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การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 

Administration of Sangha Administrative Officers under the Jurisdiction 
of Clergy AdministrativeDistrict, Amphole Si That, ChangwatUdonThani 

 

พระมหาชัชวาล  วีระธรรมววิัฒน1์  วิภาส  ทองสุทธิ์2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1).เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 2).เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ คณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยศึกษาประชากรทั้งหมดจ านวน 256 รูป เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบว่า 
 1. การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (= 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้

ด้านการสาธารณูปการ (= 4.27) ด้านการสาธารณสงเคราะห์(= 4.17) ด้านการปกครอง (=4.08)ด้านการเผยแผ่

ศาสนา (=3.97)ด้านการศาสนาศึกษา (=3.76)ตามล าดับ 
 2. คณะสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: การบริหารงาน, พระสังฆาธิการ 
 

Abstract 
 The research purposes were 1) to study the administration level of Administration of 
Sanghaadministrative officers under the jurisdiction of clergy administrative district, Amphole Si That, 
ChangwatUdonThani, and 2) to compare the administration level of Administration of Sangha 
administrative officers under the jurisdiction of clergy administrative district, Amphole Si That, 
ChangwatUdonThani, classified by the personal factors. The population was the 256 monks under 
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the jurisdiction of clergy administrative district, Amphole Si That, ChangwatUdonThani, studied whole 
population.The research instrument was the estimate rating-scale questionnaire. The analytical 
statistic was the percentage, mean, standard deviation, t-test (independent samples)  and F-test(one 
way ANOVA). 

The findings were:  
 1. The administration of Sangha administrative officers under the jurisdiction of clergy 
administrative district, Amphole Si That, ChangwatUdonThani, the overall was the high level. For each 

aspect consideration by mean descending were the public facilities aspect (= 4.27) , the public 

welfare aspect( = 4.17) , the governance aspect ( =4.08) , the propagation of Buddhism 

aspect(=3.97), and the religious education aspect (=3.76), respectively. 
2 .  The monks with the difference of age, ordained periods, educational level, and position 

had the opinion regarding to the administration of Sangha administrative officers under the jurisdiction 
of clergy administrative district, Amphole Si That, ChangwatUdonThani, the overall and each aspect 
were difference. 
Keywords: administration, Sangha administrative officers 
 
ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัยนั้น ซึ่งมีจอมพลสฤษดิ์ธนะ
รัชต์เป็นนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศของ
จอมพลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวบอ านาจการตัดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้น าที่เข้มแข็ง จอมพลสฤษดิ์เห็นว่าการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจกันนั้น น ามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการแยกอ านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เป็นระบบที่มีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบ
ปัญหาอุปสรรคและความล่าช้า 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่
ขึ้นในปี พ.ศ. 2503 เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่
การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่กิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่
เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบเช่นว่านั้น เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควร
แก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถระสมาคม 
ตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา สาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พอสรุปได้ดังนี้  

1.  ยกเลิกพระราชบัญญัติ พ.ศ.2484 ซึ่งหมายรวมถึงการยกเลิกสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร 
ส่วนอ านาจที่องค์กรทั้งสามเคยเป็นผู้ใช้แยกจากกันให้สมเด็จพระสังฆราชและมหาเถระสมาคมเป็นผู้ใช้ 
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2.  ผลที่ตามมาก็คือ การยกเลิกต าแหน่งประธานสังฆสภา สังฆนายก และประธานคณะวินัยธร อ านาจหน้าที่
ของต าแหน่งทั้งสามถูกรวมกันเข้าและมอบให้ประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผู้ใช้ 

3.  อ านาจสูงสุดในการบังคับบัญชาคณะสงฆ์เป็นของสมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงบัญชาการคณะสงฆ์ใน 2 
ต าแหน่งคือ1.ต าแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก หรือประมุขสงฆ์ไทย ทรงบัญชาการคณะสงฆ์เอง และทรงรับผิดชอบ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 และ2.ต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงบัญชาการคณะสงฆ์ร่วมกับมหาเถร
สมาคม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 และมาตรา 18 

4.  มหาเถรสมาคม ประกอบด้วย1.สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
โดยต าแหน่ง พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช  2. สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง ปัจจุบันมีสมเด็จพระราชาคณะทั้งสิ้น 6 รูป3. พระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ านวนไม่ต่ า
กว่าสี่รูปและไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งกรรมการ
ครบทั้ง 8 รูป  จึงท าให้จ านวนกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละชุดมี 15 รูป อันประกอบด้วย สมเด็จพระราชาคณะ 6 
รูป กรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง 8 รูป และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 

