 

 
  ภาพท่ี 1 โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 จงัหวดัสมุทรสาครเป็นจงัหวดัขนาดเล็ก ตัง้อยู่ตอนล่างของกรุงเทพมหานคร ทิศเหนือติดกับเขต
บางขนุเทียน ทิศตะวนัตกตดิกบัจงัหวดัสมทุรสงคราม จงัหวดัราชบรีุ และจงัหวดันครปฐม ตะวนัออกตดิกบั
จังหวัดสมุทรปราการ มี 3 อ าเภอ 40 ต าบล การปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น มหานิกาย 98 วัด 
ธรรมยตุิกนิกาย 10 วดั พระชินวงศเวที วดัตรีทศเทพ เป็นรักษาการเจ้าคณะจงัหวดัฝ่ายธรรมยตุิมีพระเทพ

เจ้าคณะจงัหวดัสมทุรสาคร

เจ้าคณะอ าเภอกระทุม่แบน

เจ้าคณะต าบลทา่ไม้, ทา่
เสา, บางยาง

เจ้าอาวาส

เจ้าคณะอ าเภอเมอืง

เจ้าคณะต าบลมหาชยั, โกรกกราก, 
บ้านเกาะ, นาดี, ทา่ฉลอม,           

คอกกระบือ,  บางกระเจ้า,  บ้านบอ่,
บางโทรัด, นาโคก

เจ้าอาวาส

เจ้าคณะอ าเภอบ้านแพ้ว

เจ้าคณะต าบลยกกระบตัร,           
หลกัสอง, สวนส้ม

เจ้าอาวาส



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 39 - 

สาครมุนี (สมบูรณ์ ปญฺญาวุโธ ปธ.9) วดัเจษฎาราม (พระอารามหลวง) เป็นเจ้าคณะจงัหวดัสมุทรสาคร 
ฝายมหานิกาย จงัหวดัสมทุรสาครมีพระภิกษุสามเณร จ านวน 2,340 รูป โดยแบง่เป็น พระภิกษุมหานิกาย 
2,091 รูป พระภิกษุธรรมยุติกนิกาย 50 รูป สามเณรมหานิกาย 182 รูป สามเณรธรรมยุติกนิกาย 17 รูป
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิในจังหวัดท่ีผู้ คนนิยมไปกราบไหว้ ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อปู่ วัดโกรกกราก 
พระพทุธรูปหลวงพ่อโตวดัหลกัส่ีราษฏร์สโมสร พระพทุธรูปหลับตา-ลืมตา วดับางน า้วน พระพทุธสิงหิงค์วดั
โคกขามพระภิกษุท่ีมีช่ือเสียงได้แก่ พระเทพสาครมุนี (หลวงปู่ แก้ว) วัดช่องลม พระไพโรจน์วุฒาจารย์ 
(หลวงปู่ รุ่งวดัทา่กระบือ) หลวงปู่ รอดวดับางน า้วน หลวงพอ่สดุวดักาหลง หลวงพอ่เฮงวดับ้านขอม 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

