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การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
SUITABLE ADMINISTRATION DEVELOPMENT FOR SANGHA
ADMINISTRATION OF ADMINISTRATIVE MONKS
IN SUPHANBURI PROVINCE
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บทคัดย่อ

บทความนี้ มี ว ัต ถ ุป ระสงค์ 3 ประการ ค ือ 1) เพื ่อ ศึก ษาสภาพทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ
การพัฒ นาการบริห ารจัด การที่เ หมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสัง ฆาธิก ารจังหวัด
สุพรรณบุรี 2) เพื่อศึกษาหลักการ และวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสัง ฆาธิก าร จัง หวัด สุพ รรณบุร ี และ 3)เพื ่อ น าเสนอการพัฒ นาการบริห ารจัด การ
ที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิจ ัย ใช้แ บบผสานวิธ ี ระหว่ า งการว ิจ ัย เช ิง ค ุณ ภาพ และการวิจ ัย เชิง ปริม าณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว และการสนทนากลุ่มเฉพาะจานวน 11 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอน
โดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 290 รูป สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร 1,050 รูป โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
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ได้แก่ คาความถี่ ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพทั่วไปของการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 1) ด้านดาเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยพระภิกษุ
สามเณรตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีการกาหนดนโยบายในการ
ปกครอง คณะสงฆ์ที่ชัดเจน 2) ด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ พบว่า ผู้บังคับบัญชา มีการส่งเสริม
ให้ พ ระภิ ก ษุ ส ามเณร ได้ ส วดมนต์ เช้ า -เย็ น ตลอดทั้ ง ปี และส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ตรการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ (ป.บส.) แก่พระภิก ษุเพื่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนื่อง และมีการวางนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 3) ด้านระงับอธิกรณ์ พบว่า
ผู้บังคับบัญชา มีอานาจในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรม
วินัย มีการเดินเรี่ยไรเงิน ไม่อยู่ในกฎระเบียบของผู้บังคับบัญชา 4) ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้า
คณะปกครองให้เป็นไป โดยชอบ พบว่า มีการออกคาสั่งให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
และมีนโยบายให้เจ้าคณะผู้ปกครองกากับสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของพระภิกษุสามเณรอย่าง
สม่าเสมอ 5) ด้านการกากับบังคับบัญชาเจ้าคณะ และพระสังฆาธิการ พบว่า มีการออกกฎ ระเบียบ
ค าสั่ ง เพื่ อ ให้ พ ระสั ง ฆาธิ ก ารได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพั น ธกิ จ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมาย
ไม่ให้เกิดการทุจริตในหน้าที่
2. การบริห ารจัด การที่เ หมาะสมในการปกครองคณะสงฆจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พบว่า
1) การวางแผน ใช้หลักธรรมด้านฉันทะ พระสังฆาธิการมีความเต็มใจที่ได้ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีการวางแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการปฏิบัติงานการ
ปกครองคณะสงฆ์ และคณะสงฆ์จึ งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป กิจการพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561-2564) เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการบริหารกิจการ
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจ 6 ด้าน ของคณะสงฆ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน และการนานโยบายไปสู่การปฏิบั ติโดยถ่ายทอดลงไประดับอาเภอ ระดับตาบล และระดับ
วัดจานวน 13 โครงการ เป็นนโยบายของเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการมอบนโยบายให้พระ
สังฆาธิการระดับผู้บริหารทุกระดับชั้นนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2) การจัดองค์การ ใช้
หลักธรรมด้านวิริยะ ผู้บังคับบัญชา มีความเพียรพยายามที่จะส่งเสริมให้พระภิกษุได้ศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม-บาลี และมีอานาจในการเสนอขอแต่งตั้งพระภิกษุให้ดารงตาแหน่งพระสังฆาธิการ
ได้ เพื่ อ ให้ ช่ ว ยปกครองดู แ ลพระภิ ก ษุ ส ามเณรภายในวั ด หรื อ ภายในเขตปกครองของตน
3) การสั่งการ ใช้หลักธรรมด้านจิตตะ ผู้บังคับบัญชา มีความเอาใจใส่ ไม่วางธุระ มีอานาจในการ
ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรม
วินั ย เพื่อป้ องกัน ความเสี ย หายของหมู่คณะสงฆ์ 4) การประสานงาน ใช้ห ลั กธรรมด้านวิมังสา
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ผู้ บั งคับบั ญชา มีการพิจ ารณาใคร่ ครวญ ด้ว ยความรอบคอบ ในการติดต่อสื่ อสารร่ว มสมัย กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา และวางแผนงานการปฏิบัติงานกันอย่างเป็นระบบ และมีกรอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างชัดเจน 5) การกากับบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามีการสอดส่องดูแลพระภิกษุสามเณรภายในวัด
และภายในเขตปกครองของตน ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ของมหาเถรสมาคม และของคณะสงฆ์จังหวั ด
สุพรรณบุรี
3. การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยภาพรวม พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ
( = 4.23) และเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมาก (S.D.=0.372) เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ทั้ง 5 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการควบคุมบังคับ
บัญชาเจ้าคณะ และพระสังฆาธิการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหา
เถรสมาคม ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง มติ ประกาศ พระบั ญ ชาสมเด็ จ พระสั ง ฆราช ค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตน มีค่าเฉลี่ย 4.24 ด้านการระงับอธิกรณ์ และด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของ
เจ้าคณะ มีค่าเฉลี่ย 4.22 และด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ มีค่าเฉลี่ย 4.21
คาสาคัญ: การพัฒนา, การบริหารจัดการ, การปกครองคณะสงฆ์
ABSTRACT
Objectives of this research were: 1) to study the general context of
suitable administration development for Sangha administration by administrative
monks in Suphanburi Province, 2) to study the development of suitable
management by administrative monks in Suphanburi Province and 3) to propose
the approaches to the suitable Sangha administration development for
administrative monks in Suphanburi Province.
Methodology was the mixed methods research between the qualitative
and quantitative researches. The qualitative research collected data from 18 key
informants, purposive selected from experts by face-to-face in-depth interviewing
with in-depth-interviewing scripts and from 11 participants in focus group discussion.
data from two steps were analyzed by descriptive interpretation. The quantitative
research collected data from a sample of 290 people by simple random sampling
from the populations of 1,050 people using Taro Yamane’s formula, by using

