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This thesis is about the organization structures and roles of Sangha administrative officers in Thailand 

Buddhist Sangha Administration. The three objectives are: 1)To study the organization structure of the Sangkha 2)To 
study the roles of Sangha administrative officers in Thailand Buddhist Sangha Administration 3)To study the problems 
and guidelines to solve the problems of Buddhist Sangha Administration 

In this qualitative research, the researcher used documentary research method and the in-depth 
interviews and the organizations related to the Sangha administration. 

The study result revealed that: The administrative structure of Thailand Buddhist Sangha Administration 
according to the Sangha Act of 1992 consists of two parts. 1) The central part such as the general administrative of the 
Buddhist Sangha-it is the responsibility of the Sangha Supreme Council of Thailand which is led by the Buddhist 
Supreme Patriarch of the Buddhist Priests. 2) The regional part such as the four levels of provincial administration which 
are divided by region, province, district and sub-district. The recent administrative structure of Buddhist Sangha 
Administration according to the Sangha Act of 1992 can be classified by levels as follows-the Buddhist Supreme 
Patriarch of the Buddhist Priests, the Committee of the Sangha Supreme Council, the Chief Superintendent of the 
Ecclesiastries, the Ecclesiastical Regional Governor, the Ecclesiastical Provincial Governor, the Ecclesiastical District 
Officer, the Ecclesiastical Sub-district Head and the Abbot. 2)  The roles and powers of Sangha administrative officers 
in Buddhist Sangha Administration follow the Sangha Act of 1992 (the 2nd amendment) in six aspects-the 
administration, religion, welfare education, dissemination, public assistance and public welfare. 3)  The following are 
guidelines to solve the problems and overcome the obstacles. The Sangha Supreme Council which is equivalent to a 
high-ranking administrator of the organization must be open-minded and accept other opinions and modern 
management principles which are not against the disciplines. The Sangha Supreme Council should listen to the problems 
of subordinates and should regularly supervise the works within their regions. When the problems are found, they should 
be solved in a serious way. The mass media and all Buddhists must always realize that everyone has a duty to protect, 
honor and promote the Buddhist Sangha organization as well as participating to solve the problems. 

 

Program of Public Administration                          Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature .............................................                                               Academic Year 2015 
Thesis Advisor's signature .............................................. 



 

ฉ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาของคณะกรรมการ 
คณาจารย ์อาจารยท่ี์ปรึกษาทุกท่าน ท่ีไดเ้สียสละเวลา ให้ค  าแนะน าปรึกษา ช่วยเหลือในการแกไ้ข 
ปรับปรุงดว้ยดีโดยตลอด 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รศ.พรชยั เทพปัญญา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ท่านอาจารย ์
ดร. พระครูสังฆรักษเ์กียรติศกัด์ิ กิตฺติปญฺโญ อาจารย ์ดร.นพดล  เหลืองภิรมย ์ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดใ้ห้
ความเมตตา กรุณาดา้นงานวจิยัเป็นล าดบัมา และคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้ดา้นการบริหารใน
และนอกชั้นเรียนทุกท่าน มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณพ่อแม่ครู อาจารย ์ญาติ เพื่อนสนิททุกท่านท่ีช่วยให้ก าลงัยามทอ้แทม้า
โดยตลอด และคอยสนบัสนุน กระตุน้เตือนจนส าเร็จการศึกษาทุกท่าน 
 
 



                         (ช) 

ช 
 

สารบัญ 
 หนา้ 

บทคดัยอ่
ภาษาไทย…………………………………………………………………………... 

ง 

บทคดัยอ่
ภาษาองักฤษ……………………………………………………………………….. 

จ 

กิตติกรรมประกาศ………………………………………………………………………
…... 

ฉ 

บทท่ี   
1 บท

น า………………………………………………………………………………. 
1 

 ความเป็นมาและความส าคญัของ
ปัญหา……………………………………….. 

1 

 วตัถุประสงคข์องการ
วจิยั……………………………………………………… 

3 

 ขอบเขตของการ
วจิยั………………………………………………………….... 

3 

 ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ……………………………………………………………… 

3 

 นิยามศพัท์
เฉพาะ………………………………………………………………. 

4 

2 การทบทวน
วรรณกรรม……………………………………………………………. 

6 

 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคณะ
สงฆ…์……………………………………….. 

6 

 ความหมายของการ
บริหาร………………………………………………... 

6 

 หลกัการทัว่ไปเก่ียวกบับริหารคณะ
สงฆ…์…………………………………….. 

7 

 



                         (ซ) 

ซ 
 

 การ
วางแผน……………………………………………………………….. 

7 

 การจดั
องคก์าร…………………………………………………………….. 

8 

 การบริหารงาน
บุคคล……………………………………………………… 

8 

 การวนิิจฉยัสั่ง
การ…………………………………………………………. 

9 

 การ
ควบคุม………………………………………………………………... 

10 

 การ
ประสานงาน…………………………………………………………... 

10 

 การเสนอ
รายงาน………………………………………………………….. 

10 

 แนวคิดและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทบาท………………………………… 

11 

 แนวคิดเก่ียวกบั
บทบาท…………………………………………………… 

11 

 ความหมายของ
บทบาท…………………………………………………… 

13 

 ทฤษฎีเก่ียวกบั
บทบาท…………………………………………………….. 

14 

 ประวติัความเป็นมาของพระสังฆาธิ
การ……………………………………….. 

17 

 ความหมายของพระสังฆาธิ
การ…………………………………………… 

17 

   
บทท่ี  หนา้ 

 ประเภทของพระสังฆาธิ
การ………………………………………………. 

17 

 



                         (ฌ) 

ฌ 
 

 ความส าคญัของพระสังฆาธิ
การ…………………………………………... 

18 

 การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิ
การ………………………………….. 

19 

 การพน้จากต าแหน่งพระสังฆาธิ
การ………………………………………. 

21 

 อ านาจหนา้ท่ีของพระสังฆาธิ
การ…………………………………………. 

22 

 บทบาทพระสังฆาธิการท่ีมีผลต่อการบริหารกิจการคณะ
สงฆ…์……………… 

26 

 บทบาทดา้นการ
ปกครอง………………………………………………….. 

26 

 บทบาทดา้นการศาสน
ศึกษา………………………………………………. 

27 

 บทบาทดา้นการศึกษา
สงเคราะห์……………………………………….…. 

29 

 บทบาทดา้นการเผย
แผ…่………………………………………………….. 

30 

 บทบาทดา้นการ
สาธารณูปการ……………………………………………. 

32 

 บทบาทดา้นการสาธารณ
สงเคราะห์………………………………………. 

34 

 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการบริหารกิจการคณะ
สงฆ…์…………………….. 

37 

3 วธีิการด าเนินการ
วจิยั………………………………………………………………. 

43 

 วธีิการเก็บ
ขอ้มูล……………………………………………………………….. 

43 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
วจิยั…………………………………………………………... 

43 



                         (ญ) 

ญ 
 

 การตรวจสอบ
ขอ้มูล…………………………………………………………… 

44 

 กระบวนการวิเคราะห์
ขอ้มูล…………………………………………………… 

45 

 สรุปผลการศึกษาวจิยั อภิปรายผลการวจิยั และน าเสนอ
ผลการวจิยั…………… 

45 

4 ผล
การศึกษา………………………………………………………………………... 

46 

 ตอนท่ี 1  รูปแบบ และโครงสร้างองคก์ารคณะ
สงฆ…์………………………... 

46 

 ตอนท่ี 2  บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ…์……… 

50 

 บทบาทดา้นการ
ปกครอง………………………………………………….. 

51 

 บทบาทดา้นการศาสน
ศึกษา………………………………………………. 

53 

 บทบาทดา้นการศึกษา
สงเคราะห์………………………………………….. 

54 

 บทบาทดา้นการเผย
แผ…่………………………………………………….. 

55 

 บทบาทดา้นการ
สาธารณูปการ……………………………………………. 

56 

 บทบาทดา้นการสาธารณ
สงเคราะห์………………………………………. 

57 

   
บทท่ี  หนา้ 

5 สรุป อภิปรายผล และ
ขอ้เสนอแนะ………………………………………………… 

59 

 สรุป
ผลการวจิยั………………………………………………………………… 

59 

 



                         (ฎ) 

ฎ 
 

 อภิปราย
ผล…………………………………………………………………….. 

62 

 ขอ้เสนอแนะ…………………………………………………………………
… 

64 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไป
ใช…้…………………………………… 

64 

 ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ัง
ต่อไป……………………………………….. 

65 

รายการ
อา้งอิง………………………………………………………………………………... 

66 

ประวติั
ผูว้จิยั………………………………………………………..………………………... 

68 

 
  



                         (ฏ) 

ฏ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพท่ี หนา้ 

1 แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆไ์ทยตาม
ระดบัชั้น…………………….. 50 

2 แสดงการบริหารงานคณะสงฆต์าม พรบ.สงฆ ์พ.ศ. 
2535…………………….. 51 

 
 

 



1 

 

1 

 

บทที ่1 
 

บทน า 
 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

องค์การสงฆ์ เป็นองค์การท่ีก่อก าเนิดข้ึนเม่ือ 2500 กว่าปีท่ีผ่านมา ถือเป็นองค์การท่ี
พระพุทธเจา้ทรงก่อตั้งข้ึนมา เพื่อเป็นองค์การตวัอย่างของผูป้ระพฤติพรหมจรรย ์และการบริหาร
องคก์ารสงฆ ์ก็มีเป้าหมายเพื่อการศึกษาและพฒันาตนเองของผูเ้ขา้มาสู่องคก์าร สงฆก์ลุ่มแรกของค์
การท่ีเกิดข้ึนนั้น องคส์มเด็จพระบรมศาสดา พระองคท์รงประทานการอุปสมบทดว้ยพระองค์เอง
แก่พระปัญจวคัคียท์ั้ง 5 ซ่ึงมีพระอญัญาโกณฑญัญะเป็นหัวหน้า และพระอญัญาโกณฑญัญะก็ได้
ดวงตาเห็นธรรมโดยบรรลุธรรมก่อนใครในบรรดา 5 ท่าน และถือไดว้า่ท่านพระผูเ้ป็นสักขีพยาน
ขององคก์ารคนส าคญัในการบรรลุธรรมของพระองค ์นบัเป็นการสืบทอดศาสนทายาทเป็นคร้ังแรก 
จากการฟังธรรมจกัรกปัวตันสูตร ซ่ึงเป็นพระธรรมเทศนากณัฑแ์รกปฐมฤกษแ์ห่งการประกาศพระ
พุทธศาสนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั องคก์ารสงฆก์็เกิดข้ึนตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา 

พระธรรมปิฎก (2546) นบัแต่นั้นเป็นตน้มา การประกาศพระพุทธศาสนาไดเ้ร่ิมแผข่ยายไป
ทัว่ชมพูทวีป จึงท าให้พระพุทธศาสนามีความเจริญมัน่คงอย่างรวดเร็ว จ านวนพระสาวกเพิ่มมากข้ึน
ตามล าดบั พร้อมกนันั้นก็มีการส่งเสริมให้มีการศึกษา คือ ดา้นวิปัสสนาธุระและดา้นคนัถธุระ อนัเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบติัควบคู่กนัไป พระพุทธองคท์รงปกครองพระสงฆส์าวกแบบระบบพ่อปกครอง
ลูก โดยอาศยั พระธรรม วินัย เป็นหลกั เช่น เม่ือจะให้การอุปสมบท แก่กุลบุตรตอ้งมีพระอุปัชฌาย์  
เป็นผูดู้แลหรือเป็นผูป้กครอง กล่าวคือ พระอุปัชฌาย ์เป็นเหมือนผูค้  ้าประกนัตวัผูบ้วชต่อท่ีประชุมสงฆ ์
วา่มีคุณสมบติัครบถว้นหรือไม่อยา่งไร และเม่ืออุปสมบทใหแ้ก่กุลบุตรแลว้ไดมี้การอบรมขอ้วตัรปฏิบติั
ต่างๆ ท่ีอุปัชฌายแ์ละสัทธิวิหาริกพึงปฏิบติัต่อกนั คือ เหมือนพ่อปกครองลูก โดยใช้ระบบเคารพกนั
ตามล าดบัอาวโุส การพิจารณาวนิิจฉยัโทษ ไดอ้าศยัหลกัพระธรรมวนิยั เป็นหลกักฎเกณฑใ์นการตดัสิน 

เพราะเหตุน้ี คณะสงฆจึ์งไดช่ื้อวา่เป็นตวัแทนหรือเป็นสาวกซ่ึงท าหนา้ท่ีในการปฏิบติั
ภารกิจเผยแผสื่บสานและถ่ายทอดปณิธานพระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ท่ี
ไดท้รงบญัญติัไวเ้พื่อให้ผูท่ี้นบัถือพระพุทธศาสนา น าไปปฏิบติัขดัเกลาชีวิตให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม การเผยแผ่สืบสาน และถ่ายทอดพระธรรมค าสอนถือเป็นภารกิจส าคญัท่ีองคก์ร
คณะสงฆจ์ าเป็นตอ้งด าเนินการเพื่อยงัความเล่ือมใสให้เกิดข้ึน และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชน 
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ไดเ้ขา้ใจหลกัธรรมเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตในการพฒันาจิตใจ เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ย่าง
เป็นปกติสุข พระสังฆาธิการจึงมีหน้าท่ีหลกัในการปกครองบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยจึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะบ่งช้ีความส าเร็จในการส่งเสริมกิจการพระศาสนาให้ย ัง่ยืน
ถาวรสืบไป ดงัค ากล่าวท่ีวา่ พุทธสาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ จะเจริญรุ่งเรืองสืบไป ก็ดว้ยอาศยัพระ
สังฆาธิการเป็นส าคญั เน่ืองจากพระสังฆาธิการเป็นผูใ้กลชิ้ดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิการ
ระดบัเจา้อาวาส ซ่ึงเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสของประชาชน และมีบทบาทโดยตรงต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆใ์หด้ ารงอยูอ่ยา่งมัน่คง การบริหารคณะสงฆจึ์งเป็นเร่ืองท่ีตอ้งศึกษาเป็นอยา่งยิง่ 

กรมการศาสนา (2540) ในยุคปัจจุบนั การปกครองคณะสงฆ ์ถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัเพราะ
ถา้มีระบบปกครองดี ศาสนาก็มีความเจริญมัน่คงดี การปกครองหรือการบริหารท่ีดีนั้นจะตอ้งมีรูปแบบ
และวิธีการจดัการหรือมีแนวคิดซ่ึงข้ึนอยูก่บัการแบ่งมอบอ านาจกระจายงานให้ผูอ้ยู่ฝ่ายบริหารระดบั
ต่างๆ รับผดิชอบตามความรู้ ความสามารถของตน และพฒันาการในดา้นต่าง ๆ เพราะการปกครองคณะ
สงฆ์ในปัจจุบันนั้น มีอ านาจรัฐและจารีตประเพณีเข้ามาเก่ียวข้องเม่ือมีอธิกรณ์เกิดข้ึนต้องอาศัย
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์เป็นเกณฑ์จดัระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ (พระเมธีธรรมาภรณ์ , 2539)  
การปกครองคณะสงฆ์จึงถือว่าเป็นหัวใจหลักในงานบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ คือ ด้านการ
ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ ่การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ 
ตอ้งให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบ มหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั มติ พระบญัชา
สมเด็จพระสังฆราช หรือค าสั่งของผูบ้งัคบับัญชาเหนือตน การระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัย การลง
นิคหกรรม การวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ต่างๆ ตลอดถึงการแต่งตั้ งถอดถอนเจ้าคณะพระสังฆาธิการ 
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามขอ้วตัรปฏิบติัของจริยาพระสังฆาธิการ และสถาบนัคณะสงฆ์ไทยทั้งอดีต
จนถึงปัจจุบนัได้ตระหนักถึงความส าคัญในระบบการปกครองคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ปัจจุบนัน้ี วทิยาการดา้นการบริหาร และการกา้วหนา้ไปมาก คณะสงฆค์วรจะไดใ้ชว้ทิยาการเหล่านั้นมา
ช่วยเสริมทางการบริหาร และปกครองคณะสงฆ์ กิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศยัการบริหารแบบ
ราชการของฝ่ายบา้นเมือง กิจการคณะสงฆบ์างอยา่งอาจอาศยัการบริหารท่ีคล่องตวัแบบภาคเอกชน และ
กิจการบางอยา่งตอ้งบริหารตามหลกัพระธรรมวนิยั 

ดงันั้น ผูว้ิจยั จึงมีความตอ้งการท่ีจะทราบถึงบทบาทและรูปแบบและโครงสร้างวิธีการ
ปกครองคณะสงฆ์ไทยว่าการปกครองคณะสงฆ์นั้ นมีผลต่อการพฒันากิจการคณะสงฆ์หรือไม่ 
สอดคลอ้งกนัหรือไม่ รวมไปถึงจะไดศึ้กษาว่าการปฏิบติัเอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินยั พระราชบญัญติั
คณะสงฆแ์ละระเบียบขอ้บงัคบักฎหมายเถรสมาคมอยา่งไร มีขอ้บกพร่องอยา่งไร และการศึกษาวิจยั
ในเร่ืองน้ีอาจเป็นผลดีต่อการคณะสงฆไ์ทยท่ีจะไดน้ าแนวคิดหรือวิธีการท่ีจะปฏิรูปการคณะสงฆ์ให้
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เป็นไปในแนวทางท่ีดีข้ึนเพื่อการพฒันาองคก์ารคณะสงฆ์ให้มีความเรียบร้อยดีงามตามพระธรรม
วนิยั และเพื่อช่วยสืบทอดอายพุระพุทธศาสนาใหว้ฒันาสถาบนัสืบไปกาลนาน 
 
2.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้างองคก์ารคณะสงฆไ์ทย 
2.2  เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการท่ีมีผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
2.3  เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและน าเสนอแนวทางแกไ้ขการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
 

3.  ขอบเขตของการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
3.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษารูปแบบของการบริหารองคก์ารคณะสงฆไ์ทยในปัจจุบนั 
จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารองค์การคณะสงฆ์ไทย โดยผูว้ิจยัเลือก
เฉพาะในส่วนของขอ้มูลท่ีเช่ือมโยง หรือมีส่วนเก่ียวพนัธ์กบัเน้ือหาสาระ 

3.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
ในการวจิยัน้ี ศึกษาเฉพาะบทบาทพระสังฆาธิการในเขตพื้นท่ีกรุงเทพหานคร 

3.3  ขอบเขตดา้นประชากร 
ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ผูมี้บทบาทในการบริหาร

กิจการคณะสงฆ ์จ านวน 18 รูป ตามงานดา้นการบริหารคณะสงฆ ์ทั้ง 6 ดา้นๆ ละ 3 รูป  
สัมภาษณ์ สนทนาโดยการถามตอบ เก่ียวกับแนวคิดรูปแบบ โครงสร้างการ

บริหารจดัการคณะสงฆ์ไทยและบทบาทบริหารกิจการคณะสงฆ ์6 ดา้นคือ ดา้นการปกครอง,ด้าน
การศึกษา, การเผยแผ่, การสาธารณูปการ, การสาธารณสงเคราะห์, การศึกษาสงเคราะห์ ท่ีพระ
สังฆาธิการไดด้ าเนินการบริหาร เพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงและขอ้มูลตรงตามท่ีก าหนดไว ้หรือเป็นขอ้
คน้พบใหม่ซ่ึงเกิดจากการสนทนา รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่างๆ เก่ียวกบัแนวโน้มทางการบริหาร
องคก์ารคณะสงฆไ์ทยในอนาคต 
 
4.  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

4.1  ไดท้ราบถึงรูปแบบ โครงสร้างการบริหารองคก์ารคณะสงฆไ์ทย 
4.2  ไดท้ราบบทบาทในการบริหารองคก์ารคณะสงฆข์องพระสังฆาธิการ 
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4.3 ไดท้ราบปัญหา ขอ้บกพร่อง และน าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์

 
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

5.1 พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์หมายถึง พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 และฉบบั
แกไ้ขเพิ่มเติม อนัเป็นกฎหมายท่ีใชใ้นการปกครองพระสงฆเ์ถรวาทในประเทศไทยในปัจจุบนั 

5.2 คณะสงฆ์ไทย หมายถึง บรรดาพระภิกษุ ท่ีไดรั้บการบรรพชาอุปสมบทจากพระ
อุปัชฌายผ์ูไ้ดรั้บการแต่งตั้ง ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฎมหาเถรสมาคม ซ่ึงปฏิบติั
ศาสนกิจภายในหรือภายนอกราชอาณาจกัรไทย 

5.3 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆ์ ไดแ้ก่ เจา้
คณะภาค รองเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ รองเจา้คณะอ าเภอ 
เจา้คณะต าบล รองเจา้คณะต าบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และผูช่้วยเจา้อาวาส 

5.4 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2535) และกฎมหาเถรสมาคมฉบับท่ี  2  
(พ.ศ. 2541) วา่ดว้ยระเบียบการปกครองคณะสงฆไ์ทยไดใ้ห้ความหมายภารกิจการบริหารงานคณะสงฆ์ 
ทั้ง 6 ดา้น ดงัน้ี 

5.4.1 การปกครอง หมายถึง งานท่ีพระสังฆาธิการจะตอ้งปฏิบติัหรือจะตอ้งกระท า 
ซ่ึงถือวา่เป็นหนา้ท่ีการปกครองคณะสงฆ ์ประกอบดว้ย การควบคุมดูแล การรักษาความเรียบร้อยดีงาม
ของพระภิกษุ 

5.4.2 การศาสนศึกษา หมายถึง การจดัให้มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยติัธรรมแก่
บรรพชิตและคฤหสัถท์ั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี รวมทั้งสนบัสนุนส่งเสริมใหพ้ระภิกษุสามเณรให้
ไดศึ้กษาต่อในระดบัสูงยิง่ข้ึนไปในส านกัเรียนต่างๆ 

5.4.3 การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูล
สถาบนัการศึกษาหรือจดัสถานท่ีศึกษาภายในวดัเพื่อสงเคราะห์แก่เด็กและเยาวชนให้ไดรั้บการศึกษา
เล่าเรียนโดยไม่ขดัต่อพระธรรมวินยั 

5.4.4 การเผยแผ่ หมายถึง การจดัให้มีการฟังพระธรรมเทศนา การฝึกอบรมสมถะ
และวิปัสสนากรรมฐาน การบรรยายหรือการปาฐกถาธรรม การจดัเก่ียวกบัศาสนพิธีต่างๆ เพื่อรักษา
พิธี และวฒันธรรมทางศาสนา ตลอดถึงการให้ธรรมทานหรือการสนทนาธรรมแก่คนในชุมชน และ
สังคม 
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5.4.5 การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสน
สมบติัของวดัดว้ยการรักษาซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่งศาสนวตัถุ และศาสนสถานท่ีมีอยูเ่ดิมให้มัน่คง
ถาวรและก่อสร้างเพิ่มเติมให้เหมาะกบัศาสนสมบติั ซ่ึงจ าเป็นต่อการด ารงพระพุทธศาสนาใหม้ัง่คง 

5.4.6 การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการสาธารณประโยชน์เพื่อ
ช่วยเหลือเก้ือกูลแก่คนในชุมชน และสังคม โดยการจดักิจกรรมอนัเป็นสาธารณสมบติัหรือสาธารณ
กุศลเพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่คนในชุมชน และเพื่อการพฒันาสังคม 
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บทที ่2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นหลกัของทฤษฎี แนวคิด
และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทของพระสังฆาธิการในการปกครองคณะสงฆ ์ดงัมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารคณะสงฆ ์
2.  หลกัการทัว่ไปเก่ียวบริหารคณะสงฆ ์ 

2.1  การวางแผน 
2.2  การจดัองคก์าร 
2.3  การบริหารงานบุคคล 
2.4  การวนิิจฉยัสั่งการ 
2.5  การควบคุม 
2.6  การประสานงาน 
2.7  การเสนอรายงาน 

3.  แนวคิดและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท 
3.1  แนวคิดเก่ียวกบับทบาท 
3.2  ความหมายของบทบาท 
3.3  ทฤษฎีเก่ียวกบับทบาท 

4.  ประวติัความเป็นมาของพระสังฆาธิการ 
5.  บทบาทหนา้ท่ีหลกัของพระสังฆาธิการต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์

 
1.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารคณะสงฆ์ 

ความหมายของการบริหาร 
ค าวา่ การบริหาร ไดมี้นกับริหารหลายท่านใหค้  านิยามหรือความหมายแตกต่างกนั

ออกไป แต่โดยสรุปแลว้ มกัจะใชค้  า 2 ค  าแทนกนั ค าวา่ การบริหาร ใชค้  าวา่ Administration กบัค าวา่  
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Management โดยแยกใชต้ามความหมายนิยม คือ Administration ใชค้  าการบริหารงานในองคก์ารราชการ 
และใชค้  าวา่ Management กบักบับริหารหรือการจดัการในองคก์ารธุรกิจมากกวา่ในราชการ ส าหรับนกั
บริหารทั้งในและนอกประเทศก็ไดใ้ห้ค  านิยามและความหมายของการบริหารไว ้(กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมการศาสนา, 2528) ดงัน้ี 

ติณ  ปรัชพฤทธ์ิ และ อิสระ  สุวรรณพล กล่าวว่า การบริหารประกอบด้วยลักษณะ 2 
ประการ คือ มีวตัถุประสงคแ์ละมีความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ 

ดรัคเคอ (Drucker) ไดใ้ห้ความหมายเชิงพฤติกรรมว่า การบริหาร คือศิลปะในการท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมพงษ์  เกษมสิน ไดก้ล่าวสรุปไวว้่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอา
ทรัพยากร (Administration Resource) มาประกอบเป็นกระบวนการบริหาร (Process of Administration) 
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ไซมอน (Simon) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึงการท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
ร่วมมือกนัปฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวร่้วมกนั 
 
2.  หลกัการทัว่ไปเกี่ยวกบับริหารคณะสงฆ์  

จากแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการบริหาร ส าหรับการบริหารคณะสงฆน์ั้น
ได้ใช้หลักการบริหารตามทฤษฎีดังกล่าวท่ีส าคัญตามค าย่อในภาษาอังกฤษท่ีว่า POSDCCR 
(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2528) คือ 

2.1  การวางแผน (Planning) 
2.2  การจดัองคก์ารหรือการจดัรูปงาน (Organizing) 
2.3  การบริหารบุคคล (Staffing) 
2.4  การวนิิจฉยัสั่งการ (Directing) 
2.5  การควบคุม (Controlling) 
2.6  การประสานงาน (Coordinating) 
2.7  การเสนอรายงาน (Reporting) 
ซ่ึงหลกัการดงักล่าวน้ี สามารถอธิบายโดยสังเขปได ้ดงัต่อไปน้ี 
2.1  การวางแผน 