พระมหานพพล กนฺตสีโล (2554) ได้วิจยัเร่ือง “ภาวะผู้น าในการพฒันาชมุชนของพระสงัฆาธิการ 
จงัหวัดสมุทรสงคราม” จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการจังหวัด
สมทุรสงคราม ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านการพฒันาจิตใจ  ด้านการศกึษาสงเคราะห์  ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม  
ด้านการสาธารณสงเคราะห์  และด้านการส่งเสริมศิลปวฒันธรรม พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.33 และเม่ือจ าแนกรายด้านเรียงล าดบัคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก พบว่า ด้าน
การพัฒนาจิตใจ ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่ าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 รองลงมาคือด้าน
การศกึษาสงเคราะห์ คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.41 และด้านการเผยแผศ่าสนธรรม คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.27 
 พระครูปลดักิตติวฒัน์ (คชา ปญฺญาธโร) (2554) ได้วิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิ
การในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งสงักดัในเขต
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีต่อการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการใน
อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน จงัหวดั
นครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.61 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการวดัของ
พระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐมทดสอบ สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตวั
แปร พบว่า อายุ จ านวนพรรษาและวฒุิการศึกษาทางเปรียญธรรม มีผลท าให้ความคิดเห็นของพระภิกษุ
สงฆ์ซึ่งสงักดัในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีตอ่การการบริหารจดัการวดัของ
พระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึง
เป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนตวัแปรทางด้านวุฒิการศึกษาทางสามัญและวุฒิการศึกษาทาง
ธรรมนัน้ ไมแ่ตกตา่งกนัจงึเป็นการปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
 พระครูพินิตสตุาคม (สมพงษ์ สุตาคโม) (2554) ได้วิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการของเจ้าอาวาสวดั
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็น
ของพระสงฆ์และกรรมการวดั ตอ่การบริหารจดัการของ เจ้าอาวาสวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
แพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่า  การบริหารจดัการของเจ้าอาวาสวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
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ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ทัง้ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวดั 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์และกรรมการวดั ต่อ
การบริหารจดัการของเจ้าอาวาสวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่า 
ในภาพรวม พระสงฆ์และกรรมการวดัมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวดัในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นไม่ แตกต่างกันตามสถานภาพ
พระสงฆ์ด้านอายพุรรษา วุฒิการศกึษาสามญั วุฒิการศกึษาทางธรรม สถานภาพกรรมการวดั ด้าน อาย ุ
และวฒุิการศกึษาสามญั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม  
         (Independent Variables)                  (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษา
กรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบล
ท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร 

   1. ด้านการปกครอง 

   2. ด้านการศาสนศกึษา 

   3. ด้านการศกึษาสงเคราะห์ 

   4. ด้านการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา 

   5. ด้านการสาธารณูปการ 

   6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. อาย ุ

2. จ านวนพรรษา 

3. วฒุิการศกึษาทางสามญั 

4. วฒุิการศกึษาทางธรรม 

5. วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม 



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 41 - 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยจ าแนกความแตกตา่งของ
ปัจจัยส่วนบุคคล โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยแบบสอบถามดังกล่าวจะประกอบด้วยค าถามแบบปลายเปิด (Open-Ended 
Questions) และค าถามแบบปลายปิด (Closed-Ended Questions) แบบมีตัวเลือก ซึ่ ง ข้อมูล ใน
แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่นในสว่นของการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิต ิดงันี ้
 สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistic analysis) โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และน า
ข้อมูลท าเป็นตารางเพ่ืออธิบายข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง และสถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
(Inferential statistic analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใน
สมมตฐิาน ใช้การทดสอบ One Way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งตวัแปร 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีอายุ 20-30 ปีมีจ านวน 56 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 47.46 มีจ านวนพรรษา 6-10 พรรษา มีจ านวน 34 รูป คิดเป็นร้อยละ 28.81 มีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี มีจ านวน 93 รูป คิดเป็นร้อยละ 78.81 มีวุฒิการศึกษาทางธรรมนกัธรรมชัน้ตรี มีจ านวน 
41 รูป คิดเป็นร้อยละ 31.75 และไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม มีจ านวน 110 รูป คิดเป็นร้อยละ 
93.22 

2. การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดั
สมทุรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.89) 