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

29

questionnaires with reliability coefficient of 0.955 and data were analyzed by
descriptive statistics: frequency, percentile, mean and standard deviation.
Findings were as follows:
1. The general context of suitable Sangha administration development in
Suphanburi Province were that,1) the aspect of Sangha disciplines; monks and
novices practice along with Dhamma and Vinaya and obeyed and respected the
elders well. There was clear administrative policy, 2) Sangha activity promotion;
chief monks supported and promoted monks and novices to chant morning and
evening mantras all year round and promoted monks and novices to take course of
Sangha affaires management, at certificate level so that the development would be
continuous with clear policy and operation plan, 3) dispute solving; the head
monks had authority to revoke the duties of administrative monks when they do
not abide by the rules and regulations such as doing solicitation, 4) problem solving
for smooth administration; were issued for administrative monks to supervise and
look after monks and novices to behave and abide by rules and regulations
regularly,
5) controlling from district and administrative monks, there were orders,
rules and regulations for administrative monks to be responsible for assigned duties
and mission, not to corrupt the power.
2. The approaches to the suitable Sangha Administration development for
administrative monks in Suphanburi Province were that: 1) Planning; Chanta,
aspiration, administrative monks were willing to practice along the superior monks.
There were short, medium and long plans for Sangha administration. The Sangha
formulated strategic plan for Buddhist activities reform plan of Supanburi Province
(2017-2020) as a guideline for Sangha mission implementation in 6 areas in order to
cope with the continuous changes, to transfer these plans to district, sub-district
and monasteries levels. There were 13 operational plans from the provincial
governing monk of Suphanburi Province for administrative monks and
administrators at all level to carry out concretely. 2) Organizing; Viriya, effort,
supervisory monks put an effort to promote monks and novices to study Dhamma
and Pali and had authority to propose monks to be appointed as administrative
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assistants to supervise monks and novices in monasteries or in their own
constituency, 3) Commanding; Chitta, attention, supervisory monks paid attention
to the duties, and had authorities to revoke power of administrative monks who
break the rules and regulations to prevent the ruin coming to Sangha community
as a whole, 4) Coordinating; Vimansa, examination, Supervisory monks carefully
scrutinized matters. There were clear communication channel and systematic
planning and clear frame of operation, 5) Controlling; there was controlling and
supervising monks and novices in monasteries and constituencies to behave,
practice and abide by the rules and regulations of the Supreme Patriarch Council
and Suphanburi Sangha.
3. The opinions towards suitable Sangha administration development for
administrative monks in Suphanburi Province by overall were at the high level with
the average value at 4.23, and standard deviation at 0.372. The opinions towards
all 5 areas of administration were also at the high level that could be categorized
from high to low as follows; controlling from district and administrative monks
were at the average of 4.25, Dhamma, Vinaya, laws, rules and regulations of Sangha
Supreme Council, order, resolution, announcement and Supreme Patriarch’s order,
commander’s order were at 4.24, dispute resolving, and problems solving of
administrative monks were at 4.22 and Sangha Activities promotion was at 4.21
Keywords: Suitable Administration Development, Sangha Administrarion

