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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาตัวแบบที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์
ภาค๔    2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 และ 3) เพ่ือ
เสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบลพระลูกวัดครู -
อาจารย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4 จ านวนทั้งสิ้น 450  รูป/คน 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแนวทางการสนทนากลุ่มและแนว
ทางการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาด้วยการหาค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขต
ปกครองสงฆ์ภาค 4 ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) สภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการบริหารคนมีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้น า
บุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการบริหารงานมีการออกกฎระเบียบในการ
ปกครองคณะสงฆ์  
 2) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการบริหารคนมีการด าเนินไปอย่าง
รวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ท าการบริหารภาระงานมุ่งบริหารที่สนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้มาติดต่อและการบริหารองค์กรได้เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น  
 3) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 การบริหารคนมีการน าจุดเด่นของบุคลากรมา
ใช้ในการบริหารงานการบริหารภาระงานมีการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานและ
การบริหารองค์กรมีการจัดท าแผนงานหรือโครงการเพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยด้าน
สาธารณะสงเคราะห์มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ร้อยละ 70.3 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to study: 1) a model of administrative 
of Sangha region 4 2) To study the factor of Sanghamanagement in Songha 
Administration in Region 4 and 3) to propose a model of the Executive Committee in 
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Buddhist Songha Administration in Region 4  collected the data on a sample of the 
Buddhist Ecclesiastical Officials, the Ecclesiastical Provincial monk, the Ecclesiastical 
District, Ecclesiastical Commune-Chief, Teachers in Pariyattidham school total of 450 
persons. Tool collects data was depth interviews, group discussion, workshops and 
guidelines Quantitative data analysis with descriptive statistics to find percentage, 
mean , standard deviation and the factors that influence the management of Songha 
Administration in Region 4 by Multiple Regression Analysis, but Qualitative data using 
content analysis.  
 The research found that:  
 1) The administrative Personnel of Songha Administration in Region ๔ has 
demonstrated they could create and develop efficient administrative leadership in 
Buddhism. The Buddhist Sanghahas issued regulations for governing the Sangha.  
 2) The effectiveness of Songha Administration in Region 4 has been 
determined using the following results. The personnel administration has undertaken 
assignments rapidly. Regarding administrative tasks, they have been working 
economically, efficiently and satisfactorily meeting the requirements of their target 
population. The inculcation of faith in the monasteries and increasing the number of 
Dharma practitioners has been emphasized as a means to administer the 
organization.  
 3) The potential of the Songha Administration in Region 4 to success 
administer personnel was demonstrated by their ability to utilize personnel for 
distinct tasks. They use the appropriate technology to improve their work 
performance and the administration of the organization and for formulating plans or 
projects for the continuous development of Buddhist organizations by the factors 
influencing the management of public housing ministry 70.3  

 
ค าส าคัญ 

การบริหารงานของพระสังฆาธิการ ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารงานของคณะสงฆ์หรือการปกครองคณะสงฆ์โดยหลักคือการปกครองตามพระธรรม
วินัยและใช้กฎหมายหรืออ านาจรัฐเป็นหลักสนับสนุนคราวใดเมื่อเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นในคณะสงฆ์จน
เป็นเหตุขัดข้องและจ าเป็นต้องพ่ึงรัฐจึงได้อาศัยอ านาจรัฐมาช่วยจัดการแก้ปัญหาในปัจจุบันมี
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายที่ใช้ในการ
ปกครองคณะสงฆ์ (โชติ บดีรัฐ,  2554) โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรในการ
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บริหารกิจการคณะสงฆ์ของประเทศ โดยด าเนินการออกข้อบังคับวางระเบียบออกค าสั่ง มีมติและออก
ประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย (เฉลิมพลโสมอินทร์, 2546)   
 วัดเป็นหน่วยงานปกครองและด าเนินกิจการคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศานาที่ส าคัญ
ที่สุด เป็นองค์กรหลักและฐานอันส าคัญของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา (พระเทพปริยัตสุธี (วรวิทย์  