2.1) ด้านการปกครอง พบวา่พระภิกษุมีความคดิเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86) และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแตล่ะด้านพบวา่ พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร มากท่ีสดุในข้อ 5 การออกกฎ ระเบียบข้อบงัคบั
ตา่งๆ แก่พทุธศาสนิกชน เชน่ การห้ามเลน่การพนนั ห้ามด่ืมสรุาภายบริเวณในวดั (  = 4.02) รองลงมาใน
ข้อ 4 การควบคมุดแูลพระภิกษุในปกครองให้สงบเรียบร้อยการควบคมุดแูลพระภิกษุในปกครองให้สงบ
เรียบร้อย (  = 3.91) และข้อ 3 การบริหารจดัการกิจการของวดั เชน่ บญัชีรายรับ-รายจา่ยให้เป็นไปด้วยดี 
อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (  = 3.75) 
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2.2) ด้านการศาสนศึกษา พบว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
กรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 3.84) 
และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร มากท่ีสุดในข้อ 1 การส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนธรรมศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนโดยทั่วไป  และ ข้อ 2 ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ สอนพระปริยัติธรรม เปรียญธรรมประโยคต่างๆ และครูพระสอนศีลธรรมให้มีขวัญก าลังใจ          
(  = 3.90) รองลงมาในข้อ 4 การจดัตัง้โรงเรียนพระปริยตัิธรรมส าหรับบาลีและหรือนกัธรรมขึน้ภายในวดั  
(  = 3.86) และข้อ 5 การควบคมุดแูลและสง่เสริมให้มีการเรียนการสอนนกัธรรมบาลีแก่พระภิกษุสามเณร
อยา่งทัว่ถึง อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  (  = 3.74) 

2.3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
(  = 3.79) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวดัสมุทรสาคร มากท่ีสุดในข้อ 2 การ
ประสานการจดัหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน ห้องเรียน หรือห้องจริยศกึษา (  = 3.92) รองลงมา
ในข้อ 1 การจัดตัง้โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  (  = 3.90) และข้อ 5 การเป็นครูช่วยสอนวิชา
พระพทุธศาสนาในสถานศกึษาตา่ง ๆ ตลอดจนสนบัสนนุโรงเรียนวิถีพทุธ อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (  = 3.42) 

2.4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
(  = 4.00) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร มากท่ีสดุในข้อ 4 จดัให้มี
ศนูย์ปฏิบตัิธรรมขึน้ภายในวดัและมีพระอาจารย์สอนการปฏิบตัิธรรม (  = 4.27) รองลงมาในข้อ 5 การ
จดัหาหนงัสือไหว้พระสวดมนต์เพ่ือผู้ รักษาศีลฟังธรรมไว้เพียงพอ (  = 4.14) และ ข้อ 3 ฝึกอบรมพระภิกษุ
ให้มีความรู้และวิธีการเผยแผธ่รรมะ อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (  = 3.79) 

2.5) ด้านการสาธารณูปการ พบวา่พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษา
กรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร ด้านการสาธารณปูการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (  = 4.02) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแตล่ะด้านพบว่า พระภิกษุมีความคดิเห็นตอ่การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร มากท่ีสดุใน
ข้อ 2 การจดัการระบบสาธารณปูโภคภายในวดั เชน่ น า้ประปา ไฟฟ้า ให้เรียบร้อย (  = 4.12) รองลงมาใน
ข้อ 3 การแตง่ตัง้คณะกรรมการวดัเพ่ือจดัการด้านสาธารณปูการ (  = 4.10) และ ข้อ 4 การควบคมุดแูล
และปฏิสงัขรณ์ถาวรวตัถภุายในวดั อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (  = 3.81) 
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2.6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่าพระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
(  = 3.85) และเม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ : ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร มากท่ีสุดในข้อ 5 
สนบัสนนุเงินทนุหรือด าเนินการสร้างถนน ประปาหมูบ้่าน ชมุชน (  = 4.03) รองลงมาในข้อ 1 การบรรเทา
ช่วยเหลือผู้ ประสบภัยธรรมชาติ (  = 3.95) และข้อ 3 การจัดตัง้สถานสงเคราะห์คนชราและเด็กท่ีถูก
ทอดทิง้ เป็นต้น อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ (  = 3.59) 

3. สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
กรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั พบว่า พระภิกษุท่ีมีอายตุา่งกนั 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดั
สมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
พระภิกษุมีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ 
จงัหวดัสมทุรสาคร ด้านการศกึษาสงเคราะห์และด้านการสาธารณูปการ แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุท่ีมีจ านวนพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั แตกตา่งกนัพระภิกษุท่ีมี
จ านวนพรรษาตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์
ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 พระภิกษุท่ีมีวฒุิการศกึษาสามญัตา่งกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั พบวา่พระภิกษุท่ีมี
วุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณีเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์: ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน พบว่า 
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พระภิกษุท่ีมีวฒุิการศึกษาเปรียญธรรมตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5 พระภิกษุท่ีมีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร แตกตา่งกนั พบว่า
พระภิกษุท่ีมีวฒุิการศึกษาเปรียญธรรมตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศกึษากรณี
เขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า พระภิกษุมีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลทา่ไม้ จงัหวดัสมทุรสาคร ไมแ่ตกตา่งกนัทกุด้าน 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการวิจยัเร่ือง ความคดิเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์: ศกึษากรณีเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้จงัหวดัสมุทรสาคร มีประเด็นท่ีสามารถน ามาอภิปรายตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ได้ดงันี ้

1. ด้านการปกครอง จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา
กรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก (  = 3.86) เพราะ ทัง้
พระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และผู้ ท่ีเข้ามาในบริเวณเขตวัดนัน้ล้วนแต่เข้าใจว่าวดัเป็นสถานท่ี
ศกัดิ์สิทธ์ิ เป็นเขตอภยัทาน ปราศจากการท าบาปและอบายมขุทัง้ปวง เชน่นีก้ารท่ีพระสงัฆาธิกาผู้ปกครอง
ออกกฎต่างเพ่ือบงัคบัใช้ภายในเขตวดัก็ได้ค านึงถึงความรู้ส านึกของพระสงฆ์ สามเณร อุบาสก อบุาสิกา 
และผู้ ท่ีเข้ามาในบริเวณ กฎระเบียบท่ีเจ้าคณะ พระสงัฆาธิการออกมาเหล่านีจ้ึงสามารถใช้บงัคบัได้โดยมี
ประสิทธิภาพเห็นได้จากภายในบริเวณวดัมกัปราศจากการกระท าท่ีผิดกฎหมาย แต่บางกรณีท่ีเจ้าคณะ 
พระสังฆาธิการขาดการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ บริหารสั่งงานปฏิบัติการได้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตาม
นโยบายและขาดพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครองซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของพระครูสงัวรสาธุวตัร (ส ารวย ส วโร) (2554) ท่ีได้วิจยัเร่ือง “บทบาทของพระสงัฆาธิการด้าน
การปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม” ผลการศกึษาพบว่า 1) บทบาทของพระสงัฆาธิ
การด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมพบวา่ พระสงฆ์มีความคิดเห็นตอ่บทบาท
ของพระสงัฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (  = 3.60) 2) ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงัฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนคร
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ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร พบว่า อายุ จ านวน
พรรษา วฒุิการศกึษาทางธรรม วฒุิการศกึษาทางบาลี และวฒุิการศกึษาทางสามญั มีผลให้ความคิดเห็น
ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีต่อบทบาทของพระสงัฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม ไมแ่ตกตา่งกนั จึงเป็นการปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัทกุข้อท่ีตัง้ไว้ 3) ผลการศกึษาปัญหาอปุสรรค
และแนวทางในการแก้ปัญหาบทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอนครชัยศรี 
จงัหวดันครปฐม พบวา่ขาดการเอาใจใสด่แูลอย่างใกล้ชิด ผู้บริหารสัง่งานปฏิบตักิารได้ไม่คอ่ยสมบรูณ์ตาม
นโยบายและขาดพระท่ีมีความรู้ความสามารถในการให้ความรู้ในการปกครองแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ได้แก่ควรดแูลพระสงฆ์ให้ทัว่ถึงและเสมอภาค ทัง้ต้องสนบัสนนุให้การศกึษากบัพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอนคร
ชยัศรีเพ่ือจะได้มีพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

