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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน
ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดาเนินการวิจัยตามวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เลือกจากตาแหน่งพระสังฆาธิการในเขตปกครอง โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 33 รูป จากทั้งหมดในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ แบบสอบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า พระสังฆาธิการมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี โดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระภิกษุและสามเณรมีทัศนะต่อประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในระดับดีทุกด้าน ด้านการปกครอง
พระสังฆาธิการได้ส่งเสริมพระภิกษุ และสามเณร ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของพระธรรมวินัย และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการพัฒนาชุมชน การบริหารวัดในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ ระบบ
วิธีการ การสร้างระบบให้เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆ และสังคมโดยรอบ เพื่อให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมาย
การปกครอง ดูแลรักษาหมู่คณะและการดาเนินงานการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ หรือองค์กรต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไปตาม
นโยบาย และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ด้านการศึกษา ปัจจุบันพระสังฆาธิการส่วนใหญ่
ได้ให้ความสนใจในเรื่องของการศึกษาสาหรับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนอย่างดีเยี่ยม ให้การสนับสนุน การดาเนินงาน
การศึกษาทั้งบาลีนักธรรมและสายพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึ กษา จากการส่งมาเรียนที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
ซึ่งเป็นศูนย์รวมการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถในการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล (การช่วยเหลือการศึกษา) ให้ผู้ที่มีความสนใจได้เข้ามาศึกษาในสานักเรียน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม คณะพระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้มีการพัฒนาทาให้คณะสงฆ์ได้เป็นที่พึ่งทางใจ แก่ประชาชนได้
อย่างดี เพราะปัจจุบันการศึกษาเป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างมาก ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการศึกษา เป็นการสงเคราะห์
พระภิกษุและสามเณรตลอดถึงประชาชนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการในกลุ่ม
ตัวอย่ างทั้ งหมดนั้น ก็ได้ มีการส่งเสริ มการเรี ยนการสอนให้เข้า มาในวัด เพื่อ ที่จะได้ใ ห้เยาวชนจะได้เ ข้ามาสัม ผัสกั บ

2

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559

บรรยากาศที่เป็นจริงและจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเสริมสร้างกิจกรรมที่ทาให้ไม่เบื่อหน่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ คู่คุณธรรม
เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อสอนเยาวชนให้เป็นคนดี นาความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจาวันได้ ด้าน
สาธารณูปการ พระสังฆาธิการในแต่ละวัดมีความสามัคคีกันช่วยกันสอดส่องดูแล อาคารเสนาสนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่
เรี ย บร้อ ยดู ดีแ ละช่ว ยกั นซ่ อ มแซมหากว่ า อาคารที่นั้ น ชารุด ขึ้ น มาเพื่ อให้ มี สภาพที่เ หมื อ นเดิ ม เป็ น ที่ น่า ศรั ทธาของ
ประชาชนที่พบเห็น ด้านสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการส่วนใหญ่ได้หางบประมาณสาหรับการสงเคราะห์ใ ห้การ
ทางานทุกอย่างเป็นไปอย่างดีและมีประสิทธิภ าพ ประกอบกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทางานอย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการของคณะสงฆ์ สิ่งสาคัญก็คือมีจิตใจที่เป็นสาธารณะด้วย สามารถดาเนินงานด้านนี้ได้อย่างดีและมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ในอาเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปัญหาที่สาคัญได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสบางรูปยังขาดวิสัยทัศน์ ขาด
เป้าหมาย ในการบริหารจัดการวัดที่ชัดเจน การบริหารจัดการของเจ้าอาวาสบางส่วนไม่มีการประชุม เพื่อปรึกษา
วางแผน และกาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการบริหารจัดการตามความเคยชินที่เคยปฏิบัติมา
ขาดการประสานงานระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน และเจ้าอาวาสบางรูปใช้คนไม่ถูกกับงาน จึงทาให้งานขาด
ประสิทธิภาพ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ควรมีการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสขึ้นไป เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี และเพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในเขตการปกครอง ดูแล
ส่งเสริมให้พระสังฆาธิการเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการบริหารจัดการ มีการนาเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ใน
การพัฒนาคณะสงฆ์ และควรมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ระหว่างวัดกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: 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
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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. บทนา