คงฺคปญฺโญ), 2545)เดิมกษัตริย์อาจแต่งตั้งสังฆราชและสมภารประจ าวัดต่างๆ ที่เป็นวัดหลวงใน
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็เป็นผู้มีส่วนในการเลือกหรือแต่งตั้งสมภารวัดราษฎร์ที่ตนเป็นผู้สร้างหรือ
สนับสนุนอยู่ ที่เป็นเช่นนี้เพราะส่วนหนึ่งเพ่ือต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของวัดและ
ควบคุมพฤติกรรมพระสงฆ์ที่ปฏิบัตินอกพระวินัยซึ่งปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าปัญหาการท าผิด
พระวินัยส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม(นิธิ  เอ่ียวศรีวงศ์, 2536)การบริหารงาน
ของคณะสงฆ์นอกจากจะบริหารคนเงินวัสดุสิ่งของและการจัดการรวมถึงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่  
(พระธรรมปริยัติโสภณ, 2548) ยังต้องมีการปกครองคณะสงฆ์ใน ด้านการปกครองการศึกษา
การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่สาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการ
ปกครองคณะสงฆ์ให้ด าเนินไปตามพระธรรมวินัย(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2551) 
 การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในพ้ืนที่คณะสงฆ์ภาค 4 ที่ประกอบด้วยจังหวัดก าแพงเพชร
พิจิตรเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ซึ่งขอบข่ายงานปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 มีภารกิจที่จะต้องมีการ
บริหารจัดการให้ได้ตามที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505และมหาเถรสมาคมก าหนดไว้ รวมทั้ง
จะต้องมีการพัฒนาวิธีการหรือรูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความพร้อมในส่วนของวิทยาการด้าน
การบริหารและการจัดการทันโลกทันเหตุการณ์ก้าวหน้าทันสมัย ไม่ขัดกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
อ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือให้คณะสงฆ์ในจังหวัดต่างๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการปกครองคณะสงฆ์ให้มีความสงบ 
เสมอภาค และเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีดี สืบไป  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. นโยบายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ สภาพปัจจุบันปัญหาในการบริหาร
คณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เป็นอย่างไร 

2. แนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 เป็นอย่งไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษานโยบายของคณะสงฆ์เกี่ยวกับการบริหารคณะสงฆ์ สภาพปัจจุบันปัญหาใน
การบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค4 
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4  
 3. เพ่ือเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Research Method)ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)ในพ้ืนที่การปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ประกอบด้วย
จังหวัดก าแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์และนครสวรรค์มีข้ันตอนการวิจัยดังนี้ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

84 

 1. การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4จ านวน 40 รูป 
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4 ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) รวม 350 รูป/คน  
  1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎี ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารคณะสงฆ์มีรายละเอียดดังนี้ 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List)เพ่ือสอบถามข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน3 ข้อ 
   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามการปฏิบัติด้านการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 ใน 6 ด้าน คือ1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การ
เผยแผ่5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์เป็นเครื่องมือชนิดแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับจ านวน 42 ข้อดังนี้ 
   4  หมายถึงระดับการปฏิบัติมากที่สุด   
   3  หมายถึงระดับการปฏิบัติมาก   
   2  หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย   
   1  หมายถึงระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด  
   ตอนที่ 3เป็นแบบสอบถามสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการบริหารคณะสงฆ์
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ใน 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) 
การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์เป็นเครื่องมือแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด จ านวน 6 ข้อ 
  1.3 การทดสอบแบบสอบถาม 
   1) หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอ
ประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ แล้ว
น ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน 5 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ด้านศาสน
ศาสตร์และด้านบริหารการพัฒนาเพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม 
รูปแบบของแบบสอบถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์รายข้อ (Index of Item-Objective Congruence: IOC)   
   2) การหาค่าความเชื่อมั่น ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกับกลุ่ม
ประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 30 คน หลังจากนั้น ท าการทดสอบหาความ
เชื่ อมั่ น  (Reliability) โดยการค านวณ ค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังหมด เท่ากับ 0.85 
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  1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4เป็นจ านวน 350ตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามคืนทันทีด้วย
ตนเอง 
  1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และผ่านการตรวจสอบแล้วน ามาวิเคราะห์ ดังนี้  
   ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง วุฒิ
ทางการศึกษาและอายุ/พรรษา วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่จ านวน ร้อยละ  
   ตอนที่ 2 ข้อมูลการปฏิบัติในการปฏิบัติด้านการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ภาค 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครองสงฆ์ภาค 4 ใช้การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 
 2. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1) ประชากร ได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขต
การปกครองสงฆ์ภาค 4 ทุกคน/รูป   
   2) กลุ่มตัวอย่างได้แก่คณะสงฆ์ระดับผู้บริหารที่เป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ
จังหวัด เจ้าคณะอ าเภอและเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการ
ปกครองสงฆ์ภาค 4ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) รวม
ทั้งสิ้น 100 รูป/คน ดังนี้ 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด 
ทฤษฎี ต ารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารคณะสงฆ์มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างชนิด
ปลายเปิด (Structural In-depth Interview) จ านวน 1 ฉบับ เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (3) การพิจารณา
ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ที่เหมาะสม และ (4) ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ให้ประสบความส าเร็จ 
   2) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือศึกษา (1) แนวนโยบายภาครัฐ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหาในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 (2) การจัดการการ
บริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค  4 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  (3) การ
พิจารณาตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ที่เหมาะสม และ (4) ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ให้ประสบ
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ความส าเร็จผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลระดับ
ปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมด เพ่ือให้ได้รับทราบภาพสะท้อนข้อเท็จจริงตรงตามกรอบแนวคิด  
   3) แนวทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือระดมความคิดเห็นของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดรูปแบบหรือตัวแบบในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
ภาค 4 ในประเด็น 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การ
สาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ 
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) การเก็บข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการเก็บข้อมูลใน
ลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหนังสือและเอกสารงานวิชาการต่างๆ ทั้งที่ เป็น
หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความ
ทางวิชาการ ตลอดจนหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ และกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์ 
   2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ (Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) ทั้งการสัมภาษณ์แบบกึ่งทางการ (Semi-Formal Interview) และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Information Interview) ด าเนินการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(Key Informance) โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพ
สะท้อนข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด  
   3) การเก็บข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการการ
สนทนากลุ่ม ด าเนินการสนทนากลุ่มกับพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะต าบล พระลูกวัดครู-อาจารย์ ใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตการปกครองสงฆ์ภาค 4โดยข้อค าถามที่ใช้จะเป็นเพียงแนวทางใน
สนทนากลุ่ม โดยข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทั้งหมดท าให้ทราบภาพสะท้อน
ข้อเท็จจริงตามกรอบแนวคิด  
   4) การเก็บข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
ที่เหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูล เพ่ือน ามาเป็นข้อสรุปและ
น าเสนอตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4ที่เหมาะสมต่อไป  
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1) ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content 
Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
   2) ข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์  ( Interview)ใช้วิธีการวิ เคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction)โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