2. ด้านการศาสนศึกษา จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร” อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากงานด้าน
ศาสนาเป็นภาระหน้าท่ีส าคัญประการท่ีพระสงฆ์ต้องท าในฐานะท่ีเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่ีท า
หน้าท่ีในการสืบทอดพระศาสนา พระสงัฆาธิการทุกรูปจึงตระหนกัทราบดีในภาระอนัส าคญัยิ่งนี  ้จึงมีการ
ส่งเสริมสนบัสนุนในกิจการด้านพระศาสนาทัง้การจดัตัง้โรงเรียนพระปริยัติธรรม ส่งเสริมให้พระสงฆ์ใน
สงักดัได้ศกึษาเลา่เรียนพระศาสนา การส่งเสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงวดัไดศกึษาพระธรรมค าสอน
ผา่นกระบวนการและวิธีการตา่งๆ และคอยความคมุดแูลอยา่งใกล้ชิดในงานพระศาสนาดงัท่ีได้กลา่วมา ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยัของพระมหาสมนึก วรธมฺโม (ชาวบ้านเกาะ) (2554) ท่ีได้วิจยัเร่ือง “บทบาทของ
พระสงฆ์ในการส่งเสริมการปฏิบตัิธรรมในอ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร” ผลการศกึษาพบว่า 1) จาก
การส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้ เข้าปฏิบตัิธรรม 384 คน พบว่า ร้อยละ 71.61 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 28.39 
เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.08 มีอายตุ ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 21.88 มีอายอุยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 14.32 มี
อายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 17.45 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี ร้อยละ 13.02  มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี 
ร้อยละ 6.25 มีอาย ุ61 ปีขึน้ไป ร้อยละ 24.74 มีระดบัการศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษา ร้อยละ 40.10 มี
การศึกษาในระดับชัน้มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  ร้อยละ 4.69 มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าร้อยละ 24.22 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 6.25 มีการศึกษาในระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 41.93 เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร้อยละ 29.79 เป็นประกอบอาชีพค้าขายหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.02 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 11.72 ประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ เช่น ท าสวน  แม่บ้าน และร้อยละ 6.25  ประกอบอาชีพเกษตรหรือรับจ้าง ร้อยละ 40.10 มี
รายได้ในช่วง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 21.61 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท ร้อยละ 19.53 มีรายได้
มากกว่า 20,001 บาท ร้อยละ 10.68 มีรายได้ในช่วง 10,001-15,000 บาท และร้อยละ 5.07 มีรายได้
ในช่วง15,001-20,000 บาท ร้อยละ 50.52 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 30.99 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 



สยามวิชาการ ปีที่ 19 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 33  สิงหาคม 2561 – ธันวาคม 2561 
Siam Academic Review Vol.19, No.2, Issue 33, August 2018 – December 2018 

 

 
 

- 46 - 

14.48 มีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง ร้อยละ 3.65  มีสถานภาพอ่ืน ๆ เช่น แยกกันอยู่ เป็นต้น 2. กลุ่ม
ตวัอย่างผู้ เข้าปฏิบตัิธรรมมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการปฏิบตัิธรรมในอ าเภอบ้าน
แพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมพบวา่ ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า คา่เฉล่ียสงูสดุ (  = 3.96) ในด้านบคุลากรส่วนคา่เฉล่ียต ่าสดุ (  = 3.72) ในด้านประชาสมัพนัธ์ 3.
ปัญหาและอุปสรรคของบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร จากผลการวิจัย พบว่า สถานท่ีปฏิบัติธรรมอยู่ห่างไกลจากท่ีพัก ท าให้ใช้เวลานานในการ
เดินทางมาปฏิบัติธรรมความไม่พร้อมในการปฏิบตัิธรรม เช่น ร่างกาย วนัและเวลาควรมีสถานท่ีปฏิบัติ
ธรรมอย่างนีใ้นสถานท่ีต่างๆ ใกล้ๆ บ้าน พร้อมทัง้ก าหนดตารางการปฏิบัติให้ ชัดเจน ตลอดทัง้ปี เพ่ือ
สะดวกตอ่การเตรียมตวัในการปฏิบตัใินครัง้ตอ่ๆ ไป 