ประสิทธิภาพการบริหารงานคณะสงฆ์มีความสาคัญ
ต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่อย่างมั่นคง
ของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือสาวก
ขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของพุท ธศาสนิก ชน ซึ่ง ทาหน้า ที่ใ นการปฏิบัติภ ารกิจ
เผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนขององค์
สมเด็จ พระสัม มาสัม พุท ธเจ้า ที ่ไ ด้บ ัญ ญัติไ ว้เ พื ่อ ให้ผู ้ที่
นับถือพระพุทธศาสนาได้นาพระธรรมคาสอนไปปฏิบัติ
ในชีวิต ประจาวัน ให้เกิด ประโยชน์ต่อ ตนเองและสังคม
การเผยแผ่สืบ สานและถ่า ยทอดพระธรรมคาสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็น ภารกิจสาคัญที่คณะสงฆ์
จะต้อ งปฏิบ ัต ิ นอกจากนั ้น แล้ว การปฏิบ ัต ิแ ละการ
ดารงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย จะเป็น
การสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชน
และเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อ ย่า งมีความสุข ในปัจ จุบัน พระสังฆาธิการ
เป็นผู้ปกครองดูแ ลคณะสงฆ์ใ นเขตปกครองและวัด ให้
เป็นไปตาม พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง มติ ประกาศและพระบัญชา
สมเด็จพระสังฆราช มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมรักษา

ความเรีย บร้อ ยดีง ามของคณะสงฆ์ จัด การและ
พัฒนาการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการและการสาธารณะ
สงเคราะห์ให้เป็นไปด้วยดีพระสังฆาธิการจึงมีความสาคัญ
ในการดูแ ลพระภิก ษุส ามเณร ดูแ ลวัด ให้เ ป็น ระเบีย บ
เรีย บร้อ ยให้พ ระภิก ษุส ามเณรมีจ ริย าวัต รงดงาม
ประพฤติป ฏิบัติต นตามหลัก พระธรรมวินัย ดูแ ลความ
ประพฤติป ฏิบัต ิข องพระภิก ษุส ามเณรมิใ ห้อ อกนอก
พระธรรมวินัย และพระสังฆาธิการโดยเฉพาะเจ้าอาวาส
รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส จะต้องบารุงรักษา
จัดการวัดและสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่พานักอยู่
ในวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยและเป็นธุระในการศึกษา
อบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาเพ็ญกุศล การที่จะ
ทาให้ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและมั่นคง
ยั่งยืนถาวรได้นั้นจะต้องมีพระสังฆาธิการเป็นส่วนหนึ่งใน
การช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา การปกครองคณะสงฆ์
ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่
11 ตาบล มีวัดที่ขึ้นทะเบียนของกรมการศาสนาทั้งหมด
66 วัด จาเป็นที่พระสังฆาธิการจะต้องมีการบริหารให้
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กิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยดี มีความถูกต้อง เหมาะสม
มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
หลัก ธรรม ให้ท ัน ต่อ การเปลี ่ย นแปลงในสภาพสัง คม
ปัจจุบัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขต
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สาหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนและพัฒนางานคณะสงฆ์ในอาเภอ
เมือ งกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ใน
อาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2.2 เพื่ อศึ กษาข้ อเสนอแนะในการบริ หารกิ จการ
คณะสงฆ์ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ขอบเขตในการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะประเด็นประสิทธิภาพในการ
บริหารคณะสงฆ์เป็นการศึกษาปัจจัยด้านบุคลากร ในการ
วิจัยครั้งนี้ กาหนดศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหาร
คณะสงฆ์ ในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
และข้อเสนอแนะในการบริหารคณะสงฆ์ในอาเภอเมือง
กาญจนบุรี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเฉพาะ
ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของ พระสังฆาธิการใน
เขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ใน 6 ด้าน
คือ 1. ด้านการปกครอง 2. ด้านการศาสนศึกษา 3. ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5. ด้ า นสาธารณู ป การ 6. ด้ า นสาธารณะสงเคราะห์
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3.2 ขอบเขตด้านประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรผู้ให้
ข้อมูล แบบสอบถามประกอบการสั มภาษณ์ คื อพระ
สังฆาธิการที่สังกัดอยู่ในเขตอาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ พระสังฆาธิการที่จาวัดอยู่ใน
เขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 33
รูป
3.3 ขอบเขตพื้นที่
ในการศึก ษาครั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ กาหนดพื้ นที่ ใ นการ
ศึกษาวิจัยโดยเฉพาะวัดในอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี กาหนดพื้นที่เฉพาะการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสั งฆาธิ ก ารในเขตอ าเภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั งหวั ด
กาญจนบุรี จานวน 33 รูป คือ พระสังฆาธิการ ระดับ
เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้าคณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และ
เจ้าอาวาส

