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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน 
ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยด าเนินการวิจัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เลือกจากต าแหน่งพระสังฆาธิการในเขตปกครอง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน 33 รูป จากทั้งหมดในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ แบบสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า พระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับดีทุกด้าน ด้านการปกครอง    
พระสังฆาธิการได้ส่งเสริมพระภิกษุ และสามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของพระธรรมวินัย และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อการพัฒนาชุมชน การบริหารวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ ระบบ 
วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย 
การปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะและการด าเนินงานการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษา ปัจจุบันพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ 
ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาส าหรับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนอย่างดีเยี่ยม ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษาทั้งบาลีนักธรรมและสายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากการส่งมาเรียนที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม   
ซึ่งเป็นศูนย์รวมการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล (การช่วยเหลือการศึกษา) ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาในส านักเรียน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาท าให้คณะสงฆ์ได้เป็นท่ีพึ่งทางใจ แก่ประชาชนได้
อย่างดี เพราะปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่จ าเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการสงเคราะห์
พระภิกษุและสามเณรตลอดถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดนั้นก็ได้มีการส่งเสริมการเรียนการสอนให้เข้ามาในวัดเพื่อที่จะได้ให้เยาวชนจะได้เข้ามาสัมผัสกับ
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บรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกิจกรรมที่ท าให้ไม่เบื่อหน่าย  ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อสอนเยาวชนให้เป็นคนดี น าความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ด้าน
สาธารณูปการ พระสังฆาธิการในแต่ละวัดมีความสามัคคีกันช่วยกันสอดส่องดูแล อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อยดูดีและช่วยกันซ่อมแซมหากว่าอาคารที่นั้นช ารุดขึ้นมาเพื่อให้มีสภาพที่เหมือนเดิมเป็นที่น่าศรัทธาของ
ประชาชนที่พบเห็น ด้านสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้หางบประมาณส าหรับการสงเคราะห์ให้การ
ท างานทุกอย่างเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างเพียงพอ     
ต่อความต้องการของคณะสงฆ์ สิ่งส าคัญก็คือมีจิตใจที่เป็นสาธารณะด้วย สามารถด าเนินงานด้านนี้ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  พบว่า ปัญหาที่ส าคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปยังขาดวิสัยทัศน์ ขาด
เป้าหมาย ในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุมเพื่อปรึกษา 
วางแผน และก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการตามความเคยชินท่ีเคยปฏิบัติมา 
ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงท าให้งานขาด
ประสิทธิภาพ  แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในเขตการปกครอง ดูแล 
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาคณะสงฆ์ และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง     
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์   
 

Abstract 
 This research aimed to investigate the effectiveness of Sangha administration in Muang 
District, Kanchanaburi, and to study problems, make suggestions, and suggest a guideline on 
problem-solving solutions concerning Sangha administration in 6 dimensions to improve the 
administration by means of qualitative research. The sample consisted of 33 Sangha as ecclesiastical 
district officers, deputy ecclesiastical officers, ecclesiastical chiefs of sub-districts, and abbots, 
selected by purposive sampling. Interviews and questionnaires with open-ended questions on 
effectiveness of  Sangha administration were used as a tool to collect data. The data were analyzed 
from in-depth interviews, observation forms, and records form the sample. The research results 
revealed that: As for the effectiveness of Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi, it 
revealed that monks and novices had opinions toward Sangha administration in Muang District, 
Kanchanaburi as follows: On governing, the Sangha promoted monks and novices to be equipped 
with knowledge, ability, experience and behaved themselves under the framework of Buddhism 
disciplines, and acted as a good model on community development. On education, the Sangha was 
capable of managing education for monks, novices, and youths, supporting them to learn Pali, 
Dhamma scholars, and Pariyuttidhamma study. On educational support, the Sangha was capable of 
managing education to assist monks and novices, including laymen effectively. On propagation of 



ARU Research Journal, Vol.3, No.1, January 2015                                                                                                3 

 