การวางแผน หมายถึง การน าเอาสถิติข้อมูลประสบการณ์การบริหาร เพื่อหา
แนวทางการเตรียมหลกัการและวิธีการด าเนินการปฏิบติังานตามนโยบายอยา่งรอบคอบ ให้เป็นไป
ตามวตัถุประสงคท์ั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การวางแผนจึงมีความส าคญัต่อการบริหารงานทุกประเภท เพราะถา้หากขาดการ
วางแผนแลว้ยากท่ีภารกิจทุกชนิดจะด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและด าเนินไปในทิศทางท่ี
ตอ้งการได้ การวางแผนจะช่วยให้การท างานถูกต้องตามวตัถุประสงค์ และส่งผลช่วยให้มีการ
ประสานงานทุกหน่วยโดยไม่ตอ้งปฏิบติังานซ ้ าซ้อนและขดัแยง้กนั ดงันั้นการวางแผนจึงเป็นตวั
แปรตวัหน่ึงของกระบวนการบริหาร (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) 

ในการวางแผนน้ีพระพุทธเจา้ทรงก าหนดวตัถุประสงคส่์วนบุคคล เพื่อให้สมาชิก
ใหม่ไดป้ฏิบติัในทิศทางเดียวกนั พระองคท์รงประสงคใ์ห้ผูบ้วชในพระพุทธศาสนามีเป้าหมายแบบ
เดียวกนั ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากรณีท่ีทรงประทานการอุปสมบทแก่ท่านอญัญาโกณฑญัญะ พระภิกษุรูป
แรกในพระพุทธศาสนาดว้ยพุทธด ารัสวา่ “เธอจงเป็นพระภิกษุมาเถิด ธรรมอนัเรากล่าวดีแลว้ เธอจง
ประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อท าท่ีสุดแห่งทุกขโ์ดยชอบเถิด” จะเห็นไดว้า่ในพุทธด ารัสน้ี มีการกล่าวถึง
วตัถุประสงคข์องการอุปสมบทไวช้ดัเจนวา่ “เธอจงประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อท าท่ีสุดแห่งทุกข์โดย
ชอบเถิด” นัน่หมายถึงว่าให้สมาชิกปฏิบติัให้หลุดพน้ทุกข์ส่วนตวั หรือแนะน าคนอ่ืนให้หลุดพน้
จากทุกข ์อนัเป็นเป้าหมายของการด าเนินชีวติ (พระธรรมโกศาจารย ์ ประยรู ธมฺมจิตฺโต, 2549) 

2.2  การจัดองค์การ 
การจดัองคก์ารหรือการจดัรูปงาน หมายถึง การจดัรูปงานและโครงสร้างการแบ่ง

หนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งต่างๆ รวมถึง การก าหนดคุณสมบติัของบุคคลท่ีจ าเป็นส าหรับ
ต าแหน่งภายในองคก์ารตามความถนดั และตามความรับผิดชอบในการปฏิบติังานอยา่งชดัแจง้ใน
เชิงวชิาการดว้ย 

ส าหรับคณะสงฆ์ พระพุทธเจา้ทรงก าหนดให้พระภิกษุตอ้งเคารพกนัตามล าดบั
พรรษา  ผูบ้วชหลงัตองแสดงความเคารพต่อผูบ้วชก่อน คณะสงฆไ์ดมี้การบริหารกนัมาในรูปแบบ
อาจารยป์กครองศิษยห์รือพ่อปกครองลูก โดยปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินัยเป็นส าคญั ในการจดั
ระเบียบการบริหาร โดยให้อ านาจบญัญติัหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการงานของคณะสงฆ์ตาม
ความเหมาะสม ต่อมาฝ่ายบ้านเมืองจึงเข้ามามีบทบาทช่วยอุปถัมภ์ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) 

2.3  การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล เป็นการสรรหา การรับสมคัร การสัมภาษณ์ การคดัเลือก 

การบรรลุ การฝึกอบรมบุคลากรใหเ้ขา้ในในวธีิปฏิบติังาน 
ส าหรับการบริหารบุคลากรของคณะสงฆ์ เป็นกระบวนการท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ี

พระสังฆาธิการผูห้วงัความส าเร็จในการบริหาร ตอ้งปฏิบติัตามหลกัพระธรรมวินยั ในการบริหาร
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ภารกิจและจ าเป็นท่ีจะตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ใหม่อยูเ่สมอ  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารคณะสงฆใ์หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) 

ส าหรับการบริหารงานบุคคลในพระพุทธศาสนา เร่ิมตั้งแต่การรับคนเขา้มาบวชท่ี
ตอ้งมีการกลัน่กรองโดยคณะสงฆ ์พระพุทธเจา้ทรงมอบหมายความเป็นใหญ่ให้คณะสงฆใ์นการท า
พิธีอุปสมบทแก่กุลบุตร พระเถระผูเ้ป็นประธานในพิธีอุปสมบท เรียกวา่ พระอุปัชฌาย ์การรับคน
เขา้มาอุปสมบทตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเอกฉันท์จากคณะสงฆ์ ซ่ึงประชุมพร้อมกนัในอุโบสถท่ี
ประกอบพิธีอุปสมบท 

เม่ือบวชเขา้มาในพระพุทธศาสนาแล้ว พระบวชใหม่ (พระนวกะ) จะตอ้งได้รับ
การฝึกอบรมและการศึกษาเล่าเรียนจากพระอุปัชฌาย ์โดยอยู่ภายใตก้ารปกครองดูแลของท่าน
จนกวา่จะมีพรรษาครบ 5 ดงันั้น กระบวนการฝึกอบรมพระบวชใหม่จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะ
ก่อให้เกิดระบบการศึกษาในวดั ซ่ึงต่อมาได้พฒันาเป็นมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนาท่ีส าคญัใน
อินเดีย เช่น มหาวทิยาลยันาลนัทา (พระธรรมโกศาจารย ์ประยรู  ธมฺมจิตฺโต, 2549) 

ระบบการศึกษา ในพระพุทธศาสนา เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการพฒันาบุคลากร
ตราบใดท่ีบุคลากรนั้นยงัไม่บรรลุเป็นพระอรหันต ์ เขาผูน้ั้นยงัตอ้งไดรั้บการศึกษาอบรมตลอดไป 
เรียกว่าเป็นเสขะ คือ ผูย้งัตอ้งศึกษา ต่อเม่ือส าเร็จการศึกษาเป็นพระอรหันต์แล้ว จึงเรียกว่าเป็น
อเสขะ คือผูไ้ม่ตอ้งศึกษา (พระธรรมโกศาจารย ์ประยรู  ธมฺมจิโต, 2549) 

2.4  การวนิิจฉัยส่ังการ 
การวินจัฉยัสั่งการ คือ การเลือกเอาทางใดทางหน่ึง ในจ านวนทางท่ีมีให้เลือกเป็น

จ านวนมาก  การตดัสินใจสั่งการนบัวา่เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในกระบวนการบริหารทั้งหมด เพราะวา่
บรรดากระบวนการต่างๆ ลว้นแต่ด าเนินไปเพื่อช่วยและสนบัสนุนการตดัสินใจสั่งการทั้งส้ิน 

ในการตดัสินใจดา้นการบริหารของพระสังฆาธิการ จะตอ้งาอาศยัพระธรรมวินยั 
ตวับทกฎหมาย ระเบียบ กฎ และขอ้บงัคบั ตลอดทั้งแนวนโยบาย และระเบียบประเพณีท่ีเคยปฏิบติั
มา ฉะนั้น การตดัสินใจจึงหมายถึง การอ านวยการสั่งการช้ีแนะงานให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอด ทั้งติดตามค าสั่งช้ีนั้น และในการ
สั่งงานซ่ึงตดัสินใจสั่งการลง พระสังฆาธิการจะตอ้งอาศยัขอ้มูล ขอ้เท็จจริงตลอดจนความคิดเห็น
บุคคลหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวทางในการพิจารณา การสั่งการจะด าเนินไปในทิศทางอนัเป็น
จุดหมายของหน่วยงานนั้นๆ ตอ้งใชเ้ทคนิคกลวธีิใหเ้กิดแรงจูงใจ การติดต่อส่ือความคิด และการท า
ให้เกิดงานข้ึน จึงจะตอ้งท าให้การปฏิบติังานของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังาน
ตามค าสั่ง (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2528) 
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2.5  การควบคุม 
การควบคุมเป็นกิจกรรมของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท างานให้ได้คุณภาพท่ีตอ้งการ

โดยถือหลักปรัชญาท่ีว่า “คุณภาพใส่เข้าไปในผลงานระหว่างกระบวนการท างาน ไม่ใช่การ
ตรวจสอบชั้นสุดท้าย” ดังนั้น การควบคุมคุณภาพจึงหมายถึง การส่งเสริมและการเสริมสร้าง
คุณภาพทุกขั้นตอน 

การควบคุมแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ไดคุ้ณภาพตามวตัถุประสงคน์ั้น เป็นหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบของทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง มิใชเ้ป็นหนา้ท่ีของคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ดว้ยเหตุน้ี
การควบคุมคุณภาพ คือการท างานเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการสูญเปล่า ป้องกนัไม่ใหท้  างานผดิไปจาก
ขอ้ก าหนด หาทางลดปริมาณการสูญเสีย เพิ่มปริมาณการท างานและเพิ่มคุณภาพใหดี้อยูต่าลอดเวลา 
หาทางแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการท างาน (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) 

การก ากบัดูและเป็นการควบคุมสมาชิกภายในองค์กร ให้ปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อบรรลุ
ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้พระพุทธเจา้ทรงให้ความส าคญัแก่การก ากบัดูแลคณะสงฆ์เป็นอยา่งยิ่ง 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ทรงบญัญติัพระวินัย เพื่อให้พระสงฆ์ใช้เป็นมาตรฐานควบคุมประพฤติให้เป็น
แบบเดียวกนั พระพุทธเจา้ทรงให้เหตุผลในการบญัญติัพระวินยัไว ้10 ประการ เช่น เพื่อความผาสุก
แห่งคณะสงฆ ์เพื่อข่มบุคคลผูไ้ม่มีความละอาย เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความเส่ือมเสียทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต เพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนา (พระธรรรมโกศาจารย ์ประยรู  ธมฺมจิตฺโต, 2549) 

2.6  การประสานงาน 
การประสานงาน หมายถึง การประสานแนวคิด พฤติกรรมของตนเองและเพื่อ

ร่วมงานผสมผสานกลมกลืนกนั ไม่ขดัหรือแยง้และซ ้ าซ้อนกนั เพื่อประสานประโยชน์ของการ
ปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั การประสานงานจึงเป็นการสร้างวิธีท างานร่วมกนัในหมู่คณะ
เดียวกนั หรือหมู่คณะท่ีเก่ียวขอ้ง มีการกระท าระหว่างกนักบัเพื่อนร่วมงานหรือบุคลากรภายนอก
เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ในอนัดีต่อกนั (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) ส าหรับคณะสงฆ์
ตอ้งมีการประสานงานกนัระหว่างพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ระดบับนลงไปสู่ระดบัล่างและระดบัล่าง
ข้ึนมาสู่ระดบับน 

2.7  การเสนอรายงาน 
การเสนอรายงานจะเป็นการเสนอด้วยวาจาและบันทึกเป็นหลักฐานในการ

ด าเนินการ พร้อมกับเสนอแนะปัญหาและสถิติข้อมูลท่ีแท้จริงต่อผูบ้งัคบับัญชา ตลอดทั้งการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ส าหรับพระสังฆาธิการซ่ึงเป็นผูบ้ริหารงาน
คณะสงฆ ์ควรน าหลกัและวิธีการปฏิบติัดงักล่าวไปปรับปรุงใชใ้นการคณะสงฆก์็จะเป็นประโยชน์
ต่องานการคณะสงฆเ์ป็นอยา่งยิง่ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, 2528) 



11 

 

11 

หลกัการบริหารดงักล่าวมาแลว้นั้น เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริหารคณะสงฆ ์
เน่ืองจากคณะสงฆ์มีภารกิจท่ีต้องท าร่วมกนั ดงันั้น เพื่อให้การปฏิบติังานมีคุณภาพเป็นไปตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงตอ้งอาศยัหลกัการบริหาร 
 
3.  แนวคิดและความหมายทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท 

3.1  แนวคิดเกีย่วกบับทบาท 
บทบาทเป็นส่ิงท่ีบุคคลจะตอ้งปฏิบติัให้สอดคล้องกบัต าแหน่งหน้าท่ีการงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย หรือตามภาระหนา้ท่ีท่ีถูกก าหนดข้ึน ทั้งน้ีบุคคลแต่ละคนอาจจะมีบทบาทไดห้ลาย
อยา่งตามสถานะของตน เช่น เม่ืออยูใ่นครอบครัว ก็มีบทบาทเป็นพอ่ แม่ ลูก เม่ือยูใ่นสถานท่ีท างาน
ก็มีบทบาทไปตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่ คนๆ หน่ึง
จะมีหลายบทบาท ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบับทบาทนั้นๆดว้ย 

อลัพอร์ท (Allport) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบับทบาทดงัน้ีการแสดงบทบาทของบุคคล
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวของต่อไปน้ี 

1. บทบาทท่ีสังคมคาดหวงั (Role Expectation) หมายถึง บทบาทท่ีสังคมคาดหวงั
ใหบุ้คคลปฏิบติัตามความคาดหวงัท่ีก าหนดโดยสังคมและสถานภาพท่ีบุคคลนั้นครองอยู ่

2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ในบทบาทของ
ตนเองว่าควรจะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนไดต้ามการ รับเน้นซ่ึง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของบุคคลนั้นเอง โดยท่ีการรับรู้ในบทบาทและความตอ้งการ
ของบุคคลก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะฐานของบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวติและค่านิยมของบุคคลท่ีสวม
บทบาทนั้น 

3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation)  จะเกิดข้ึนเ ม่ือความ
สอดคลอ้งของบทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและบทบาทท่ีตนรับอยู ่การไดย้อมรับบทบาท
เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความเขา้ใจในบทบาทและการส่ือสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ีเพราะ
บุคคลจะไม่ได้ยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แมว้่าจะได้รับการคดัเลือกหรือถูกแรงผลกัดันจาก
สังคมให้รับต าแหน่งและมีบทบาทหน้าท่ีปฏิบติัตาม เพราถา้หากบทบาทท่ีได้รับนั้นท าให้ได้รับ
ผลเสียหายหรือเสียประโยชน์  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้ขดักบัความตอ้งการหรือค่านิยมของบุคคลนั้น  
ผูค้รองต าแหน่งอยูก่ลบัพยายามหลีกเล่ียงบทบาทนั้น ไม่ยอมรับบทบาทนั้นๆ 

4. การปฏิบัติบทบาทหน้าท่ีของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทของ
เจา้ของสถานท่ีแสดงความจริง (Actual Role) ซ่ึงอาจเป็นการแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงัหรือ
เป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวงัของตนเอง การท่ีบุคคลใดจะปฏิบติัตาม
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บทบาทหน้าท่ีได้ดีเพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคลท่ีได้ครอง
ต าแหน่งนั้นอยู่ เน่ืองจากความสอดคล้องกบับทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและการรับรู้
บทบาทของตนเอง  

พวงเพชร  สุรัตนกวีกล (2542: 65-66) ไดใ้ห้แนวคิดเก่ียวกบับทบาทดงัน้ี บทบาท
เป็นรูปธรรมเห็นไดจ้ากการกระท าท่ีแสดงออกมา บทบาทมี 3 ดา้น คือ 

1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Role) ไดแ้ก่ บทบาทอนัก าหนดไวต้ามความคาดหวงั
ของบุคคลทัว่ไปในสังคมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติั เป็นแบบฉบบัท่ีสมบูรณ์ ซ่ึงผูท่ี้มีสถานภาพ
นั้นๆ ควรกระท า แต่อาจมีใครหรือไม่มีใครท าตามนั้นก็เป็นได ้

2. บทบาทท่ีบุคคลเขา้ใจหรือรับรู้ (Perceived Role) เป็นบทบาทอนับุคคลคาดคิด
ดว้ยตนเองวา่ควรเป็นอยา่งไร ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัทศันคติ ค่านิยม บุคลิกภาพ และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลดว้ย 

3. บทบาทท่ีแสดงออกจริง (Actual Role) เป็นการกระท าท่ีบุคคลปฏิบติัจริงข้ึนอยู่
กบัเหตุการณ์เฉพาะหนา้ในขณะนั้นดว้ย ท าใหก้ารแสดงบทบาทแตกต่างออกไป 

ณรงค ์ เส็งประชา (2541: 136-137) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบับทบาทดงัน้ี บทบาท คือ 
พฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามสถานภาพ บทบาทเป็นพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดและคาดหมายให้บุคคล
ตอ้งกระท าตามหน้าท่ี เช่น เป็นครูตอ้งสอนนกัเรียน เป็นต ารวจตอ้งพิทกัษส์ันติราษฎร์ ทหารตอ้ง
เป็นร้ัวของชาติ บุตรตอ้งเช่ือฟังบิดามารดาเป็นตน้ เม่ือคนเราติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นมากข้ึน ย่อม
จะตอ้งแสดงบทบาทหลายบทบาทมากข้ึนตามคู่บท หรือตามสถานภาพอนัเกิดจากความสัมพนัธ์
อ่ืนๆและบางคร้ังบทบาทท่ีเกิดข้ึนอาจเกิดความขดัแยง้กนัได ้เช่น ขณะท่ีเราจะแสดงบทบาทเป็น
ผู ้บังคับบัญชา แต่ผู ้อยู่ใต้บังคับบัญชาในหน่วยราชการท่ีเขารับผิดชอบเป็นบิดาของเขา ใน
สถานการณ์น้ีท่ีเป็น บุตรเขาตอ้งเช่ือฟังบิดา ตอ้งเคารพบิดา ดงันั้นในกรณีเช่นน้ียอ่มท าใหเ้กิดความ
อึดอดัใจและจ าเป็นตอ้งหาทางเลือกในการปฏิบติั ลกัษณะเช่นน้ีจะเป็นปัญหาท่ีเกิดจากบทบาท
ขัดแยง้กัน เม่ือบุคคลได้ด ารงต าแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามต าแหน่งนั้นๆ
ต าแหน่งเดียวกนั แต่ผูด้  ารงต าแหน่งคนละคนอาจเป็นบทบาทต่างกนัไป เพราะต่างคนต่างมีนิสัย  
ความคิด ความสามารถ การอบรม ก าลงัใจ มูลเหตุจูงใจ ความพอใจในสิทธิหนา้ท่ี สภาพของจิตใจ 
และร่างการท่ีเหมือนกนั ฉะนั้น บทบาทจึงเป็นเพียงรูปการ (Aspect) ทางพฤติกรรมของต าแหน่ง 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบับทบาทท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัน้ี บทบาทเป็น 
แบบแผนพฤติกรรม หรือการไดก้ระท าต่างๆ ของบุคคลท่ีสังคมคาดหวงั หรือก าหนดใหก้ระท าโดย
จะมีความเก่ียวเน่ืองกบัอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิซ่ึงข้ึนอยูก่บัฐาน หรือต าแหน่งทางสังคมของบุคคล
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นั้น ซ่ึงจะเป็นตวัก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นๆ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติั หากบุคคลท่ีสังคม
คาดหวงันั้นไม่ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีตามท่ีไดด้ ารงต าแหน่งก็จะไม่ไดก้ารยอมรับจากสังคม 

3.2  ความหมายของบทบาท 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542: 602) ไดอ้ธิบายค าวา่ บทบาท หมายถึง 

การท าหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้ 
สงวนศรี  วรัิชชยั (2547: 33) ให้ความหมายบทบาทว่ า  หมาย ถึง  รูปแบบ

พฤติกรรมประจ าต าแหน่ง ซ่ึงประกอบดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของต าแหน่ง เม่ือบุคคลด ารงต าแหน่งก็
ตอ้งแสกงพฤติกรรมตามระบุวา่เป็นบทบาทของต าแหน่งนั้น 

ปราชญา  กลา้ผจญ (2540: 33) ได้ให้ความหมายบทบาทไวว้่า บทบาท หมายถึง 
ส่ิงท่ีบุคคลจะตอ้งปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัต าแหน่งหรือหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นการ
แสดงพฤติกรรมตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ของผูท่ี้มอบหมายอ านาจนั้น 

ยนต ์ ชุ่มจิต (2530: 34) ได้ให้ความเห็นว่า  บทบาท หมายถึง  ภาระ ท่ีต้อง
รับผิดชอบตามสถานภาพของแต่ละบุคคล เช่น เป็นพ่อแม่ นอกจากจะเล้ียงดูให้ลูกเติบโตแล้ว 
จะตอ้งมีบทบาทในการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ป้องกนัมิให้ลูกท าความชัว่หรือดูแลทุกข์สุขอ่ืนๆ 
ส่วนครูจะตอ้งมีบทบาทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เช่น ช่วยเหลือนกัเรียนท่ี
ขาดแคลนเส้ือผา้ อาหาร ส่งเสริมและพฒันาจริยธรรมของนกัเรียนและดูแลรักษาสุขภาพอนามยั
ของเด็กๆ 

สุชา  จนัทร์หอม (2522: 29) ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย เ ก่ี ย ว กั บ บ ทบ า ท น้ี  เ ป็ น
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือหน้าท่ีท่ีสังคมไดก้ าหนดไวใ้ห้บุคคลในสถานภาพต่างๆ ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติั บทบาทในสังคมของบุคคลจึงแตกต่างกนัไปตามสถานภาพของเขา เช่น บทบาท
ของครู อาจารย ์สังคม ก าหนดไวว้า่ครูอาจารยจ์ะตอ้งประสิทธ์ิประสาทวชิาการใหแ้ก่ศิษย ์อบรมให้
ศิษยเ์ป็นผูมี้ความรู้มีกิริยามารยาทดี และเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ครูจึงตอ้งคอยดูแล
สอดส่องความประพฤติของศิษย ์และใหค้วามช่วยเหลือศิษยต์ลอดจนเมตตาศิษยข์องตนอยา่งเตม็ท่ี 

บูม และ เซลสติก (กรรณิกา  ขวญัอารีย,์ 2535: 12) ได้แบ่ งบทบาทของคนใน
สังคมไว ้ดงัน้ี 

1. บทบาทท่ีก าหนดไวห้รือบทบาทตามอุดมคติ (the socially prescribed or ideal 
role) เป็นบทบาทตามอุดมคติท่ีก าหนดสิทธิ และหนา้ท่ีของต าแหน่งไว ้



14 

 

14 

2. บทบาทท่ีควรกระท า (perceived role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือวา่ ควรจะ
กระท าในหน้าท่ีของต าแหน่งนั้นๆ  ซ่ึงอาจจะไม่ตรงตามบทบาทอุดมคติทุกประการ และอาจ
แตกต่างกนัไปแต่ละบุคคลก็ได ้

3. บทบาทท่ีกระท าจริง (the performed role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลไดก้ระท าจริง
ตามความเช่ือ ความคาดหวงั ตลอดจนการกดดนั และโอกาสท่ีจะกระท าในแต่ละสังคมในช่วงเวลา
หน่ึงๆ 

สุพตัรา  สุภาพ (2538: 73) ให้ความหมายของบทบาทวา่ บทบาท คือ พฤติกรรมท่ี
คาดหวงัส าหรับผูท่ี้อยูใ่นสถานภาพต่างๆ วา่จะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เป็นบทบาทท่ีคาดหวงัโดยกลุ่ม
คน หรือสังคม เพื่อท าให้คู่สัมพนัธ์มีการกระท าระหวา่งกนัทางสังคมไว ้รวมทั้งสามารถคาดการณ์
พฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนได ้

สรุปไดว้า่ บทบาท หมายถึง การปฏิบติังานตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย
ใหรั้บผดิชอบ โดยปฏิบติังานใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของกลุ่มคนหรือสังคม 

3.3  ทฤษฎเีกีย่วกบับทบาท 
บทบาทเป็นแนวความคิดในการอธิบายพฤติกรรมท่ีควบคู่กบัฐานะต าแหน่งเป็น

หน้าท่ีของต าแหน่ง ผูใ้ดสวมต าแหน่งนั้นก็จะมีหน้าท่ีตามต าแหน่งนั้นดว้ย ส่วนบทบาทเป็นการ
ประพฤติปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ีตามต าแหน่งท่ีบุคคลจะตอ้งปฏิบติัตามต าแหน่งนั้นๆ 

สัมพนัธ์  เตชะอธิกะ และคณะ (2537) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีเก่ียวกบับทบาทและ
พฤติกรรมของมนุษยไ์ว ้3 ประเภท คือ 

1. บทบาทท่ีถูกก าหนดข้ึน เป็นบทบาทตามต าแหน่งหนา้ท่ีสิทธิทางสังคม 
2. บทบาทท่ีถูกคาดหวงัเป็นบทบาทท่ีอยู่ในระดบัความคิดส่วนบุคคลหรือเป็น

ความหวงัของสังคมท่ีตอ้งให้บุคคลแสดงบทบาทตามต าแหน่งหน้าท่ี รวมทั้งความคาดหวงัของ
ตนเองแสดงพฤติกรรมตามความคาดหวงั 

3. บทบาทท่ีเป็นจริงเป็นบทบาทท่ีเจา้ของต าแหน่งหนา้ท่ีตามสถานภาพแสดงจริง 
ซ่ึงอาจเป็นบทบาทท่ีสังคมคาดหวงัหรือเป็นบทบาทท่ีตนเองคาดหวงัหรือเป็นบทบาทท่ีถูกก าหนด
หรืออาจจะไม่เป็นไปตามทั้งบทบาทท่ีถูกก าหนดและบทบาทท่ีถูกคาดหวงัก็ได ้

การท่ีคนเราอยูร่่วมกนัในชุมชนหน่ึงๆ นั้น ยอ่มมีการปฏิสัมพนัธ์กนั พึ่งพาซ่ึงกนั
และกนั ต่างมีหน้าท่ี สถานะและมีบทบาทแตกต่างกันไป บทบาทและสถานภาพเกิดจากการมี
ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม และการแบ่งงานกนัท าตามต าแหน่งหนา้ท่ีในสังคม ดงันั้น องคก์รทางสังคม
จะประกอบด้วยบทบาท จึงเป็นการก าหนดแนวทางการกระท าของแต่ละบุคคลในสังคมตาม
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ต าแหน่งท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในสถานภาพท่ีบุคคลนั้นได้รับ ท าให้เกิดบทบาทตามต าแหน่งเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมท่ีถูกก าหนดข้ึนจากต าแหน่ง ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีสังคมคาดหวงั 