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพพร้อมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์
ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในด้าน
ต่าง ๆ จานวน 6 ด้าน แล้วนาองค์ความรู้ในประเด็นต่าง
ๆมาวิเคราะห์และนาเสนอ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ตามขอบเขตงานวิจัยที่ได้กาหนดไว้
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึก ษาครั้ งนี้
ได้แก่ เจ้าคณะผู้ปกครอง คื อ เจ้าคณะอาเภอ รองเจ้ า
คณะอาเภอ เจ้าคณะตาบล และเจ้าอาวาส ที่จาพรรษา
อยู่ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดย
สุ่มตัวอย่างพระสังฆาธิการพระสังฆาธิการในเขตปกครอง
แบบโควตา (Quota random sampling) ได้กลุ่ ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น จานวน 33 รูป จาก 66 วัด 19 สานัก
สงฆ์ ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
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ตารางที่ 1 ตัว อย่า งในการวิ จั ยได้ จากการสุ่ม ตั วอย่ า ง
แบบโควตา (Quota random sampling) โดยใช้วัดเป็น
หน่วยสุ่ม (Sampling Unit)
ลาดับ กลุ่มบุคคลเป้าหมาย
ที่
1
2
3
4

เจ้าคณะอาเภอเมือง
กาญจนบุรี
รองเจ้าคณะอาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
เจ้าคณะตาบล
เจ้าอาวาส
รวม

ประชากร

ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง

1

1

1

1

11
53

11
20

66

33

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยการเตรียมบันทึกไว้ล่วงหน้าประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บันทึกที่เกิดจากความจริง ที่ไหน เมื่อไร กับใคร
และท าไม โดยยั งไม่ ตี ค วาม ส่ วนที่ 2 เป็ น การตี ความ
เบื้องต้น โดยใช้แนวคิด ทฤษฏีประกอบ และส่วนที่ 3 ใช้
เป็นส่วนเพิ่มเติมหลังจากที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลแล้ว
4.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เป็ น การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content validity) จากข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและ
สัมภาษณ์ด้านต่างๆ ในส่วนวิเคราะห์เชิงสถิติ ผู้วิจัยใช้
การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหาร
กิจ การคณะสงฆ์ข องพระสัง ฆาธิก าร ในเขตอ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จัง หวัดกาญจนบุรีโ ดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก ( X =4.04) เมื ่อ พิจ ารณาในแต่ล ะด้า น
พ บ ว่า ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ม ีค ว า ม คิด เ ห็น ต ่อ
ประสิท ธิภ าพในการบริห ารคณะสงฆ์ข องพระสังฆาธิ
การ ในเขตอาเภอเมือ งกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี
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ทั้ง 6 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นการปกครอง ด้า นศาสนศึก ษา
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 ผลความคิด เห็น ต่อ ประสิท ธิภ าพการบริห าร
คณะสงฆ์ข องพระสัง ฆาธิก าร ในเขตอ าเภอเมือ ง
กาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี จาแนกตามสถานภาพ
พระสัง ฆาธิก าร คือ เจ้า คณะอ าเภอ รองเจ้า คณะ
อาเภอ เจ้าคณะตาบล และเจ้า อาวาส มีค วามคิด เห็น
ต่อประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ ในเขตอาเภอ
เมือ งกาญจนบุรี จัง หวัด กาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่
แตกต่า งกัน เมื่อ พิจ ารณาผลการศึก ษาเป็น รายด้า น
พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิด เห็น ต่อ ประสิท ธิภ าพ
ในการบริห ารคณะสงฆ์ข องพระสัง ฆาธิก ารในเขต
อาเภอเมืองกาญจนบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