   3) ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (FocusGroup) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction)โดยน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามา
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ โดยท าไปพร้อมๆ 
กับการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้เพ่ือจะได้ศึกษาประเด็นต่างได้ลึกซึ้ง เมื่อประเด็นใดวิเคราะห์แล้วไม่มี
ความชัดเจนก็จะตามไปเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือตอบค าถามหลักตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพได้น ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์เชิง
ทฤษฎี 
   4) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล ในขั้นแรกผู้วิจัยได้ตรวจสอบว่าได้ข้อมูล
เพียงพอแล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ หากผู้วิจัยพบว่าได้ข้อมูลที่ไม่
ตรงกัน ผู้วิจัยจะตรวจสอบว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นอย่างไร ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้
กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพคือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)  
  2.5 การสร้างตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4การ
ด าเนินงานดังนี้ 
   1) ก าหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ น ามาเรียบเรียงสังเคราะห์ และน ามาใช้ออกแบบองค์ประกอบที่ส าคัญของ
ตัวแบบ 
   2) ก าหนดขอบข่ายเนื้อหาส าหรับการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4โดยการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 20 รูป/คน มี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
    (1) จัดท าร่างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค  
    (2) จัดส่งร่างตัวแบบการพัฒนาการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ภาค 4ให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 20 รูป/คน ตรวจสอบ 
    (3) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 
20 รูป/คน 
    (4) เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาความเหมาะสมและน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1ตัวแบบการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. ด้านการปกครองพบว่า คณะสงฆ์มีการก ากับดูแลและจัดการศาสนสมบัติของวัดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมีความมั่นคงแข็งแรง การออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะอย่างสันติสุข 
และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแผนและประเพณีอันดีงามมีการปฏิบัติอยู่ใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2558 

  
 

88 

ระดับมาก นอกจากนี้ยังใช้การติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการแต่งตั้งผู้ปกครองจากผู้ที่มี
ความรู้เป็นส่วนใหญ่และเน้นผู้ที่ท างานเป็นหลัก และมีการสัมมนา การอบรมในภาคส่วนต่างๆ 
 2. ด้านการศาสนศึกษาพบว่า คณะสงฆ์มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูพระผู้สอนให้มีขวัญและ
กาลังใจ มีการจัดส่งพระภิกษุสามเณรไปศึกษาในระดับสูงและการสรรหาและพัฒนาครูผู้สอนนักธรรม
และธรรมศึกษามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการศึกษาที่แผนกธรรม บาลี 
และสามัญศึกษาร่วมด้วย แต่พระสงฆ์ก็ยังเข้าถึงระบบการศึกษาน้อยมาก 
 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์พบว่า คณะสงฆ์มีการจัดตั้งโรงเรียนปริยัติ เพ่ือสงเสริม
การศึกษาแก่ภิกษุสามเณร การจัดหางบประมาณในการสร้างอาคารเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
นอกจากนี้ยังจัดให้มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียน
เอกชนการกุศลของวัด แจกทุนการศึกษามอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เป็นต้น 
 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพบว่า คณะสงฆ์ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการบ าเพ็ญ
กุศลในวันส าคัญเช่นวันวิสาขบูชา การแนะน าค าสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตามหลักธรรม
ค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง และการอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีสมณะสัญญาและ
อบรมในเรื่องพระธรรมวินัยจรรยามารยาทการปฏิบัติอันเกี่ยวกับพิธีหรือแบบอย่างที่ดี ซึ่งมีการน าเอา
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วย เช่น การเผยแพร่ทางทีวี ซีดี ทางวิทยุ ทางอินเตอร์เน็ต  
 5. ด้านการสาธารณูปการพบว่า คณะสงฆ์ให้ความสนใจในการจัดสาธารณูปโภคเช่นน้ าไฟ
ภายในวัด การดูแลซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัดที่ช ารุดทรุดโทรม และการจัดเตรียมที่
พักอาศัยสาหรับบรรดาประชาชนโดยทั่วไปแต่ขาดควบคุมการสาธารณูปการต่างๆ เพราะมีบุคลากร
น้อย  
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์พบว่า คณะสงฆ์มุ่งเน้นในการจัดท าถนนภายในวัดให้สะดวก
แก่การสัญจรไป การจัดสร้างศาลาที่พักเพ่ือผู้สัญจรไปมา การด าเนินการก่อสร้างประปาชุมชน การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ การจัดกองทุน มูลนิธิ สมาคมสงเคราะห์ช่วยเหลือต่างๆ  
 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม พบว่า ตัวแปร ด้าน
การการปกครองด้านการศาสนศึกษาด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการสาธารณูปการและ ด้านการสา