5.  อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 18 มีความว่ามหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่
ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการนี้ ให้มีอ านาจตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกข้อบังคับ วาง
ระเบียบ หรือออกค าสั่งโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้จะเห็นได้ว่า อ านาจหน้าที่ของมหา
เถรสมาคมตามมาตรานี้มีความหมายกว้างขวางมาก เพราะถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับอ านาจหน้าที่ของสังฆสภา 
คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตามที่บัญญัติแยกอ านาจกันไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 แล้วจะพบว่า
อ านาจหน้าที่ต่างๆ ทั้ง 3 ส่วนนั้นได้รวมกันเป็นอ านาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ของมหาเถรสมาคม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้รวมกันเป็นมหาเถรสมาคมใน
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 อย่างไรก็ดี การบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครองตามคณะสงฆ์และ
ทางศาสนาด าเนินมาในลักษณะเช่นนี้โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยการปกครองคณะสงฆ์เป็นเหตุขัดข้องและมี
ความจ าเป็นต้องพึ่งรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาพระธรรมวินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็น
หลักสนับสนุนเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อย เช่นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาก
ในประเทศอินเดีย และครั้งในสมัยการบริหารกิจการคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครองตาม
คณะสงฆ์และทางศาสนาด าเนินมาในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะเมื่อกล่าวถึงประเทศไทยขึ้นในคณะสงฆ์จนเป็น
เหตุขัดข้องและมีความจ าเป็นต้องพึ่งรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาพระธรรมวินัยและใช้กฎหมายหรือ
อ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุนเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อย เช่นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อครั้งพระพุทธศาสนาได้
เจริญรุ่งเรืองมากในประเทศอินเดีย และครั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงถวายอ านาจ
รัฐช่วยจัดระบบการปกครองสงฆ์ขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยการที่ทรงตราพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์รัตนโกสินทร์
ศกต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ .ศ.2484โดย
ยกเลิกฉบับแรกนั้นก็เพื่อจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้มีรูปแบบคล้ายกับการปกครองของฝ่ายอาณาจักรครั้น
ถึงรัชกาลที่ 9ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และต่อมาในปีพ.ศ. 2535ได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่พ.ศ. 2535)ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ใช้อยู่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งสองฉบับนี้เป็น
ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ถือว่าเป็นรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์และเป็นหลักจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ด้วยและ
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ต่อมาก็ได้ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคมออกข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่งมีมติออกประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎหมายและพระธรรมวินัยสมัยก่อนนิยมใช้ค าว่าการปกครองคณะสงฆ์แต่ปัจจุบันใช้ค าว่าการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
ซึ่งมีความส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นการปกครองเพื่อบังคับ
บัญชาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในการปกครองเรียบร้อยดีงามส่วนการบริหารจะเป็นไปเพื่อการบริหารจัดการในการที่
จะด าเนินงานนั้นๆให้ส าเร็จในการบริหารนั้น 

จากการปรากฏการณ์การปกครองคณะสงฆ์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย 
หรือธรรมยุตนิกาย มักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติผิดพระธรรมวินัยผิดหลักค าสอนของ
พระพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากพระผู้ใหญ่ระดับเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าอ าเภอ จนถึงพระระดับปฏิบัติการได้แก่ พระ
สังฆาธิการที่ดูแลพระสงฆ์ในเขตการปกครอง และภายในวัดไม่ทั่วถึง หรืแม้แต่พระผู้ใหญ่ระดับชั้นเจ้าคุณเองยังเคย
ต้องคดีความ ซึ่งมีปรากฏให้เห็นเป็นประจ าอย่างกรณี ธัมมชโยวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี หรือกรณีหลวงปู่เณร
ค า อดีตประธานส านักสงฆ์ขันติธรรม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร 
และปล่อยให้ปัญหาบานปลายใหญ่โตทิ้งไว้นานหลายปี โดยไม่มีใครกล้าเข้ามาแก้ไข จนถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หัวหน้าคณะ(คสช.) จึงได้เข้ามาจัดการแก้ไขปัญหา แต่เรื่องคดีความต่างๆ ก็ยังไม่สิ้นสุดลงด้วยสาเหตุหลาย
ประการ ซึ่งท าให้พระพุทธศาสนามัวหมองสร้างความเศร้าสลดใจให้กับพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก จากเหตุการณ์
ต่างๆ เหล่านี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระนักศึกษาและมีต าแหน่งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
” ผลการศึกษาน่าจะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
           1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการ โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
             1. คณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการ แตกต่างกัน 