6. การอภิปรายผล
จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี
จัง หวัด กาญจนบุร ี โดยภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มาก ซึ ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข)
[3] ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์: กรณีศึกษาวัดในอาเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
โดยภาพรวมอยู ่ใ นระดับ มากทุก ด้า น และมีค วาม
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่
แตกต่างกัน
6.1 ความคิดเห็นด้านการปกครอง จากการศึกษา
ประสิท ธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตอาเภอเมือ งกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ด้า น
การปกครองโดยรวมอยู ่ใ นระดับ มากทุก ข้อ ซึ ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยพระธวัชชัย จารุธมฺโม (ศรีสุข)
[3] พบว่า ในภาพรวมมีร ะดับ ความคิด เห็น ที่มีต่อ การ
ปกครองของคณะสงฆ์ อาเภอเมื อ งกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุร ี อยู ่ใ นระดับ มากทุก ด้า น ส่ว นในข้อ ที ่มี
ค่า เ ฉ ลี ่ย ค ว า ม เ ห็น ม า กที ่ส ุด คือ มีก า ร จัด ก า ร
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บ ารุง รัก ษาวัด ให้เ ป็น สถานที ่ ที ่เ หมาะสมแก่ก าร
เลื่อมใสศรัทธา
6.2 ค ว า ม คิด เ ห็น ด้า นก า ร ศ า ส นศึก ษ า จ า ก
การศึกษา ประสิทธิภาพการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สัง ฆาธิก าร ในเขตอ าเภอเมือ งกาญจนบุร ี จัง หวัด
กาญจนบุรี ด้านการศาสนศึกษา พบว่า โดยรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก ซึ ่ง ในปัจ จุบัน นี ้ก ารศาสนศึก ษาเป็น เรื ่อ ง
สาคัญ อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของสานัก งาน
คณะกรรมการศึก ษาแห่ง ชาติ ว่า พระสัง ฆาธิก ารต้อ ง
เป็น ตัว อย่า งที ่ด ีแ ละส่ง เสริม การเรีย นการสอน ของ
พระภิกษุสามเณรที่สนใจ ในการเรียนทั้งด้านบาลีและ
นักธรรม
6.3 ความคิด เห็น ด้า นการศึก ษาสงเคราะห์จ าก
การศึกษา ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสัง ฆาธิก าร ในเขตอ าเภอเมือ งกาญจนบุรี
จัง หวัด กาญจนบุร ี ด้า นการศึก ษาสงเคราะห์ พบว่า
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก ซึ่งสอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ
บุญ ศรี พานะจิต ต์ [1] ว่า การศึก ษาสงเคราะห์ถือ ว่า
เป็น บทบาทและภารกิจของภิก ษุส งฆ์ที่สาคัญประการ
หนึ ่ง กล่า วคือ เป็น การสงเคราะห์ป ระชาชนด้า น
การศึก ษาให้มีค วามรู้ค วามสามารถที่จ ะดารงตนและ
ด าเนิน ชีว ิต ในสัง คมได้อ ย่า งมีค วามสุข การจัด การ
ศึก ษาเพื่อ ช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล และการช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล
การศึก ษา หรือ สถาบัน การศึก ษาอื ่น นอกจาก
การศาสนศึก ษา หรือ บุค คล ผู้ก าลัง ศึก ษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเภทคือ 1.โรงเรีย น พระปริยัติธ รรม