ธารณสงเคราะห์มีอิทธิพลในการท านายต่อการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาคมี
คะแนนการท านายเท่ากับร้อยละ 70.30 (X2= 0.703) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความคลาดเคลื่อนในการท านายเท่ากับ 0.377   
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยการจัดการการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. ด้านการปกครองเน้นการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกันมากขึ้น ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม ร่วมกับการน ากฎ ระเบียบ ค าสั่งของทางคณะสงฆ์มาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมการแก้ปัญหาที่
รวดเร็วการแต่งตั้งผู้บริหารมีความสามารถ เพ่ิมความรู้ให้กับพระสงฆ์ทุกระดับ ควรมีการปรับปรุงใน
เรื่อง ระเบียบ ข้อปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาให้กับพระในเขตปกครอง  
 2. ด้านการศาสนศึกษา จะต้องเน้นการพัฒนาด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
พัฒนาด้านการศึกษา การวิเคราะห์มากข้ึน  
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 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนใน
ชุมชน จัดท าเป็นแผน มีการกระจายอ านาจ จัดเป็นองค์กรบริหารจัดการอย่างมืออาชีพที่เชื่อมต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ  
 4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
อินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มีการจัดตั้งองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาขึ้นมาท าหน้าที่ดูแลเป็น
การเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางศาสนาให้ทันสมัย  
 5. ด้านการสาธารณูปการเน้นการจัดวางผังวัดให้เป็นระเบียบแบบแผนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้การก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มี
แผน มีผัง มีมาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น 
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ควรมีกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  
 ส่วนที่ 3 ตัวแบบที่เหมาะสมในการบริหารคณะสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 
 1. การบริหารคณะสงฆ์แบบมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในวัด 
  1) การวางแผนพัฒนาวัดและคณะสงฆ์ เน้น การพัฒนาที่อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับของคณะสงฆ์ การวางแผนพัฒนาการศึกษา ให้เข้าใจในหลักพระธรรมวินัยใน
พระพุทธศาสนาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ การวางแผนพัฒนาให้วัดมีการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล หรืออุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือด้านการศึกษาทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา การวาง
แผนพัฒนาผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา การพัฒนาช่องทางการเผยแผ่ สื่อต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยการวางแผนพัฒนาศาสนสถานที่เกิดประโยชน์สูงสุด การวางผังโครงสร้างของวัด การก าหนด
มาตรการการก่อสร้างการบ ารุงรักษา และการวางแผนพัฒนาวัดให้เป็นที่พ่ึงพิงของประชาชนในยาม
ยาก และสงเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ  
  2) การสื่ อส ารประชาสั ม พั นธ์ เน้ น การใช้ เทคโน โลยี เข้ าช่ วย ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  3) การด าเนินการตามแผนเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของทุกภาคส่วนที่อยู่ใน
พ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่องและจริงจัง  
  4) การติดตามประเมินผลเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ของทุกภาคส่วนที่อยู่ใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและจริงจังที่ท าให้ทราบว่ากิจกรรมมีการบรรลุเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งคน 
เงิน อุปกรณ ์และวิธีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนหรือไม่  
  5) การปรับปรุงนโยบายและมาตรการการด าเนินงานเน้นการด าเนินงานไปสู่จุดมุ่งหวัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารคณะสงฆ์แบบยึดนโยบายของคณะสงฆ์ตามประกาศมหาเถรสมาคมดังนี้ 
  1) ด้านการปกครองเน้นการควบคุมและส่งเสริมรักษาความเรียบร้อยดีงามซึ่งเป็น
หน้าที่ ของพระสังฆาธิการในการปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณรในเขตปกครองของตน ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
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  2) ด้านการศาสนศึกษาเน้นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถ์ เจ้าส านักเรียนหรือเจ้าส านักศาสนศึกษา และครูอาจารย์ผู้บริหารการศาสน
ศึกษาจะต้องด าเนินงานให้เต็มความสามารถท้ังนี้เพ่ือด ารงไว้แห่งพระศาสนา 
  3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เน้นการจัดการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล หรืออุดหนุนจุน
เจือช่วยเหลือด้านการศึกษาอ่ืนนอกจากการศาสนศึกษา หรือสถาบันอื่น หรือบุคคลอื่น  
  4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการท าให้พระพุทธศาสนาขยายวงกว้างออกไป
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการเผยแผ่หลักค าสอนในพระพุทธศาสนา ท าให้มีผู้เคารพเลื่อมใสศรัทธา
ในพระรัตนตรัย น้อมน าเอาหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติ
เหล่านั้น  