2.คณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่มีพรรษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการ แตกต่างกัน  

3.คณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ต่างกันมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของพระสังฆาธิการ แตกต่างกัน  

4.คณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานของพระสังฆาธิการ แตกต่างกัน  
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2541)  ในการศึกษาความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ ควรท าความ

เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซ่ึงหมายถึง มนุษย์โดย
ธรรมชาติย่อมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดยเดี่ยว แต่อาจมีข้อยกเว้นน้อยมากที่มนุษย์อยู่โดดเดี่ยวตามล าพัง เช่น 
ฤษี การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่าครอบครัว (Family) เผ่าพันธุ์ 
(Tribe) ชุมชน (Community) สังคม (Society) และประเทศ (Country) เมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็น
ธรรมชาติอีกที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้น ากลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพื่อให้
เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมาโดยผู้น ากลุ่มขนาดใหญ่ เ ช่น ใน
ระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบันอาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้น เรียกว่า การ
บริหาร (Administration) หรือการบริหารราชการ (Public Administration)ด้วยเหตุผลเช่นนี้ มนุษย์จึงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงจากการบริหารหรือการบริหารราชการได้ง่าย และท าให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า "ที่ใดมีประเทศ ที่นั่นย่อมมีการ
บริหาร" 
 ภิญโญ สาธร (2521) กล่าวว่า ค าว่า การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน 
“Administatrae” หมายถึง ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้งเดิม
ของค าว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ  
ส่วนค าว่า การจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่ง
แสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum Profits) ส าหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็น
วัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (By Product) เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน
ภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public Services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรือ
อาจเรียกว่า การบริหารจัดการ (Management Administration)  เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การน าแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความ
รวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น 
นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทาน
โทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน 
เช่น จัดโครงการคืนก าไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของ
รัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน หมายถึงของหน่วยงาน และ/หรือบุคคล) ที่เกี่ยวข้องกับ
คน สิ่งของและหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2) การบริหารอ านาจ
หน้าที่ (Authority)  (3) การบริหารคุณธรรม (Morality)  (4) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม (Society) (5) การ
วางแผน (Planning)  (6) การจัด-องค์การ (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การอ านวยการ 
(Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การรายงาน (Reporting) และ (11) การงบประมาณ 
(Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า แพ็มส์-
โพสคอร์บ  (PAMS-POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมายพร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า 
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การบริหาร หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่
เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ และหน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน 
(Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) (5) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน (Market) (6) การบริหารคุณธรรม (Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) (8) การ
บริหารเวลา (Minute) และ (9) การบริหารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อ
การบริหาร” ที่เรียกว่า 9 M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย 
          การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ “กระบวนการ
บริหาร” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะ
มีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุมเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ชัดเจน เข้าใจ
ได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก2 ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้
ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่งประกอบด้วย 1.การบริหารคน (Man) 2.การบริหารเงิน(Money)3.การบริหารงาน
ทั่วไป (Management) และ5 ป ซึ่งประกอบด้วย 1.ประสิทธิภาพ 2.ประสิทธิผล 3.ประหยัด 4.ประสานงาน 5.
ประชาสัมพันธ์ 
 กุลลิกค์ เอล . และเออร์วินส์ เจ . (Gulick L. and Urwick J.)ได้กล่าวว่ากระบวนการบริหารนั้นต้อง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญหรือที่เรียกกันย่อๆว่า “POSDCoRB Model ซึ่งอธิบายตามความหมายได้ดังนี้ 