โคเฮน (Cohen) (1979) ได้กล่าวทฤษฎีเ ก่ียวกับ “บทบาท” ไว้ว่า  หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีถูกคาดหวงัโดยผูอ่ื้น ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งนั้นจะตอ้งปฏิบติั และยงัให้ค  าอธิบายเร่ือง
ความหมายซ่ึงสรุปไดว้า่ เป็นบทบาทท่ีถูกก าหนด (prescribed role) ถึงแมว้า่บุคคลบางคนจะไม่ได้
ประพฤติปฏิบติัตามบทบาทท่ีคาดหวงัโดยผูอ่ื้น แต่เรา ก็ยงัคงยอมรับวา่บุคคลจะตอ้งปฏิบติัไปตาม
บทบาทท่ีสังคมก าหนดไว ้และส่วนบทบาทท่ีปฏิบติัจริง (enacted role) เป็นวธีิการท่ีบุคคลไดแ้สดง
หรือปฏิบติัออกมาจริงตามต าแหน่งของเขา ส่วนความไม่ต้องกันของบทบาทท่ีถูกก าหนดกับ
บทบาทท่ีปฏิบติัจริงนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก  

1.  บุคคลขาดความเขา้ใจในส่วนร่วมของบทบาทท่ีตอ้งการ 
2.  บุคคลไม่เห็นดว้ย หรือไม่ลงรอยกบับทบาทท่ีถูกก าหนด 
3.  บุคคลไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
บลูม และ เซลนิค (Broom &Selnick) (1977) ไดก้ล่าวทฤษฎีเก่ียวกบั “บทบาท” ไว้

ดงัน้ี 
1. บทบาทท่ีก าหนดไวห้รือบทบาทในอุดมคติ(socially prescribed or ideal role) 

เป็นบทบาทตามอุดมคติท่ีก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของต าแหน่ง 
2. บทบาทท่ีควรกระท า (perceived role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือวา่ ควรจะ

กระท าหนา้ท่ีของต าแหน่ง โดยอาจจะไม่ตรงกบับทบาทในอุดมคติทุกประการ และอาจแตกต่างกนั
ไปในแต่ละบุคคล 

3. บทบาทท่ีกระท าจริง (preformed role) เป็นบทบาทท่ีบุคคลกระท าไปจริงตาม
ความเช่ือความคาดหวงั ตลอดจนความกดดัน และโอกาสท่ีจะกร าท าในแต่ละสังคม ในช่วง
ระยะเวลาหน่ึง 

ลินตนั (Linton) (1930 อา้งถึงใน สุภา สกุลเงิน (2545) เป็นนกัมานุษยวทิยาคนแรก 
ท่ีไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบัในเร่ืองฐานะต าแหน่ง (status) และบทบาท (role) ของฐานะต าแหน่ง
นั้น Linton กล่าวไวว้า่สังคมตั้งอยูบ่นรากฐานของการปฏิบติัตอบโตข้องคนในสังคมนั้น (reciprocal 
behavior) ถา้หากคนไม่มีการกระท าตอบโตแ้นวคิดในเร่ืองฐานะต าแหน่ง และบทบาทจะไม่เกิดข้ึน 
Linton เห็นว่าฐานะต าแหน่งเป็นนามธรรม หมายถึง ต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีอยู่ในรูปแบบหน่ึง (a 
particular pattern) ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองท่ีก าหนดบทบาทของต าแหน่งนั้นๆ ได้ว่าจะมีภารกิจหน้าท่ี
อยา่งไร เพราะฉะนั้น ต าแหน่งจึงเป็นส่ิงท่ีคู่กบับทบาท นอกจากนั้น Linton ยงัไดจ้  าแนกชนิดของ
ฐานะต าแหน่งออกเป็น 2 ชนิด คือ  
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1.  ฐานะต าแหน่งท่ีไดม้าโดยก าเนิด (ascribed status) 
2.  ฐานะต าแหน่งท่ีไดม้าโดยกระท า (achieved status) 
อลัพอร์ท (Allport) (1973) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัทฤษฎีการแสดงบทบาทของบุคคลว่า  

ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี  
1. บทบาท่ีสังคมคาดหวงั (Role Expectation) คือ บทบาทท่ีสังคมคาดหวงัให้

บุคคลปฏิบติัตามความคาดหวงัท่ีก าหนดโดยกลุ่มสังคมและโดยสถานภาพท่ีบุคคลนั้นๆ ครองอยู ่
2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ในบทบาทของ

ตนเองว่าควรจะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนไดต้ามการ รับเน้นซ่ึง
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัความตอ้งการของบุคคลนั้นเอง โดยท่ีการรับรู้ในบทบาทและความตอ้งการ
ของบุคคลก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะฐานของบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวติและค่านิยมของบุคคลท่ีสวม
บทบาทนั้น 

3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation) จะเกิดข้ึนเม่ือความสอดคล้อง
ของบทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและบทบาทท่ีตนรับอยู ่การไดย้อมรับบทบาทเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ความเข้าใจในบทบาทและการส่ือสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ีเพราะบุคคลจะไม่ได้ยินดี
ยอมรับบทบาทเสมอไป แมว้า่จะไดรั้บการคดัเลือกหรือถูกแรงผลกัดนัจากสังคมให้รับต าแหน่ง และมี
บทบาทหน้าท่ีปฏิบติัตาม เพราถ้าหากบทบาทท่ีได้รับนั้นท าให้ได้รับผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถา้ขดักบัความตอ้งการหรือค่านิยมของบุคคลนั้น ผูค้รองต าแหน่งอยู่กลบัพยายาม
หลีกเล่ียงบทบาทนั้น ไม่ยอมรับบทบาทนั้นๆ 

4. การปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทของเจา้ของ
สถานท่ีแสดงความจริง (Actual Role) ซ่ึงอาจเป็นการแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงัหรือเป็นการ
แสดงบทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวงัของตนเอง การท่ีบุคคลใดจะปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีไดดี้เพียงใดนั้น ข้ึนอยู่กบัระดบัการยอมรับบทบาทนั้นๆ ของบุคคลท่ีไดค้รองต าแหน่งนั้นอยู่ 
เน่ืองจากความสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง 

สุพตัรา  สุภาพ (2540) ไดก้ล่าวทฤษฎีเก่ียวกบั บทบาท (Role) คือ การปฏิบติัตาม
สิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพ (ต าแหน่ง) เช่น มีต าแหน่งเป็นพ่อ บทบาท คือ ตอ้งเล้ียงดูลูก เป็นครู 
บทบาท คือ สั่งสอน อบรมนกัเรียนใหดี้ เป็นคนไข ้บทบาท คือ ปฏิบติัตามหมอสั่ง 

จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาท ดงักล่าว สรุปไดว้า่ บุคคลในสังคมตอ้งมีบทบาทและ
สถานภาพในสังคม อันเกิดจากต าแหน่งหน้าท่ีการงานในสังคม บทบาทของแต่ละคนจะมี
ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บทบาทจึงเป็นการก าหนดแนวทางการกระท าของบุคคลใน
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สังคมตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในหนา้ท่ีและตามต าแหน่งท่ีไดรั้บ ท าใหบุ้คคลแต่ละต าแหน่ง
จะมีพฤติกรรมอนัเกิดจากต าแหน่งท่ีตนจะตอ้งกระท าและมีบทบาทท่ีสังคมคาดหวงั 
 
4.  ประวตัิความเป็นมาของพระสังฆาธิการ 

4.1  ความหมายของพระสังฆาธิการ 
ค าวา่ พระสังฆาธิการ มาจากค าวา่ สังฆ และ ค าวา่ อธิการ รวมเป็นพระสังฆาธิการ 

แปลตามรูปศพัทว์า่ พระภิกษุผูท้  างานโดยสิทธิขาดในทางคณะสงฆ ์หรือภิกษุผูท้  างานในคณะสงฆ ์
โดยมีอ านาจเต็มตามต าแหน่ง พระสังฆาธิการจึงหมายถึง พระภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งปกครองคณะ
สงฆ ์

จากความหมายขา้งตน้ พระสังฆาธิการ จึงเป็นภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งปกครองคณะ
สงฆต์ามกฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2541) วา่ดว้ยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ โดย
ก าหนดต าแหน่งพระภิกษุด ารงต าแหน่งปกครองคณะสงฆต์ามล าดบัชั้นไว ้อนัไดแ้ก่ ระดบัเจา้คณะ
ใหญ่ เจา้คณะภาค รองเจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ รองเจา้คณะ
อ าเภอ เจา้คณะต าบล รองเจา้คณะต าบล เจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และผูช่้วยเจา้อาวาส พระภิกษุผู ้
ด ารงต าแหน่งดงักล่าวจะมีอ านาจเต็มตามกฎหมายคณะสงฆ ์กฎ มติ ค าสั่งของมหาเถรสมาคม โดย
ครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวดั พระสังฆาธิการจึงมีลกัษณะความเป็นผูน้ าในการ
บริหารงานพระศาสนา โดยใชห้ลกัธรรมในพระพุทธศาสนา 

4.2  ประเภทของพระสังฆาธิการ 
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะ

สงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 ไดร้ะบุประเภทของต าแหน่งพระสังฆาธิการระดบัต่างๆ ซ่ึงจ าแนกได้
ดงัน้ี 

1. เจา้คณะใหญ่ 
2. เจา้คณะภาค  รองเจา้คณะภาค 
3. เจา้คณะจงัหวดั รองเจา้คณะจงัหวดั 
4. เจา้คณะอ าเภอ รองเจา้คณะอ าเภอ 
5. เจา้คณะต าบล  รองเจา้คณะต าบล 
6. เจา้อาวาส  รองเจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส 
เจ้าคณะและเจ้าอาวาสดังกล่าวน้ี เป็นผูท้  างานคณะสงฆ์อย่างมีอ านาจเต็มตาม

กฎหมายและครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวดั ส่วนรองเจา้คณะ รองเจา้อาวาส และ
ผูช่้วยเจา้อาวาส จะมีอ านาจหนา้ท่ีเตม้ตามต าแหน่ง ก็เพราะไดรั้บการมอบหมาย จึงบญัญติันามว่า 
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พระสังฆาธิการ ซ่ึงเทียบไดก้บัขา้ราชการของฝ่ายบา้นเมือง  ส่วนเลขานุการเจา้คณะและเลขานุการ
รองเจา้คณะ ไม่จดัวา่เป็นพระสังฆาธิการ เพราะเป็นแต่เพียงผูท้  าการเลขานุการเท่านั้น 

4.3  ความส าคัญของพระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการเป็นผูป้กครองดูแลคณะสงฆใ์นเขตปกครองและวดัให้เป็นไปตาม

พระธรรมวินยั กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบญัชา
สมเด็จพระสังฆราช มีหนา้หนา้ท่ีควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงามของคณะสงฆ์
จัดการและพัฒนา การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์ให้เป็นไปดว้ยดี พระสังฆาธิการจึงมีความส าคญัในการ
ดูแลพระภิกษุ สามเณร ดูแลวดัให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้พระภิกษุ สามเณร มีจริยาวตัรงดงาม
ประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามพระธรรมวินยั นบัว่าพระสังฆาธิการเป็นผูช่้วยจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืน และพระสังฆาธิการ โดยเฉพาะเจา้อาวาส รองเจา้อาวาส และผูช่้วยเจา้
อาวาสจะตอ้งบ ารุงรักษา จดัการวดัและสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย ปกครองและสอดส่อง
ใหบ้รรพชิตและคฤหสัถท่ี์พ  านกัอยูใ่นวดั ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั และเป็นธุระในการศึกษาอบรม
สั่งสอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์ใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพญ็กุศล 

กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา (2540: 404-410) ระบุถึงความส าคัญของ
พระสังฆาธิการวา่ พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติจะเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปไดก้็ดว้ยอาศยั
พระสังฆาธิการเป็นส าคญั เน่ืองจากพระสังฆาธิการเป็นผูใ้กลชิ้ดประชาชน โดยเฉพาะพระสังฆาธิ
การระดบัเจา้อาวาส ซ่ึงเป็นท่ีเคารพเล่ือมใสศรัทธาของประชาชน ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์เจา้
อาวาสจึงมีอ านาจ หนา้ท่ี ในการบริหารจดัการวดัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเจา้คณะภาค 16 (2547: 46) ไดร้ะบุความส าคญัของพระสังฆาธิการว่า
ดว้ยขบัเคล่ือนการบริหารกิจการคณะสงฆแ์ละพระพุทธศาสนาให้ปฏิบติัถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ทั้ง
งานการศาสนศึกษา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การศึกษาสงเคราะห์ และการสา
ธารณสงเคราะห์ 

ดงันั้น พระสังฆาธิการจึงเป็นพระภิกษุท่ีปฏิบติัภารกิจของพระพุทธศาสนาท่ีจะ
ช่วยสงเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างศรัทธาให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชน
และสร้างความเขม็แขง็ และความมัน่คงของพระพุทธศาสนาดว้ย 
  



19 

 

19 

4.4  การแต่งตั้งและถอดถอนพระสังฆาธิการ 
การแต่งตั้งพระสังฆาธิการในแต่ละชั้นนั้นมีความแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีก็ข้ึนอยู่

กบัความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของแต่ล่ะต าแหน่งและวุฒิภาวะของผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งนั้นๆ วา่
มีความสัมพนัธ์กนัและมีความเป็นไปไดว้่าจะด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับนั้นให้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดีมากน้อยเพียงไร ซ่ึงการแต่งตั้ งพระสังฆาธิการในแต่ละระดับชั้ นนั้ น จะมี
ขอ้พิจารณาดงัน้ี 

พระภิกษุผูด้  ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการ ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป ดงัต่อไปน้ี 
1. มีพรรษาสมควรแก่ต าแหน่ง 
2. มีความรู้ความสามารถแก่ต าแหน่ง 
3. มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวนิยั 
4. เป็นผูฉ้ลาดในการปกครองคณะสงฆ ์
5. ไม่ เ ป็นผู ้มี ร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือมี จิตฟ่ันเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคเร้ือน หรือเป็นวณัโรค ในระยะอนัตรายจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
6. ไม่เคยตอ้งค าวนิิจฉยัลงโทษในอธิกรณ์ท่ีพึงรังเกียจมาก่อน 
7. ไม่เคยถูกถอดถอน หรือถูกปลดจากต าแหน่งใด เพราะความผดิมาก่อน 
มีขอ้ท่ีน่าสังเกตวา่ ท่านยงัมิไดใ้ชค้  าวา่ พระสังฆาธิการ ใชค้  าวา่พระภิกษุ เพราะยึด

หลกัค าวา่ พระภิกษุ อนัเป็นนามบญัญติั เรียกพระโดยรวมตามกฎหมาย ดว้ยเหตุท่ียงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง 
แต่ท่ีก าหนดน้ี ก็เพื่อก าหนดคุณสมบติัผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการดงักล่าวมาแลว้ 

ในการก าหนดคุณสมบติัน้ี เป็นคุณสมบติัหลกัผูท่ี้จะมาด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิ
การ ไม่ว่าจะเป็นชั้นใดๆ ก็ตาม ให้ถือเอาคุณสมบติัตามน้ีเป็นหลกัพิจารณาเป็นเบ้ืองตน้และต้อง
พิจารณาทุกขอ้ ตั้งแต่ขอ้1-7 นัน่เอง เพราะเป็นคุณสมบติัหลกั 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2541) วา่ดว้ยแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ 
ไดก้ าหนดการแต่งตั้งและถอดถอนไว ้ดงัน้ี 

1. การแต่งตั้งเจา้คณะใหญ่ นอกจากจะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปแลว้ จะตอ้งมีพรรษา
พน้30และมีสมณศกัด์ิไม่ต ่ากวา่รองสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราช ทรงแต่งตั้งพระภิกษุ
ผูมี้คุณสมบติัใหด้ ารงต าแหน่งเจา้คณะใหญ่ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 

2. การแต่งตั้งเจา้คณะภาค จะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและจะตอ้งมีพรรษาพน้ 20 
พรรษา และก าลงัด ารงต าแหน่งรองเจา้คณะภาคนั้นมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 2 ปี หรือก าลงัด ารงต าแหน่ง
เจา้คณะจงัหวดัในภาคนั้นมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 4 ปี หรือมีสมณศกัด์ิไม่ต ่ากวา่พระราชาคณะชั้นเทพหรือ
เป็นพระราชาคณะซ่ึงเป็นพระคณาจารยเ์อกหรือเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค การแต่งตั้งเจา้คณะ
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ภาค เป็นหน้าท่ีของเจา้คณะใหญ่พิจารณาคดัเลือกพระภิกษุท่ีมีคุณสมบติัเสนอมหาเถรสมาคม
พิจารณาเพื่อมีพระบญัชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม เจา้คณะภาคจะอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
และอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้

3. การแต่งตั้งเจา้คณะจงัหวดั จะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและจะตอ้งมีพรรษาพน้ 10 
พรรษา กบัมีส านกัอยู่ในเขตจงัหวดันั้น และก าลงัด ารงต าแหน่งรองเจา้คณะจงัหวดันั้นแลว้ไม่ต ่า
กวา่ 2 ปี หรือก าลงัต ารงต าแหน่งรองเจา้คณะอ าเภอในจงัหวดันั้นแลว้ไม่ต ่ากวา่4ปี หรือมีสมณศกัด์ิ
ไม่ต ่ากวา่พระราชาคณะชั้นสามญั หรือเป็นพระคณาจารยโ์ทข้ึนไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ต ่ากวา่  
6 ประโยค การแต่งตั้งเจา้คณะจงัหวดัในภาคใด ให้เจา้คณะภาคนั้นพิจารณาคดัเลือกพระภิกษุผูมี้
คุณสมบติัตามเกณฑ ์เสนอเจา้คณะใหญ่พิจารณา เพื่อมีพระบญัชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม 

4. การแต่งตั้งเจา้คณะอ าเภอ จะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปและจะตอ้งมีพรรษาพน้ 10 
พรรษา กบัมีส านกัอยูใ่นเขตจงัหวดันั้น และก าลงัด ารงต าแหน่งรองเจา้คณะอ าเภอนั้นมาแลว้ไม่ต ่า
กวา่2ปี หรือก าลงัต ารงต าแหน่งเจา้คณะต าบลในอ าเภอนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่4ปีหรือมีสมณศกัด์ิไม่
ต ่ากวา่ชั้นสัญญาบตัร หรือเป้นพระคณาจารยต์รีข้ึนไป หรือมีเปรียญธรรมไม่ต ่ากวา่ 4 ประโยค การ
แต่งตั้งเจา้คณะอ าเภอในจงัหวดัใด ให้เจา้คณะจงัหวดันั้นคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวเสนอเจา้
คณะภาคเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยอนุมติัของเจา้คณะใหญ่ 

5. การแต่งตั้ งเจ้าคณะต าบล นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติทัว่ไปแล้ว จะต้องมี
พรรษาพน้ 5 พรรษา และมีส านกัอยู่ในเขตอ าเภอนั้น และก าลงัด ารงต าแหน่องรองเจา้คณะต าบล
นั้นมาแลว้ไม่ต ่ากวา่2ปี หรือก าลงัด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสในต าบลนั้นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 4 ปี หรือ
เป็นภิกษุมีสมณศกัด์ิหรือเป้นพระคณาจารยห์รือเป็นเปรียญธรรมหรือเป็นนักธรรมชั้นเอก การ
แต่งตั้งเจา้คณะต าบลในอ าเภอใด ให้เจา้คณะอ าเภอคดัเลือกพระภิกษุผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวเสนอเจา้
คณะจงัหวดัพิจารณาแต่งตั้ง เม่ือไดแ้ต่งตั้งแลว้ ให้แจง้กรมการศาสนาและรายงานเจา้คณะภาคเพื่อ
ทราบ 

6. การแต่งตั้งเจา้อาวาสท่ีเป็นพระอารามราษฎร์ จะตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไป และ
จะตอ้งมีพรรษาพน้5พรรษา และเป็นผูท้รงเกียรติคุณเป็นท่ีเคารพนบัถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์
ในถ่ินนั้น ในการแต่งตั้งเจา้อาวาสนอกจากพระอารามหลวงในต าบลใด ให้เป็นหนา้ท่ีของเจา้คณะ
อ าเภอ รองเจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล รองเจา้คณะต าบล เจา้สังกดั ถา้ไม่มีรองเจา้คณะอ าเภอ รอง
เจ้าคณะต าบล ให้เจ้าคณะอ าเภอเลือกเจ้าอาวาสในต าบลนั้น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 รูป 
ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกภิกษุผูมี้คุณสมบติัดงักล่าวให้เจา้คณะอ าเภอรายงานเสนอเจา้คณะจงัหวดั 
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถา้พระภิกษุ ผูจ้ะด ารงต าแหน่งเจา้อาวาสนั้น ด ารงต าแหน่งเจา้คณะจงัหวดันั้น
อยูแ่ลว้ ให้เจา้คณะอ าเภอรายงานเจา้คณะจงัหวดั เพื่อเจา้คณะภาคพิจารณาแต่งตั้งในการแต่งตั้งรอง



21 

 

21 

เจา้อาวาส และผูช่้วยเจา้อาวาส นอกจากพระอารามหลวงให้เจา้อาวาสพิจารณาคดัเลือกพระภิกษุผูมี้
คุณสมบติัและระบุหน้าท่ีท่ีตนจะมอบหมายให้ปฏิบติั เสนอผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัเพื่อเจา้คณะ
จงัหวดัพิจารณาแต่งตั้ง 

7. การแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งเจา้อาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครตอ้ง
มีคุณสมบติัโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง คือตอ้งมีพรรษาพน้ 10 พรรษา เป็นผูท้รงเกียรติคุณเป็นท่ีเคารพ
นบัถือของบรรพชิตและคฤหสัถ ์ส าหรับพระอารามหลวงชั้นเอกตอ้งมีสมณศกัด์ิไม่ต ่ากวา่พระราชา
คณะชั้นราช ส าหรับพระอารามหลวงชั้นโท ตอ้งมีสมณศกัด์ิไม่ต ่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ 
ส าหรับพระอารามหลวงชั้นตรี ตอ้งมีสมณศกัด์ิไม่ต ่ากวา่พระครูผูช่้วยเจา้อาวาสชั้นเอก 

4.5  การพ้นจากต าแหน่งพระสังฆาธิการ 
พระสังฆาธิการจะพน้จากต าแหน่งไดใ้นกรณีมรณภาพ หรือพน้จากความเป็นภิกษุ

หรือลาออก หรือยา้ยออกไปนอกเขตท่ีตนสังกดัอยู ่หรือให้ออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีโดยถูกปลดจาก
ต าแหน่งหนา้ท่ี ถูกถอดถอนจากต าแหน่งหนา้ท่ี 

กฎมหาเถรสมาคม ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2541) วา่ดว้ยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิ
การ ไดก้ าหนดจริยาพระสังฆาธิการ ซ่ึงพระสังฆาธิการตอ้งปฏิบติัตามบทบาทของพระสังฆาธิการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเคาระเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมายพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ กฎกระทรวง ก ามหา
เถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช และปฏิบติัตาม
พระธรรมวนิยัอยา่งเคร่งครัด 

2. ตอ้งเช่ือฟังและปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสั่งโดยชอบดว้ยอ านาจ
หน้าท่ี ถา้ไม่เห็นพอ้งดว้ยค าสั่งนั้น ให้เสนอความเห็นทดัทานเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายใน 15 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง และเม่ือไดท้ดัทานดงักล่าวมาแลว้นั้น แต่ผูส้ั่งไม่ไดถ้อนหรือแกค้  าสั่งนั้น ถา้
ค าสั่งนั้นไม่ผิดพระวินยั ตอ้งถือปฏิบติัตาม ตอ้งรายงานจนถึงผูส้ั่ง ในกรณีมีการทดัทานค าสั่งให้ผู ้
สั่งรายงานเร่ืองทั้งหมดไปยงัผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปในการปฏิบติัหน้าท่ี 
หา้มท าขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตพิเศษเป็นคร้ังคราว 

3. ตอ้งตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั มิให้เกิดความเสียหายแก่การคณะ
สงฆแ์ละแก่พระศาสนา และหา้มมิใหล้ะทิ้งหนา้ท่ีโดยไม่มีเหตุอนัควร 

4. ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีโดยชอบ และหา้มมิใหใ้ชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางท่ีไม่สมควร 
5. ตอ้งสุภาพเรียบร้อยต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนและผูอ้ยูใ่นปกครอง 
6. ตอ้งรักษาส่งเสริมสามคัคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
7. ตอ้งอ านวยความสะดวกในหนา้ท่ีการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา 
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8. ตอ้งรักษาขอ้ความอนัเก่ียวกบัการคณะสงฆท่ี์ยงัไม่ควรเปิดเผย 
ทั้ง 8 ขอ้น้ี เป็นจริยาท่ีพระสังฆาธิการตอ้งถือปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด เพราะละเมิด

แลว้ยอ่มไดรั้บโทษฐานละเมิดจริยา 
4.6  อ านาจหน้าทีข่องพระสังฆาธิการ 

4.6.1  อ านาจหน้าทีเ่จ้าคณะใหญ่หน 
เจา้คณะใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีบริหารคณะสงฆใ์นเขตหนของตน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในหนให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 
2. ควบคุม ส่งเสริม รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

3. วินิจฉยัการลงนิคหกรรม วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัชั้นภาค 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเจา้คณะภาคใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
5. ควบคุมบังคับเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรใน

ขอ้บงัคบับญัชาหรืออยูใ่นเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบั
บญัชา ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 

6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
4.6.2  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะภาค 

เจา้คณะภาคมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารคณะสงฆใ์นเขตภาคของตน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในภาคให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ  พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 
2. ควบคุม ส่งเสริม รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

3. วินิจฉยัการลงนิคหกรรม วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัชั้นภาค 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเจา้คณะภาคใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
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5. ควบคุมบังคับเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรใน
ขอ้บงัคบับญัชาหรืออยูใ่นเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบั
บญัชา ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 

6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
4.6.3  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะจังหวดั 

เจา้คณะจงัหวดัมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารคณะสงฆใ์นเขตจงัหวดัของตน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในจงัหวดัให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 
2. ควบคุม ส่งเสริม รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

3. วินิจฉยัการลงนิคหกรรม วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัชั้นภาค 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเจา้คณะภาคใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
5. ควบคุมบังคับเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรใน

ขอ้บงัคบับญัชาหรืออยูใ่นเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบั
บญัชา ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 

6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
4.6.4  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะอ าเภอ 

เจา้คณะอ าเภอมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารคณะสงฆใ์นเขตอ าเภอของตน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในอ าเภอให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 
2. ควบคุม ส่งเสริม รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

3. วินิจฉยัการลงนิคหกรรม วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัชั้นภาค 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเจา้คณะภาคใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
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5. ควบคุมบังคับเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรใน
ขอ้บงัคบับญัชาหรืออยูใ่นเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบั
บญัชา ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 