  5) ด้านการสาธารณูปการเน้นวางแผนการก่อสร้าง และการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนวัตถุ 
และศาสนสถานเพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
  6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานที่
ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติหรือประชาชนทั่วไป การสงเคราะห์ที่เป็นหลักของพระสงฆ์ คือ การสงเคราะห์
ในด้านจิตใจ และด้านวัตถุ   
 3. ตัวแบบที่ เหมาะสมจากการท าวิจัยตามความคิดเห็นของผู้วิจัย การบริหารแบบ
ผสมผสานเชิงบูรณาการยึดพระธรรมวินัย ดังนี้ 
  1) ด้านการปกครองคณะสงฆ์เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การ
ปรับปรุงในเรื่อง ระเบียบ ข้อปฏิบัติตนของสงฆ์ ซึ่งจ าพรรษาอยู่ในวัดนั้น ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ 
เพ่ิมการติดต่อสื่อสารให้มากข้ึน  
  2) ด้านการศาสนศึกษาเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีสมัย
ปัจจุบันและการส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์ สามเณรให้มากขึ้น 
  3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์เน้นการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนชนโดยจัดการศึกษาไม่
แยกส่วนเฉพาะพระสงฆ์ สามเณร โดยมีผู้แทนสงฆ์เข้าร่วมในคณะกรรมการทุกระดับทางการศึกษา 
  4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเน้นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา  
  5) ด้านการสาธารณูปการเน้นการก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มีแผน มีผัง มี
มาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้าง  
  6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์เน้นการให้วัดเป็นที่พ่ึงพ านักพักพิงทางจิตใจของผู้มีทุกข์ 
ต้องการให้เห็นวัดเป็นที่สงบเยือกเย็น สะอาดร่มรื่น และมีระเบียบ 
 
อภิปรายผล 
 1. ด้านการปกครองการปกครองคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันมีกฎระเบียบของเถรสมาคมมาก
ขึ้น ได้มีการปรับปรุงในรูปแบบการปกครองแต่ละจังหวัด อ าเภอ มีการประชุมระดับจังหวัดเพ่ือแก้ไข 
ปรับปรุง ดูแล เพ่ือให้ให้เกิดความสามัคคีกันในเขตการปกครอง เพ่ือให้มีประสิทธิภาพของคณะสงฆ์
เพ่ือให้ทันตามสถานการณ์โลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พระมหาอานนท์ 
อานนฺโท (2552) ที่กล่าวว่าพระสังฆาธิการมีการประชุมพระภิกษุสามเณรในพ้ืนที่เขตปกครองเป็น
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ประจ าและยังมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์กับผู้น าชุมชน มีการติดต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยสามารถดูแลให้คณะสงฆ์ในการปกครองของตัวเองนั้นอยู่ในระเบียบได้ทิศทางของการพัฒนา
ในอนาคต อาจจะต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นชุมชนในทุกระดับที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะสงฆ์ในทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการน ากฎ ระเบียบ ค าสั่งของ
ทางคณะสงฆ์มาใช้ให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) 
ที่กล่าวว่า ควรมีการปกครองพระภิกษุ สามเณร ให้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด  
 2. ด้านการศาสนศึกษาในด้านการศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ในอดีตส่วนใหญ่เราเน้นไปที่
การศึกษาทางธรรมบาลี แต่พระสงฆ์ที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกลับมีระดับ
การศึกษาท่ีน้อยลง คนเข้ามาบวชน้อยลง การศาสนศึกษาในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน
ทั้ง 4 ภาษา คือ ภาษาบาลี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ และจะต้องได้รับการพัฒนาไป
พร้อมๆ กับเทคโนโลยี่ที่ก้าวไกล ควรมีการบริหารจัดการและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ พระธนดล นาคสุวณฺโณ (2551) ที่กล่าวว่า ในการศึกษาของคณะสงฆ์ควรมีกองทุนส่งเสริมด้าน
การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร ให้พระภิกษุ สามเณร เอาใจใส่ต่อกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา 
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างภายในวัดอย่างมีระเบียบและเมื่อเรียนจบแล้วต้องมั่นใจว่าสามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้  
 3. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ในด้านการศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์พบว่า มีการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ที่อยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุดมีเพียงครึ่งหนึ่งที่การจัดตั้งโรงเรียน
ปริยัติเพ่ือสงเสริมการศึกษาแก่ภิกษุสามเณรและการจัดตั้งทุนสงเคราะห์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ทุกระดับชั้นนอกจากนี้หน้าที่ของวัดหรือคณะสงฆ์ท่ีต้องด าเนินการในกิจกรรมศาสนสงเคราะห์คือการ
แจกทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน การมอบหรือส่งเสริมอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 
โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในวัดและวัดกับโรงเรียนยังสามารถเกื้อกูลกันอยู่ได้ในปัจจุบัน แนวทางพัฒนา
ในอนาคตในด้านการศึกษาสงเคราะห์ อาจต้องก าหนดให้วัดที่อยู่ในชุมชน ใกล้โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาทางด้านพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือปลูกฝังเยาวชนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชุติมา  สัจจานันท์ (2548) ที่พบว่าวัดควรเป็นศูนย์กลางของชุมชน และ
เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีบทบาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย   
 4. ด้านการเผยแผ่ศาสนาการปฏิบัติของคณะสงฆ์ในด้านภารกิจที่ส าคัญมากคือการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปยังหย่อนยานมาก โดนสงฆ์ไม่สามารถปฏิบัติ
ภารกิจของตนเองให้เกิดความเข้มแข็งได้ แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมากขึ้น ก็
ตาม ทั้งนี้อาจจะต้องมีการปรับวิธีการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ อาจจะต้องมาวิเคราะห์ว่า
จะท าอย่างไรให้คนอ่านพระไตรปิฎกได้ง่ายขึ้น ต าราทางพระพุทธศาสนาที่อ่านได้ง่าย เข้าใจง่าย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพันธ์   สุวรรณศรี (2552) ที่พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ส่วนประกอบส าคัญ คือ เนื้อหาที่สอนต้องก่อให้เกิดคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ต้อง
ปรับให้เกิดความเหมาะสมกับผู้ฟัง ผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม สร้างบรรยากาศแห่ง
การเผยแผ่ แนวทางพัฒนาในอนาคตทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อาจจะต้องพ่ึงพิงเทคโนโลยี
การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มากขึ้น มีองค์กรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับ
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แนวทางที่ พระมหาสนธยา ชมพู (2552)ได้เสนอแนวทางว่าการเผยแผ่ศาสนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ที่
มีประสิทธิภาพจะต้องใช้เทคโนโลยี่ที่ทันสมัยมาใช้ในการสอนและฝึกอบรม 
 5. ด้านการสาธารณูปการในด้านการสาธารณูปการของคณะสงฆ์ขาดการจัดการควบคุมสิ่ง
ปลูกสร้างภายในวัดให้เป็นระเบียบสัดส่วน ในปัจจุบันการจัดการกับสิ่งปลูกสร้างในวัดถือเป็นเรื่องที่
อยู่ในขั้นวิกฤติ เพราะแต่ละวัดมีสิ่งปลูกสร้างมากมายแต่ขาดการการดูแลรักษา บางวัดต้องปล่อยให้
บริเวณวัดรกรุงรัง และน าไปใช้ประโยชน์น้อยมาก ส าหรับแนวทางพัฒนาในอนาคตวัดจะต้องมีการ
ก าหนดแผนและการจัดวางผังวัดให้เป็นระเบียบแบบแผนการจัดวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปรับเปลี่ยนสิ่งปลูกสร้างให้เป็นการก่อสร้างสถาบันการศึกษาให้พระภิกษุและ
สามเณรให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
 6. ด้านการสาธารณสงเคราะห์ถือเป็นกิจกรรมที่คณะสงฆ์ให้ความสงเคราะห์แก่ประชาชน 
การช่วยเหลือส่วนใหญ่เน้นไปทางด้านชุมชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ หรือผู้ยากไร้ ในส่วนของการพัฒนา
ในอนาคตวัดจะต้องท ากิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมเชิงรุกมากยิ่งขึ้น เป็นศูนย์กลางพัฒนาชนบทให้
ความร่วมมือสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะในชุมชนที่ตั้งของวัด หรืออาจ
เป็นแกนหลักหนึ่งให้กับสังคมในการสงเคราะห์ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสามัคคีในการท างานร่วมกันทุกวัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ด้านการปกครอง ควรเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการมีส่วน
ร่วมตั้งแต่ระดับเจ้าคณะจังหวัดจนถึงคณะสงฆ์ นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในชุมชน โรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้
ยังต้องมีการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ค าสั่งของทางคณะสงฆ์ให้เป็นรูปธรรมอย่างเคร่งครัดชัดเจน และ
การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งทางการปกครองจะต้องเน้นพระสงฆ์ที่มีการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ
มากขึ้น และคณะสงฆ์จะต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวัดให้ชัดเจน 
  1.2 ด้านการศาสนศึกษา ควรเน้นการพัฒนาภาษาปฏิบัติการทั้งภาษาไทย บาลี 
อังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรบาลีแบบพ้ืนฐานส าหรับพระสงฆ์บวชใหม่
การใช้ภาษาไทยที่ถูกหลักไวยกรณ์มากขึ้น เน้นการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเตรียมตัวเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในปี 2558 และที่ส าคัญมากอีกภาษาคือภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะเข้ามามี
บทบาทในการติดต่อสื่อสารและการจัดการการศึกษานอกจากนี้การศึกษาควรเป็นองค์ประกอบหลัก
ของการได้เลื่อนสมณะศักดิ์หรือต าแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ร่วมด้วยอย่างจริงจังจึงจ าเป็นที่
จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของพระสงฆ์ให้มากยิ่งข้ึนด้วย  
  1.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ในส่วนนี้เป็นภารกิจที่คณะสงฆ์ต้องให้การสงเคราะห์ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดให้วัดร่วมมือกับโรงเรียนจัดการศึกษาในชุมชนให้ครอบคลุมทุกแห่งเน้นที่
จะมีการพัฒนาครูพระสงฆ์ให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน และสร้างการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ใน
คณะกรรมการการศึกษาทุกระดับของชุมชน 
  1.4 ด้านการเผยแผ่ ถือเป็นด้านที่ต้องให้ความสนใจในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่งในยุค
ปัจจุบัน เพราะหากละเลยด้านนี้การคงอยู่ของพระพุทธศาสนา ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาที่เน้นการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอินเตอร์เน็ตและโลกออนไลน์มาเป็นองค์ประกอบใน
การเผยแผ่ให้มาขึ้น ซึ่งอาจจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยตรงก็