 1.  การวางแผน (P=Planning) หมายถึงการจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าว่าจะต้อง
ท าอะไรบ้างและทาอย่างไร 
 2.  การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึงการจัดหน่วยงานก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานการ
จัดสายงานต าแหน่งต่างๆก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
 3.  การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึงการจัดหาบุคคลเป็นการบริหารงานทางด้านบุคคลอันได้แก่
การจัดอัตราก าลังการสรรหาการพัฒนาบุคลากรการสร้างบรรยากาศการทางานที่ดีการประเมินผลการท างานและการ
ให้พ้นจากงาน 
 4.  การอ านวยการ (D=Directing) หมายถึงการตัดสินใจการวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานให้เกิดความ
ร่วมมือเพื่อด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 5. การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึงการประสานงานกิจการด้านต่างๆของหน่วยงานให้
เกิดความร่วมมือเพื่อดาเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 
 6.  การรายงาน (R=Reporting) หมายถึงการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ผู้บริหารและ
สมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้าเพียงใด 
     7. การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึงการงบประมาณการจัดท างบประมาณบัญชีการใช้จ่ายเงิน
การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน 
 สรุปได้ว่าจากความหมายของการบริหารดังกล่าวที่นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ไว้แสดงให้
เห็นว่าการบริหารมีลักษณะที่ส าคัญคือการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพนั้น ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการจัดการบริหาร
ทรัพยากรที่มีในองค์กรให้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพตลอดจนต้องมีการที่จะร่วมมือท ากิจการขององค์กรให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์โดยใช้กระบวนการที่มีลักษณะการด าเนินงานซึ่งสืบเนื่องและใช้ทรัพยากรที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความส าเร็จอย่างสูงสุดตามวัตถุประสงค์เป้าหมายท่ีบุคคลและองค์กรตั้งไว้ 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นการบริหารงานของคณะสงฆ์ทุกท่านที่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญ ต่อการดูแล
คณะสงฆ์  ดังนั้นจึงได้มีการออกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ คือรูปแบบของการปกครองสงฆ์ไว้เพื่อเป็นรูปแบบของการ
ดูแลและการปกครองคณะสงฆ์ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีงาม งานกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง งานที่พระสังฆาธิ
การในสังกัดคณะสงฆ์ ทั้งฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต จะต้องปฏิบัติหรือจะต้องกระท าอันถือเป็นหน้าที่ทางการ
ปกครองคณะสงฆ์ ธรรมยุต หมายถึง ชื่อพระสงฆ์นิกายหนึ่งของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย หรือธรรมยุติกนิกาย ก็
เรียก ซึ่งเป็นผู้ประกอบในธรรม ในงานวิจัยนี้ หมายถึง พระภิกษุสามเณรที่สังกัดฝ่ายนิกายและฝ่ายธรรมยุตของคณะ
สงฆ์การ 
 บริหารงานกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง การบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการ ในสังกัดคณะสงฆ์ ที่ต้อง
ปฏิบัติตามหน้าที่ทางการปกครองคณะสงฆ์ จ าแนกออกเป็น 6 ด้าน คือ 
 1. ด้านการปกครอง ได้แก่ การปกครอง สอดส่อง ดูแลความเรียบร้อยให้ภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ ที่
อยู่ในวัดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระธรรมวินัย และค าสั่งของมหาเถรสมาคม อีกทั้งจัดระบบการบริหาร
จัดการกิจการภายในวัดในแต่ละด้านอย่างชัดเจน 
 2. ด้านการศาสนศึกษา ได้แก่ การด าเนินการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ ได้ศึกษาเล่า
เรียนพระธรรมวินัย จนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ตามความสามารถ 
 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ การด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เด็กและประชาชนได้ศึกษา
เล่าเรียน ทั้งในและนอกระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อที่จะสามารถด ารงตนและด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข และ
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 
 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนาเผยแผ่ศาสนธรรม
โดยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ เข้าใจ และน้อมน าไปปฏิบัติ อันจะยังผลให้สังคมตลอดจนประเทศชาติมีความ
ผาสุก สันติสุข และมีความเจริญก้าวหน้า 
 5. ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่  ก ารพัฒนาวัด การบ ารุ งรักษาวัด การก่อสร้างและการ
บูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ และศาสนสถาน ภายในวัดให้เรียบร้อยดีงามเป็นที่ท าบุญ บ าเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ของสังคมนั้น ๆ เป็นที่อ านวยประโยชน์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ประชาชน 
 6. ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ การด าเนินการสงเคราะห์ช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร และ
ประชาชนทั้งจิตใจ และทางวัตถุที่ไม่ขัดพระธรรมวินัย และสมณวิสัยเพื่อประโยชน์ และความสุขของประชาชน แห่งวัด