3. ด้านการศกึษาสงเคราะห์ จากการศกึษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีตอ่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ : 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้ จงัหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมากเน่ืองจากโรงเรียน
ส่วนมากมกัตัง้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงวดั ทัง้บ้าน วดั และโรงเรียน ต่างอาศยัพึ่งพากนัและกัน เช่น ในการ
เรียนนักธรรมชัน้ตรี โท หรือเอกนัน้พระสงฆ์จะเป็นครูผู้ ท าหน้าท่ีสอนช่วยครูในโรงเรียนซึ่งเป็นไปตาม
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและส านกังานพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของพระครูพินิตสตุาคม (สมพงษ์ สตุาคโม) (2554) ท่ีได้วิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการของเจ้าอาวาสวดัใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า ระดบัความคิดเห็นของ
พระสงฆ์และกรรมการวดั ตอ่การบริหารจดัการของ เจ้าอาวาสวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแพง
แสน จังหวัดนครปฐมพบว่า การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอ
ก าแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน ทัง้ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่
พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์และกรรมการวดั 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน 
จงัหวดันครปฐม อยู่ในระดบัมากทุกด้าน การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์และกรรมการวดั ต่อ
การบริหารจดัการของเจ้าอาวาสวดัในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอแพงแสน จงัหวดันครปฐมพบว่าใน
ภาพรวม พระสงฆ์และกรรมการวัดมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของเจ้าอาวาสวัดในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันตามสถานภาพ
พระสงฆ์ด้านอายพุรรษา วุฒิการศกึษาสามญั วุฒิการศกึษาทางธรรม สถานภาพกรรมการวดั ด้าน อายุ
และวฒุิการศกึษาสามญั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึปฏิเสธสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านการเผยแผพ่ระพทุธศาสนา จากการศกึษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีตอ่การบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้จงัหวดัสมทุรสาคร อยู่ในระดบัมากเน่ืองจากในวดั
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นัน้ มีการประกอบพิ ธีกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่ เป็นประจ าอย่างต่อเน่ืองในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา ในวนัดงักล่าวจึงมีการเทศนาธรรม การบรรยายธรรม และการสวดมนต์ไหว้พระในทุก
อาทิตย์ตามโครงการหมูบ้่านรักษาศีลห้า พระสงัฆาธิการจึงมีหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกเรียบร้อยทัง้
ด้านการจัดเตรียมพระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีในการบรรยายธรรม เตรียมสถานท่ี เตรียมหนังสือสวดมนต์ให้
ประชาชนท่ีมาร่วมกิจกรรมตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ พระมหาสมนกึ วรธมฺโม (ชาวบ้านเกาะ) 
(2554) ท่ีได้วิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบว่า 1. จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างผู้ เข้าปฏิบตัิธรรม 384 คน พบว่า ร้อยละ 
71.61 เป็นเพศหญิง และร้อยละ 28.39 เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.08 มีอายุต ่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 21.88 มี
อายอุยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 14.32 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี ร้อยละ 17.45 มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี 
ร้อยละ 13.02  มีอายุอยู่ในช่วง 51-60 ปี ร้อยละ 6.25 มีอายุ 61 ปีขึน้ไป ร้อยละ 24.74 มีระดบัการศึกษา
ในระดบัชัน้ประถมศกึษา ร้อยละ 40.10 มีการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 4.69 มี
การศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 24.22 มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 
6.25 มีการศกึษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 41.93 เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา ร้อยละ 29.79 เป็น
ประกอบอาชีพค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 13.02 ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 11.72 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น ท าสวน  แม่บ้าน และร้อยละ 6.25  ประกอบอาชีพเกษตรหรือ
รับจ้าง ร้อยละ 40.10 มีรายได้ในช่วง 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 21.61 มีรายได้น้อยกว่า 5,000 บาท  
ร้อยละ 19.53  มีรายได้มากกว่า 20,001 บาท ร้อยละ 10.68 มีรายได้ในช่วง 10,001-15,000 บาท และ 
ร้อยละ 5.07 มีรายได้ในช่วง 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 50.52 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 30.99 มี
สถานภาพสมรสร้อยละ 14.48 มีสถานภาพหม้ายหรือหย่าร้าง และร้อยละ 3.65  มีสถานภาพอ่ืนๆ เช่น 
แยกกนัอยู่ เป็นต้น 2. กลุ่มตวัอย่างผู้ เข้าปฏิบตัิธรรมมีความคิดเห็นต่อบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการ
ปฏิบตัิธรรมในอ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร โดยภาพรวมพบว่า ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก (  = 3.89) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ คา่เฉล่ียสงูสดุ (  = 3.96) ในด้านบคุลากรส่วนคา่เฉล่ียต ่าสดุ (  = 3.72) 
ในด้านประชาสมัพนัธ์ 3.ปัญหาและอปุสรรคของบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมการปฏิบตัิธรรมในอ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร จากผลการวิจัย พบว่า สถานท่ีปฏิบตัิธรรมอยู่ห่างไกลจากท่ีพัก ท าให้ใช้
เวลานานในการเดินทางมาปฏิบตัิธรรมความไม่พร้อมในการปฏิบตัิธรรม เช่น ร่างกาย วนัและเวลาควรมี
สถานท่ีปฏิบตัิธรรมอย่างนีใ้นสถานท่ีตา่งๆ ใกล้ๆ บ้าน พร้อมทัง้ก าหนดตารางการปฏิบตัิให้ชดัเจน ตลอด
ทัง้ปี เพ่ือสะดวกตอ่การเตรียมตวัในการปฏิบตัใินครัง้ตอ่ๆ ไป 

