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ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ที่มีพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ
วุฒกิ ารศึกษาทางธรรม และวุฒกิ ารศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน และ 3) เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัญหา
และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน
205 รูป ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน
136 รูป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) แล้วทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD
(Least Significant Difference)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ด้านปกครอง รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุดได้แก่
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ�ำแนกตามพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการ
ศึกษาเปรียญธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามวุฒกิ ารศึกษาทางธรรม
ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพรรษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี
1
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นัยส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นปัญหามีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือ ด้านศาสน
ศึกษา ได้แก่ข้อที่ว่า พื้นฐานของพระภิกษุ สามเณรที่เรียนหนังสือนั้นยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประเด็น
แนวทางแก้ไขปัญหามีผเู้ สนอแนะมากทีส่ ดุ คือ ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ ข้อทีว่ า่ ควรมีการสนับสนุนการศึกษา
ของพระภิกษุ สามเณร จากรัฐบาลและเอกชน
บุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลในเขตอ�ำเภอล�ำดวน จังหวัดสุรนิ ทร์ คือ ควรใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูร่ ว่ มกันให้เกิดประโยชน์สงู สุดของ
แต่ละหน่วยงานทีม่ อี ยู่ ควรลดการคอรัปชัน่ ในหน่วยงานและปลูกจิตนึกทีด่ ใี นการบริหารงานพร้อมเปิดเผย
ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รบั ทราบอย่างทัว่ ถึง ส่วนข้อเสนอแนะจ�ำนวนน้อยทีส่ ดุ คือ การใช้หลัก
นิติธรรม หากเคร่งครัดจนเกินไปอาจท�ำให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า และเกิดความยุ่งยากของปัญหา
ตามมา ควรมีการผ่อนสั้นผ่อนยาวเอื้ออาทรต่อกันโดยถูกต้องตามระเบียบ
ABSTRACT
The objactive of this thesis was as follows: 1) to study the opinion of the clergy on
the management of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province2) to compare
the reviews on the management of the ecclesiastical district of Praibung, Srisaket Province
of the clergy, the age, years old, General Education, Religious education and Education
Divinity fairly different, and 3) to study feedback on problems and solutions for the
management of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province. The population in
this study include the monks in the area of the rule of the ecclesiastical district of Praibung,
Sisaket Provice total 205 monks. The size of the sample using a sample schedule of Taro
Yamane . The sample consisted of 136 monks by using simple random sampling was used
for data collection was a questionnaire. The statistics used in this study was the frequency,
percentage, mean, standard deviation test T-test, F-test and test different pairs using LSD
(Least Significant Difference).
The results showed that 1) A comments of the clergy for the Administration of the
Sangha Praibung district, Sisaket Province Overall, the high level considering it was found
that the highest with an average of Education. Followed by The propagation of Buddhism
and the side with the lowest is of the public welfare by age , years of general education
were included in the line level. 2) Results to comparison of the clergy on the management
of the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket Province. Distinguish by Age - year and
general Education. No difference was significant at the 0.05 level. 3) Suggestions regarding
problems and solutions to manage the ecclesiastical district of Praibung, Sisaket province.
Issues with most of the suggestions is the religious education including that monks and
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novices who learn the basics of the book is not yet available as it should. Issues with suggested solutions the most study religious aspects, namely that there should be support
for the education of monks and novices from the government and private sectors.