นั้น ๆ และทั่วไป 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
 การจัดการโครงสร้างการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
พ.ศ. 2505 การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ เกิดจากความต้องการของรัฐบาลในสมัยนั้น ซ่ึงมีจอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ เป็น
นายกรัฐมนตรีที่มุ่งปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการปกครองประเทศของจอม
พลสฤษดิ์ ที่นิยมการรวบอ านาจการติดสินใจเด็ดขาดไว้กับผู้น าที่เข้มแข็ง จอมพลสฤษด์ เห็นว่า การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยที่ก าหนดให้มีการถ่วงดุลอ านาจกันนั้นน ามาซึ่งความล่าช้าและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นจึงเห็นว่าการแยกอ านาจบัญชาการคณะสงฆ์ออกเป็น 3 ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ตาม
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พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 เป็นระบบที่มีผลบั่นทองประสิทธิภาพในการด าเนินกิจการคณะสงฆ์ให้ต้องประสบ
อุปสรรคและล่าช้า 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ
ใหม่ขึ้นใน พ.ศ. 2503 เมื่อคณะกรรมการท างานส าเร็จ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 โดย
ค าแนะน าและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่
การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่กิจการอันแบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจ เช่นที่
เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบันและโดยระบบเช่นว่านั้น เป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการจึงสมควร
แก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราชองค์สกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์ทางมหาเถระสมาคม 
ตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัย ทั้งนี้  เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาสาระส าคัญของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พอสรุปได้ ดังนี้ โดยที่การจัดด าเนินกิจการคณะสงฆ์ มิใช่เป็นกิจการอัน
แบ่งแยกอ านาจด าเนินการด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการถ่วงดุลอ านาจเช่นที่เป็นอยู่ตามกฎหมายในปัจจุบัน และโดยระบบ
เช่นว่านั้นเป็นผลบั่นทอนประสิทธิภาพแห่งการด าเนินกิจการ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงเสียใหม่ ให้สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบัญชาการคณะสงฆ์มหาเถรสมาคมตามอ านาจกฎหมายและพระธรรมวินัยทั้งนี้เพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). 2548 หน้า 45-69) กล่าวไว้ว่า โดยการปกครองคณะสงฆ์ในยุคนี้
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมมีความหมายกว้างขวางมากเพราะถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับอ านาจหน้าที่ของ สังฆ
สภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธรตามที่บัญญัติแยกอ านาจกันไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 แล้วจะ
พบว่าอ านาจหน้าที่ต่างๆ ทั้งสามส่วนนั้นได้รวมกันเป็นอ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ อ านาจ
หน้าที่ของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินัยธร ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484 ได้รวมกันเป็นอ านาจ
หน้าที่ของมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติคณะ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2535 มีจุดเด่นในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองค์เดียวและพระมหากษัตริย์ทรง
สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และกรรมการมหาเถรสมาคมมี 21 รูปเหมือนเดิมแต่ว่า
อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนกว่าฉบับ 2505 คือ การพิจารณาชั้นฎีกา 
เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคมค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของมหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่ว่าในกรณีใดให้เป็นอันถึง
ที่สุดในกรณีนี้ มหาเถรสมาคมมีอ านาจเช่นเดียวกับคณะวินัยธรชั้นฎีกา แต่มหาเถรสมาคมมีอ านาจมากว่าคณะวินัยธร
ชั้นฎีกาตรงที่ มีอ านาจนิติบัญญัติและอ านาจบริหารอยู่ในมือด้วย และในบางกรณีมหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉัยหรือ
ออกค าสั่งโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27 พระภิกษุใดต้อง
ค าวินิจฉัยให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้นหรือประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ หรือไม่
สังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่ง กับทั้งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉัยและมีค าสั่ งให้พระภิกษุรูปนั้นสละ
สมณะเพศได้  เมื่อพระภิกษุรูปนั้นต้องค าวินิจฉัยให้สละเพศตามความในวรรคก่อนต้องสึกภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้
ทราบค าวินิจฉัยนั้นเป็นต้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ คณะสงฆ์ในเขตการปกครองอ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อุดรธานี จ านวน 256 รูปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า สถิติที่
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ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ( t-test แบบ 
Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยรวมอยู่
ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ด้านการสาธารณูปการค่าเฉลี่ย (µ= 4.27) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ค่าเฉลี่ย (µ= 4.17.) ด้านกาปกครอง