5. ด้านการสาธารณูปการ จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์: 
ศึกษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ในระดับมากเน่ืองจากในการ
จดัการสาธารสมบตัิต่างๆของวดันัน้พระสงัฆาธิการมีการจดัตัง้คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลต่างๆ 
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ตามความสามารถของบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและพระธรรมวินยัท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้ก็มีการควบคุมดแูลการด าเนินงานต่างๆ ในวดัในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยัของพระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ จนฺทโน) (2554) ได้วิจยัเร่ือง “ความคิดเห็น
ของพุทธศาสนิก ชนท่ีมีต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในเขต อ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร” ผลการ ศึกษาพบว่า 1. ความคิดเห็นของพทุธศาสนิกชนท่ีมีบทบาทในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆ์ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดัสมทุรสาคร พบวา่ พทุธศาสนิกชนมีความคิดเห็นตอ่บทบาทในการ
พฒันาชมุชนของพระสงฆ์ ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากมีคา่เฉล่ีย (  = 3.50) 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของ
พุทธศาสนิกชนท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในเขตอ าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า พุทธศาสนิกชนท่ีมีเพศและวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีความคิด เห็น
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ส่วน
พทุธศาสนิกชนท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีความคิดเห็นโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ด้านสังคม พระสงฆ์ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วย งานท่ี
เก่ียวข้องในการท่ีพระสงฆ์จะเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันาชมุชนในหลายๆ ด้าน ดงัเชน่ ด้านเศรษฐกิจ คือ 
ขาดการสนบัสนนุงบประมาณจากองค์กรของคณะสงฆ์เอง รวมทัง้จากหน่วยงานของรัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กันด้วย ด้านวัฒนธรรม ประชาชนไม่มีความเข้าใจในการท่ีพระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม เช่น การอนุรักษ์โบราณสถานเป็นต้น ด้านสาธารณสุข ขาดการสนับสนุนและติดต่อ
ประสานงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับวงการแพทย์เพราะได้รับความร่วมมือน้อยหรือไม่ได้รับความ
ร่วมมือเลย หรือถ้ามีก็เพียงเล็กน้อยจงึขาดอปุกรณ์หรือเคร่ืองมือในการช่วยเหลือ หรือพฒันาชมุชนในด้าน
สาธารณสุข ประการสุดท้ายในด้านสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ในการให้ความสะดวกแก่พระสงฆ์ในการอบรม
หรือในการช่วยเหลือพฒันาชุมชนมีน้อย ดงันัน้ พระสงฆ์ต้องแสดงศกัยภาพในฐานะผู้น าชุมชนเข้าไปมี
บทบาทและสงเคราะห์ประชาชนจนเป็นท่ียอมรับของบคุคลโดยทัว่ไป 