6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
4.6.5  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าคณะต าบล 

เจา้คณะต าบลมีอ านาจหนา้ท่ีบริหารคณะสงฆใ์นเขตต าบลของตน ดงัน้ี 
1. ด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ในต าบลให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ  พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช 
2. ควบคุม ส่งเสริม รักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษา

สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห์ ให้ด าเนินไป
ดว้ยดี 

3. วินิจฉยัการลงนิคหกรรม วินิจฉยัขอ้อุทธรณ์ค าสั่งหรือค าวินิจฉยัชั้นภาค 
หรือมีอ านาจหนา้ท่ีในกรณีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งอ่ืนจากมหาเถรสมาคม 

4. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเจา้คณะภาคใหเ้ป็นไปโดยชอบ 
5. ควบคุมบังคับเจ้าคณะและเจ้าอาวาสตลอดถึงพระภิกษุสามเณรใน

ขอ้บงัคบับญัชาหรืออยูใ่นเขตปกครองของตน และช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูอ้ยูใ่นบงัคบั
บญัชา ใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 

6. ตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 
4.6.6  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าอาวาส 

พระธรรมปริยติัโสภณ (การคณะสงฆ์และการพระศาสนา :2548:48) ได้
กล่าวถึงอ านาจและหนา้ท่ีของเจา้อาวาสไวด้งัน้ี 

อ านาจของเจา้อาวาส หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นอุปการะแก่การปฏิบติังานของเจา้
อาวาสเพื่อใหง้านท่ีปกิบติัเป้นไปไดด้ว้ยดี เป้นส่ิงท่ีมีคู่กบัหนา้ท่ีเจา้อาวาส มีไวเ้พื่อใชบ้งัคบับญัชาผู ้
อยูใ่นบงัคบับญัชาโดยเฉพาะเก่ียวกบับรรพชิตและคฤหสัถท่ี์มีอยูห่รือพ านกัอาศยัอยูใ่นวดันั้น ดงัใน
พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์มาตรา 38 ดงัน้ี 

1. ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซ่ึงมิได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเขา้ไปอยู่
อาศยัในวดั 

2. สั่งให้บรรพชิตและคฤหสัถ์ซ่ึงไม่อยูใ่นโอวาทของเจา้อาวาสออกไปเสีย
จากวดั 
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3. สั่งให้บรรพชิต และคฤหสัถ์ท่ีมีท่ีอยูห่รือพ านกัอาศยัในวดัท างานภายใน
วดัหรือใหท้ าทณัฑบ์นหรือให้ขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหสัถใ์นวดันั้นประพฤติผคิ  าสั่งเจา้
อาวาส ซ่ึงไดส้ั่งโดยชอบดว้ยพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบหรือค าสั่งของ
มหาเถรสมาคมตอ้งมีบรรยากาศแห่งศาสนกิจอยู่ตลอดเวลา เช่น มีการไหวพ้ระ มีการสวดมนต ์มี
การท าสังฆกรรมเป็นประจ าตามพระธรรมวนิยั 

4.6.7  อ านาจหน้าทีข่องเจ้าอาวาส 
เจา้อาวาสมีอ านาจหนา้ท่ีในการบริหารวดั ดงัน้ี 
1. บ ารุงรักษาวดั จดักิจกรรมและศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 
2. ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีอาศัยอยู่ในว ัดนั้ น 

ปฏิบติัตามพระธรรมวนิยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่งของมหาเถรสมาคม 
3. เป็นธุระในการศึกษาอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยให้แก่บรรพชิตและ

คฤหสัถ ์
4. อ านวยความสะดวกใหแ้ก่พุทธศาสนิกชนในการบ าเพญ็กุศลตามสมควร 
เจา้อาวาส จึงถือได้ว่าเป็นผูมี้อ  านาจสูงสุดภายในวดั เจา้อาวาสวดัซ่ึงเป็น

พระสังฆาธิการอนัดบัท่ี 9 ตามกฎมหาเถรสมาคม เจา้อาวาสวดัเป็นผูมี้ความรับผิดชอบต่อการพระ
ศาสนาอยา่งยิ่งใหญ่ เพราะตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูบ้ริหารวดัและเป็นผูแ้ทนวดั เน่ืองจากวดัมีฐานะเป็น
นิติบุคคล คือบุคคลตามก าหมาย ดงันั้น เจา้อาวาสจึงมีฐานะเป็นเจา้พนกังานตามความในประมวล
ก าหมายอาญา มาตรา 45 กล่าวว่า “ให้ถือว่าพระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในการ
ปกครองคณะสงฆ์และไวยาวจักร เป็นเจา้พนกังานตามความในประมวลก าหมายอาญา” ต าแหน่ง
เจ้าอาวาสจึงเป็นต าแหน่งท่ีส าคญัยิ่ง และนอกจากนั้น เจ้าอาวาสยงัมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบั
พุทธศาสนิกชนมากท่ีสุดท่ีจะช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธศาสนาแก่
ประชาชน 

จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทพระสังฆาธิการดงักล่าว สรุปไดว้า่ พระสังฆาธิการ 
คือภิกษุผูมี้อายพุรรษาตามคุณสมบติัของพระราชบญัญติัคณะสงฆไ์ทย และเป็นผูมี้ความสามารถในการ
บริหารอนัเป็นความเช่ียวชาญในดา้นต่างๆจนไดรั้บการยอมรับเช่ือถือจากคณะสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป ให้เป็นผูรั้บผิดชอบงานคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ อันเหมาะสมต่อความรู้ความสามารถของ
พระภิกษุรูปนั้นๆโดยมีการพิจารณากลัน่กรองดว้ยระบบพระธรรมวินยัและพระราชบญัญติัคณะสงฆ์
และกฎมหาเถรสมาคม จึงท าหนา้ท่ีด ารงต าแหน่งพระสังฆาธิการมีความถูกตอ้งยุติธรรม และไดรั้บการ
ยอมรับโดยทัว่ไป 
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5.  บทบาทพระสังฆาธิการทีม่ีผลต่อการบริหารกจิการคณะสงฆ์ 
การบริหารงานเป็นกิจการของคณะสงฆท่ี์จะตอ้งท า หรือท่ีจะตอ้งถือเป็นธุระหน้าท่ีและ

เป็นภารกิจของพระสังฆาธิการจะตอ้งบริหารจดัการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา มี 6 ประการ ดงัน้ี 
5.1  บทบาทดา้นการปกครอง 
5.2  บทบาทดา้นการศาสนศึกษา 
5.3  บทบาทดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
5.4  บทบาทดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
5.5  บทบาทดา้นการสาธารณูปการ 
5.6  บทบาทดา้นการสาธารณสงเคราะห์ 
5.1  บทบาทด้านการปกครอง 

พระสังฆาธิการมีหนา้ท่ีในการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม  
หมายถึง งานในหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง
ของตน ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินยั และตามพระราชบญัญติัคณะ
สงฆ ์ทั้งน้ี ค  าวา่ “การปกครอง” แปลวา่ การควบคุมดูแลรักษา ควบคุมให้ท่านอยูใ่นท่ีท่ีท่านควรจะ
อยู่ ดว้ยเหตุน้ี พระสังฆาธิการจึงตอ้งด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และ
พระบญัชาสมเด็จพระสังฆราช นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยงัจะต้องท าหน้าท่ีระงบัอธิการณ์ 
วินิจฉัยการลงนิคหกรรม วินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ ค าสั่ง รวมตลอดทั้งควบคุมบงัคบับญัชาพระภิกษุ
สามเณรผูอ้ยู่ในเขตปกครองของตน ช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหน้าท่ีของผูอ้ยู่ในบงัคบับญัชาให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

ดงันั้นจะเห็นไดว้่า งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยเป็นงาน
เกียวกบัการปกครองพระภิกษุสามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ท่ีอยู่ภายในวดัให้ประพฤติปฏิบติัตนให้
ถูกตอ้งเรียบร้อยดีงาม 

พระไพศาล  วสิาโล (2546) กล่าววา่ การท่ีพระสงฆ์จะมีบทบาทต่อสังคมนั้ น 
คุณภาพของพระสงฆ์เป็นส่ิงส าคญัมาก ปัจจุบนัพระสงฆ์มีคุณภาพลดน้อยถอยลงในดา้นของขอ้
วตัรปฏิบติัและความสามารถในการสอน การเผยแผพ่ระธรรม จึงท าให้พระสงฆสู์ญเสียความเป็น
ผูน้ าในทางคุณธรรมและสติปัญญาและสูญเสียศรัทธาจากญาติโยม ดงันั้น การบริหารการปกครอง
และการดูแลพระสงฆเ์ป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้คุณภาพพระสงฆดี์ข้ึน คุณภาพของพระสงฆจ์ะดี
ข้ึนไดต้อ้งอาศยัปัจจยัอ่ืนอีก ทั้งน้ี หากระบบการปกครองสงฆ์เป็นระบบก ากบัดูแลพระสงฆ์ให้มี
ความประพฤติท่ีถูกตอ้งดีงาม ส่ิงท่ีจะตอ้งมาเสริมควบคู่กนัคือ ระบบกลัน่กรองและกล่อมเกลา 
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ระบบกลัน่กรองมีไวส้ าหรับคดัเลือกผูท่ี้จะมาบวช ส่วนระบบกล่อมเกลาส าหรับผูท่ี้ผ่านการบวช
มาแลว้ อนัท่ีจริงการกล่อมเกลาผูบ้วชนั้นมีอยูแ่ลว้ตามพระธรรมวนิยั โดยพระอุปัชฌายเ์ป็นผูไ้ดรั้บ
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีน้ี และเป็นผูรั้บรองต่อคณะสงฆ ์พระอุปัชฌายจ์ะตอ้งมีหนา้ท่ีกลัน่กรองและ
กล่อมเกลา การกลัน่กรองเป็นขั้นแรกส าหรับผูท่ี้มาเป็นสมาชิกคณะสงฆ์ ขั้นตอนท่ีส าคญักว่านั้น
คือ การกล่อมเกลาทั้งในดา้นความประพฤติ ความรู้ ความเขา้ใจในทางธรรมให้เจริญงอกงามทั้ง
คุณธรรมและปัญญา แม้คณะสงฆ์จะไม่มีระบบกลั่นกรอง แต่ถ้ามีระบบกล่อมเกลาท่ีดีก็ยงัมี
หลกัประกนัว่า ผูท่ี้มาบวชเป็นพระจะได้รับการศึกษาอบรมให้เป็นพระท่ีดี สามารถท าหน้าท่ีตาม
พระธรรมวินยัได ้ดงันั้น คณะสงฆ์จะตอ้งสร้างระบบกล่อมเกลาท่ีดี ไดแ้ก่ ระบบกล่อมเกลาท่ีไม่
เป็นทางการก็คือ การดูแลเอาใจใส่ท่ีพระอุปัชฌายอ์าจารยพ์ึงมีต่อศิษย ์ส่วนระบบท่ีเป็นทางการก็คือ 
ระบบการศึกษาด้านปริยติัธรรมของพระสงฆ์ นอกจากนั้น พระไพศาล วิสาโล ยงัได้กล่าวว่า 
การศึกษาโดยใชพ้ระธรรมวินยัเป็นเคร่ืองฝึกฝนพฒันาตนนั้น การเล่าเรียนทางวิชาการพุทธศาสนา
และการฝึกฝนพฒันาจิต ท่ีเรียกวา่ ปริยติัและปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา ในชุมชนสงฆ ์วดั
ไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมไทยจนมีฐานะเป็นศูนยก์ลางของชุมชน พระสงฆท่ี์มีขอ้วตัร
ปฏิบติัอยู่ในสังคมท่ีงดงามและมีความสามารถในการอบรมประชาชน ให้มีหลกัธรรมทางพุทธ
ศาสนาในการด ารงชีวตินบัวา่มีความส าคญัมาก 

5.2  บทบาทด้านการศาสนศึกษา 
การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินยัของพระพุทธศาสนา

ของบรรพชิตและคฤหัสถ์  เป็นกิจการของคณะสงฆ์ประการหน่ึงท่ีส าคญัยิ่งในอ านาจหน้าท่ีของ
มหาเถรสมาคมมีความตอนหน่ึงวา่ “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา” ของคณะสงฆ ์(ม.15 ตรี) 
และในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง  มหาเถรสมาคมไดก้ าหนดวิธีด าเนินการควบคุม
และส่งเสริมการศาสนศึกษาวา่ “ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษาใหด้ าเนินไปดว้ยดี” 

การศาสนศึกษาของคณะสงฆไ์ทยนั้น แบ่งออกเป็น 3 แผนกหลกั ๆ คือ 
5.2.1  การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกธรรม 

การศึกษาแผนกธรรมแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก 
5.2.2  การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกบาลี 

การศาสนศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม แบ่งออกเป็น 8 ชั้น คือ ประโยค 
1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

5.2.3  การศึกษาพระปริยตัิธรรมแผนกสามัญศึกษา   
การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ  
5.2.3.1  ระดบัมธัยมศึกษา ท่ี 1-6  
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5.2.3.2  ระดบัอุดมศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท-ปริญญาเอก 
การจดัการศาสนศึกษาดังกล่าว คณะสงฆ์ยงัมิได้ก าหนดวตัถุประสงค์ไว้โดย

ชดัเจน แต่โดยหลดัสูตรและเน้ือหาวชิาแลว้ คงอนุมานไดว้า่ มีวตัถุประสงค ์9 ประการ คือ 
1.  เพื่อพระสงฆรั์กษาตนและหมู่คณะ 
2.  เพื่อใชอ้บรมสั่งสอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์
3.  เพื่อใชพ้ฒันาชาติบา้นเมืองดว้ยคุณธรรมของพระศาสนา 
4.  เพื่อใชกิ้จการคณะสงฆแ์ละการพระศาสนา 
5.  เพื่อรักษาหลกัพระธรรมวนิยัของพระพุทธศาสนา 
6.  เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบอายพุระพุทธศาสนา 
7.  เพื่อความมัน่คงแห่งพระพุทธศาสนา 
8.  เพื่อความตั้งมัน่แห่งพระสัทธรรม 
9.  เพื่อความมัน่คงของประเทศชาติอนัเป็นส่วนรวม 
ส่วนพระราชบญัญติัคณะสงฆไ์ดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของเจา้อาวาสไวใ้นมาตรา 

37 วา่ “เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวนิยัแก่บรรพชิตและคฤหสัถ”์ จึงเห็นไดว้า่ 
เจ้าอาวาสเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษาและวดัก็ถือเป็นสถานศึกษา ค าสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองให้
พระภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินยั พ.ศ. 2528 ก็ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้อาวาสโดยตรง และ
ใหเ้จา้คณะเจา้สังกดัร่วมจดัดว้ย ดงัน้ี 

1. เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษา ในฐานะเจา้ส านกัเรียนหรือเจา้ส านกัศาสน
ศึกษา 

2. เจา้คณะจงัหวดัเป็นผูจ้ดัการในฐานะเจา้ส านกัเรียนคณะจงัหวดั 
3. ในบางกรณีใหเ้จา้คณะสังกดัร่วมจดัการศึกษาดว้ย 
จากบทบาทหน้าท่ีของเจ้าอาวาสในการเป็นธุระเร่ืองศาสนศึกษา ดังกล่าว

สอดคล้องกับแนวคิดของพระมหาสมทรง สุรินฺธโร และคณะ ท่ีได้กล่าวว่า บทบาทท่ีวดัและ
พระสงฆจ์ะไดท้  าไดคื้อ การศึกษา การเผยแผแ่ละการสงเคราะห์ ซ่ึงในส่วนของการศึกษานั้นเป็น
การบริการดา้นการศึกษาแก่พระสงฆ์ คือ การมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์นบัเป็นทาง
หน่ึงในการสร้างอุบาสก อุบาสิกา ใหไ้ดพุ้ทธศาสนิกชนท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลงัส าคญัของศาสนา 
อีกประการหน่ึงก็คือ การไปสอนวชิาศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆเป็นการอนุเคราะห์สังคมดว้ยธรรม
ทาน การให้พระสงฆ์เขา้ไปมีบทบาทในการศึกษาของชาติ ดงักล่าวน้ี จะท าให้เยาวชน และสังคม
เห็นความส าคญัของวดัและพระสงฆ ์
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ทั้งน้ี องค์ประกอบการจดัการศาสนศึกษาดงักล่าวจะดีหรือไม่ประการใด ข้ึนอยู่
กบัเจา้ส านกัเรียนหรือเจา้ส านกัศาสนศึกษา และครูอาจารยผ์ูบ้ริหารการศาสนศึกษาท่ีไดช่้วยแบก
ภาระการศาสนศึกษาอยา่งเต็มก าลงั อนัเป็นการแสดงความกตญัญูต่อพระศาสนาและคณะสงฆก์าร
จดัการศาสนศึกษานั้นแผนกท่ีประสบปัญหามาก คือ การจดัการศึกษาแผนกบาลี เพราะขาดแคลน
ทั้งครูและนักเรียนและอุปสรรคอ่ืนๆ ซ่ึงคณะสงฆ์จะต้องช่วยจดัการศึกษาแผนกบาลีอันเป็น
การศึกษาพระพุทธศาสนาโดยตรง เพื่อให้พระสงฆ์เจริญด้วยวิชาความรู้และการศาสนศึกษาให้
เจริญกา้วหนา้ การศึกษาพระปริยติัธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนกธรรมเป็นการศึกษาหลกัและส าคญั
ยิง่ของคณะสงฆ ์

5.3  บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การจดัการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุน

จุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกจากศาสนศึกษาหรือสถาบนัการศึกษาหรือบุคคลผูก้  าลงัศึกษาเล่าเรียน 
คณะสงฆ์ได้ก าหนดการศึกษาสงเคราะห์เป็นกิจการอันหน่ึงของคณะสงฆ์ 

การศึกษาสงเคราะห์นั้นวา่ โดยลกัษณะควรแยกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. การศึกษานอกเหนือจากการศึกษาท่ีพระสงฆ์ด าเนินการเพื่อการสงเคราะห์

ประชาชนหรือพระภิกษุสามเณร 
2. การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบนัการศึกษา หรือบุคคลผูก้  าลงัศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ท่ีพระสงฆ์ด าเนินการในลกัษณะน้ี เป็นการจดัการศึกษาซ่ึง

แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
1. โรงเรียนการกุศลของวดัในพระพุทธศาสนา และโรงเรียนสงเคราะห์เด็ก

ยากจนตามพระราชประสงค์ มีความมุ่งหมายให้วดัและพระภิกษุในพระศาสนาได้จดัการศึกษา
หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณร
ส่วนหน่ึง เป็นเหตุใหเ้ด็กและเยาวชนไดเ้ขา้ใกลว้ดัและไดศึ้กษาหลกัธรรมทางศาสนา 

2. ศูนยศึ์กษาพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยมี์ความมุ่งหมายให้วดัและพระสงฆ์ให้
การศึกษาอบรมปลูกศีลธรรม วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามแก่เด็กและเยาวชน เป็นโอกาสให้
พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการศาสนศึกษา เพื่อพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลกัธรรมของพระ
ศาสนา 

3. ศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวดั มีความมุ่งหมายใหว้ดัไดช่้วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก
ก่อนวยัเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยงัเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวดัและพระสงฆ์ได้
ร่วมพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วยัเด็ก 
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4. โรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา จดัตั้งข้ึนเพื่อให้พระภิกษุสามเณร
ศึกษาเล่าเรียนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแผนกสามญัศึกษา และมีการศึกษาวิชาพระ
ปริยติัธรรมหมวด ภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัย และศาสนปฏิบติัอีกอย่างหน่ึง โรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษามีการจดัตั้งข้ึนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษา พ.ศ. 2537 และอยูใ่นสังกดักรมการศาสนา ขณะน้ีมีวดัต่างๆ จ านวน
มาก จดัตั้งเฉพาะโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญัศึกษาแต่ยงัไม่ไดจ้ดัเป็นการศาสนศึกษาหรือ
การศึกษาสงเคราะห์ โดยรูปการนั้นน่าจะจัดเป็น “การศึกษาสงเคราะห์”มากกว่า เพราะเป็น
การศึกษาเพื่อสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามญัศึกษาทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อนก็เนน้หนกัทางวชิาสามญัศึกษา 

การศึกษาสงเคราะห์ทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวน้ี นับเป็นงานท่ีพระสังฆาธิการมี
โอกาสช่วยพฒันาชาติบา้นเมืองโดยแท ้

ส าหรับกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการศึกษานั้น น าทรัพย ์ จนัทร์หอม กล่าววา่  
การสงเคราะห์การศึกษาอ่ืนท่ีเจ้าคณะ เจ้าอาวาส และพระภิกษุทัว่ไป จดัการ

สงเคราะห์เป็นการส่วนตวั หรือเป็นรูปคณะสงฆไ์ดอี้กหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
1. จัดตั้ งทุนสงเคราะห์การศึกษา ระดับชั้ นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ

อุดมศึกษา 
2. การช่วยพฒันาสถานศึกษา 
3. การช่วยจดัหาอุปกรณ์การศึกษา 
4. ช่วยเฉพาะบุคคลผูก้  าลงัศึกษา 
การช่วยเหลือในรูปแบบดงักล่าวน้ี เป็นการสงเคราะห์การศึกษาอนัเป็นผลดีแก่

ประเทศชาติในส่วนรวมและมีผลสะทอ้นยอ้นกลบัถึงคณะสงฆ์ การจดัการศึกษาสงเคราะห์เองก็ดี 
การช่วยเหลือทางดา้นการศึกษาดว้ยการจดัตั้งกองทุนก็ดี การช่วยเหลือพฒันาสถานศึกษาก็ดี การ
ช่วยเหลือดา้นอุปกรณ์การศึกษาก็ดี การช่วยเหลือเฉพาะบุคคลท่ีก าลงัศึกษาอยู่ก็ดี เหล่าน้ีลว้นแต่
เป็นการจดัการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆโ์ดยแท ้

5.4  บทบาทด้านการเผยแผ่ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกวา้งออกไปให้

แพร่หลาย ไดแ้ก่ การด าเนินงาน เพื่อให้หลกัธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาแพร่หลายออกไปท าให้มี
ผูเ้คารพเล่ือมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบติั
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูป้ฏิบติัเหล่านั้น  เพราะพระพุทธศาสนาบงัเกิดข้ึนมาเพื่อประโยชน์สุขแก่
ชาวโลก หวัใจส าคญัในการเผยแผค่  าสอนของพระพุทธศาสนา ก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลก โดยให้
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เกิดประโยชน์สุข ตามท่ีพระพุทธองค์ทรงพระประสงค์ 3 ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
(ประโยชน์ในปัจจุบัน) สัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในอนาคต) และปรมัตถประโยชน์
(ประโยชน์สุดยอด คือ พระนิพพาน) พระภิกษุผูเ้ป็นเจา้อาวาสหรือผูรั้กษาการแทนเจา้อาวาสมีหน้าท่ี
ตอ้งรับผิดชอบ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ตามบญัญติัมาตรา 37 (3) แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
พ.ศ.2505 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร (2547) ได้กล่าวถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสงฆว์า่ ทั้งวดัและพระสงฆไ์ดท้  างานการเผยแผพ่ระพุทธสาสนามากเป็นพิเศษ ดงัจะเห็นไดจ้าก
มีหน่วยพระธรรมฑูต ธรรมจาริก ธรรมพฒันาและหน่วยพฒันาทางจิต ทั้งมีหน่วยอบรม อ.ป.ต.
(หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล) ทั้งน้ีการเผยแพร่จะไดผ้ลดีมีความโดเด่นก็ต่อเม่ือ 

1. พระสงฆจ์ะตอ้งศึกษาใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในพระธรรมวนิยั และปฏิบติัตาม
อยา่งจริงจงั สอนอยา่งไรปฏิบติัอยา่งนั้น 

2. ไม่สอนใหค้ลาดเคล่ือนจากความจริง เพื่อผลประโยชน์ของตน 
3. ไม่ยดึติดในแง่ใดแง่หน่ึงของหลกัธรรม 
4. ไม่เห็นแก่ความง่ายตีความพระธรรมวินัยตามชอบใจหรือตามความตอ้งการ

ของประชาชน 
5. ไม่สนองความตอ้งการของผูมี้อ  านาจ 
6. ประสานความเขา้ใจความเช่ือหรือลทัธิศาสนาอ่ืน 
กิจการเผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์ วดัและคณะสงฆ์ในปัจจุบันมีทั้ งแบบ

ประเพณีแบบปรับปรุง ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมปัจจุบนัและแบบท่ีจดัเป็นคณะหรือหน่วยงาน
เฉพาะกิจข้ึน มีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. การเผยแผต่ามประเพณีคณะสงฆแ์บะประเพณีไทย ไดแ้ก่ การเทศนาอบรมสั่ง
สอนประชาชนท่ีวดั ท่ีบา้นผูอ้าราธนาและท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือ เทศน์
รูปเดียวหรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปข้ึนไป และได้มีการปรับปรุงทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
โทรทศัน์ หรือบนัทึกลงแผน่เสียงหรือเทปบนัทึกเสียง น าไปเผยแผใ่นท่ีต่างๆ หรือในโอกาสต่างๆ 

2. การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน ได้แก่ การ
บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในท่ีประชุมท่ีวดัหรือท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสต่างๆ 
หรือโดยทางวิทยกุระจายเสียง วทิยโุทรทศัน์ หรือบนัทึกลงแผน่เสียงหรือเทปบนัทึกเสียง น าไปเผย
แผ่ในท่ีอ่ืนโอกาสต่างๆ รวมตลอดถึงการพิมพ์หนังสือเทศน์ หนังสือธรรมะออกเผยแพร่ใน
หนงัสือพิมพ ์
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3. การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะหรือหน่วยงานเผยแผ่เป็นสถานศึกษาเป็นการ
ประจ าหรือคร้ังคราว หรือจดัเป็นกิจกรรมพิเศษในวดั หรือในหมู่บา้นใกลเ้คียง เช่น งานพระธรรม
ทูต งานพระธรรมจาริก งามอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
ผูเ้ยาวโ์รงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ฯลฯ 

4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้ งเป็นสมาคมเพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ สมาคมส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่างๆ การบรรยายธรรมในท่ี
ประชุมและทางส่ือมวลชนต่างๆ การตั้ งชมรมพุทธศาสน์ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ 
ตลอดจนการศึกษาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา และในท่ีสาธารณะต่างๆ 

5. การจดักิจกรรมเน่ืองในวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนาต่างๆ วดับางวดัจดัให้มี
การปาฐกถาธรรมเป็นประจ าทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ เช่น การหล่อเทียน
เขา้พรรษาอาจมีการประกวดกนั วนัสงกรานต์จดัให้มีพิธีสรงน ้ าพระ การแห่พระธาตุการแห่พระ
การขนทรายเขา้วดั  การก่อเจดียท์ราย 