1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
วัดเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด�ำเนินกิจการคณะสงฆ์ และกิจการพระศาสนาทีส่ ำ� คัญ
ที่สุด และเป็นฐานอันส�ำคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์
หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ทั้งและบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถร
สมาคม ซึ่งเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตาม
กฎหมายในมาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 วัดจึงได้
รับความคุ้มครองจากบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ วัดทั้งหลายย่อมมี
สิทธิและหน้าทีต่ ามกฎหมายดังเช่นบุคคลธรรมดาแต่วดั ใช้สทิ ธิและหน้าที่ ในการต่าง ๆ เองมิได้ จ�ำเป็นต้อง
มีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา แทนโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31
วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดตามมาตรา
36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความใน
ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต�ำแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต�ำแหน่งที่ส�ำคัญยิ่งโดยเฉพาะการบริหาร
จัดการวัดให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน (กรมการศาสนา, 2540, หน้า 10)
เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการในระดับวัด เป็นผู้น�ำของพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด
จึงมีบทบาทส�ำคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความมั่นคงของวัด (ไพบูลย์ เสียงก้อง, 2544,
หน้า 20) โดยเหตุนี้ มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์จึงได้ก�ำหนดภารกิจส�ำคัญใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไว้หกด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธรณสงเคราะห์ (พระเมธีธรรมาภรณ์,
2539, หน้า 78) ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการจ�ำเป็นต้อง
มีทงั้ ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการวัด เพือ่ ให้การบริหารจัดการของวัดด�ำเนินการไปในเชิงรุก และได้
ผลเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 20)
อ�ำเภอไพรบึง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีวัดที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศาสนาทั้งหมดจ�ำนวน 16 แห่ง มีจ�ำนวนพระภิกษุรวมกัน 205 รูป การปกครองพระสงฆ์
ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมายมหาเถรสมาคมเป็นหลัก
มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในอ�ำเภอ คือ เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล และเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากสภาพวัด
เจ้าอาวาส สิ่งแวดล้อมทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละวัดมีความแตกต่างกัน ประกอบกับ
กระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกาภิวตั น์ ท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ทเี่ กีย่ วกับการบริหารของพระสังฆาธิการเป็น
ที่ประจักษ์ อาทิ สถานที่และบริเวณวัดบางแห่งไม่สะอาดเรียบร้อย การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม
ส�ำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ทั่วถึง การขาดความร่วมมือที่ดีระหว่างชุมชนกับวัด และมีปัญหาอบายมุข
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สิ่งเสพติดให้โทษ และพระภิกษุสามเณรขาดความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการวัด เป็นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระ
สังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน�ำผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ประชาชน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ที่มีพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม และ
เปรียญธรรม ต่างกัน
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน
3.2 พระสงฆ์ทมี่ รี ะดับการศึกษาสายสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
แตกต่างกัน
3.3 พระสงฆ์ทมี่ รี ะดับการศึกษาทางธรรมและเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน
4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านประชากร
ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
มีทั้งหมดจ�ำนวน 205 รูป (ข้อมูลสถิติทะเบียนพระภิกษุในเขตพื้นที่ การปกครองของคณะสงฆ์ เขตอ�ำเภอ
ไพรบึง ส�ำนักงานเจ้าคณะอ�ำเภอไพรบึง ณ มกราคม 2557)
4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ได้แก่ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ทมี่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการปกครอง
(2) ด้านการศาสนศึกษา
(3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์
(4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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(5) ด้านการสาธารณูปการ
(6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์
4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
ได้แก่ สถานที่เขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
5. ประโยชน์ที่ได้รับ
5.1 ท�ำให้ทราบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
5.2 ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
5.3 ท�ำให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
5.4 ท�ำให้ทราบน�ำผลการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำนวน 205 รูป โดยมีจ�ำนวนวัดทั้งสิ้น 36 แห่ง (ข้อมูลบัญชีสรุปพระภิกษุในเขต
พื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ)
6.2 ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
จ�ำนวน 136 รูป โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48)
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 154 คน
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดท�ำแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น
สามตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ
วุฒิการศึกษาทางธรรมและเปรียญธรรม เป็นแบบสอบถามแบบมีค�ำตอบให้เลือกตอบ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อค�ำถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ทมี่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert’s five rating scale)ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�ำถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