ค่าเฉลี่ย (µ=4.08)ด้านการเผยแผ่ศาสนาค่าเฉลี่ย (µ=3.97)ด้านการศาสนศึกษาค่าเฉลี่ย (µ=3.76)ตามล าดับ 
 2. คณะสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษา การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน ามาอภิปรายผลได้ตามล าดับ ดังนี้  
  1.1 ด้านการปกครองโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.08) แต่เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียง
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่ว่าพระสังฆาธิการทุกระดับ มีทักษะท้ังการเป็นผู้น าและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับมากล าดับแรกค่าเฉลี่ย  (µ= 4.14 ) รองลงมาได้แก่การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามค าสั่งของมหาเถร
สมาคมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ค่าเฉลี่ย  (µ= 4.11 ) ส่วนล าดับที่สาม, สี่ , ห้า,และหก ได้แก่การใช้ค าวินิจฉัยสั่งการ
ลงโทษกับพระสงฆ์ที่ประพฤติล่วงละเมิดพระค่าเฉลี่ย (µ= 4.11 ) การจัดระบบการบริหารจัดการกิจการภายในวัดใน
แต่ละด้านอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย (µ= 4.08 ) การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในเขตการปกครองค่าเฉลี่ย 
(µ= 4.04 ) การสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในเขตการปกครองค่าเฉลี่ย (µ= 4.00 ) ตามล าดับที่ผลของ
การวิจัยออกมาเช่นนี้ ผู้วิจัยในฐานะเป็นพระสังฆาธิการรูปหนึ่งที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่และได้เข้าร่วมประชุมกับคณะพระ
สังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี หลายครั้ง พบว่า ระดับพระผู้ใหญ่ซึ่งได้แก่เจ้า
คณะจังหวัดและเจ้าคณะอ าเภอ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์ภายในจังหวัดอย่างจริงจังโดยเฉพาะ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับตามค าสั่งของมหาเถรสมาคม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จ านง อดิวัฒนสิทธิ์( 
2556, บทคัดย่อ) การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 เพื่อความมั่นคงแห่ง
พระพุทธศาสนาการซึ่งผลการวิจัยพบว่าด้านการปกครองโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.00) แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าพระสังฆาธิการทุกระดับ มีทักษะทั้งการเป็นผู้น าและผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มากล าดับแรก ค่าเฉลี่ย (µ= 4.11 ) 
  1.2 ด้านการศาสนศึกษาความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
ปกครอง โดยรวม พบว่าอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ=3.76 ) แต่เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ การที่มีกองทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาส าหรับภิกษุสามเณรที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์และทุนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาค่าเฉลี่ย (µ=3.86 )การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมบาลี
ศึกษาและแผนกสามัญค่าเฉลี่ย (µ=3.77) 
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มีการพัฒนาหลักสูตรพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมบาลีศึกษาและแผนกสามัญศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกลมกลืนกับสน
ศึกษาค่าเฉลี่ย (µ=3.76)มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้แก่พระภิกษุสามเณรทั้ง
แผนกสามัญศึกษาและแผนกธรรมบาลีศึกษา(µ=3.73)ตามล าดับ และสอดคล้องกับแนวคิดของ(แสวง อุดมศรี, 2549 
หน้า 101)ได้กล่าวไว้ว่าควรส่งเสริมและสนับสนุนการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา การจัดการเรียนตาม
หลักสูตรของกระทรงศึกษาธิการ โดยกระทรวงประกาศให้เป็นระเบียบว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2535 และฉบับปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2535 มีทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ทั้งวิชาสามัญและการศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กัน
ไป 
  1.3 ความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (µ= 3.97) แต่เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้การมีโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรม
เนื่องในวันส าคัญทางศาสนาส าหรับเยาวชน นักเรียนนักศึกษาในเขตการปกครอง อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.05) 
มีการน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเองไปในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากเช่นกันค่าเฉลี่ย (µ= 3.98)ที่ผลการศึกษาออกมาเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการเห็นความส าคัญกับการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ(สุเทพ สิริ
วัฒนานนท์, 2549, หน้า 39-49)กล่าวไว้ว่า การเผยแผ่ศาสนธรรม หมายถึง การด าเนินการประกาศพระพุทธศาสนา
ให้แก่ศาสนทายาท และประชาชนทั่วไปได้รับทราบในทุกๆ วิธีการที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วน้อมนาเอาหลักธรรมค าสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การเผยแผ่พระพุทธธรรมค า
สอน ถือว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์ เพื่อปลูกฝังอบรมให้พุทธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศีลธรรมและประพฤติดี
ปฏิบัติชอบนั้น อบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ใน สัมมาปฏิบัติ เป็นพลเมือง