5.5  บทบาทด้านการสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ ตามพจนานุกรมฉบบัราบบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กล่าวว่า

เป็น “ค านาม” หมายถึง “การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์” ส าหรับสาธารณูปการท่ีจดัเป็น
ระเบียบบริหารการคณะสงฆส่์วนกลาง และระเบียบการปกครองคณะสงฆส่์วนกลางเรียกวา่ “การ
สาธารณูปการ” นั้น ไดแ้ก่ 

1. การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์  ศาสนวตัถุ และศาสนสถาน 
2. กิจการอนัเก่ียวกับวดั คือ กาสร้าง การตั้ง การรวม การยา้ย การยุบเลิก การ

ขอรับพระราชทานวสุิงคามสีมา การยกวดัร้างเป็นวดัท่ีมีพระภิกษุอยูจ่  าพรรษา และการยกวดัราษฎร์
ข้ึนเป็นพระอารามหลวง 

3. กิจการของวดัอ่ืนๆ เช่น การขดุลอก คู คลอง วางท่อระบายน ้า ภายในวดั 
การกระท าใน 3 ลกัษณะน้ี บางอย่างเป็นกิจการเฉพาะในหน้าท่ีของเจา้อาวาส  

เพราะเจา้อาวาสจะตอ้งปฏิบติัโดยตรง เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการ โดยเฉพาะการบางอยา่งเจา้อาวาสเร่ิม
แลว้ผา่นการพิจารณาตามล าดบัทั้งฝ่ายคณะสงฆแ์ละราชอาณาจกัร บางอยา่งเร่ิมตน้จากเจา้คณะหรือ
เจา้หนา้ท่ีทางราชอาณาจกัร หรือผูมี้ศรัทธามุ่งช่วยการจดัการวดัและการคณะสงฆท์ั้งน้ียอ่มเป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนคณะสงฆ ์ 

ดงันั้น ผูจ้ดัการสาธารณูปการ จึงไดแ้ก่ 
1.  เจา้อาวาส 
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2.  เจา้คณะ 
3.  เจา้หนา้ท่ีทางราชอาณาจกัร 
4.  ผูเ้จริญดว้ยศรัทธามุ่งช่วยการวดัและการคณะสงฆ ์
ฉะนั้น การจดัสาธารณูปการ จึงหมายถึง การลงมือปฏิบติังานสาธารณูปการ ซ่ึงมีวิธี

ปฏิบติัแตกต่างกนัตามลกัษณะงาน การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ไดแ้ก่ การก่อสร้างศาสนวตัถุ
ข้ึนใหม่ การซ่อมแซมของเก่าและการปรับปรุงตบแต่งศาสนวตัถุและศาสนสถานท่ีมีอยู่เดิมหรือท่ี
เพิ่มข้ึนใหม่  เพื่อใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

การควบคุมดูแลวดันั้น เจา้คณะจะเพิกเฉยมิได้ ถ้าเพิกเฉยจะเป็นการละเวน้การ
ปฏิบติัตอ้งสอดส่องดูแล ช้ีแจง แนะน าในการสาธารณูปการของเจา้อาวาส ดงัน้ี 

1. ควบคุมการท าแผนผงัวดัใหส้อดคลอ้งกบัยคุพฒันา 
2. ควบคุมแบบแปลนเสนาสนะแต่ละวดัให้อยู่ในหลกัประหยดัและพอเหมาะ

พอควรแก่สภาพทอ้งถ่ินและใหก่้อสร้างตามแบบแปลน 
3. ควบคุมให้แต่ละวดัท่ีสร้างถาวรวตัถุให้เป็นทรงไทย หรือให้รักษาวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินเป็นส าคญั 
4. ควบคุมการเงินและบญัชีรับ-จ่าย ของแต่ละวดัใหเ้ป็นไปตามหลกับญัชี 
5. ควบคุมดูแลการเอกสารต่างๆ ของเจา้อาวาส เช่น รายงานขอรับพระราชทาน

วสุิงคามสีมาใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง 
6. ควบคุมการจดัการศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวง 
จะเห็นไดว้่า งานสาธารณูปการเป็นงานส าคญั โดยเฉพาะเป็นงานท่ีเป็นศกัด์ิเป็น

ศรีแก่เจ้าอาวาสและเป็นละเอียดอ่อน เป็นงานประดับท้องถ่ิน และการพระศาสนา เป็นท่ีให้
ความส าคญัแก่เจา้อาวาสและเห็นผลงานเจา้อาวาสไดเ้ร็วกวา่งานอ่ืน แต่ก็มกัเป็นเหตุก่อปัญหา เช่น 
บางแห่งเกิดความขดัแยง้ระหวา่งวดักบัชาวบา้นจนถึงลุกลามใหญ่โต ก็เพราะสาธารณูปการเป็นเหตุ 
หากเจา้คณะไดเ้ห็นความส าคญัเร่งรัดตรวจตราช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้อาวาสได้ดี
แล้ว การขดัแยง้ระหว่างวดักับชาวบ้านจะลดน้อยลงตามล าดับ และความสมคัรสมานสามคัคี
ระหว่างวดักบับา้นจะมีมากข้ึนเป็นเหตุให้การคณะสงฆ์และการพระศาสนาด าเนินไปดว้ยความ
เรียบร้อยดีงาม การควบคุมส่งเสริมการสาธารณูปการ จึงถือเป็นหน้าท่ีอนัส าคญัของเจา้คณะทุก
ระดบัชั้น 
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5.6  บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินกิจการต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นสาธารณประโยชน์ 

ของแก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือของคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเก้ือกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือ
สถานท่ีซ่ึงเป็นสาธารณสมบติัหรือประชาชนทัว่ไป 

พระมหาสมทรง  สิรินฺธโร (2547) กล่าววา่ การสงเคราะห์ท่ีเป็นหลกัของพระสงฆ ์
คือ การสงเคราะห์ในดา้นจิตใจและดา้นวตัถุ ไดแ้ก่ 

5.6.1  ด้านจิตใจ กระท าไดโ้ดย 
5.6.1.1 เป็นท่ีปรึกษา แนะน าในปัญหาชีวิตและดา้นอ่ืนๆ เช่น ทางวิชาการ

บางอยา่ง 
5.6.6.2 ท าใหร่้มร่ืน ร่มเยน็ สมเป็นอารามให้ความร่มเยน็ทางการปฏิบติัตน

ให้เป็นแบบอย่างของผูด้  าเนินชีวิตอนัประเสริฐเป็นท่ีตั้งแห่งความเคารพ ศรัทธา เล่ือมใส และนบั
ถือสร้างความร่มเยน็เม่ือเห็นวดัและพระสงฆ ์

5.6.2  ด้านวตัถุ กระท าไดโ้ดย 
5.6.2.1 แนะน าชักจูงให้ผู ้อ่ืนกระท า เช่น การสาธารณูปโภค จัดให้มี

โรงเรียน โรงพยาบาล ถนน บ่อน ้า เป็นตน้ 
5.6.2.2 น าส่ิงของท่ีตนมีหรือรับบริจาคจากผูอ่ื้นมาแบ่งปันให้มีประโยชน์

กวา้งขวางออกไป คือ ท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางน าไปบริการสังคม  หรือการบริจาคปัจจยัในการ
ก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ 

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบมหา
เถรสมาคม ขอ้หน่ึงวา่ “ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ”์ และในระเบียบการ
ปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง ไดก้ าหนดวา่ “เป็นวธีิด าเนินการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” การสาธารณสงเคราะห์แยกโดยลกัษณะท่ีควรจะมี  
4 ประเภท คือ 

1. ด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูล ไดแ้ก่ วดั หรือคณะสงฆด์ าเนินกิจการ
อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีวตัถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน การตั้งมูลนิธิเพื่อคนยากจนหรือกิจการอ่ืนๆ กิจการ
เหล่าน้ีอาจเป็นกิจการท่ีท าเองหรือโครงการท่ีก าหนดเองทั้งท่ีเป็นกิจการหรือกิจการชัว่คราวก็ได ้

2. ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ก้ื อ กู ล กิ จ ก า ร ข อ ง ผู ้ อ่ื น  ซ่ึ ง เ ป็ น ไ ป เ พื่ อ ก า ร
สาธารณประโยชน์ไดแ้ก่การช่วยเหลือสนบัสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผูใ้ดผุ ้
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หน่ึงใหด้ าเนินการเพื่อประโยชน์แก่สังคม ชุมชน เช่น การพฒันาหมู่บา้น การพฒันาชุมชน การช่วย
ป้องกนัยาเสพติดใหโ้ทษ หรือการช่วยป้องกนัการติดโรคเอดส์ เป็นตน้ 

3. การช่วยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอนัเป็นสาธารณสมบติั ได้แก่ สร้างถนน
หนทาง ขดุลอกคูคลอง สร้างสถานท่ีปฏิบติัธรรม สร้างโรงพยาบาล สร้างโรงเรียน และอ่ืนๆ 

4. การช่วยเหลือเก้ือกูลประชาชนทัว่ไป ไดแ้ก่ การช่วยเหลือประชาชนใน
กาลท่ีควรช่วยเหลือ เช่น การประสบอุทกภยั การประสบอคัคีภยั การประสบวาตภยั หรือคราว
อากาศหนาวจดั หรือแมย้ามปกติตามโอกาส มีการจดัการช่วยเหลือดว้ยการจดัการสงเคราะห์ เช่น 
สงเคราะห์คนชรา สงเคราะห์คนพิการ และสงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส 

นอกจากนั้น งานด้านสาธารณสงเคราะห์ ยงัรวมถึง กิจกรรมสาธารณ
สงเคราะห์ ไดแ้ก่ จดัให้มีท่ีพกัส าหรับประชาชน อาหารกลางวนัส าหรับเด็ก ยารักษาโรค ห้องสมุด
ประชาชน จดัท่ีดินใหป้ระชาชนอยูอ่าศยั ตั้งหน่วยสงเคราะห์ และฝึกอาชีพ ใหค้  าปรึกษาปัญหาชีวิต
ดา้นต่างๆ ดว้ยความเมตตาธรรม 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามโอกาสอนัควร จะมีระเบียบ
ปฏิบติัชัดเจนส าหรับผูจ้ ัดการสาธารณสงเคราะห์โดยส่วนมาก ได้แก่ วดัหรือเจ้าอาวาส ซ่ึงมี
บทบญัญติัวา่ดว้ยหนา้ท่ีของเจา้อาวาส ดงัน้ี 

1.  จดักิจการของวดัใหเ้ป็นไปโดยเรียบร้อย 
2.  เป็นธุระในการจดัการศึกษาอบรมแก่บรรพชิตและคฤหสัถ ์
3.  ใหค้วามสะดวกตามสมควรแก่พุทธศาสนิกชนในการบ าเพญ็กุศล 
หน้าท่ีเหล่าน้ี ย่อมเขา้ได้กบัการสาธารณสงเคราะห์อนัเป็นการคณะสงฆ์

หรือการศาสนา เจา้อาวาสจึงตอ้งมีหน้าท่ีจดัการสาธารณสงเคราะห์อนัเป็นกิจการของวดั การให้
การศึกษาอบรมหรือการให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล จัดตั้ งหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) จะมีเจา้อาวาสท่ีตั้งหน่วยเป็นประธานกรรมการโดยต าแหน่ง 

วิธีการจดัการสาธารณสงเคราะห์ท่ีเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
ไดก้ าหนดวธีิการไวช้ดัในระเบียบมหาเถรสมาคม เพื่อใหกิ้จการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีคณะกรรมการมีการประชุม มีการปฏิบติังานการอบรม
ประชาชนประจ าต าบล การปฏิบติังานควรจดัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง ดงัน้ี 

1. อบรมทัว่ไป ไดแ้ก่ จดัประชุมอบรมแนะน าทางวิชาการ โดยมีวิทยากร
บรรยายทางวชิาการ 

2. อบรมเฉพาะกรณี ได้แก่ จัดอบรมประชาชนเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนโดยวธีิช้ีแจงแนะน าซกัซอ้มความเขา้ใจ 
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3. อบรมเฉพาะบุคคล ไดแ้ก่ การพบปะบุคคลบางคนเพื่อแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น หรือช้ีแจงแนะน าซกัซอ้มความเขา้ใจในเฉพาะเร่ืองอนัเก่ียวกบัผูน้ั้น 

มหาเถรสมาคม ไดก้ าหนดหลกัการและวธีิการปฏิบติัและควบคุมส่งเสริมไว้
ชดัแจง้ คือ กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ซ่ึงจดัตั้งข้ึนตามระเบียบมหาเถรสมาคม วา่
ด้วยการจดัตั้ งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. 2518 ซ่ึงในระเบียบดังกล่าว ก าหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ คือ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณ
สงเคราะห์โดยระเบียบดงักล่าว ก าหนดหน่วยงานใหต้ั้งไว ้ณ วดัใดวดัหน่ึง ต าบลละหน่ึงหน่วย ให้
จดัการเป็นรูปคณะกรรมการ โดยให้เจา้อาวาสตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นประธาน
กรรมการโดยต าแหน่ง เจา้อาวาสอ่ืนในเขตต าบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต ก านนั
ในต าบลนั้นเป็นรองประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ผูใ้หญ่บา้นและแพทยป์ระจ าต าบล เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง อน่ึง การสาธารณสงเคราะห์น้ีให้เจา้คณะพระสังฆาธิการพิจารณาจดัการสงเคราะห์ตาม
ควรแก่โอกาส เช่น 

1. การพฒันาหมู่บา้น การพฒันาต าบล การช่วยจดัหาทุนการสงเคราะห์ 
การป้องกนัยาเสพติดใหโ้ทษ เช่น ยาบา้ การป้องกนัโรคเอดส์ 

2. การช่วยเหลือสถานท่ีอนัเป็นสาธารณสมบติั เช่น การสร้างถนนหนทาง 
ขดุลอกคูคลอง สร้างฌาปนสถาน สร้างการประปา สร้างเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

3. การช่วยเหลือประชาชนในโอกาสท่ีควรช่วย เช่น การประสบอุทกภยั
หรือช่วยคนชราหรือคนพิการ 

การสาธารณสงเคราะห์จะตอ้งจดัเพื่อความเรียบร้อยดีงามและขดัต่อพระ
ธรรมวนิยัและความสงบสุขของบา้นเมือง จึงจะถือวา่เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง และเป็นการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ ์ดงันั้น จ าเป็นตอ้งมีการดูแลให้เป็นไปในลกัษณะเหมาะสมและควรไดรั้บ
การส่งเสริมสนับสนุนตามสมควร กรรมการโดยต าแหน่ง ผูท้รงคุณวุฒิ 5-9 คน เป็นกรรมการ
ส าหรับผูค้วบคุมและส่งเสริม มีคณะกรรมการอ านวยการระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั ผูอ้  านวยการ
ภาค และคณะกรรมการอ านวยการอบรมประชาชนกลาง 

การควบคุมการสาธารณสงเคราะห์ก็เพื่อให้ด าเนินการถูกตอ้งตามระเบียบ
และมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง การส่งเสริมเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปเพื่อสร้างส่ิงท่ีเป็น
คุณประโยชน์นั้น ควรด าเนินไปไดอ้ยา่งไม่มีอุปสรรค แนวการส่งเสริมพอสรุปไดด้งัน้ี 

1.  ช้ีแจงแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ี 
2.  ช่วยในการก าหนดแผนงานของแต่ละปี 
3.  ช่วยในคราวขาดแคลนทรัพยากร 
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4.  ช่วยยกยอ่งเชิดชูผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี 
5.  ช่วยสนบัสนุนดา้นการทุนตามท่ีจะมีโอกาส  
6.  ช่วยประสานงานคณะกรรมการใหเ้กิดความสามคัคีร่วมกนัอยา่งดี 
7.  ช่วยการอ่ืนอนัเหมาะสม 
งานสาธารณสงเคราะห์เป็นงานของพระสงฆเ์พื่อประชาชน วดัเป็นสถานท่ี

ใกลชิ้ดกบัประชาชน จึงตอ้งเป็นผูน้ าประชาชนในทอ้งถ่ิน เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์
โดยตรง กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นหน่วยท างานเพื่อประโยชน์ดงักล่าวไดดี้ยิง่ 
 
6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการบริหารกจิการคณะสงฆ์ 

พระปลดัเกียรติศกัด์ิ  สินทววีรกุล (2548) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง “บทบาทของพระสังฆาธิ
การการบริหารกิจการคณะสงฆจ์งัหวดักระบ่ี” ผลการวจิยัพบวา่ บทบาทของพระสังฆาธิการในการ
บริหารกิจการคณะสงฆท์ั้ง 6 ดา้น มีดงัน้ี พระสังฆาธิการปฏิบติังานในระดบัมากท่ีสุด 3 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านการควบคุมส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม ; พระสังฆาธิการอ านวย
ความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนในการบ าเพญ็กุศล 

2. ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา; พระสังฆาธิการอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณ
สัญญาและอบรมในเร่ืองพระธรรมวนิยั จรรยามรรยาท การปฏิบติัเก่ียวกบัพิธีหรือแบบอยา่งท่ีดี 

3. ดา้นสาธารณูปการ; พระสังฆาธิการขจดัความขดัแยง้ระหว่างวดักบัชาวบา้นซ่ึงมี
สาธารณูปการเป็นเหตุ ส าหรับดา้นท่ีพระสังฆาธิการปฏิบติัปานกลาง มี 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

3.1 ด้านการศาสนศึกษา; พระสังฆาธิการยกย่องเชิดชูเกียรติผูส้อบเปรียญธรรม
ต่างๆ ได ้

3.2 ดา้นการสาธารณสงเคราะห์; พระสังฆาธิการให้การสงเคราะห์คนชราหรือคน
พิการ พระสังฆาธิการปฏิบติัน้อยถึงน้อยท่ีสุด 1 ด้าน คือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์; การจดัตั้ ง
โรงเรียนพระปริยติัธรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 

พระครูปลดัอาทิตย ์ซองดี (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองแนวคิดและวิธีการปกครอง
คณะสงฆ ์ศึกษาเฉพาะกรณีเขตปกครองคณะสงฆ ์ภาค 2 ผลการวิจยัพบวา่ การปกครองคณะสงฆ์
ไทยในปัจจุบนัน้ี นอกจากจะยึดหลกัพระธรรมวินยัแลว้ ยงัอิงอาศยัพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติมหาเถรสมาคม ในการสนบัสนุนส่งเสริมการบริหารคณะสงฆ์ให้เกิด
ความเรียบร้อยดีงามในหมู่สงฆแ์ละป้องกนัภยัอนัตรายจากภายนอกท่ีจะเกิดข้ึนกบัองคก์าสงฆ ์

ส่วนวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานหลกัพุทธธรรม 
เอ้ือเฟ้ือต่อพระธรรมวินยั อิงอาศยัพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมติมหาเถร
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สามคม เป็นแนวทางส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบา้น วดั ราชการ และท่ีส าคญัคือสามารถ
น าหลกัพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ด้านการปกครอง ส่งเสริมให้คณะสงฆ์มีส่วนร่วมในการบริหาร พฒันาบุคลากร
คณะสงฆใ์หมี้ความรู้ในดา้นต่างๆ ส่งเสริมคนดีมีความสามารถไดท้  างาน สร้างการปกครองทอ้งถ่ิน
ใหเ้ขม็แขง็ 

2. ด้านการศึกษา ส่งเสริมพฒันาให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ด้านปริยติัธรรม เป็น
ผูน้ า สังคมดา้นการศึกษา 

3. ดา้นการเผยแผ ่ส่งเสริมผลิตบุคลากรใหเ้ผยแผพ่ระพุทธศาสนาทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
พระธนดล  นาคพิพฒัน์ (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารกิจการคณะสงฆ์

จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ศึกษาเปรียบเทียบ
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่า พระสังฆาธิการในจงัหวดับุรีรัมยมี์บทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ ในดา้นการปกครองอยู่ในระดบัมากส่วนดา้นการศาสนศึกษา การศึกษา
สงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจ์งัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ พระ
สังฆาธิการท่ีมีอาย ุต าแหน่งพระสังฆาธิการจ านวนพรรษา วฒิุการศึกษาสามญั  การศึกษาทางธรรม 
วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม และประสบการณ์ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ของพระสังฆาธิกรท่ีแตกต่าง
กนั มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆไ์ม่แตกต่างกนั และขอ้เสนอแนะ ในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์จงัหวดับุรีรัมยค์วรมีการปกครอง พระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบติัตามพระธรรมวินยัอย่าง
เคร่งครัดมีกองทุนส่งเสริมด้านการศึกษา แก่พระภิกษุ สามเณร ให้เอาใจใส่กิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา ใหพ้ระภิกษุสามเณร ด าเนินกิจกรรม บางอยา่ง ภายในวดัอยา่งมีระเบียบ 

พระมหาวจิิตร เรืองศรี (2550: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองบทบาทการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ของพระพรหมโมลี จากการศึกษาพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ เร่ิมมีในสมยัพุทธกาล 
โดยพระพุทธเจา้ ทรงใชร้ะบบการบริหารแบบพ่อปกครองลูกประกอบดว้ยสันติธรรมหรือสามคัคี
ธรรม ให้สิทธิเสรีภาพเสมอกนัไม่เลือกชนชั้นวรรณะ โดยอาศยัการนบัอายุพรรษาในการนบัระดบั
อาวุโส มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสงฆ์ ทรงเป็นประธานในการตัดสินวินิจฉัยวางกรอบ 
แนวทางปกครอง คณะสงฆ์ ให้อยู่ในรูปแบบท่ี พระพุทธองค์ทรงก าหนด ไวด้ว้ยหลกัพระธรรม
วินยั ถึงแมว้า่กาลเวลาจะล่วงเลยไปหลงัจากพระพุทธองคไ์ดป้รินิพพาน แลว้ คณะสงฆใ์นยุคต่อๆ 
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มา ก็ยงัยดึถือหลกัพระธรรมวนิยัเป็นขอ้บญัญติัหลกัเกณฑก์ าหนดในการตดัสินอธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึน ให้
ด าเนินไปดว้ยหลกัธรรมาธิปไตยโดยยึดหลกัความถูกตอ้งตามธรรมเป็นเกณฑ์  กล่าวโดยสรุปรวม
ในสมยัพุทธกาลนั้น ไดก้ าหนดรูปแบบและวิธีการปกครอง คณะสงฆ์คือ การปกครอง การศึกษา 
และการเผยแผ ่เป็นหลกั 

ในการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นยุคปัจจุบนัน้ี มีกระบวนการพฒันาการดา้นเทคโนโล
ยี และมีการบูรณาการดว้ยหลกัพุทธธรรมน าการบริหารไปสู่ความเจริญ และมีกฎหมาย กฎมหาเถร
สมาคมและระเบียบต่าง ๆ มาเก้ือกูลพระธรรมวินยั โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ มีรูปแบบท่ี
ชดัเจนเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน จากสมยัก่อน กล่าวคือ ก าหนดเป็นดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษา ดา้น
การสาธารณสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ มี
รูปแบบท่ีปฏิบติัไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน ดั้งนั้น ผูท่ี้จะเป็นผูน้ าในการบริหารคณะสงฆ ์ในยดุปัจจุบนั จึง
ตอ้งเป็นผูมี้วสิัยทศัน์ มีความรู้ความสามารถ และเป็นผูท่ี้เพียบพร้อมดว้ยจริยาวตัร ขอ้ปฏิบติัท่ีดีงาม 
และเป็นท่ียอมรับของคณะสงฆ ์และสังคมโดยทัว่ไป 

พระมหาสหสั  ฐิตสาโร และคณะ (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารายงานการวจิยัเร่ือง การ
ศึกษาวจิยัการบริหารองคก์รคณะสงฆ ์ผลการวจิยัพบวา่ การกบริหารงานบุคคลในองคก์รคณะสงฆ์
การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจท่ีของผูบ้ริหารชั้นตน้หรือผูบ้ริหารท่ีสูงกวา่ ยงัขาดการบริหาร
อยา่งเป็นระบบ  และมีการพฒันาไม่ทนักบัการเปล่ียนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตดัสินใจยงั
ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารท่ีมีล าดบัชั้นสูงกวา่ การจดัการบริหารในแต่ละวดัยงัไม่เด่นชดั รวมทั้งการบริหาร
กิจการคณะสงฆใ์นระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัภาค จนถึงระดบัการปกครองมีการรวมศูนย ์และเป็นไป
ในการสั่งการจากบนลงล่าง การศึกษาของวดัและของคณะสงฆโ์ดยรวมขาดระบบบริหารจดัการท่ีดี
และไม่เป็นระบบการเผยแผ่ยงัเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมยั การ
บริหารงานสาธารณูปการก็ขาดระบบแบบแผนท่ีชัดเจน ขาดระบบการจัดการท่ีดี การศึกษา
สงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ท่ีดี และไม่เป็นระบบและดา้นการสาธารณ
สงเคราะห์มีระบบและรูปแบบท่ีดีต่อการใหก้ารอนุเคราะห์แก่ประชาชน 

สายธาร  อินทวดี (2533: บทคดัยอ่) ไดท้  าการศึกษาวิจยัถึง “บทบาทของมหาเถรสมาคม
ในการแกไ้ขปัญหาคณะสงฆไ์ทยระหวา่งปี (พ.ศ. 2445-2530)” จากการศึกษาวิจยัพบวา่ คณะสงฆ์ไทยมี
ปัญหาทั้งทางดา้นการปกครอง การจดัศาสนศึกษา การเผยแผ ่และการสาธารณูปการ มูลเหตุส าคญัของ
ปัญหาต่างๆ มาจากการจดัศาสนศึกษา หรือการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณร ไม่มีระบบท่ีเป็นเอกภาพ 
ขาดการพฒันาหลกัสูตรเพื่อประยุกตเ์ขา้กบัสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ท าใหเ้กิดปัญหาอีก 3 ดา้นตามมา 
โดยมีสาเหตุอ่ืนๆ ทั้งจากสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม เป็นปัจจยัร่วมอยู่ด้วย ดงันั้นแนวทาง 
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ส าหรับการแกไ้ขของมหาเถรสมาคมก็คือการพฒันาหลกัสูตรการศึกษา และการเรียนการสอนของคณะ
สงฆใ์หมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเร็ว  

ส่วนอุปสรรคและปัญหาท่ีมหาเถรสมาคมประสบ ในการแสดงบทบาทดงักล่าวก็เกิด
จากการขาดความร่วมมือจากส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ขาดอ านาจในการสั่งการเพื่อผลปฏิบติัจริงการ
เป็นองคก์รท่ีประกอบดว้ยผูช้ราภาพเป็นส่วนมาก การขาดงบประมาณอุดหนุน และขาดการแกข้่าว
ท่ีเกิดจากความเขา้ใจผิด ตลอดจนขาดการประชาสัมพนัธ์ในส่วนท่ีดี และเป็นผลงานของมหาเถร
สมาคมอีกดว้ย 