Buddhism, the Sangha promoted teaching/learning in the temple so that the youths could see the 
learning atmosphere by themselves. Dhamma practice was organized, activities were created to 
promote learning together with fundamental moral ethics so that the youths could be good citizens. 
On construction and renovation of temples, the Sangha in each temple helped watch over temple 
buildings so that they would be in good condition, with proper maintenance if they were dilapidated, 
creating respect and faith to laymen. On public assistance, the Sangha organized raised fund to find 
budget for public assistance effectively.  The results of study on problems, obstacles, and suggestion 
on the effectiveness of Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi revealed that some 
members of the Sangha lacked clear vision and objectives in administration, resulting in ineffective 
work. To solve this, there should be a meeting for the Sangha regularly to enhance the effectiveness 
in Sangha administration in Muang District, Kanchanaburi. Also, creative activities should be organized 
between temple and communities regularly. 
Keywords: Effectiveness of Administration 

 
1. บทน า 
 ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์มีความส าคัญ
ต่อการสร้างความเข้มแข็งและการด ารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือสาวก
ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของพุทธศาสนิกชน ซึ่งท าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ  
เผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที ่ได้บัญญัติไว้เพื ่อให้ผู ้ที่    
นับถือพระพุทธศาสนาได้น าพระธรรมค าสอนไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
การเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมค าสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจส าคัญที่คณะสงฆ์
จะต้องปฏิบัต ิ นอกจากนั ้นแล ้วการปฏิบ ัต ิและการ
ด ารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย จะเป็น
การสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน 
และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุขในปัจจุบัน พระสังฆาธิการ
เป็นผู้ปกครองดูแลคณะสงฆ์ในเขตปกครองและวัดให้
เป็นไปตาม พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมรักษา

ความ เ ร ียบร ้อยด ีงามของคณะสงฆ ์ จ ัดการและ
พัฒนาการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณะ
สงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีพระสังฆาธิการจึงมีความส าคัญ 
ในการดูแลพระภิกษุสามเณร ดูแลวัดให้เป็นระเบียบ
เร ียบร ้อยให ้พระภ ิกษ ุสามเณรม ีจร ิยาว ัตรงดงาม 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย ดูแลความ
ประพฤติปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรมิให้ออกนอก 
พระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบ ารุงรักษา 
จัดการวัดและสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พ านักอยู่
ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเป็นธุระในการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล การที่จะ
ท าให้ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง
ยั่งยืนถาวรได้นั้นจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ 
11 ต าบล มีวัดที่ขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาทั้งหมด 
66 วัด จ าเป็นที่พระสังฆาธิการจะต้องมีการบริหารให้
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กิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดี มีความถูกต้อง เหมาะสม 
มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลักธรรม ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงในสภาพสังคม
ปัจจุบัน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนางานคณะสงฆ์ในอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ใน
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 2.2 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3.  ขอบเขตในการวิจัย 
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประเด็นประสิทธิภาพในการ
บริหารคณะสงฆ์เป็นการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากร ในการ
วิจัยครั้งนี้  ก าหนดศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คณะสงฆ์ ในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
และข้อเสนอแนะในการบริหารคณะสงฆ์ในอ าเภอเมือง
กาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน 6 ด้าน 
คือ 1. ด้านการปกครอง 2. ด้านการศาสนศึกษา 3. ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
5. ด้านสาธารณูปการ 6. ด้านสาธารณะสงเคราะห์
  
 
 
 

3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรผู้ให้
ข้อมูลแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ คือพระ
สังฆาธิการที่สังกัดอยู่ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการที่จ าวัดอยู่ใน
เขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 33 
รูป 
3.3 ขอบเขตพ้ืนที่ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพื้นที่ในการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัดในอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ก าหนดพื้นท่ีเฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 33 รูป คือ พระสังฆาธิการ ระดับ
เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และ
เจ้าอาวาส 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 
4.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
ต่าง ๆ จ านวน 6 ด้าน แล้วน าองค์ความรู้ในประเด็นต่าง 
ๆมาวิเคราะห์และน าเสนอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
ตามขอบเขตงานวิจัยที่ได้ก าหนดไว้  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ เจ้าคณะผู้ปกครอง คือ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้า
คณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส ที่จ าพรรษา
อยู่ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย
สุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
แบบโควตา (Quota random sampling) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จ านวน 33 รูป จาก 66 วัด 19 ส านัก
สงฆ์ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างในการวิจัยได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota random sampling) โดยใช้วัดเป็น
หน่วยสุ่ม (Sampling Unit) 
 