1. บทนา

การปกครองของคณะสงฆ์ไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อค่านิ ยมและความเชื่อถือของประชาชน ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา จึงทาให้
มหาเถรสมาคมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของการบริหารคณะสงฆ์ให้เข้ากับสถานการณ์
(Boonton Dockthaisong, 2017) ในปัจจุบัน มหาเถรสมาคมในปัจจุบัน มีบ ทบาท อานาจ
และหน้าที่ ที่เกี่ยวกับงานคณะสงฆ์ 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง 2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษา
สงเคราะห์ 4) การเผยแผ่ 5) การสาธารณูปการ และ 6) การสาธารณสงเคราะห์ บทบาทหน้าที่ของ
คณะสงฆ์ทั้ง 6 ที่กล่าวมา 1 ใน 6 ด้าน คือ ด้านการปกครอง นั้น จาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารเป็น
ปัจจัยเสริมเพิ่มประสิทธิภาพ พระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็นผู้ชี้นาทางด้านปัญญาเป็น
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แบบอย่ างที่ดี ในการสร้างศรัทธาของสาธารณชนโดยทั่ว ไป ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพระสงฆ์เป็นผู้ มี
บทบาทสาคัญต่อการดาเนินชีวิตของพุทธบริษัททุกระดับ การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของไทยมี
ความสาคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดารงอยู่อย่างมั่นคงของพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือ
เป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพุทธศาสนิกชน ซึ่งทาหน้าที่ใน
การปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ที่ได้บัญญัติไว้เพื่อให้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาได้นาพระธรรมคาสอนไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมการเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นภารกิจสาคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ
ดั ง นั้ น พระสั ง ฆาธิ ก ารจึ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การคณะสงฆ์ 6 ประการ คื อ
1) ดาเนินการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ
ระเบี ย บ คาสั่ ง มติ ประกาศ พระบั ญชาสมเด็ จพระสั งฆราช คาสั่ งของผู้ บังคับบั ญชาเหนือตน
2) ควบคุมและส่งเสริมการรักษาความเรียบร้อยดีงาม การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผย
แผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ให้ดาเนินไปด้วยดี 3) ระงับ
อธิกรณ์ วินิ จ ฉัย การลงนิ คหกรรม วินิ จ ฉัย ข้ออุ ทธรณ์คาสั่ งหรือ คาวินิจ ฉัยชั้น เจ้าคณะตาบล
4) แก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะตาบลให้เป็นไปโดยชอบ 5) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าคณะและเจ้า
อาวาส ตลอดถึงพระภิกษุสามเณรผู้ อยู่ใต้บั งคับบัญชาหรืออยู่ในเขตปกครองของตน และชี้แจง
แนะนาการปฏิบั ติหน้าที่ของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 6) ตรวจการและ
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองของตน

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของการบริ ห ารจั ด การในการปกครองคณะสงฆ์ ข อง
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
2.2 เพื่อศึกษาหลักการ และวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของ พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
2.3 เพื่อนาเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

3. วิธีการดาเนินการวิจัย

การวิจ ัย ใช้แ บบผสานวิธ ี ระหว่ า งการว ิจ ัย เช ิง ค ุณ ภาพ และการวิจ ัย เชิง ปริม าณ
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 18 รูป/คน เลือกแบบเจาะจงจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง ด้วยการสัมภาษณ์
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แบบตัวต่อตัว และการสนทนากลุ่มเฉพาะจานวน 11 รูป/คนวิเคราะห์ข้อมูลจากทั้งสองขั้นตอน
โดยการพรรณนาความ การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 290 รูป สุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย จากประชากร 1,050 รูป โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือเก็บข้อมูล
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.955 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา
ได้แก่ คาความถี่ ค่าร้อยละ คาเฉลี่ย และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน

4. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของ
พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.23,
S.D.=0.372) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมากและปานกลาง โดยการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ด้านการกากับบังคับบัญชาเจ้าคณะและพระสังฆาธิการอยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.=0.406)
รองลงมาคื อ ด้ า นพระธรรมวิ นั ย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ ค าสั่ ง มติ
ประกาศ ( = 4.24, S.D.=0.387) ด้านการระงับอธิกรณ์ ด้านการแก้ไขข้อขัดข้องของเจ้าคณะ อยู่
ในระดับปานกลาง และด้านการส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( =4.21, S.D.=
0.470)

5. อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของ พระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
5.1 ด้านพระธรรมวินั ย กฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อ บังคั บ ระเบี ยบ คาสั่ ง มติ
ประกาศ พระบั ญชาสมเด็ จ พระสั ง ฆราช คาสั่ งของผู้ บัง คับ บัญชาเหนือ ตน ผลการวิจั ย พบว่ า
พระสังฆาธิการ มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก ไม่มีอุปสรรคในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phratheprattanasuthee (2014) ได้วิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การ
ปกครองของคณะสงฆ์ภาค 1” ผลการวิจัย พบว่า การปกครองคณะสงฆ์ ใ นยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมี
กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย โดยเฉพาะการปกครอง
คณะสงฆ์มี รู ป แบบที่แ ตกต่ างไปจากสมั ย ก่ อนมาก คื อ ด้ านการปกครอง ด้า นการศาสนศึ กษา