ดีของประเทศชาติต่อไป 
  1.4ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ 
โดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.17) แต่เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีการเกื้อกูล
ท าประโยชน์ร่วมกันทั้งให้ค าแนะน า ค าสอน แนวความคิด และวัตถุสิ่งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาอยู่ในระดับ
มากค่าเฉลี่ย (µ= 4.28) การมีโครงการเฉพาะกิจช่วยผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะภัยทางธรรมชาติ เช่นวาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (µ= 4.23) มีการแต่งตั้งให้พระสงฆ์ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาออกสอน
หนังสือตามโรงเรียนในเขตการปกครองค่าเฉลี่ย(µ= 4.22) มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐหรือของ
เอกชนที่ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ค่าเฉลี่ย (µ= 4.15)ที่ผลการการศึกษาออกมาเช่นนี้ ซึ่งถือว่าเป็นไปตาม
ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางที่ได้ก าหนดวิธีด าเนินการด้านการสาธารณสงเคราะห์ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที  (ซองดี), 2546 , หน้า 77) ได้กล่าวไว้ว่าสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การ
ด าเนินกิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการ
สงเคราะห์ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐ หรือของเอกชนที่ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่ ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไปและการเกื้อกูลท าประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ให้ค าแนะน าค าสอนความคิดและวัตถุสิ่งของตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ถือว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะการ
ให้ทานทั้งปวง 
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  1.5 ด้านการสาธารณูปการ ความคิดเห็นของคณะสงฆ์ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 4.27) แต่เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ มีการจัดสถานที่
ภายในวัดให้ถูกสุขอนามัย เหมาะสมแก่การท าบุญ บ าเพ็ญกุศล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย (µ= 
4.35) การจัดกิจการของวัดในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร เป็นไปตามกฎของมหาเถรสมาคมค่าเฉลี่ย (µ= 
4.31) มีการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย การยุบเลิก และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2448ค่าเฉลี่ย (µ= 4.31)มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อดูแลรักษาศาสนวัตถุ 
และ ศาสนสถานที่เป็นสมบัติของวัดถูกต้องตามระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ค่าเฉลี่ย (µ= 4.31)ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหาณัฐวัฒน์ ศรีประเสริฐ(2553, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการ
ปกครองจังหวัดสิงห์บุรีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
บริหารจัดการภารกิจคณะสงฆ์ในเขตการปกครองจังหวัดสิงห์บุรีสามด้านประกอบด้วยกิจกรรมด้านการปกครอง 
กิจกรรมด้านการศึกษา และด้านสาธารณูปการผลการศึกษา พบว่า การจัดกิจการของวัดในเรื่องต่างๆ เช่น การจัด
งานวัด การเรี่ยไร เป็นไปตามกฎของมหาเถรสมาคมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย (µ= 4.00)  
 2.  จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอศรี
ธาตุ จังหวัดอุดรธานี ที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ต่างกัน โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของทวีขจรกุล(2553)ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการวัดในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์อ าเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ าเภอเมืองจังหวัด
นครปฐม ที่มีอายุ พรรษา ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ทางคณะสงฆ์ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทเจ้า
อาวาสในการบริหารจัดการวัดโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
    
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 
1. ควรการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
2. ด้านการศาสนศึกษาควรมีการส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึง    
3. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาควรมีวิธีการท าให้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแพร่หลายออกไป

ให้มีผู้เคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย 
4. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการด าเนินกิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน บุคคลหรือ

คณะบุคคล 
5. ด้านการสาธารณูปการมีการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถานถูกต้องตาม

ระเบียบบริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลางพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับ พ.ศ. 2448 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของคณะสงฆ์ไทยต่อการใช้อ านาจหน้าที่ของมหาเถรสมาคมตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา 18 พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ผลของการศึกน่าจะ
น ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไข พระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
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