แนวทางการก าจดัและลดอุปสรรค ตลอดจนปัญหาของมหาเถรสมาคม ท่ีส าคญัท่ีสุดก็
คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนองานของกรมการศาสนา ซ่ึงพบว่ายงับกพร่องอยู่มาก อีกทั้ง
พระมหาเถระ ท่ีประกอบข้ึนเป็นมหาเถรสมาคม จะตอ้งใจกวา้งยอมรับแนวความคิดและหลกัการ
บริหารแบบใหม่ท่ีไม่ขดักบัพระธรรมวินยั ตลอดจนส่ือมวลชนและพุทธศาสนิกชนทุกคนจะตอ้ง
ตระหนกัวา่ คนมีหนา้ท่ีในการปกป้องเชิดชู ส่งเสริม และแกไ้ขปัญหาสถาบนัสงฆด์ว้ย 

พระมหาสมบุญ พนัธ์ุสุข (2550: บทคดัยอ่)  วิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบการบริหารการ
จดัการวดัในเขตปกครองคณะสงฆภ์าค ๑๔ ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการวดัโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงเกิดจากวดัพฒันาตวัอยา่งมีการดูแลเอาใจใส่ในการบริหารการจดัการอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งด้านการปกครอง การเผยแผ่ การศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การสาธารณูปการ การสาธารณ
สงเคราะห์ ซ่ึงการท่ีวดัพฒันาตวัอย่างสามารถบริหารจดัการได้เช่นน้ี มีความเป็นไปได้ว่าไดรั้บ
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายช่วยสนบัสนุน ทั้งน้ี การขบัเคล่ือนนโยบายการบริหารจดัการย่อมเกิด
จากเจา้อาวาส และพระภิกษุสามเณรภายในวดัเป็นส าคญัดว้ย อย่างไรก็ตาม การบริหารจดัการวดั
พฒันาตวัอยา่ง ยอ่มมีความแตกต่าง และความเด่นชดัมากกวา่ โดยสามารถแสดงออกเป็นรูปธรรม
และการกล่าวถึงอยา่งต่อเน่ือง กล่าวคือ เป็นวดัท่ีมีความพร้อมในทุกดา้น 

มาณี  ไชยธีรานุวฒันศิริ และคณะ (2540: 36)  ศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทพระสงฆ์ในยุค
โลกาภิวตัน์ “ศาสตร์และศิลปะในการอบคุณธรรมของพระเถระภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” 
ผลการวิจยัพบวา่ พระสงฆรู์ปท่ีพุทธศาสนิกชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ความเคารพศรัทธา 
มีทศันะต่อบทบาทดา้นการอบรมสั่งสอนคุณธรรม การพฒันาสังคม และบทบาทท่ีเหมาะสมในยคุ
โลกาภิวตัน์วา่ จากบทบาทตามบริบทของพระพุทธศาสนา และบทบาทท่ีองคก์ารสงฆก์ าหนดให ้มี
บทบาทส าคญั 5 ประการ คือ การศึกษาพระพุทธศาสนา การปกครองพระสงฆ ์การเผยแผพ่ระธรรม
ค าสอน การสร้างสาธารณูปการ และงานสาธารณสงเคราะห์ และสรุปไดว้า่บทบาทของพระสงฆใ์น
ยุคโลกาภิวตัน์ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ (1) บทบาทพระสงฆ์ในการอบรมตน ไดแ้ก่ ศึกษา
ธรรมลึกซ้ึง ปฏิบติัเคร่งครัด ปกครองสงฆ์ (2) บทบาทของพระสงฆ์ในการเผยแผ่ศาสนา ไดแ้ก่ 
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สอนธรรมะ พฒันาสังคม พฒันาวดัและ (3)บทบาทใหม่ของพระสงฆย์คุโลกาภิวตัน์ ไดแ้ก่ ติดตาม
ข่าวสาร ร่วมแกปั้ญหาสงฆ ์อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

บุญศรี  พานะจิตต ์ และศรีนวล  ลภกิตโร (2545) ได้ท าวิจัยเร่ือง ความส าเร็จในการ
ปฏิบติัภารกิจของวดั; ศึกษาเฉพาะกรณีวดัชลประทานรังสฤษฏ์ิ อ าเภอปากเกล็ด จงัหวดันนทบุรี  
มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิถีชีวิตและความส าเร็จในการปฏิบติัภารกิจของวดัในพระพุทธศาสนา 
เก่ียวกบัการด าเนินงานตามภารกิจ 6 ดา้นของคณะสงฆ ์ไดแ้ก่ ดา้นปกครอง ดา้นศาสนศึกษา ดา้นการ
เผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยศึกษาจาก
เอกสารต ารา รายงานต่างๆ และสัมภาษณ์เชิงลึกกบัพระเถรานุเถระ กรรมการวดัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวดั ผลการวจิยัพบวา่ 

ดา้นการปกครองวดัมีการจดัระบบการปกครองโดยมีผูรั้บผิดชอบอยา่งมีระบบชดัเจนแบ่ง
ความรับผิดชอบเป็นเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขตกมัมฏัฐาน มีระเบียบการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั 
มีการประชุม มีการคดัสรรพระสงฆท่ี์บวชและปฏิบติังานในวดั ดา้นการศาสนศึกษาพระภิกษุสามเณร
บวชแลว้ตอ้งเรียนตามหลกัสูตรพระปริยติัธรรมแผนกธรรมบาลี ส่งเสริมการศึกษาให้พระภิกษุสามเณร
และศิษยว์ดัทั้งทางโลกและทางธรรมมีหลกัสูตรระยะสั้ น ส าหรับพระภิกษุบวชใหม่ ดา้นการเผยแผ่
หลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ งในวดัและนอกวดัจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ เทปธรรมะ จดัตั้ งมูลนิธิ
สนับสนุนด้านการศึกษาสงเคราะห์ วดัได้จดัการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน โดยตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวนัอาทิตย ์โรงเรียนอนุบาลพุทธศาสนา อบรมธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ มีการเขา้ค่ายคุณธรรม 
ใหทุ้นการศึกษาแก่ศิษยว์ดั ดา้นการสาธารณูปการ ไดพ้ฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มภายในวดั
ให้เป็นท่ีสัปปายะ แบ่งเขตเป็นพุทธาวาส สังฆาวาส และเขตกมัมฏัฐาน ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ได้
จดับ าเพญ็กุศลแบบประหยดั การสร้างวดัอุโมงค์และวดัปัญญานนัทาราม ตั้งศูนยฝึ์กอบรมและปฏิบติั
ธรรม ตั้งมูลนิธิแผน่ดินธรรมแผ่นดินทอง สร้างโรงพยาบาล ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนและทุนอาหาร
กลางวนัส าหรับภารกิจท่ีประสบผลส าเร็จท่ีสุด คือ ดา้นการเผยแผ ่การจดัการศึกษาสงเคราะห์และการ
จดัการศาสนศึกษา 

จากการศึกษางานวิจยัจะเห็นไดว้่า การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ดา้นนั้น ลว้นมี
ความเก่ียวขอ้งกบัพระสังฆาธิการทั้งส้ิน และมีความส าคญัต่อความมัน่คง และความเจริญรุ่งเรืองของ
พุทธศาสนา โดยพระสงฆ์ท่ีเป็นพระสังฆาธิการเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
และพระพุทธศาสนา เพราะการจะบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้ประสบผลส าเร็จไดน้ั้น ก็เน่ืองจากพระ
สังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการบริหารปกครองดูแลเอาใจใส่งานพระศาสนา และช่วยพฒันา
พระภิกษุสามเณรตามหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ รวมทั้งจะต้องได้รับความร่วมมืออันดีจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานดว้ย จึงจะสามารถจดัการบริหารกิจการพระศาสนาให้เป็นอย่าง
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เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพระสงฆ ์ซ่ึงน าโดยพระสังฆาธิการก็ยงัมีบทบาทในการท าหน้าท่ี
เป็นศูนยก์ลางในการพฒันาชุมชน ให้เป็นท่ีพึ่งทางจิตใจของประชาชนไดอี้กดว้ย เม่ืองานด าเนินไปได้
ดงักล่าวก็จะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ และพระศาสนาอยา่งย ัง่ยืนมัน่คงสืบไป 
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บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) กล่าวถึง
รูปแบบ บทบาทและวิธีการปกครองคณะสงฆใ์นสมยัพุทธกาลท่ีมีความสอดคลอ้งกบัการปกครอง
คณะสงฆ์จนถึงปัจจุบนั และบูรณาการให้สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ในยุคปัจจุบนั และ เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีขอบเขตการวจิยัตามล าดบั  

1.  วธีิการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
2.  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 
3.  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 
4.  กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.  สรุปผลจากการศึกษาวจิยั 

 
1.  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ จากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกครองและการบริการงาน
คณะสงฆแ์ละการสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล (in-depth interview) จากพระสังฆาธิการท่ีมีหนา้ท่ีใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (key informants) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี
โดยตรง  และสัมภาษณ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารคณะสงฆ ์ ส าหรับระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาและการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ใชเ้วลา 6 เดือน 
 
2.  ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลขั้นต่างๆและสามารถจ าแนกล าดบัวีการศึกษาและส ารวจ
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้งัต่อไปน้ี 
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2.1  ขอ้มูลชั้นปฐมภูมิ (Primary data) ไดแ้ก่  
2.1.1 การสัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นพระ

สังฆาธิการผูมี้บทบาทในการบริการกิจการคณะสงฆไ์ทยทั้ง 6 ดา้น คือ ดา้นการปกครอง การศาสนศึกษา 
การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ในแต่ล่ะ
ดา้นประกอบไปดว้ยผูใ้หข้อ้มูลดา้นละ 5 ท่าน รวมทั้งไดส้ัมภาษณ์นกัวชิาการดา้นศาสนา หน่วยงานดา้น
ศาสนา และไดข้อขอ้เสนอแนะ ตลอดถึงแนวทางการบริหารจดัการสมยัใหม่และแนวโน้มการบริหาร
องคก์ารคณะสงฆไ์ทยในอนาคตเพิ่มเติมอีกดว้ย 

2.1.2 การสังเกต (Observation) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล นอกเหนือจากกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้ทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non Participant Observation) เพื่อสังเกตสภาพการบริหาร รูปแบบ บทบาท หนา้ท่ี ท าให้
ผูว้ิจยัได้ทราบถึงบทบาท รูปแบบ การด าเนินงานบริหารในแง่มุมด้านต่างๆ ด้วยตนเอง และ
นอกจากนั้นไดไ้ดส้นทนาพูดคุยอยา่งไม่เป็นทางการเพิ่มเติมดว้ย 

2.2  ขอ้มูลชั้นทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่  
ขอ้มูลประเภทเอกสารและส่ือส่ิงพิมพ ์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
2.2.1 เอกสารท่ีเป็นหนงัสือท่ีเป็นงานเขียนเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริหาร บทบาท รูปแบบ วธีิการการปกครองคณะสงฆแ์ละการบริหารทั้ง 6 ดา้นดงักล่าวขา้งตน้  
2.2.2 เอกสารท่ีเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารการปกครองคณะสงฆ์ และ

ประวติัศาสตร์ดา้นพระพุทธศาสนาท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปกครอง การบริหารและหลกัธรรมท่ีจ าเป็น
ในการปกครอง และดา้นรายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง, คู่มือพระสังฆาธิการวา่ดว้ยเร่ืองการคณะสงฆ์และ
พระศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการวา่ดว้ยเร่ืองพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์กฎระเบียบ และค าสั่งของคณะ
สงฆ,์ คู่มือพระสังฆาธิการ เร่ืองการปกครองคณะสงฆ,์ คู่มือการบริหารการคณะสงฆ,์ การปกครองคณะ
สงฆไ์ทย และประวติัศาสตร์ในพระพุทธศาสนา รวมถึงบทความทางวชิาการพระพุทธศาสนา 
 
3.  การตรวจสอบข้อมูล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลแต่ล่ะคร้ังโดยการจดบนัทึก
และตรวจสอบขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและสมบูรณ์ โดยใชว้ธีิการตรวจสอบ
ขอ้มูลแบบสามเส้า (triangulation) ซ่ึงมีวธีิการตรวจสอบขอ้มูลตามล าดบั ดงัน้ี 

3.1 การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า ดา้นขอ้มูล (data triangulation) โดยการน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ และขอ้มูลจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานท่ี 
บุคคล และเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัวา่ ถา้หากเวลาต่างกนัขอ้มูลจะมีความต่างกนัอยา่งไร ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
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ต่างสถานท่ีเหมือนกนัหรือไม่ และหากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเปล่ียนไป ขอ้มูลท่ีไดม้าจะเหมือนกนัหรือไม่ 
อยา่งไร 

3.2 การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าดา้นวิธีการรวบรวมขอ้มูล (methodological triangulation) 
โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายๆ วิธีการ และขอ้มูลดา้นต่างๆ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั โดย
ในการศึกษาจะใช้วิธีการสังเกตควบคู่กบัการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบดว้ย หลงัจากนั้นก็น าผลการศึกษามาวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นลกัษณะของการเขียนรายงานการวิจยั
เชิงพรรณนา 
 
4.  กระบวนการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผู ้วิจ ัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอน ตั้ งแต่การศึกษาเอกสารงานวิจัย 
จนกระทัง่ถึงการสัมภาษณ์และขั้นตอนการเขียนรายงานการวิจยั ซ่ึงขอ้มูลท่ีถูกวิเคราะห์สามารถ
เขียนไดเ้ป็น 2 ส่วนหลกั คือ ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์ กบัขอ้มูลจากเอกสาร 

4.1 ขอ้มูลจากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ น าขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตและ
สัมภาษณ์โดยการบนัทึกเสียงมาถอดความดว้ยการสรุปสาระส าคญัตามประเด็นท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ซ่ึงการวิเคราะห์ขอ้มูลเป้นกระบวนการท่ีด าเนินไปพร้อมๆ กบัการเก็บขอ้มูล
ภาคสนามโดยใชก้ารสังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแลว้ท าการบนัทึกขอ้มูลอยา่งละเอียด
ในทุกแง่มุม เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาทุกๆ ดา้น 

4.2 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากเอกสาร ผูว้ิจยัไดแ้ยกแยะขอ้มูลท่ีไดพ้ร้อมกบัอ่านวิเคราะห์ขอ้มูล
เบ้ืองตน้ แลว้แยกขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ ต่อจากนั้นไดน้ าขอ้มูลมาประมวล รวบรวมเป็นหมวดหมู่
น ามาจดัระเบียบเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดเพื่อน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งและเก็บ
ขอ้มูลเสริมให้มีเน้ือหาสมบูรณ์ แล้ววิเคราะห์ขอ้มูลในแต่ล่ะประเด็น แต่ละบท และสังเคราะห์
ขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัเพื่อใหไ้ดค้  าตอบของการวจิยั 
 
5.  สรุปผลการศึกษาวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และน าเสนอผลการวจัิย 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบโครงสร้างองคก์ารและบทบาทการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการท่ีมีผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆไ์ทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ โครงสร้าง 
และบทบาทการบริหารงานของพระสังฆาธิการ เพื่อต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหาร มีผลการศึกษาวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัต่อไปน้ี 

ตอนท่ี 1  รูปแบบ และโครงสร้างองคก์ารคณะสงฆ ์
ตอนท่ี 2  บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ ์

 
ตอนที ่1  รูปแบบ และโครงสร้างองค์การคณะสงฆ์ 

การปกครองคณะสงฆ์ตามรูปแบบท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั (2557) ยึดถือพระราชบญัญติั
คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 เป็น
หลกัการจดัรูปแบบการปกครองคณะสงฆ ์ประกอบดว้ยส่วน 3 ส่วน คือ 

1.  การปกครองคณะสงฆส่์วนกลาง 
2.  การปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค 
3.  สาระส าคญัของพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 พอสรุปได ้ดงัน้ี 

3.1 มีการยกเลิกพระราชบญัญติั พ.ศ. 2484 เดิม ซ่ึงหมายถึงการยกเลิกสังฆสภา 
คณะสังฆมนตรี และคณะวินยัธร ส่วนอ านาจท่ีองค์การทั้งสามเคยเป็นผูใ้ช้แยกจากกนั ให้สมเด็จ
พระสังฆราชและมหาเถระสมาคมเป็นผูใ้ช ้

3.2 ผลจากการยกเลิกก็คือ การยกเลิกต าแหน่งประธานสังฆสภา สังฆนายก และ
ประธานคณะวินัย.ธร อ านาจหน้าท่ีของต าแหน่งทั้ งสามถูกรวมกันเข้าและมอบให้ประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นผูใ้ช ้

3.3 อ านาจสูงสุดในการบงัคบับญัชาคณะสงฆเ์ป็นของสมเด็จพระสังฆราช ผูท้รง
บญัชาการคณะสงฆใ์น 2 ต าแหน่ง คือ 
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3.3.1 โดยต าแหน่งสกลมหาสังฆปรินายก หรือประมุขสงฆ์ไทย ทรงบญัชาการ
คณะสงฆเ์อง และทรงรับผดิชอบ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 8 และ 

3.3.2 โดยต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมทรงบญัชาการคณะสงฆ์
ร่วมกบัมหาเถรสมาคมตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 9 และมาตรา 18 

4.  มหาเถรสมาคม ประกอบดว้ย 
4.1 สมเด็จพระสังฆราชทรงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมโดย

ต าแหน่ง พระมหากษตัริยท์รงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 
4.2 สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ปัจจุบันมีสมเด็จ

พระราชาคณะทั้งส้ิน 6 รูป 
4.3 พระราชาคณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจ  านวนไม่ต ่ากว่าส่ีรูปและ

ไม่เกินแปดรูปเป็นกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามปกติสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง
กรรมการครบทั้ง 8 รูป จึงท าใหจ้  านวนกรรมการมหาเถรสมาคมแต่ละชุดมี 15 รูป อนัประกอบดว้ย 

4.4 สมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป กรรมการทีสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้ง 8 รูป 
และสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการ 

5. อ านาจหน้าท่ีของมหาเถรสมาคม ตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 18 มีความว่า “มาตรา 
18 มหาเถรสมาคมมีอ านาจหนา้ท่ีปกครองคณะสงฆใ์ห้เป็นไปโดยเรียบร้อย เพื่อการน้ี ให้มีอ านาจ
ตรากฎหมายมหาเถรสมาคม ออกข้อบงัคบั วางระเบียบ หรือออกค าสั่งโดยไม่ขดัหรือแยง้กับ
กฎหมายและพระธรรมวนิยัใชบ้งัคบัได”้  

จะเห็นไดว้า่ อ านาจหนา้ท่ีของมหาเถรสมาคมตามมาตราน้ีมีความหมายกวา้งขวางมาก 
เพราะถา้พิจารณาเทียบเคียงกบัอ านาจหนา้ท่ีของสังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินยัธร ตามท่ี
บญัญติัแยกอ านาจกนัไวใ้นพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 แลว้จะพบวา่อ านาจหนา้ท่ีต่างๆ ทั้ง 
3 ส่วนนั้นไดร้วมกนัเป็นอ านาจหนา้ท่ีปกครองคณะสงฆข์องมหาเถรสมาคม กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ 
สังฆสภา คณะสังฆมนตรี และคณะวินยัธรในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2484 ไดร้วมกนัเป็น
มหาเถรสมาคมในพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 

ฉะนั้น อ านาจหนา้ท่ี ปกครองคณะสงฆ ์ของมหาเถรสมาคมตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 
18 น้ี จึงมิได้หมายถึงเฉพาะอ านาจหน้าท่ีบริหารการคณะสงฆ์ของคณะสังฆมนตรีเท่านั้น แต่ยงั
หมายรวมถึงอ านาจหนา้ท่ีตราสังฆาณติัของสังฆสภา และอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวนิิจฉยัอธิกรณ์ของ
คณะวนิยัธรชั้นฎีกาอีกดว้ย 

ส าหรับรายละเอียดการใชอ้  านาจทั้งสามส่วนของมหาเถรสมาคม เป็นดงัน้ี 
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อ านาจฝ่ายนิติบญัญติั ของมหาเถรสมาคม จึงมีดงัน้ี 
1.  ตรากฎหมายมหาเถรสมาคม 
2.  ออกขอ้บงัคบัมหาเถรสมาคม 
3.  วางระเบียบมหาเถรสมาคม 
4.  ออกค าสั่งมหาเถรสมาคม 
อ านาจหนา้ท่ีดา้นการบริหารของมหาเถรสมาคม จึงมีดงัน้ี 
1.  ระเบียบการปกครองคณะสงฆ ์
2.  จดัแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค 
3.  จดัต าแหน่งผูป้กครองคณะสงฆส่์วนภูมิภาค 
4.  แต่งตั้งและถอดถอนผูป้กครองคณะสงฆ ์
อ านาจหนา้ท่ีดา้นตุลาการของมหาเถรสมาคม มีดงัน้ี 
ตามความพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 มาตรา 25 ท่ีบญัญติัใหม้หาเถรสมาคมมี

อ านาจตราก าหมายเถรสมาคมก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัเพื่อใหก้ารลงนิคหกรรมหรือการ
ลงโทษเป็นไปโดยถูกตอ้ง สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม มหาเถรสมาคมจึงได้ตรากฎหมายเถร
สมาคม ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2521 วา่ดว้ยการลงนิคหกรรม กฎมหาเถรสมาคมน้ีแบ่งอ านาจการพิจารณา
วนิิจฉยัอธิกรณ์ออกเป็น 3 ชั้น คือ  

1. การพิจารณาชั้นตน้ เป็นอ านาจของเจา้อาวาสวดั ท่ีพระภิกษุผูถู้กฟ้องสังกดัอยู ่ถา้ผู ้
ถูกฟ้องเป็นเจา้อาวาสหรือเจา้คณะก็ใหเ้ป็นอ านาจของเจา้คณะหรือผูป้กครองคณะสงฆเ์หนือข้ึนไป
อีกชั้นหน่ึง 

2. การพิจารณาชั้ นอุทธรณ์ เป็นอ านาจของคณะสงฆ์ผู ้พิจารณาชั้ นอุทธรณ์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยเจา้คณะหรือผูป้กครองเหนือชั้นข้ึนไปกวา่เจา้อาวาสหรือเจา้คณะผูพ้ิจารณาในชั้นตน้ 

3. การพิจารณาชั้นฎีกา เป็นอ านาจของมหาเถรสมาคม ค าสั่งหรือค าวินิจฉัยของมหา
เถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไม่วา่ในกรณีใดใหเ้ป็นอนัถึงท่ีสุด 

4. ในกรณีน้ี มหาเถรสมาคมมีอ านาจเช่นเดียวกับคณะวินัยธรชั้นฎีกา แต่มหาเถร
สมาคมมีอ านาจมากวา่คณะวนิยัธรชั้นฎีกาตรงท่ี มีอ านาจนิติบญัญติัและอ านาจบริหารอยูใ่นมือดว้ย 
และในบางกรณีมหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉยัหรือออกค าสั่งโดยไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาชั้นตน้
และชั้นอุทธรณ์ โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 
ท่ีว่า“มาตรา 27 พระภิกษุใดตอ้งค าวินิจฉัยให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึก ไม่ยอมรับนิคหกรรมนั้น
หรือประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวนิยัเป็นอาจิณ หรือไม่สังกดัอยูว่ดัใดวดัหน่ึง กบัทั้งไม่มีท่ีอยูเ่ป็น
หลกัแหล่ง มหาเถรสมาคมมีอ านาจวินิจฉัยและมีค าสั่งให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้ 
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พระภิษุผูต้อ้งค าวินิจฉยัใหส้ละสมณเพศตามความในวรรคก่อนตอ้งสึกภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีได้
ทราบค าวินิจฉยันั้น” มาตรา 42 บญัญติัวา่ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 27 วรรคสอง คือ ไม่ยอมสึกภายในเจ็ด
วนันบัแต่วนัท่ีทราบค าวนิิจฉยัของมหาเถรสมาคม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

ส่วนการจดัระเบียบการปกกรองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาคเป็นไปตามความในมาตรา 22 
และ 23 ของพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ท่ีก าหนดต าแหน่งพระสังฆาธิการ หรือผูป้กครอง
คณะสงฆต์ามล าดบัชั้น ดงัต่อไปน้ี 

องคก์รปกครองคณะสงฆภู์มิภาค มี 4 ล าดบัชั้น คือ 
1.  ภาค เจา้คณะภาคเป็นผูบ้งัคบับญัชา รองเจา้คณะภาคเป็นผูช่้วย 
2.  จงัหวดั เจา้คณะจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชา รองเจา้คณะจงัหวดัเป็นผูช่้วย 
3.  อ าเภอ เจา้คณะอ าเภอเป็นผูบ้งัคบับญัชา รองเจา้คณะอ าเภอเป็นผูช่้วย 
4.  ต าบล เจา้คณะต าบลเป็นผูบ้งัคบับญัชา รองเจา้คณะต าบลเป็นผูช่้วย 
ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 คณะสงฆม์หานิกายและคณะสงฆธ์รรมยติุกนิกาย 

มีองค์กรปกครองสูงสุดร่วมกัน คือ มหาเถรสมาคม กรรมการมหาเถรสมาคมคร่ึงหน่ึงมาจากคณะ
มหานิกาย และท่ีเหลืออีกคร่ึงหน่ึงมาจากคณะธรรมยติุนิกาย ทั้งหมดรวมกนัเป็นกรรมการมหาเถรสมาคม
มีอ านาจหน้าท่ีปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมาย ดงันั้น ในระดบัมหาเถรสมาคม จึงเป็นการปกครอง
ร่วมกนัโดยถือนโยบายเดียวกนัแต่แยกกนัปกครองในระดบัต ่ากว่ามหาเถรสมาคมเท่านั้น จะเห็นไดว้า่
รูปแบบการปกครองของคณะสงฆน์ั้น มีส่วนคลา้ยคลึงกนักบัรูปแบบการบริหารของส่วนราชการท่ีแบ่ง
ออกเป็นเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อ านาจการปกครอง หรือนโยบายการบริหารงานหลกัข้ึนอยูท่ี่
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคเป็นเป็นเพียงผูรั้บนโยบายการบริหาร มาบริหารจดัการเท่านั้น ยงัถือว่าเป็นการ
ปกครองท่ีรวมศูนยอ์  านาจท่ีแทจ้ริงอยูท่ี่ส่วนกลาง 

ส าหรับโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบนั มีล าดบัชั้นท่ีแสดงถึงการ
บริหารจากบนลงล่าง การบริหารนั้น เร่ิมตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงไปตามล าดบัจนกระทัง่ถึงเจา้
อาวาสวดั แสดงล าดบัขั้นไดจ้ากภาพแผนภูมิโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1  แสดงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆไ์ทยตามระดบัชั้น 