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์
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ด้านการเผยแผ่ ด้ านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งมีรูปแบบที่ปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5.2 ด้านส่งเสริมกิจการงานคณะสงฆ์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่
เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านส่งเสริมกิจการงาน
คณะสงฆ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการได้มีการส่งเสริมกิจการงานคณะ
สงฆ์ภายในวัดและในเขตการปกครองของตนเป็นอย่างดีทั้ง 6 ด้าน ทั้งด้านการศึกษา ด้านการศาสน
ศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านสาธารณูป การ ด้า นศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์
เป็นการชี้ให้เห็นว่าพระสังฆาธิการได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับกิจการงานคณะสงฆ์เป็นอย่างดียิ่ง และ
เป็นรูปธรรมจนทาให้เกิดประสิทธิภาพต่องานคณะสงฆ์เป็นอันมาก อันจะนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
ของคณะสงฆ์ พ ระสั ง ฆาธิ ก ารในจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา โดยให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา จึงมีความสาคัญ
ในการบริหารจัดการในองค์กรสงฆ์ ฉะนั้นหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะหลักอิทธิบาท 4
ถ้านามาปฏิบัติในการทางาน จะเห็นผลที่เป็นรูปธรรม จึงเป็นที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณี วิถี
ชีวิต ทัศนคติ ในด้านความรู้สึกนึกคิดต่างๆ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ โดย
ยึดแนวทางการปฏิบัติที่เรียกว่า ทางสายกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chot Bodeera,
(2012) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 4 เพื่อความ
มั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา” ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ภาค 4 ในการ
บริหารคน มีการสร้างและพัฒนาภาวะผู้นาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบริหารงาน มีการออกฎระเบียบในการปกครองคณะสงฆ์ 2) ประสิทธิผลการบริหารงานคณะ
สงฆ์ ภาค 4 ในการบริหารคน มีการดาเนินไปอย่างรวดเร็วสนองต่องานที่มอบหมายให้ทา การ
บริหารภาระงานมุ่งบริหารที่สนองตอบต่อความต้องการของผู้มาติดต่อ และการบริหารองค์กร ได้
เน้นในเรื่องสร้างศรัทธาเข้าวัดและปฏิบัติธรรมมากขึ้น 3) ศักยภาพการบริหารงานคณะสงฆ์ ภาค 4
การบริหารคน มีการนาจุดเด่นของบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน การบริหารภาระงาน มีการ
ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงาน และการบริหารองค์กร มีการจัดทาแผนงานหรือ
โครงการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 4) วิธีการพัฒนาการบริหารงานคณะสงฆ์ ภาค 4 ควรมี
วิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารงาน โดยอบรม
ให้พระสังฆาธิการเป็นผู้นาในการพัฒนาจิตใจจริยธรรมคุณธรรมและให้มีความรู้และทักษะในเรื่อง
การป้องกันไม่ให้พุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา
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5.3. ด้านการระงับอธิกรณ์ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสม
ในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการระงับอธิกรณ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับ
มาก แสดงให้เห็นว่า พระสังฆาธิการระดับผู้ ปกครองมีอานาจในการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของ
พระสังฆาธิการ ในเมื่อล่วงละเมิดพระธรรมวินัย พระสังฆาธิการมีอานาจ หน้าที่ ในการสอบสวน
พิจารณาคดีต่างๆ เกี่ยวกับพระภิกษุ ซึ่งไม่ขัดกับหลักพระธรรม และลงโทษพระภิกษุสามเณรผู้ อยู่
ภายใต้การปกครองโดยสมควรตามพุทธบัญญัติ มีหลักในการลงโทษแก่พระภิกษุผู้ทุศีล ตามนโยบาย
ของเจ้าคณะผู้ปกครอง ตามมติมหาเถรสมาคม เรื่องพระภิกษุสามเณรประพฤติไม่เหมาะสมกับ
สมณสารูป จึงเป็นหน้าที่หลักของพระวินยาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดให้ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของคณะสงฆ์ในจังหวัดนั้นๆ เช่น พระภิกษุสามเณร เดินเรี่ยไร แจกซองผ้าป่า บอก
เลข ใบ้หวย สักยันต์ ขับรถยนต์ เป็นต้น พระวินยาธิการจะต้องสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่ เพื่อให้พระภิกษุสามเณรปฏิบัติอยู่ในกฎระเบียบ ซึ่งไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย และเพื่อให้
เป็ น ไปตามนโยบายของเจ้ า คณะผู้ ป กครองในการระงั บ อธิ ก รณ์ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ
ซึ่งสอดคล้องกับ Phrakhrusantithammapirat (2014) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค 15 พบว่า สภาพการปกครองคณะสงฆ์ภาค 15 มี
การปกครองโดยใช้พระธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2535
ประกอบกับ กฎ ระเบียบ คาสั่ง มติมหาเถรสมาคม เป็นแบบแผนในการปฏิบัติ งานสืบทอดกันมา
ตามแบบการปกครองคณะสงฆ์ในภาคอื่นๆ ยังไม่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัย
5.4 ด้านการแก้ไขข้อ ขัดข้องของเจ้าคณะ ผลการวิจัย พบว่า การพัฒ นาการบริห าร
จัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการแก้ไข
ข้อขัดข้องของเจ้าคณะ และเจ้าอาวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒ นาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครอง
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจั งหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า ผู้บังคับบัญชา
เหนือตน ได้ออกระเบียบการปกครองในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน สั่งการให้เจ้าอาวาสได้จัดทา
บั ญ ชี -รั บ จ่ า ยเงิ น ของวั ด อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถตรวจสอบได้ เพราะพระสั ง ฆาธิ ก ารระดั บ
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ และมีการประพฤติตนในอยู่ในกรอบของการยึด
มั่นในศีลธรรม สามารถแก้ไขข้อขัดข้องให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยการเข้าไปติ ดตาม และให้
คาแนะนาในการแก้ไขปัญหา และการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมสงฆ์ ต้องปฏิบัติตนในการ
เสียสละเพื่อส่วนรวมทั้งภาระหน้าที่ ในการแก้ไขปัญหา ในเขตปกครองของตน เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
ภายในเขตปกครองของตน ก็ควรจะรีบดาเนินการ เพื่อหาข้อยุติขัดแย้งร่วมกัน โดยให้ต้ังอยู่บน
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พื้ น ฐานของกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ในการปกครอง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Phrakhru Pairojphattarakun (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาของเจ้าอาวาสใน
เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14” ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาภาวะผู้น าของเจ้าอาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 เน้นการพัฒนาภาวะผู้นาของเจ้าอาวาส ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในการ
บริหารงาน มีความสามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบ การบริหารงานคณะสงฆ์มีการ
วางแผนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มีร่างกายพร้อมที่จะสนองงาน
คณะสงฆ์ เพื่อให้งานคณะสงฆ์ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆ ทาให้
งานคณะสงฆ์เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ แต่การสนองงาน
คณะสงฆ์นั้น ต้องมีใจรักในการทางานคณะสงฆ์ และมีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่อง มีการ
วางแผนเกี่ ย วกั บ ด้ า นการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ทั้ ง 6 ด้ า น ให้ เ ป็ น รู ป ธรรม น ามาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ มากที่สุ ด เป็ น การประยุ ก ต์ใ ช้ง านคณะสงฆ์ ในยุ คโลกาภิวั ตน์ ใ ห้ ทั นสมั ย และทัน กั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
5.5 ด้านการกากับบังคับบัญชาเจ้าคณะ ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการแก้ ไขข้อขัดข้อง
ของเจ้ าคณะ และเจ้ าอาวาส โดยภาพรวมอยู่ ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
พระสังฆาธิการมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาการบริหารจัดการที่เหมาะสมในการปกครองคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ได้ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติ ประกาศ ของมหาเถรสมาคมอย่าง
เคร่ งครั ด ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาเหนื อ ตน ได้ มีก ารประสานงานระดั บ เจ้า คณะอ าเภอ เจ้า คณะต าบล
เจ้าอาวาส ลงมาตามลาดับชั้น เพื่อให้งานของคณะสงฆ์ดาเนินไปได้ด้วยดี และเกิดความเรี ยบร้อยใน
พื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ ได้มีการสอดส่อง กากับ ดูแล กวดขัน ควบคุมอาจาระของพระสังฆาธิการและ
พระภิกษุสามเณร เพื่อให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย หากละเมิดคาสั่ง ต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยา
พระสังฆาธิการ ต้องมีความสานึกในหน้าที่การงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้เกิดการทางานอย่าง
โปร่ งใส จนน าไปสู่ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารองค์กรคณะสงฆ์ ได้ ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจัยของ
Phramaha Tarueti Virojano. (2014) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาพระสังฆาธิการเพื่อ
ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์” พบว่า การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการศาสนศึกษา
ยังคงมีการบริหารจัดการ ทางด้านการศึกษายังคงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย แต่มีการย่อหย่อนไปบ้าง
เพราะมีการศึกษาพระปริยัติธรรมสายสามัญ หรือการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่
ทาให้พระสังฆาธิการมีการพัฒนาการศึกษาให้รู้เท่าทันทางโลกแต่จาทาให้ในอนาคตอาจจะมีปัญหา
เพราะว่า การศึกษาพระธรรมวินัย จะศึกษากันตามธรรมเนียมเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาตามศรัทธาของ
พระธรรมวินัย การพัฒนาพระสังฆาธิการในด้านการศึกษาสงเคราะห์ ยังคงมีการบริหารจัดการ
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ทางด้านการศึกษาโดยมุ่งเน้นการสงเคราะห์ประชาชนในด้านการศึกษา ซึ่งยังคงให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาพระธรรมวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ นอกจากนี้ ก็ยังมุ่งเน้นให้มีการศึกษาวิชาการทาง
โลกควบคู่กันไปด้วย