แผนกสามัญ ศึก ษา 2. โรงเรีย นการกุศ ลของวัด ใน
พระพุทธศาสนา 3. โรงเรียนสงเคราะห์เด็กยากจนตาม
พระราชประสงค์ 4. โรงเรีย นพระพุท ธศาสนาวัน
อาทิตย์ 5. โรงเรียนอบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด
6.4 ความคิด เห็น ด้า นการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา
จากการศึก ษาประสิท ธิภ าพในการบริห ารคณะสงฆ์
ของพระสัง ฆาธิก าร ในเขตอ าเภอเมือ งกาญจนบุรี
จัง หวัด กาญจนบุร ี ด้า นการเผยแผ่ธ รรม พบว่า
โดยรวมอยู ่ใ นระดับ มากชี ้ใ ห้เ ห็น ว่า การเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน เป็น สิ่งที่มีค วามสาคัญ มาก
พระสงฆ์ควรยึดถือการเผยแผ่เป็นหน้าที่หลักในการสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับแนวคิดของ พระยุทธนา
รมณี ย ธมฺ โ ม [4] ซึ ่ง ให้ค วามหมายว่า การเผยแผ่
พระพุท ธศาสนา คือ การทาให้ห ลัก ธรรมคาสั่ง สอน
ของพระพุท ธเจ้า เผยแพร่อ อกไป ท าให้ม ีผู ้เ คารพ
เลื่อ มใสในพระรัต นตรัย น้อ มนาเอาหลัก ธรรมคาสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดการศึกษา
และการพัฒนาตนเองไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
เป็น หน้า ที่ข องพุท ธบริษัท ทุก ฝ่า ยที่จ ะต้อ งดาเนิน การ
ร่วมกันให้งานสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะพระภิกษุ
สงฆ์ที่มีห น้า ที่ใ นการศึก ษาและปฏิบัติต ามหลัก ธรรม
คาสั่งสอนจะต้อ งตระหนัก ในภาระหน้า ที่เ หล่า นี้อ ย่า ง
แท้จริง
6.5 ความคิ ด เห็ น ด้ า นการสาธารณู ป การ จาก
การศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระ
สั ง ฆาธิ ก ารในเขตอ าเภอเมื อ งกาญจนบุ รี จั ง หวั ด
กาญจนบุ รี ด้ านการสาธารณูปการ พบว่ าโดยรวมอยู่ ใน
ระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กั บ แนวคิ ด ของส านั ก งาน
คณะกรรมการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ ว่ า สาธารณู ป การ
หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นระเบียบ
บริหารการคณะสงฆ์ส่วนกลาง พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
ฉบับ พ.ศ. 2448 ใช้คาว่า “องค์การสาธารณูปการ” แต่
ในปัจจุบันบทบัญญัติว่าด้วยอานาจหน้าที่มหาเถรสมาคม
และระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง เรียกว่า “การ
สาธารณู ปการ” ทั้ งองค์ ก ารสาธารณู ป การและการ
สาธารณูปการ มีความหมาย ดังกล่าวคือ (1) การก่อสร้าง
และการบู ร ณะปฏิ สั งขรณ์ ศาสนวั ต ถุแ ละศาสนสถาน
(2) กิจการอันเกี่ยวกับวัดคือ การสร้าง การตั้ง การรวม
การย้าย การยุบเลิก การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
การยกวัดร้างเป็น วัดมีพระภิกษุอยู่จ าพรรษา และการ
ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง (3) กิจการของวัด
อื่น ๆ เช่น การจัดงานวัด การเรี่ยไร (4) การศาสนสมบัติ
ของวัด
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6.6 ด้า นการสาธารณสงเคราะห์ จากการศึก ษา
ประสิทธิภาพในการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตอาเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ด้า น
การสาธารณสงเคราะห์พ บว่า โดยรวมอยู่ใ นระดับ
มา กเ ป็น กา รแ ส ดงถึง ศัก ย ภ าพแ ละ ชี ้ใ ห้เ ห็น ถึง
ความส าคัญ ของ งานด้า นสาธาณสงเคราะห์ ซึ ่ง
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที
(ซองดี) [2] สาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดาเนิน
กิจ การเพื่อ ให้เ ป็น สาธารณประโยชน์ข องหน่ว ยงาน
บุค คลหรือ คณะบุค คล เว้น แต่ก ารนั้น อยู่ใ นขอบข่า ย
แห่ง การสงเคราะห์ห รือ การช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล อุด หนุน
จุนเจือกิจการของรั ฐ หรือ ของเอกชนที่ดาเนิน การเพื่อ
สาธารณประโยชน์ห รือ การช่ว ยเหลือ เกื้อ กูล สถานที่
ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่ว ไปและการ
เกื ้อ กูล ท าประโยชน์ร ่ว มกัน ทั ้ง ให้คาแนะน าคาสอน
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
พระพุท ธศาสนา ถือ ว่า การให้ธ รรมเป็น ทานย่อ มชนะ
การให้ท านทั ้ง ปวง ฉะนั ้น การสอนหนัง สือ ก็ด ี การ
แนะนาที่เกี่ยวกับความรู้ก็ ดีจัด เป็น สาธารณประโยชน์
ทั้ง นั้น การให้ส ัม ภาษณ์ เ กี่ย วกับ ประสิท ธิภ าพการ
บริห ารคณะสงฆ์ข องพระสัง ฆาธิก ารในเขตอ าเภอ
เมือ งกาญจนบุรี จัง หวัด กาญจนบุรี ตามสถานภาพ
ของพระสัง ฆาธิก าร พบว่า พระสังฆาธิก ารระดับ เจ้า
อาวาสมีค วามคิด เห็น ต่อ ประสิท ธิภ าพการบริห าร
คณะสงฆ์ข องพระสัง ฆาธิก ารในเขต อ าเภอเมือ ง
กาญจนบุร ี จัง หวัด โดยรวมไม่แ ตกต่า งกัน ผล
การศึก ษาปัญ หา อุป สรรค และข้อ เสนอแนะ พบว่า
คณะสงฆ์ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
หลายเรื่อ งโดยเฉพาะเรื่อ งการศึ ก ษา การทางานที่ไ ม่
ชัด เจนและเด็ด ขาด การติด ต่อ สื่อ สารไม่ชัด เจน การ
ทางานที ่ล ่า ช้า มัก ท างานแบบการอยู ่ก ับ ที ่ ไม่ม ีก าร
พัฒ นาสิ ่ง ใหม่ ๆ การขัด แย้ง กัน ระหว่า งบ้า นกับ วัด
การไม่ใ ห้ค วามเคารพซึ่ง กัน และกัน ของผู้น้อ ยที่ต้อ ง
ปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ ปัญหาเรื่องของยาเสพติด ให้โ ทษและ
อบายมุข อื่น ๆ เป็น ปัญ หาสาคัญ ของคณะสงฆ์ที่ต้อ ง
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แก้ไ ขอย่า งเร่ง ด่ว น ข้อ เสนอแนะ ได้แ ก่ การจัด สรร
งบประมาณที่มีอ ย่า งจากัด ให้เ ป็น ประโยชน์ม ากที่สุด
โดยเน้น เรื่อ งหลัก ๆ ที่จ ะพัฒ นาคณะสงฆ์ เช่น เรื่อ ง
การศึกษาธรรม ศึกษาบาลี ซ่อ มแซมส่งเสริม สิ่งที่เ ป็น
ประโยชน์ต่อ คณะสงฆ์ หาสิ่ง กระตุ้น ที่จ ะทาให้ค ณะ
สงฆ์ท างานได้อ ย่า งว่อ งไว ชัด เจน หาวิธ ีแ ก้ไ ขข้อ
ขัด แย้ง ของคณะสงฆ์แ ละบ้า น อบรมให้ค วามรู้
เกี่ยวกับเรื่องการเคารพกัน รู้จัก การพัฒ นาสิ่ง ใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ หาวิธีป้องกัน ปัญ หาเรื่อ ง
ยาเสพติด ช่วยกันสอดส่องดูแลให้ทั่วถึ ง
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