6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: ศกึษากรณีเขตการปกครองคณะสงฆ์ต าบลท่าไม้จงัหวดัสมุทรสาคร อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากวดัท่ี
เป็นท่ีพึ่งพาของชมุชนไม่ใชเ่ฉพาะทางจิตใจเทา่นัน้ เห็นได้จากอดีตวดัเป็นแหล่งความรู้ ศาสตร์หลายแขนง
ท่ีสงเคราะห์ชมุชนเร่ือยมา เป็นสถานท่ีดแูลเยาวชน สถานท่ีให้ความรู้ สถานท่ีท่ีคอยบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนท่ีอาศยับริเวณใกล้วดั พระสงฆ์เหล่านัน้ก็ได้เห็นความเก่ียวข้อง ความสมัพนัธ์ระหว่างบ้าน
และวัด จึงเป็นแนวทางในการสืบทอดด าเนินตามแบบท่ีท ากันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของพระครูปลดักิตติวฒัน์ (คชา ปญฺญาธโร) (2554) ท่ีได้วิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการวดัของ
พระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ซึ่ง
สงักดัในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม ท่ีมีตอ่การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิ
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การในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม พบว่า การบริหารจดัการวดัของพระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน 
จงัหวดันครปฐมโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.61 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจดัการ
วัดของพระสังฆาธิการในอ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความ
แตกตา่งตวัแปร พบว่า อาย ุจ านวนพรรษาและวฒุิการศกึษาทางเปรียญธรรม มีผลท าให้ความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ซึ่งสังกัดในเขตปกครองคณะสงฆ์อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีต่อการการบริหาร
จดัการวดัของพระสงัฆาธิการในอ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 จึงเป็นการยอมรับสมมติฐานการวิจยั ส่วนตวัแปรทางด้านวุฒิการศึกษาทางสามัญและวุฒิ
การศกึษาทางธรรมนัน้ ไมแ่ตกตา่งกนัจงึเป็นการปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยัท่ีตัง้ไว้ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัตกิาร 
 จากผลการวิจยัผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ด้านการปกครอง พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีในการออกกฎระเบียบต้องมีความรู้ทัง้ทางกฎหมายและ
พระธรรมวินยั และต้องค านงึถึงวฒันธรรมของแตล่ะท้องท่ีท่ีแตกตา่งกนัด้วย 
 2. ด้านการศาสนศึกษา พระสงฆ์ต้องทราบว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการสืบทอด
พระพุทธศาสนา ดงันัน้ จึงต้องมีการสนบัสนนุให้พระสงฆ์ และสามเณรในการปกครองให้ได้รับการศึกษา
เพียงพอส าหรับการท านบุ ารุงพระศาสนา 
 3. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานัน้ต้องมีการแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า และสอบถามจ านวนผู้ ท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือท่ีจะได้ง่ายตอ่การบริหารจดัการ
ทรัพยากรท่ีต้องใช้ เชน่ สถานท่ี อาหาร และสิ่งของเคร่ืองใช้ในการประกอบพิธีกรรมตา่งๆ 
 
ข้อเสนอแนะจากงานวจิัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์เปรียบเทียบกบัการบริหารกิจการตามทฤษฎีตะวนัตกว่า 
เหมือนหรือตา่งกนัอยา่งไร 

2. ควรศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยการน าเอาพุทธวิธีบริหารจดัการของพระพุทธเจ้ามา
ศกึษาเปรียบเทียบ 

3. ควรศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ทุกระดบั เพ่ือจะได้สามารถน าผลการวิจยัมาใช้
ในการพฒันาการปฏิบตังิานในองค์กรตอ่ไป 
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