ล าดับ

ที่ 

กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ประชากร ประชากรกลุ่ม

ตัวอยา่ง 

1 
 
2 
 
3 
4 

เจ้าคณะอ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี

รองเจ้าคณะอ าเภอ
เมืองกาญจนบุร ี

เจ้าคณะต าบล 
เจ้าอาวาส 

1 
 
1 
 

11 
53 

1 
 
1 
 

11 
20 

รวม 66 33 

 
4.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยการเตรียมบันทึกไว้ล่วงหน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 บันทึกท่ีเกิดจากความจริง ที่ไหน เมื่อไร กับใคร 
และท าไม โดยยังไม่ตีความ ส่วนที่  2 เป็นการตีความ
เบื้องต้น โดยใช้แนวคิด ทฤษฏีประกอบ และส่วนที่ 3 ใช้
เป็นส่วนเพิ่มเติมหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว 
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิ เ คราะห์ข้อมูล เป็นการวิ เ คราะห์ เนื้ อหา 
(Content validity) จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ด้านต่างๆ ในส่วนวิเคราะห์เชิงสถิติ ผู้วิจัยใช้
การแจกแจงความถี่  (Frequency)  และค่ าร้อยละ 
(Percentage) 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.04)  เมื ่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พ บ ว ่า ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม ีค ว า ม ค ิด เ ห ็น ต ่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา 
ด ้า น ก า ร ศ ึก ษ า ส ง เ ค ร า ะ ห ์ ด ้า น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5.2 ผลความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ า เภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพ
พระสังฆาธิการ คือ เจ้าคณะอ าเภอ รองเจ้าคณะ
อ าเภอ เจ้าคณะต าบล และเจ้าอาวาส มีความคิดเห็น
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาผลการศึกษาเป็นรายด้าน 
พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพ
ในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขต
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
6. การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) 
[3] ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: กรณีศึกษาวัดในอ าเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  
โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมากทุกด้าน และมีความ
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่
แตกต่างกัน 
 6.1 ความคิดเห็นด้านการปกครอง จากการศึกษา 
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
การปกครอง โดยรวมอยู ่ในระด ับมากท ุกข ้อ  ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยพระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข) 
[3] พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นที่มีต่อการ
ปกครองของคณะสงฆ์อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ี อยู ่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนในข้อที ่มี
ค ่า เ ฉ ลี ่ย ค ว าม เ ห ็น ม า กที ่ส ุด  ค ือ  ม ีก า ร จ ัด ก า ร
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บ าร ุงร ักษาว ัด ให ้เป ็นสถานที ่ที ่เ หมาะสมแก่การ
เลื่อมใสศรัทธา 
 6.2 คว า มค ิด เ ห ็น ด ้า นก า รศ า ส นศ ึก ษ า  จ า ก
การศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุร ี จ ังหวัด
กาญจนบุรี ด้านการศาสนศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ ่งในปัจจุบันนี ้การศาสนศึกษาเป็นเรื ่อง
ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติว่าพระสังฆาธิการต้อง
เป็นตัวอย่างที ่ดีและส่งเสริมการเร ียนการสอนของ
พระภิกษุสามเณรที่สนใจ ในการเรียนทั้งด้านบาลีและ
นักธรรม 
 6.3 ความคิดเห็นด้านการศึกษาสงเคราะห์จาก
การศึกษา ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ  ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
บุญศรี พานะจิตต์ [1] ว่าการศึกษาสงเคราะห์ถือว่า
เป็นบทบาทและภารกิจของภิกษุสงฆ์ที่ส าคัญประการ
หนึ ่ง  กล ่าวคือ เป ็นการสงเคราะห์ประชาชนด้าน
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถที่จะด ารงตนและ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข การจัดการ
ศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลและการช่วยเหลือเกื้อกูล
การศึกษา หร ือ  สถาบัน  การศึกษาอื ่น  นอกจาก
การศาสนศึกษา หรือบุคคล ผู้ก าลังศึกษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทคือ 1.โรงเรียน พระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา 2.  โรงเร ียนการกุศลของวัดใน
พระพุทธศาสนา 3. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ 4.  โรงเร ียนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ 5. โรงเรียนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด 
 6.4 ความคิดเห็นด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากการศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จ ังหว ัดกาญจนบ ุร ี ด ้านการ เผยแผ ่ธ รรม  พบว ่า 