 
ตอนที ่2  บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกจิการคณะสงฆ์ 

ส าหรับโครงสร้างการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทยทัว่ราชอาณาจกัรนั้น ซ่ึงมีสมเด็จ
พระสังฆราช เป็นประมุขสงฆ์ และเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมเป็น
องค์กรบริหารสูงสุด ในส่วนของระเบียบการบริหารคณะสงฆ์ส่วนกลาง ก าหนดให้มีเจา้คณะหน
ใหญ่ 5 คณะ นิยมเรียกสั้นๆ วา่ “หน” ประกอบดว้ย หนเหนือ หนกลาง หนตะวนัออก หนใต ้และ
คณะธรรมยตุ ในส่วนภูมิภาคนั้น จดัใหมี้เจา้คณะภาค เจา้คณะจงัหวดั เจา้คณะอ าเภอ เจา้คณะต าบล 
และเจา้อาวาส เป็นพระสังฆาธิการบริหารคณะสงฆ์ตามล าดบันั้น โดยการรับนโยบายและปฏิบติั
ตามกฎ ระเบียบ ค าสั่ง และมติของมหาเถรสมาคมจากส่วนกลาง โครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์
ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ่มเติม โดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 พิจารณาไดจ้ากภาพแผนภูมิโครงสร้าง ดงัต่อไปน้ี 
  

 สมเด็จพระสังฆราช 
 

กรรมการมหาเถรสมาคม 
 

เจา้คณะใหญ่ 
 

เจา้คณะภาค 
 

เจา้คณะจงัหวดั 
 

เจา้คณะอ าเภอ 
 

เจา้คณะต าบล 
 

เจา้อาวาส 
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โครงสร้างการบริหารคณะสงฆ์ไทยตามพระราชบัญญตัิคณะสงฆ์ พ.ศ. 2535 
 

 
 
ภาพท่ี 2  แสดงการบริหารงานคณะสงฆต์าม พรบ.สงฆ ์พ.ศ. 2535 

 
การบริหารงานคณะสงฆ์ไทย ตามพระราชบัญญติัคณะสงฆ์ พ.ศ.2535 นั้น มีการ

บริหารงานพระศาสนาท่ีพระสังฆาธิการตอ้งรับเป็นภาระหนา้ท่ี 6 ดา้น ประกอบดว้ย 
1.  บทบาทด้านการปกครอง 

พระสังฆาธิการส่วนใหญ่มองวา่การปกครองคณะสงฆถื์อเป็นงานการควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยดีงาม ถือว่าเป็นงานในหน้าท่ีของพระสังฆาธิการในการ
ปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครองของตน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม

 สมเด็จพระสงัฆราช 

สมเด็จพระสงัฆราช 

ธรรมยตุ 
พระสงัฆร
าช 

หนใต ้
พระสงัฆร
าช 

หนกลาง ตะวนัออก 
พระสงัฆร
าช 

หนเหนือ 
ภาค 

จงัหวดั 

อ าเภอ 
ต าบล 

เจา้อาวาส 
พระสงัฆร
าช 

ภาค
พระสงัฆร

าช 

ภาค
พระสงัฆร

าช 

ภาค
พระสงัฆร

าช 

ภาค
พระสงัฆร

าช 

ภาค
พระสงัฆร

าช 
จงัหวดั

พระสงัฆร
าช 

จงัหวดั
พระสงัฆร

าช 

จงัหวดั
พระสงัฆร

าช 

จงัหวดั
พระสงัฆร

าช 

จงัหวดั
สงัฆราช 

อ าเภอ อ าเภอ 
พระสงัฆร
าช 

อ าเภอ 
พระสงัฆร
าช 

อ าเภอ 
พระสงัฆร
าช 

อ าเภอ 
พระสงัฆร
าช 

ต าบล 
พระสงัฆร
าช 

ต าบล 
พระสงัฆร
าช 

ต าบล 
พระสงัฆร
าช 

ต าบล 
พระสงัฆร
าช 

ต าบล 

เจา้อาวาส เจา้อาวาส 
พระสงัฆร

เจา้อาวาส 
พระสงัฆร

เจา้อาวาส 
พระสงัฆร

เจา้อาวาส 
พระสงัฆร
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ถูกตอ้งตามหลกัพระธรรมวินยั และตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์เพราะฉะนั้น พระสังฆาธิการจึง
จ าเป็นตอ้งด าเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดีงาม ถูกตอ้งตามหลกัของ
พระธรรมวินยั กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศ และพระบญัชา
สมเด็จพระสังฆราช  นอกจากนั้น พระสังฆาธิการยงัตอ้งท าหน้าท่ีระงบัอธิกรณ์ วินิจฉัยการลง
นิคหกรรม วินิจฉัยขอ้อุทธรณ์ ค าสั่ง รวมไปถึงการควบคุมบงัคบับญัชาพระภิกษุสามเณรผูอ้ยู่ใน
เขตปกครองของตน มีหนา้ท่ีตอ้งคอยช้ีแนะน าการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหเ้ป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย พร้อมทั้งตรวจการและประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน 

จะเห็นไดว้า่ งานการควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อย เป็นงานเก่ียวกบั
การปกครองพระภิกษุสามเณร ตลอดจนคฤหัสถ์ท่ีอยู่อาศยัภายในวดัให้ประพฤติตนให้ถูกต้อง
เรียบร้อยดีงาม 

แต่ถึงกระนั้น พระสังฆาธิการส่วนหน่ึงก็ยงัเห็นว่าโครงสร้างและรูปแบบการ
ปกครองท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนัน้ี ยงัมีความเหมาะสมและยงัควรยึดถือปฏิบติัอยู่ แมจ้ะมีลกัษณะ
ค่อนขา้งเผด็จการ ไม่เกิดการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท่ีมุ่งเนน้ถึงการ
ปกครองแบบมีส่วนร่วมระหวา่งผูอ้ยูใ่ตก้ารปกครองเป็นหลกั แต่ลกัษณะการปกครองน้ี ก็ยงัถือวา่มี
ส่วนคล้ายคลึงกบัรูปแบบการบริหารราชการของฝ่ายบ้านเมือง คือมีลักษะจากบนลงล่าง ศูนย์
อ านาจอยู่ท่ีส่วนกลาง ขยายไปสู่ภูมิภาค และพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ยงัมองว่าการปกครองไม่มี
การกระจายอ านาจการบริหารใหมี้ผลท่ีแทจ้ริง เพราะการปกครองยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระ
มหาเถรสมาคม ซ่ึงมีจ านวนเพียง 20 รูปเท่านั้น ทั้งท่ีความเป็นจริงแลว้พระมหาเถระจ านวนเพียง 20 
รูป จะสามารถบริหารปกครองพระภิกษุสามเณรทัว่ประเทศให้เป็นไปโดยเรียบร้อยเป็นไปไดย้าก 
การเขา้มามีส่วนร่วมในการปกครองของพระสงฆจึ์งมีส่วนน้อยนอ้ย เพราะมหาเถรสมาคมไม่ค่อย
ใหค้วามส าคญักบัการเสนอแนะของพระผูน้อ้ย เม่ือเป็นเช่นน้ี จึงท าใหข้าดการรับฟังขอ้มูลท่ีจ าเป็น
ต่อการปกครอง  อีกทั้งอายุราชการของพระสังฆาธิการนั้น ถือว่ามีอายุในต าแหน่งท่ียาวนานมาก
เกินไป อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการผูกขาดอ านาจในการบริหารคณะสงฆ์ เพราะการบริหาร
จ าเป็นต้องเปล่ียนถ่ายอ านาจเพื่อให้มีการบริหารใหม่ๆ ในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ 
นอกจากนั้น การปกครองของคณะสงฆใ์นปัจจุบนัพบวา่ ยงัเป็นลกัษณะท่ีเป็นไปตามสถานการณ์
บา้นเมืองเท่านั้นกล่าวคือเป็นลกัษณะววัหายล้อมคอก ไม่มีการปรับตวัคือไม่มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนหลากหลายอนัจะมีข้ึน
เร่ือยๆในอนาคต อีกปัญหาหน่ึงท่ีเด่นชดัในปัจจุบนัคือการถอดถอนพระสังฆาธิการ และการระงบั
อธิกรณ์ท่ีเกิดข้ึน ของพระภิกษุสามเณร พบว่า ไม่มีการบังคับใช้ท่ีเด็ดขาดชัดเจน ทั้ งท่ีใน
สถานการณ์ปัจจุบนัมกัมีข่าวเก่ียวกบัพระสงฆป์ระพฤติผิดพระธรรมวินยัร้ายแรงอยูเ่สมอ แต่ก็เงียบ
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หายไปตามกาลเวลา ไม่มีผลการลงโทษเชิงประจกัษเ์พื่อให้เป็นตวัอยา่งกบัพระสงฆรุ่์นใหม่ อนัจะ
เป็นเหตุให้ในอนาคตพระสงฆ์จะไม่มีความเกรงกลัวต่อบทลงโทษท่ีมีอยู่ ในเร่ืองการบริหาร
ปกครองน้ีพบวา่ พระสังฆาธิการระดบัสูงยงัขาดความกระตือรือร้น ไม่จริงจงักบัการแกปั้ญหา ซ่ึง
ถา้หากปล่อยไวอ้ยา่งน้ี ก็จะกลายเป็นปัญหาเร้ือรังจนยากท่ีจะแกไ้ขเยีย่วยาป้องกนัเหตุในอนาคตได ้
การปกครองโดยภาพรวมยงัถือวา่ยดึหลกัพระธรรมวนิยัเป็นหลกั พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์กฎมหา
เถรสมาคม มติ ระเบียบ และพระบญัชาของสมเด็จพระสังฆราช แบบแผนในการปฏิบติั ใช้หลกั
พรหมวหิารธรรม สังฆาธิปไตย  

บทบาทในเร่ืองการปกครอง พบว่า มีปัญหามากมายท่ีตอ้งแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจริงท่ีเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองของการมีส่วนร่วมจากพระสงฆ์ระดับล่าง การ
เกษียณอายขุองพระสังฆาธิการท่ีก าหนดไวท่ี้ 80 ซ่ึงถือวา่ค่อนขา้งชราภาพ และไร้ประสิทธิภาพการ
ท างานให้ทนัต่อเหตุการณ์ ไม่มีความคล่องตวัในการบริหารอย่างเต็มสมรรถภาพ หากวิธีการ
ปกครองใดท่ีไม่ขดัแยง้กบัพระธรรมวินยั พระสังฆาธิการควรจะมีการแกไ้ขบทบญัญติัเพิ่มเติมเขา้
มา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการปกครองสมยัใหม่ การใดท่ีมีความเหมาะสมดีอยูแ่ลว้ก็ควรยึดถือปฏิบติั
ให้มีผลชดัเจนเป็นรูปธรรมชดัเจนมากข้ึน หลกัการเหล่าน้ีพระสังฆาธิการยงัละเลย ไม่จริงจงักบั
การแก้ปัญหาการปกครองคณะสงฆ์  ทั้ งน้ี ก็เพื่อให้เกิดความผาสุกโดยส่วนรวมและเกิดความ
เรียบร้อยสง่างามของคณะสงฆแ์ละพระศาสนา ซ่ึงจะน ามาซ่ึงความเจริญรุ่งเรืองและความศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนมากข้ึน แต่พระสังฆาธิการโดยมากก็เห็นวา่การปกครองยงัมีความสอดคลอ้งอยู ่
เพราะมีหลกัพระธรรมวินยัคอยก ากบัอยู่แลว้ ทั้งท่ีการปกครองในปัจจุบนัจะยึดถือเอาพระธรรม
วินยัอย่างเดียวไม่ได ้จ  าเป็นจะตอ้งมีความเด็ดขาดมีกฎหมายบา้นเมืองเขา้มาคอยก ากบัสนบัสนุน
เพื่อใหบ้ทลงโทษพระสงฆผ์ูป้ระพฤติผดิพระธรรมวนิยัเกรงกลวัและไม่กลา้ท าผดิวนิยัสงฆส์งฆ ์

2.  บทบาทด้านการศาสนศึกษา 
พระราชบญัญติัคณะสงฆไ์ดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีพระสังฆาธิการระดบัเจา้อาวาสไว้

ในมาตรา 37 วา่ จะตอ้งเป็นธุระ เอาภาระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินยัแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์  จะเห็นไดว้่าพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการศึกษา และให้วดัเป็น
สถานศึกษา ตามค าสั่งมหาเถรสมาคม เร่ืองให้ภิกษุสามเณรเรียนพระธรรมวินัย พ.ศ. 2538 ก็
ก าหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีของเจา้อาวาสโดยตรง และใหเ้จา้คณะเจา้สังกดัร่วมจดัดว้ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 เจา้อาวาสเป็นผูจ้ดัการศาสนศึกษา ในฐานะเจา้ส านกัเรียนหรือเจา้ส านกัศาสน
ศึกษา 

2.2 เจา้คณะจงัหวดัเป็นผูจ้ดัการในฐานะเจา้ส านกัเรียน คณะจงัหวดั 
2.3 ในบางกรณีใหเ้จา้คณะจงัหวดัร่วมจดัดว้ย 
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พระสังฆาธิการท่ีมีบทบาทดา้นการศาสนศึกษาน้ี พบวา่ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่
ได้จดัให้มีการศาสนศึกษาข้ึนภายในวดัท่ีตนสังกัดจริง ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระภิกษุ
สามเณรไดศึ้กษาเล่าเรียนพระธรรมวนิยัใหมี้ความแตกฉาน และการศึกษาน้ีก็แบ่งออกเป็น 3 แผนก
หลกั คือ แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามญัศึกษานั้น ซ่ึงจดัไวเ้พื่อเป็นการศึกษาทางเลือก เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรเป็นผูมี้ความรู้ในเร่ืองพระธรรมวินยัอนัจะเป็นการสืบทอดศาสน
ทายาทดว้ย  และในขณะเดียวกนัยงัพบวา่มีปัญหาในการจดัการศาสนศึกษาเช่นกนั คือ ในปัจจุบนั
พบวา่มีจ านวนพระภิกษุสามเณรเขา้มาศึกษามีจ านวนนอ้ยลงในทุกๆแห่ง  ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะมีการ
บงัคบัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ จึงเป็นเหตุท าใหส้ถิตินกัเรียนลดนอ้ยลง รวมถึงปัญหา
ขาดบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูท่ีมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละชั้น 
อุปสรรคอีกประการหน่ึงคือ ปัจจุบันพบว่า พระภิกษุสามเณรมีการให้เทคโนโลยีในทางไม่
เหมาะสม จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการควบคุมดูแลพฤติกรรมใหอ้ยูใ่นกรอบพระธรรมวนิยั 

บทบาทดา้นการศาสนศึกษา พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของ
การศึกษาจึงไดใ้ห้การส่งเสริมอุปถมัภ์การศาสนศึกษาทั้ง 3 แผนก โดยไดจ้ดัหาอุปกรณ์การเรียน
การศึกษา ให้กับพระภิกษุสามเณรได้ศึกษาเล่าเรียน เช่น ต าราหนังสือ คู่มือ การอุปถัมภ์ด้วย
ทุนการศึกษา เม่ือคราวพระภิกษุสามเณรสอบได ้ในชั้นท่ีศึกษาก็จดัใหมี้การมุทิตาสักการเพื่อยกยอ่ง
เชิดชูให้ปรากฎ เพื่อเป็นการให้ขวญัก าลงัใจ แก่พระภิกษุสามเณรผูมี้ความขยนัหมัน่เพียรศึกษาจน
ประสบความส าเร็จดว้ย  

3.  บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
การศึกษาสงเคราะห์ถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเก้ือกูลหรือ

สงเคราะห์ให้แก่สถาบนัการศึกษาอ่ืนนอกเหนือจากการจดัการศึกษาด้านการศาสนศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรภายในวดั เพราะฉะนั้น บทบาทงานการสงเคราะห์การศึกษาน้ี จึงมุ่งเนน้ไปท่ีการ
สงเคราะห์ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนเป็นหลกั ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพุทธศาสนา 

จากการขอ้มูลพระสังฆาธิการ พบวา่ มีการสงเคราะห์การศึกษา 2 ประเภทหลกั คือ 
3.1 สงเคราะห์การศึกษานอกจากการศาสนศึกษาของพระภิกษุสามเณร ซ่ึงพระ

สังฆาธิการสงเคราะห์สถาบนัการศึกษา ประเภทแรกน้ี พบวา่ มีการด าเนินการ 4 ประการ คือ  
3.1.1  จดัตั้งโรงเรียนการกุศลของวดัในพุทธศาสนา  
3.1.2  จดัตั้งโรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตามพระราชประสงค ์ 
3.1.3  จดัตั้งศูนยก์ารศึกษาพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ 
3.1.4  จดัตั้งศูนยอ์บรมเด็กก่อนเกณฑภ์ายในวดั 
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3.2 สงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบนัการศึกษาหรือผูก้  าลงัศึกษาเล่าเรียน 
พบว่า พระสังฆาธิการทุกระดบัจ าด าเนินการทั้งเป็นการส่วนตวั หรือเป็นคณะสงฆ์ เพราะถือว่า
การศึกษาจะส่งผลดีแก่เยาวชน นิสิต นกัศึกษา และเยาวชนท่ีสนบัสนุนน้ีจะเป็นก าลงัส าคญัชองชาติ 
และยงัมีผลสะทอ้นกลบัมาถึงพระสงฆ์โดยตรง  การสงเคราะห์การศึกษาดา้นน้ี มีการด าเนินการ
ดงัน้ี 

3.2.1 มอบทุนสงเคราะห์การศึกษาชั้นประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอุดมศึกษา 
3.2.2 ช่วยพัฒนาสถานศึกษาโดยการจัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียน ห้อง

คอมพิวเตอร์ 
3.2.3 สงเคราะห์ดา้นอุปกรณ์การศึกษาแก่นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 

บทบาทงานด้านน้ี งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการน้ี วดัและ
พระสงฆจึ์งไดช่ื้อวา่สถาบนัทีมีส่วนส าคญัในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนของชาติเพื่อจะไดก้ล่อม
เกลาอบรมบ่มนิสัยแก่เด็กและเยาวชน อนัจะเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้มีความใกล้ชิดพุทธ
ศาสนาเป็นโอกาสท่ีพระสงฆจ์ะไดพ้ฒันาทรัพยากรท่ีเป็นก าลงัส าคญัของชาติตั้งแต่วยัเด็กเพื่อจะได้
เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป 

4.  บทบาทด้านการเผยแผ่ 
ตามบทบญัญติัมาตรา 37 (3) แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมโดย

พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2535 เจา้คณะพระสังฆาธิการทุกล าดบัชั้น ลว้นมีภาระหน้าท่ี
จะตอ้งรับผดิชอบดา้นการเผยแผพุ่ทธศาสนาทั้งส้ิน จากการลงพื้นท่ี พบพระสังฆาธิการ พบวา่ 

พระสังฆาธิการได้จดัให้มีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นประจ าวนัส าคญัทาง
พุทธศาสนาเป็นประจ าอยูแ่ลว้ กล่าวคือการเผยแผธ่รรมะของคณะสงฆใ์นปัจจุบนัมีทั้งแบบประเพณี
คือเผยแผต่ามเทศกาลงานบุญวนัส าคญัทางศาสนา และแบบท่ีจดัเป็นคณะหรือหน่วยงานเจาะจงนิมนต์
เฉพาะจดัข้ึนเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมในปัจจุบนั  

จากขอ้มูลสัมภาษณ์พระสังฆาธิการผูท้  าหนา้ท่ีดา้นการเผยแผย่งัพบอีกว่าในปัจจุบนั 
ขาดรูปแบบการเผยแผย่งัเป็นลกัษณะเชิงตั้งรับอยู ่คือเป็นการเผยแผต่ามปกติทัว่ไป ไม่เขม็แขง็ ไม่เป็น
การเผยแผ่เชิงรุกท่ีมุ่งเผยแผ่ท่ีสามารถเขา้ถึงประชาชนอย่างจริงจงั นอกจากนั้นปัญหาท่ีพบด้านน้ี
พบว่า การเผยแผ่ยงัเป็นแบบเดิมๆ ซ่ึงไม่ชวนให้จูงใจผูฟั้งท่ีจะเกิดความกระต้ืนรือลน้น าไปปฏิบติั 
เป็นเหตุผลให้ประชาชนทัว่ไปให้ความสนใจธรรมะลดน้อยลง เห็นความส าคญัของพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆน์อ้ยลง บทบาทของพระสงฆด์า้นน้ีจึงน้อยลงไปดว้ย พระสังฆาธิการมองวา่หากจะเผย
แผใ่ห้ไดผ้ลและน่าสนใจควรปรับวิธีการเผยแผท่ี่ทนัสมยักบัยุคสังคมท่ีหลากหลายสลบัซบัซ้อน ตอ้ง
ใชเ้ทคโนโลยีในการเผยแผเ่พื่อช่วยเพิ่มความสนใจ ซ่ึงพระสังฆาธิการเห็นวา่ควรจดัอบรมพระนกัเผย
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แผใ่ห้มีคุณภาพและตอ้งเป็นท่ียอมรับของพุทธศาสนิกชนเพื่อกระจายนกัเผยแผใ่ห้ท างานดา้นการเผย
แผใ่หท้ัว่ถึงครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาค 

5.  บทบาทด้านการสาธารณูปการ 
การสาธารณูปการ ส่วนมากบญัญติัไวใ้นหน้าท่ีของเจา้อาวาสตามพระราชบญัญติั

คณะสงฆ ์มาตรา 37 (1) แห่งพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ระบุว่า เจา้อาวาสมีหน้าท่ีบ ารุงรักษาวดั จดั
กิจกรรมและศาสนสมบติัของวดัใหเ้ป็นไปดว้ยดี 

จากการศึกษาร่วมกบัพระสังฆาธิการดา้นสาธารณูปการไดข้อ้มูลส าคญัจากการให้
ส าภาษณ์ดา้นการศึกษาสงเคราะห์สามารถสรุปประเด็นงานดา้นน้ีได ้ดงัน้ี 

5.1 มีการจดัรูปแบบแผนผงัของวดัเป็นเขตพุทธาวาส  เขตพุทธาวาสอย่างเป็น
ระบบ 

5.2 มีการจดัสร้างอาคารภายในวดัใหเ้ป็นระบบ ระเบียบมากข้ึนกวา่เดิม 
5.3 มีการจดัสร้างอาคารสถานท่ีให้มีความสะดวกแก่พุทธศาสนิกชนผูม้าบ าเพ็ญ

กุศล 
5.4 มีการจัดรูปแบบโครงสร้างโดยเน้น ความสวยงาม มั่นคง ร่มเย็น มุ่งใช้

ประโยชน์ไดน้าน 
5.5 เนน้หลกัการสร้างตามหลกัการ 4 ส. คือ สะดวง สะอาด สงบ และสวา่ง 
ส าหรับปัญหาในดา้นสาธารณูปการ พบวา่ การใชง้บประมาณการสร้างท่ีมากเกินความ

จ าเป็น ไม่มีแบบแผนการสร้างท่ีแน่นอน กระชับ ซ่ึงเป็นเหตุงบประมาณบานปลาย ปัญหาเร่ืองการ
ขดัแยง้กบัชาวบ้านชุมชนใกล้วดั นอกจากนั้นพระสังฆาธิการยงัเสนอว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ควรจะตอ้งจดัให้มีการอบรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ดา้นการสาธารณูปการ แก่พระสังฆาธิ
การผูมี้บทบาทด้านสาธารณูปการเพื่อให้เกิดความรู้ในด้านการก่อสร้าง ต้องสร้างความเข้าใจกับ
คณะกรรมการและชุมชนและจุดประสงค์การสร้างงานดา้นสาธารณูปการจึงจะเป็นระบบมีแบบแผน
และเสร็จทนัการใชป้ระโยชน์  

บทบาทดา้นสาธารณูปการ พบวา่ พระสังฆาธิการให้ความส าคญักบัการก่อสร้างศาสน
วตัถุภายในวดัอยา่งมาก โดยเฉพาะเจา้อาวาส เพราะถือวา่เป็นงานอนัแสดงถึงวิสัยทศัน์ของพระสังฆาธิ
การระดบัเจา้อาวาสเองดว้ยและเจา้อาวาสยงัตอ้งมีความกระตือรือร้นในการแสดงถึงฝีมือของเจา้อาวาส 
ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์และจะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในระยะยาว การควบคุม
ส่งเสริมงานด้านน้ี  จึงถือว่าเป็นหน้าท่ีอันส าคัญของพระสังฆาธิการทุกระดับชั้ น จะต้องถือเป็น
ภาระหนา้ท่ียดึถือปฏิบติัใหค้วามร่วมมืออยา่งจริงจงั 
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6.  บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ถือได้ว่า เ ป็นการด า เ นินกิจการต่างๆ เพื่อให้ เ ป็น

สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงาน ชุมชนหรือคณะบุคคล เพื่อเป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลหรือสนบัสนุน
สถานท่ีซ่ึงเป็นสาธารณะสมบติัของประชาชนโดยทัว่ไป 

จากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ พบวา่ การสาธารณสงเคราะห์ท่ีเป็นงานหลกัของ
พระสังฆาธิการ มี 2 เร่ือง หลกั คือ การสงเคราะห์ในดา้นจิตใจ และวตัถุ 

6.1  ดา้นจิตใจ 
6.1.1 สงเคราะห์โดยเป็นท่ีพึ่งปรึกษาทางจิตใจดว้ยธรรมะ แนะน าในเร่ืองของ

การใชชี้วติตามหลกัธรรมใหก้บัพุทธศาสนิกชน 
6.1.2 สงเคราะห์โดยปฏิบติัตนให้เป็นผูน่้าเคารพเล่ือมใส ศรัทธา เป็นเน้ือนา

บุญแก่พุทธศาสนิกชน 
6.2  ดา้นวตัถุ 

6.2.1 เป็นแนะน าชกัจูงและเป็นแบบอยา่งให้ผูอ่ื้นท าตาม เช่น จดัตั้งโรงเรียน 
สร้างโรงพยาบาล สร้างถนน พุทธศาสนสถาน สร้างวทิยาลยั 

6.2.2 สงเคราะห์แบ่งปันส่ิงของ เคร่ืองอุปโภค บริโภค คราวเกิดภยัต่างๆ ข้ึน 
แก่ประชาชนผูด้อ้ยโอกาส แมรู้ปแบบการช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนจะมีหลากหลายวธีิ แต่พระ
สังฆาธิการโดยส่วนใหญ่ก็สงเคราะห์ในรูปแบบท่ีเหมือนกนั ซ่ึงพอสรุปได ้ดงัน้ี 