เป็นได้ ซึ่งการสร้างคนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งใน
ปัจจุบันเริ่มลดลงเป็นอย่างมาก และที่ส าคัญการใช้ภาษาที่หลากหลายจะช่วยให้การเผยแผ่มีผู้รู้จัก
พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
  1.5 ด้านการสาธารณูปการ ในปัจจุบันวัดต่างๆ เกิดปัญหาในด้านนี้มากที่สุดทั้งปัญหา
การก่อสร้างและปัญหาการบ ารุงรักษา การปลูกสิ่งก่อสร้างที่ไม่ค านึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
การปลูกสร้างที่มากเกินความจ าเป็น การปลูกสร้างที่ไม่เป็นระเบียบแบบแผน ขาดความสวยงาม ขาด
บุคลากรในการดูแลรักษา ดังนั้น คณะสงฆ์ควรจะมีการก าหนดมาตรการการก่อสร้าง มีแบบแผนหรือ
แผนผังการก่อสร้าง  มีมาตรการการดูแล บ ารุงรักษา การขออนุญาตก่อสร้างวัด และที่ส าคัญหาก
ต้องการให้วัดสามารถอยู่ได้จะต้องส่งเสริมให้วัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  1.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์วัดยังเป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นที่พ่ึงพิงของชุมชน
และประชาชนไม่เสื่อมคลาย เมื่อยามใดประชาชนเกิดตกทุกข์ได้ยากวัดจะเป็นแกนหลักให้กับสังคมใน
การสงเคราะห์นั้นๆ ไม่ว่าจะเกิดอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัยหรือปัญหาใดๆ ก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้วัดจะต้อง
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันให้มากขึ้นระหว่างคณะสงฆ์กับชาวบ้าน ชุมชน และ
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ที่ส าคัญวัดจะต้องกลับมาเป็นศูนย์กลางพัฒนาชนบทเหมือนกับอดีตที่ผ่าน
มา 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  2.1 ด้านการปกครองพระสังฆาธิการควรให้ความส าคัญต่อการก ากับดูแลปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของวัดให้เหมาะสมไม่เคร่งครัดเกินไปหรือหย่อนยานเกินไปการปกครองเป็นหน้าที่ของเจ้า
อาวาสและภิกษุสามเณรถ้าสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันเป็นบรรทัดฐานเพ่ือให้
เกิดความสมดุลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของสมณะการให้ความเคารพกันตามล าดับความอาวุโส 
  2.2 ด้านการศาสนศึกษาคณะสงฆ์ควรด าเนินงานอบรมความรู้ให้แก่พุทธศาสนิกชน
คณะสงฆ์ควรจะจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้ได้อย่างต่อเนื่องสาหรับอบรม
เยาวชนจะได้ซึมซับรับธรรมเป็นหลักการใช้ชีวิตควรจัดสถานที่ของวัดเพ่ือเป็นที่สาหรับเป็นค่ายพุทธ
บุตรอบรมเยาวชนและสามารถนาหลักธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าได้ 
  2.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนการเป็นครูพระช่วยสอน
วิชาพระพุทธศาสนาในสถานที่ศึกษานั้นๆทางคณะสงฆ์ควรจัดหาและส่งไปฝึกอบรมเสริมความรู้
เพ่ือที่จะได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการสอนให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถตามสติปัญญาในด้านต่างๆเช่นอบรมเยาวชนฯ 
  2.4 ด้านการเผยแผ่คณะสงฆ์ควรสั่งให้แต่ละวัดหมั่นทากิจวัตรของสงฆ์ให้ครบถ้วนเช่น
การสวดมนต์เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นส่งเสริมให้มีการออกไปเผยแผ่ธรรมตามสถานที่ต่างๆ
สถานศึกษาหรือในสถานที่ ราชการเพ่ืออบรมความรู้คุณแก่ทุกคนที่ สนใจเป็นการเ ผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปในตัวสาหรับการใช้ชีวิตประจาวัน 
  2.5 ด้านการสาธารณูปการผู้ปกครองทุกวัดควรมีการวางแผนในการซ่อมแซมและ
ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและการก่อสร้างเสนาสนะโดยการจัดหากองทุนบ ารุงวัดการจัดการทอดกฐินการ
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ทอดผ้าป่าเพ่ือการบ ารุงวัดคณะสงฆ์ควรมีการประชุมวางแผนให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณของตนเองที่มีอยู่ให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดในเรื่องการดูแล
และการบ ารุงรักษาอาคารเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพ่ือเติมเพ่ือให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์น่า
อยู่อาศัย 
  2.6 ด้านการสาธารณสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ควรมีบทบาทในการส่งเสริมด้วยการปลูก
จิตส านึกให้เข้าถึงชุมชนสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันการสื่อธรรมเข้าสู่ชุมชนการส่งเสริมศีลธรรมซึ่ง
ควรจะตั้งเป้าหมายไว้ให้ชุมชนชนปลอดอบายมุขด้วยอุบายด าเนินการในการป้องกันยาเสพย์ติดให้
โทษเพ่ือเป็นการป้องกันภัยจากอบายมุขทุกอย่างสู่ลูกหลานและคณะสงฆ์เป็นการป้องกันการเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของหมู่คณะด้วย 
 3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  3.1 การพัฒนาสังคม โดยเฉพาะสังคมในพระพุทธศาสนา ประกอบกับกิจของคณะสงฆ์
ทั้ง 6 ด้าน ชี้ให้เห็นว่าควรจะมีการวิจัยและพัฒนาบทบาทของคณะสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชนซึ่งเป็นที่สงฆ์พึงปฏิบัติ 
  3.2 ศิลปะและวัฒนธรรมของสมบัติของชาติที่ฝังลึกในวิถีปฏิบัติ คณะสงฆ์พึงให้ความ
สนใจและรักษา ส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทย ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยถึงรูปแบบที่เหมาะสมของคณะ
สงฆ์ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.3 ควรวิจัยและพัฒนาเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมและศาสนสถานในวัดของ
พระสังฆาธิการในระดับต่างๆ  
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