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรกาหนดเป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ดังต่อไปนี้
1) มหาเถรสมาคมมีการกาหนดหลักการบริหารจัดการ ให้เป็นพันธกิจ และเป็นรูปแบบ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมและนาไปปฏิบัติได้จริงตามที่กาหนดไว้
2) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการเสนอให้มีการกาหนดรูปแบบการบริหารเพื่อ
ยกระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับการบริหารงานของรัฐ
อันจะทาให้การบริหารงานคณะสงฆ์มีความก้าวหน้า และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น
3) ผู้ปกครองระดับสูง มีการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการ มีการวางแผน ทั้งระยะ
สั้น ระยะยาว ในการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) มีการประชุมระดับ ผู้ บ ริ หาร เพื่อทาความเข้าใจ และรับทราบถึงปัญหาหรือข้อ
ขัดแย้ง และทาความตกลงกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งใน
ส่วนของพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัย
2) มีการจัดการประชุมเพื่อวางนโยบายในการปกครองร่วมกันภายในเขตการปกครอง
คณะสงฆ์ของตน
3) มีน าเทคโนโลยี เข้ามามีส่ ว นเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการทางาน ในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ สั่งการ และการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) คณะสงฆ์ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาวัดระหว่างประชาชนกับ
คณะสงฆ์
2) การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการปกครองคณะสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพขององค์กร
คณะสงฆ์จังหวัดอื่นๆ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบว่ามีประสิทธิผลหรือมีความแตกต่างกันหรือไม่
3) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาด้าน
การปกครองอันจะนาไปสู่ความสาเร็จได้ในอนาคต เพื่อพัฒนาวิธีการและรูปแบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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