โ ดยรวมอยู ่ใ นระด ับมาก ชี ้ให ้เ ห ็นว ่าการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก 
พระสงฆ์ควรยึดถือการเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ พระยุทธนา 
รมณียธมฺโม [4] ซึ ่ง ให ้ความหมายว่า  การ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การท าให้หลักธรรมค าสั ่งสอน
ของพระพุทธเจ้า เผยแพร่ออกไป  ท าให้ม ีผู ้เคารพ
เลื่อมใสในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักธรรมค าสั ่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการศึกษา
และการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกฝ่ายที่จะต้องด าเนินการ
ร่วมกันให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรม
ค าสั่งสอนจะต้องตระหนักในภาระหน้าที่เหล่านี้อย่าง
แท้จริง 
 6.5 ความคิด เห็นด้ านการสาธารณูปการ จาก
การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในเขตอ า เภอเมืองกาญจนบุรี  จั งหวัด
กาญจนบุรี ด้านการสาธารณูปการ พบว่าโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้อง กับแนวคิดของส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ที่ว่ า  สาธารณูปการ 
หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบ 
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ พ.ศ. 2448 ใช้ค าว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่
ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอ านาจหน้าที่มหาเถรสมาคม 
และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การ
สาธารณูปการ” ทั้งองค์การสาธารณูปการและการ
สาธารณูปการ มีความหมาย ดังกล่าวคือ (1) การก่อสร้าง
และการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุและศาสนสถาน   
(2) กิจการอันเกี่ยวกับวัดคือ การสร้าง การตั้ง การรวม 
การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
การยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการ   
ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง (3) กิจการของวัด
อื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร (4) การศาสนสมบัติ
ของวัด 
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 6.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จากการศึกษา 
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เป ็นก า รแสดงถ ึงศ ักยภ าพและ ชี ้ให ้เ ห ็น ถ ึง
ความส าค ัญของ  งานด้านสาธาณสงเคราะห ์ ซึ ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที 
(ซองดี) [2] สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนิน
กิจการเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน 
บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่าย
แห่งการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลอุดหนุน
จุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ด าเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชน์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่
ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไปและการ
เกื ้อกูลท าประโยชน์ร่วมกันทั ้งให้ค าแนะน าค าสอน
ค ว า ม ค ิด แ ล ะ ว ัต ถ ุสิ ่ง ข อ ง ต า ม แ น ว ค ิด ท า ง
พระพุทธศาสนา ถือว่าการให้ธรรมเป็นทานย่อมชนะ
การให้ทานทั ้งปวง ฉะนั ้นการสอนหนังสือก็ดี การ
แนะน าที่เกี่ยวกับความรู้ก็ดีจัดเป็นสาธารณประโยชน์
ทั้งนั ้น การให้สัมภาษณ์เกี ่ยวกับ ประสิทธิภาพการ
บริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามสถานภาพ
ของพระสังฆาธิการ พบว่า พระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาสมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหาร
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ใน เขต อ า เภอเม ือง
กาญจนบ ุร ี จ ังหว ัด  โ ดยรวม ไม ่แตกต ่า งก ัน  ผล
การศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่า 
คณะสงฆ์ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการศึกษา การท างานที่ไม่
ชัดเจนและเด็ดขาด การติดต่อสื่อสารไม่ชัดเจน การ
ท างานที ่ล ่าช้ามักท างานแบบการอยู ่กับที ่ ไม่มีการ
พัฒนาสิ ่งใหม่ ๆ การขัดแย้งกันระหว่างบ้านกับวัด 
การไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันของผู้น้อยที่ต้อง
ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้โทษและ
อบายมุขอื่น ๆ เป็นปัญหาส าคัญของคณะสงฆ์ที่ต้อง

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดสรร
งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
โดยเน้นเรื่องหลัก ๆ ที่จะพัฒนาคณะสงฆ์ เช่น เรื่อง
การศึกษาธรรม ศึกษาบาลี ซ่อมแซมส่งเสริมสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ หาสิ่งกระตุ้นที่จะท าให้คณะ
สงฆ์ท างานได้อย่างว่องไว ชัดเจน หาวิธ ีแก้ไขข้อ
ข ัดแย ้งของคณะสงฆ ์และบ ้าน  อบรม ให ้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการเคารพกัน รู้จักการพัฒนาสิ่ง  ใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ หาวิธีป้องกันปัญหาเรื่อง
ยาเสพติด ช่วยกันสอดส่องดูแลให้ทั่วถึง 
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