6.2.2.1 ช่วยสงเคราะห์ญาติโยมท่ีประสบภยัทางธรรมชาติ 
6.2.2.2 ช่วยสงเคราะห์ญาติโยมท่ีประสบปัญหาและความเดือดร้อน

ดา้นต่างๆ เช่น ยากจน 
6.2.2.3 ช่วยสงเคราะห์ใหก้ารสนบัสนุนการก่อสร้างอาคาร สถานศึกษา 

โรงเรียน ก่อสร้างถนนเขา้หมู่บา้นหรือชุมชน 
อยา่งไรก็ตาม การสาธารณสงเคราะห์ก็พบวา่มีปัญหาอยูบ่า้งคือ ขาดงบประมาณมา

สนับสนุนช่วยเหลือพระสังฆาธิการ และขาดรูปแบบการสงเคราะห์ท่ีชัดเจนว่าควรสงเคราะห์
เฉพาะพื้นท่ีใดในเขตรับผิดชอบการบริหารคณะสงฆ ์หรือนอกเขตรับผิดชอบ หลกัการสงเคราะห์
ส าหรับพระสังฆาธิการ ระดบัไหน มีขอบเขตดา้นงบประมาณเท่าใด ซ่ึงยงัไม่มีความชดัเจน 

บทบาทดา้นการสาธารณสงเคราะห์น้ี ถือวา่เป็นงานท่ีพระสังฆาธิการตอ้งเสียสละ
เป็นอย่างมากในการสร้างส่ิงอนัเป็นสาธารณประโยชน์ตามก าลัง อนัจะเป็นเหตุน ามาซ่ึงความ
ใกลชิ้ดกนัระหวา่งวดักบับา้น ชุมชน และยงัเป็นเหตุให้วดักบับา้นมีความสามคัคีกลมเกลียว เก้ือกูล 
แก่การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระยะยาว อนัจะเป็นภูมิคุ้มกันของพระพุทธศาสนาโดยการ
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ปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชน และยงัเป็นไปเพื่อการผูกไมตรีดังมีพระบาลี
รับรองไวว้่า ทท  มิตฺตานิ คนฺถติ ผูใ้ห้ย่อมผูกไมตรีเอาไว ้และเป็นไปตามหลกัธรรมในทางพุทธ
ศาสนาเร่ืองสังคหวตัถุดว้ย 

บทบาททั้ง 6 ดา้น ถือวา่เป็นงานบริหารท่ีคณะสงฆน์ าโดยพระสังฆาธิการท่ีตอ้งบริหาร
จดัการตามภาระหน้าท่ีๆ รับผิดชอบและไดว้างไวเ้ป็นแบบแผนงานให้ถือปฏิบติัทัว่กนั สภาพการ
บริหารโดยทัว่ไปตามบทบาทของพระสังฆาธิการจะมีปัญหาหลกัๆ เฉพาะดา้นการปกครอง การศา
สนศึกษา และการเผยแผเ่พราะถือเป็นงานหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับพระสังฆาธิการทุกระดบัชั้นจะตอ้ง
เอาใจใส่ปฏิบติัให้เกิดผลท่ีชดัเจนเป็นรูปธรรม ส าหรับดา้นอ่ืนมีความจ าเป็นรองลง เพราะเป็นงาน
เก่ียวพนัธ์กบัสายงานหลกัเบ้ืองตน้ ปัญหาท่ีพระสังฆาธิการส่วนใหญ่เป็นห่วง และเห็นวา่มีปัญหา
จึงอยูท่ี่งาน3เร่ืองหลกัดงัท่ีไดก้ล่าวมา 
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บทที ่5 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ืองการรูปแบบโครงสร้างองค์การและบทบาทการบริหารงานของพระ

สังฆาธิการท่ีมีผลต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษารูปแบบ 
โครงสร้างองคก์ารของคณะสงฆไ์ทย 2. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการบริหารกิจการ
คณะสงฆ ์3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
 
1.  สรุปผลการวจัิย 

รูปแบบโครงสร้างการบริหารของพระสงฆ์ไทย มีสมเด็จพระสังฆราช เป็นประมุข
สูงสุด ท าหนา้ท่ีเสมือนนายกรัฐมนตรี เป็นผูบ้งัคบับญัชา รองลงมาจากนั้น เป็นกรรมการมหาเถร
สมาคม โดยแบ่งเป็นสมเด็จพระราชาคณะ 8 รูป (มหานิกาย4รูป) (ธรรมยติุนิกาย4รูป) และพระราชา
คณะซ่ึงสมเด็จพระสังฆราช ผูเ้ป็นประธานกรรมการแต่งตั้งอีก8รูป รวมทั้งหมด 16 รูป การบงัคบั
บญัชา เป็นลกัษณะจากบนสู่ล่าง ตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราช ลงมาจน ถึงเจา้อาวาส  รูปแบบการ
จดัการบริหารแบ่งออกเป็นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจดัรูปแบบการบริหารคลา้ยคลึงกบัส่วน
บริหารราชการไทย ซ่ึงมีการบงัคบับญัชา หรือการออกกฎระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ จากส่วนกลางเป็น
หลกั ส่งต่อไปสู่ภูมิภาค การใชก้ารบริหารเช่นน้ีอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆฉ์บบั พ.ศ. 2535 
แกไ้ขเพิ่มจากฉบบั พ.ศ. 2505 และยงัใช้อยู่จนถึงปัจจุบนั ส่วนงานตามบทบาทหน้าที่การบริหาร
กิจการคณะสงฆไ์ทยนั้น มี 6 ดา้น คือ ครอบคลุมในเร่ือง ต่อไปน้ี 

1.  ดา้นการปกครอง 
2.  ดา้นการศาสนศึกษา 
3.  ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
4.  ดา้นการเผยแผ ่
5.  ดา้นการสาธารณูปการ 
6.  ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ 
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ผลจากการศึกษา ดา้นการปกครอง พบวา่ พระสังฆาธิการไม่ค่อยมีความกระต้ือร้ือร้น 
ความเอาใจใส่ ความสนใจ และความรู้เร่ืองเก่ียวกบัการระงับอธิกรณ์ การวินิจฉัยเพื่อยุติความ
ขดัแยง้ หรือการลงนิคหกรรมแก่ภิกษุผูอ้ยู่ใต้ปกครอง อายุงานในต าแหน่งการบริหารยาวนาน
เกินไป ไม่มีการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ฉะนั้น พระสังฆาธิการควรจะใช้การ
ปกครองแบบการใช้พระเดชพระคุณ พ่อปกครองลูก หรือ ครูบาอาจารยป์กครองศิษย ์เป็นแบบพี่
ดูแลนอ้งอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาเป็นประเพณีตั้งแต่สมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้ทรงปกครองคณะสงฆ ์
ทรงจดัตั้งวางระเบียบต่างๆ ไวก้็เพื่อใหบ้ริษทัคือพระสงฆแ์ละพุทธศาสนิกชนไดป้ระโยชน์จากพระ
ธรรมวินัยท่ีพระองค์ทรงสั่งสอนให้มีความสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอันจะ
บงัเกิดผลเป็นความดีงามและอ านวยประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ สอดคลอ้งกบั พระเมธีธรรมาภรณ์ 
(ประยรู ธมฺมจิตโต, 2539) ไดก้ล่าวถึงการปรับระบบบริการองคก์ารของชาวพุทธไวใ้นหนงัสือเร่ือง
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวฒัน์ว่า การบริหารองค์การชาวพุทธควรจะกระจายอ านาจให้มากข้ึน 
แมแ้ต่การปกครองคณะสงฆก์็ไม่จ  าเป็นตอ้งเลียนแบบระบบราชการท่ีชกัชา้ไม่ทนัการณ์ และคณะ
สงฆ์อาจจะคิดระบบปกครองให้มุ่งพฒันาให้แต่ล่ะวดัเข็มแข็งเป็นท่ีพึ่งของชุมชนไดอ้ย่างแทจ้ริง 
จากนั้นวดัก็ตอ้งสร้างเครือข่ายโยงใยร่วมกนัท างานทัว่ประเทศ ทั้งพยายามลดขั้นตอนสายบงัคบั
บญัชาท่ีซ ้ าซอ้นไม่ทนัการณ์โดยปรับปรุงระบบพระสังฆาธิการหรือวา่เอนจิเนียร่ิงใหก้บัการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ์

ดา้นการศาสนศึกษา พบวา่ พระสังฆาธิการท่านมีความเอาใจใส่เร่ืองการศึกษาเล่าเรียน
ของพระภิกษุสามเณรเป้นอย่างมาก เพราะมองว่าการศึกษาเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะพฒันาบุคลากร
ทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีความรู้นักธรรมและบาลี เพื่อจะได้น าความรู้ไปอบรมสั่งสอน
ประชาชนและรักษาพุทธศาสนาไวไ้ด ้พระสังฆาธิการจึงมีภาระหนา้ท่ีในดา้นการศาสนศึกษาอยา่ง
มากไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการศึกษา จดัห้องสมุด มอบทุนการศึกษา จดัการสอนธรรมศึกษา และ
การศึกษาพระปริยติัธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา
เล่าเรียนแก่พระภิกษุสามเณรให้มีความรู้แตกฉานในพระธรรมวินยั น าจะเป็นการทรงพระศาสนา
ให้เจริญไปได ้สอดคลอ้งกบั ชาญณรงค ์หินเกิด ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของพระสังฆาธิ
การกบัการพฒันาวดัในจงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั พบวา่ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ใชว้ดัเป็น
ศูนยห์กลางในการส่งเสริมการศึกษาทางโลกและทางธรรม ปกครองวดัดว้ยความเรียบร้อยเผยแผ่
พุทธสาสนาตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งใหส้าธารณสงเคราะห์ตามฐานานุรูป 

ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ พบวา่ พระสังฆาธิการไดใ้หค้วามส าคญัในงานดา้นการศึกษา
สงเคราะห์อยา่งมากไม่วา่จะเป็นดา้นการจดัตั้งโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั การเป็นครูช่วย
สอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่างๆ การจดัตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวดั การจดัตั้ ง
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โรงเรียนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์การประสานงานในการจดัหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 
กอ้งเรียน การจดัตั้งโรงเรียนการกุศลเพื่อสงเคราะห์เด็ก และเยาวชน เพราะวา่เป็นภาระหนา้ท่ีของ
พระสังฆาธิการในการจดัการศึกษาสงเคราะห์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วรพงษ์ แสนเมือง ไดก้ล่าวไวว้่า 
พระสังฆาธิการใชบ้ทบาทของความเป็นผูน้ าช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ เช่นดา้นศึกษา ดา้นอาชีพ 
ดา้นปัญหาชีวิต และบทบาทในการสงเคราะห์ประชาชน บทบาทดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้กบั
ประชาชนเป็นคนดีของสังคม 

ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา พบว่า  พระสังฆาธิการเอาใจใส่ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยการเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยทัว่ไปเพื่อให้ตั้งมัน่อยูใ่นหลกัค าสอนในทาง
พุทธศาสนา เพราะพระสังฆาธิการมีหนา้ท่ีส าคญัในการน าเอาหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนาไป
เผยแผแ่ก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่เล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนา งานดา้นการ
เผยแผจึ่งถือวา่มีความส าคญัยิง่ นอกจากน้ีการเผยแผพุ่ทธศาสนาต่อสาธารณชนเป็นการส่ือสารเพื่อ
พฒันาบุคคลทางดา้นจิตใจให้มีความเคารพเล่ือมใสต่อพระรัตนตรัยน้อมน าเอาหลกัธรรมในพุทธ
ศาสนาไปประพฤติปฏิบติั ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัของพระพุทธศาสนาตามท่ีพระธรรมวรนายก 
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) กล่าวไวว้า่งานเผยแผข่องพระภิกษุตามพุทธด ารัส คือ “จรถะ ภิกขเว พหุชนหิตา
ยะพหุชนะสุขายะ โลกานุกมัปายะ มีความหมายวา่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเท่ียวจาริกไปตาม
จุดประสงคเ์พื่อการบ าเพญ็ประโยชน์สุขต่อหมู่ชน เพื่ออนุเคราะห์ต่อประชาชนชาวโลก”  

ด้านการสาธารณูปการ พบว่า พระสังฆาธิการไม่ค่อยให้ความส าคญักับการจดัตั้ง
คณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถในดา้นสาธารณูปการมาให้ค  าแนะน าปรึกษา และควบคุม
งานดา้นสาธารณูปการ จึงท าให้การจดัท าแผนพฒันาวดัไร้ทิศทางในบางคร้ัง หรือไม่เป็นไปตาม
แผนพฒันาวดัท่ีวางเอาไว ้ท าให้งานเกิดความล่าช้าไม่ทนักบัการใช้ประโยชน์ พระสังฆาธิการจึง
ควรจัดตั้ งคณะกรรมการท่ีมีความรู้ความสามารถมาช่วยสนองงาน และให้ค  าปรึกษาด้าน
สาธารณูปการ เพราะว่างานสาธารณูปการเป็นงานแสดงฝีมือ เป็นงานละเอียด เป็นงานประดบั
บารมีของเจา้อาวาส จึงตอ้งใชบ้ทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารพฒันาวดัใหมี้ความสะอาด 
สวา่ง และสงบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระมหาปัญญา สุขสงค ์ศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันา
สังคม ศึกษาเฉพาะกรณี:พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กลฺยาโณ) ผลการศึกษา พบวา่พระพิศาลธรรม
พาทีเป้นพระสงฆท่ี์มีบทบาทเก้ือกูลอยา่งส าคญัต่อการพฒันาสังคม ดา้นสาธารณูปการและดา้นสา
ธารณสงเคราะห์ ท่านไดจ้ดัให้มีการก่อสร้างและส่ิงอ านวยความสะดวก แก่ประชาชน เช่นสถานี
อนามยั หอ้งประชุม อาคารเอนกประสงค ์โรงฝึกอาชีพ ซุปเปอร์มาเกต ถนนและสาธารณประโยชน์
อ่ืนๆ การท านุบ ารุงส่ิงแวดล้อม และการแก้ปัญหามลภาวะ โดยสกัดการขยายตวัของโรงงาน
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อุตสาหกรรม จดับริเวณวดัให้มีความร่มร่ืน ปลูกสวนสมุนไพรให้วดัและบา้นปราศจากขยะและ
มลพิษต่างๆ 

ดา้นการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเอาใจใส่การพฒันาวดัให้
เป็นวดัท่ีสะอาดสะดวกแก่การสัญจรจึงท าถนนภายในวดัรวมทั้งทางเดินเทา้เพื่อให้มีความสะอาด
แก่ผูส้ัญจรไปมาเป็นอยา่งมากท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดั เช่น การท าบุญ การฟังเทศน์ หรือมาติดต่อ
งานในดา้นต่างๆ ฉะนั้นงานสาธารณสงเคราะห์ ตอ้งใชบ้ทบาทของความเป้นพระสังฆาธิการในการ
ช่วยเหลือสังคมทั้งความคิด และก าลงัทรัพยใ์นดา้นต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระเทพโสภณ (ประยูร 
ธมฺมจิตฺโต) ไดก้ล่าวไวว้า่ ถา้นกับริหารบกพร่องเร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์ก็ไม่มีใครช่วยท างาน กลายเป็น
นกับริหารท่ีดีไม่ได ้พระพุทธเจา้ทรงสอนหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ไว ้เรียกว่า สังคหะวตัถุ 4 ประการ 
ไดแ้ก่ ทาน การให ้เจา้อาวาสท่ีดีตอ้งมีน ้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผใ่หข้องแก่ผูร่้วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ปิยวาขา สนทนา เจรจาดว้ยถอ้ยค าท่ีไพเราะอ่อนหวาน เจา้อาวาสท่ีดีจะตอ้งรู้จกัผกูใจคนดว้ยถอ้ยค า
อ่อนหวาน อตัถจริยา คือประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นหรือสงเคราะห์ประชาชน เจา้อาวาส
สามารถท าอตัถจริยาไดห้ลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามป่วยไข ้หรือเขา้ร่วมงานพิธีต่างๆของ
ชุมชน หรืองานสังคมอ่ืนๆ สมานัตตตา คือ วางตวัสม ่าเสมอไม่ทอดทิ้งผูร่้วมงานทั้งหลาย กล้า
รับผดิชอบในผลการตดัสินใจของตน 
 
2.  อภิปรายผล 

การบริหารกิจการคณะสงฆภ์ายใตพ้ระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2535 ยงัมีขอ้บกพร่องท่ี
จ าเป็นตอ้งปฏิรูปเพื่อหาแนวทางไกไ้ขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนอีกมากโดยเฉพาะปัญหาภายในองค์กรท่ี
เรียกว่าเป็นวฒันธรรมองค์กร ท่ีมีมายาวนาน ดงัจะเห็นได้ชัดคือปัญหาการรวมศูนยอ์  านาจทางการ
บริหารไวท่ี้ส่วนกลางเป็นหลกัเท่านั้น ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององคก์รสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ท า
ให้ปัญหาเกิดกระจุกตวั หลายปัญหาคณะสงฆ์แกไ้ขไดล้ าบากและไม่ทัว่ถึง ส าหรับปัญหาหลกัท่ีคณะ
สงฆจ์ะเป็นตอ้งเร่งแกไ้ขหลกัๆ ขอน าเสนอ 3 เร่ืองหลกั ดงัน้ี 

2.1 รูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบญัญติั ฉบบั พ.ศ.  2535 เป็นรูปแบบ
การรวมศูนยอ์ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง ผูบ้ริหารระดบัสูงคือมหาเถรสมาคมทั้งหมดก็อยู่ท่ีส่วนกลาง 
ตามหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถือวา่เป็นการรวมศูนยอ์  านาจ ไม่กระจายอ านาจเพื่อ
การมีส่วนร่วมตามหลกัการปกครองสมยัใหม่ การบริหารส่วนใหญ่คณะสงฆเ์ป็นแบบไร้การมีส่วน
ร่วมอยา่งเห็นไดช้ดั คือพระภิกษุสามเณรท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครอง ไม่มีส่วนร่วมในการปกครอง ไม่
มีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหาข้ึนไปสู่องคก์ารการบริหารสูงสุด และในขณะเดียวกนัก็ดูเหมือน
พระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าท่ีจะแสดงออกทางการมีส่วนร่วม เพราะเกิดเกรงใจและ
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หวาดกลวัต่อพระมหาเถระผูมี้หนา้ท่ีในการบริหารซ่ึงอายพุรรษากาลและมียศถาบรรดาศกัด์ิมาก ซ่ึง
จะเป็นผลเสียต่อการปกครองในระยะยาวได ้จึงถือวา่เป็นจุดบอดทางการปกครองท่ีจ าเป็นตอ้งเร่ง
ปฏิรูปแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

2.2 ปัญหาดา้นการศาสนศึกษา การศึกษาของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่เป็นไปไร้
ทิศทาง เป็นไปในลกัษณะตามมีตามเกิด ผูใ้ดใคร่จดัการศึกษา ก็จดั การศึกษาในส่วนภูมิภาคขาด
งบประมาณสนบัสนุนท่ีเพียงพอและชดัเจน ซ่ึงการศึกษาทั้ง 2 แบบน้ี คือแผนกนกัธรรมและแผนก
บาลี ดังเช่นในปัจจุบนัน้ีถือว่าใช้มาช้านาน ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางท่ีสร้างความ
ยอมรับกบัพระภิกษุสามเณรโดยทัว่ไป หนงัสือต ารา ส่วนใหญ่เอกชนเป็นผูล้งทุน ปัญหาพระภิกษุ
สามเณรขาดความเช่ือมัน่ในต าราท่ีเป็นของคณะสงฆ์โดยตรง คณะสงฆ์จ  าเป็นต้องสร้างความ
เช่ือมัน่ในต าราการศาสนศึกษา เพื่อใหมี้ความทนัสมยัน่าสนใจศึกษา ชวนใหไ้ม่เกิดความเบ่ือหน่าย 
ให้มีความเช่ือมัน่ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นไปในลกัษณะการเน้นความจ าตั้งแต่ตน้ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความ
ขลาดกลวัในการเขา้สู้ระบบการศึกษาคณะสงฆ ์หนงัสือท่ีใชศึ้กษากนัในปัจจุบนัถือปฏิบติัมาเป็น
เวลากวา่ร้อยปี ปัจจุบนัก็ยงัเป็นอยูเ่ช่นน้ี จึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถจูงใจผูจ้ะเขา้มาศึกษาเล่าเรียน ซ ้ ายงั
ก่อใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายต่อผูท่ี้เรียนอยู ่ส่งผลใหมี้จ านวนนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาลดนอ้ยลงไปเร่ือยๆ 
การประเมินผลทางการศึกษา ยงัไม่เป็นท่ียอมรับในหมู่ของนักเรียนโดยส่วนใหญ่ เพราะขาด
หลกัเกณฑ์ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งผูป้ระเมินคือผูต้รวจขอ้สอบ จึงถือวา่เป็นส่ิงท่ี
รอการแกไ้ขอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อเรียกศรัทธาของนกัเรียนกลบัมา 

2.3 ปัญหาการเผยแผ่ ถือว่าเป็นงานท่ีมีมาตั้งแต่ก าเนิดพระพุทธศาสนาข้ึนมาเป็น
องค์กรสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นต้นแบบในการเผยแผ่ตั้ งแต่นั้นมา แต่ภิกษุสามเณรใน
ปัจจุบันโดยมากจะท างานการเผยแผ่แบบไร้ทิศทาง ขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน จึงท าให้ขาด
ประสิทธิภาพ ผูศึ้กษาเล่าเรียนธรรมน้อยลง เหตุผลส่วนหน่ึงมาจากการท่ีพระสังฆาธิการและภิกษุ
สามเณรไม่ประยุกต์หลกัธรรมให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มยุคโลกาภิวตัน์ท่ีก าลงัเปล่ียนแปลงไปโดย
อิทธิพลของวตัถุนิยมตะวนัตก วิธีการท่ีจะดึงความสนใจจนท าให้ผูฟั้งเกิดความแกล้วกล้านั้น
จ าเป็นตอ้งใชใ้ชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีสามารถดึงดูดใจผูฟั้ง ซ่ึงจะไม่ท าใหเ้กิดการเบ่ือหน่ายต่อการฟัง
การศึกษา ส่วนใหญ่การเผยแผย่งัคงเป็นแบบเดิมคือตามประเพณีการเทศน์และบรรยายตามคมัภีร์
เท่านั้น การประยุกต์ใช้กบัใช้เทคโนโลยี โดยมีงบประมาณมาสนับสนุนการจดัซ้ืออุปกรณ์การ
ถ่ายทอดค าสอนใหค้รอบคลุม ก็จะสามารถสร้างพระนกัเผยแผท่ี่มีแนวคิดใหม่ๆใหท้นัต่อเหตุการณ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงจะสามารถท าการเผยแผใ่หเ้ห็นผลไดอ้ยา่งประสบผลส าเร็จ 
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3.  ข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาวจิยัเร่ือง รูปแบบโครงสร้าง และบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆไ์ทย 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอดงัน้ี 
3.1  ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวจัิยไปใช้ 

3.1.1 ด้านการปกครอง พบว่า พระสังฆาธิการให้ความส าคัญกับการเข้าร่วม
ประชุมตามมติมหาเถรสมาคมหรือผูป้กครองเหนือตนจัดประชุม แต่การจดัประชุมเพื่อช้ีแจง
ข่าวสารการประชุมหรือเพื่อช้ีแจงกฎระเบียบภายในวดัยงัถือว่ามีน้อย โดยส่วนใหญ่ใช้พระธรรม
วินัยในการก ากับดูแลควบคุมพระภิกษุสามเณรภายในวดั ท าให้ลดความส าคัญของการออก
กฎระเบียบเพื่อหมู่คณะ ซ่ึงอาจจะเป็นช่องทางให้บุคคลผูไ้ม่สนใจปฏิบติัตามพระธรรมวินยั ขาด
รูปธรรมในการประพฤติตนให้เป็นแบบอยา่งท่ีดี ดงันั้น จึงควรมีการช้ีแจงกฎระเบียบต่างๆ ก ากบั
เพื่อใหเ้กิดความเรียบร้อยดีงามของหมู่คณะ 

3.1.2 ด้านการศาสนศึกษา ต้องจดัการเรียนการสอนอย่างทัว่ถึง เพราะยงัขาด
บุคลากรทางการศึกษาทั้งครูและนกัเรียน ดงันั้น ดงันั้นจึงตอ้งเร่งสร้างบุคลากรทางการศึกษาและ
ส่งเสริมยกยอ่งผูเ้ล่าเรียน เพื่อให้เป็นขวญัก าลงัใจ โดยเฉพาะการสนบัสนุนการจดัตั้งส านกัเรียนศา
สนศึกษาประจ าอ าเภอข้ึน 

3.1.3 ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการตอ้งจดัตั้งทุนการศึกษาสงเคราะห์
และส่งเสริมการศึกษาสงเคราะห์ดา้นอุปกรณ์การศึกษา โดยให้ถือเป็นขอ้ก าหนดท่ีพนะสังฆาธิการ
ทุกรูปตอ้งถือปฏิบติั 

3.1.4 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องจัดกิจกรรมเน่ืองในวนัส าคัญทาง
ศาสนาต่างๆ เพื่อเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่งจริงจงั เพราะการเผยแผใ่นปัจจุบนัยงัเป็นเพียงแค่เชิง
รับ แต่ยงัขาดการเผยแผเ่ชิงรุก เพื่อใหเ้ห็นผลชดัเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

3.1.5 ดา้นการสาธารณูปการ ควรวางแผนในการก่อสร้างอาคารและเสนาสนะให้
เหมาะแก่ความจ าเป็น เพื่อไม่ให้เป็นการใช้ทุนทรัพยม์ากจนเกินขอบเขต อนัจะเป็นตวัฉุดการ
พฒันาในด้านอ่ืนๆ ควรจดัตั้ งคณะกรรมการวดัร่วมกับพระสงฆ์ท่ีมีความรู้ความสามารถเพื่อ
ด าเนินการบริหารอยา่งเป็นระบบชดัเจน 

3.1.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรถือเอาใจใส่สนับสนุน และช่วยเหลือ
พุทธศาสนิกชนผู ้เ ดือดร้อนจากภัยปฏิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้ ง ช่วยเหลือชุมชนท่ี เ ป็น
สาธารณประโยชน์ เช่น จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน จดัตั้งหน่วยอบรมประจ าชุมชน ให้มีผลเป็น
รูปธรรม เพราะพระสังฆาธิการยงัขาดการติดต่อประสานงานกบัชุมชนท่ีชัดเจน บทบาทในการ
บริหารจึงไม่เด่นชดัเท่าท่ีควร 
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3.2  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
3.2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันารูปแบบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพื่อ

ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารกิจการคณะสงฆ ์
3.2.2 ควรศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนท่ีมีต่อบทบาทของพระสังฆาธิ

การในการบริหารกิจการคณะสงฆจ์งัหวดัต่างๆ  
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