6.4 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุมาน คือ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-way ANOVA)
7. ผลการวิจัย
7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีพรรษาต�่ำกว่า 10 พรรษา จ�ำนวน 79 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.50 และมีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป จ�ำนวน
57 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 74.80
และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ�ำนวน 35 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีวุฒิการศึกษาทางธรรม
ไม่มีวุฒินักธรรม จ�ำนวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมาคือ นักธรรมชั้นตรี – เอก จ�ำนวน 52 รูป
คิดเป็นร้อยละ 38.50 เปรียญธรรมประโยค 1 – 3 จ�ำนวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.80 และ เปรียญธรรม
ตั้งแต่ ประโยค 4 ขึ้นไป จ�ำนวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล�ำดับ
7.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์ทมี่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ พระสงฆ์ซงึ่ มีระดับการศึกษาสายสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยคือ ต�่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีและสูงกว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้
1) พระสงฆ์ซึ่งมีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อยคือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ
ด้านการปกครอง และด้านการสาธารณะสงเคราะห์
2) พระสงฆ์ซงึ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากสี่ด้าน และระดับปานกลางสองด้าน
ล�ำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
ศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการปกครอง
7.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า พระสงฆ์ซึ่งมีพรรษา
ระดับการศึกษาสายสามัญ และวุฒกิ ารศึกษาทางธรรมและเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�ำคัญสามารถน�ำมาอภิปรายผลได้ดังนี้
8.1 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ
ความคิดเห็นของพระสงฆ์ทมี่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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1) ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูพระสอนปริยตั ธิ รรม เปรียญธรรม
ได้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามแต่โอกาส รองลงมาคือ การใช้อ�ำนาจและหน้าที่ด�ำเนินการบริหารจัดการวัด
และการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการสอดส่อง ดูแล และรักษาความเรียบร้อยของวัดได้เป็นอย่างดี และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
น้อยที่สุดได้แก่ การออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามล�ำดับ
2) ด้านศาสนศึกษา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การควบคุม เร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรม
ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�ำสั่งของมหาเถรสมาคม รองลงมาคือ การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ที่
เรียน นักธรรม และ บาลี และการศึกษาด้านอืน่ ๆ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้สอนพระปริยัติธรรม เปรียญธรรมบาลีประโยคต่างๆ ให้มีขวัญและก�ำลังใจ ตามล�ำดับ
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชน รองลงมาการ การจัดตั้งโรงเรียน
สอนพระปริยัติธรรมสายสามัญและบาลีขึ้นในวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการสนับสนุนหรือจัด
ครูพระไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตามล�ำดับ
4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง
ล�ำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ การจัดตัง้ ให้มกี ารพิมพ์หนังสือธรรมะ
หรือเทศน์ ออกเผยแผ่เป็นธรรมทาน รองลงมาคือ การเผยแผ่ธรรม โดยวิธกี ารเทศนา การปาฐกถา และการ
อภิปรายในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การจัดตั้งห้องสมุดภายใน
วัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ตามล�ำดับ
5)		 ด้านการสาธารณูปการ พบว่า พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขต อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การดูแล ซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด
ที่ช�ำรุดทรุดโทรม รองลงมา คือ การควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และข้อที่มี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การจัดให้วดั เป็นสถานทีส่ ปั ปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�ำหรับการพ�ำนัก
อาศัยอยูเ่ พือ่ การประพฤติปฏิบตั ธิ รรมของพระสงฆ์ หรือการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน
ในชุมชน ตามล�ำดับ
6) ด้านการสาธารณะสงเคราะฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขต อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การด�ำเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์ด้วย
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การพัฒนาสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น รองลงมาคือ การจัดท�ำถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจร
ไปมา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้มีความ
เดือดร้อนอื่น ๆ ตามล�ำดับ
8.2 อภิปรายผลความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ทมี่ พี รรษา วุฒกิ ารศึกษาสายสามัญ วุฒกิ ารศึกษาทางธรรม และวุฒกิ าร
ศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน ดังนี้
จากผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้อภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังนี้
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้วา่ พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มีหลักการปฏิบตั งิ านตามกฎระเบียบ และตัง้ มัน่
อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นส�ำคัญ แต่บางส่วนการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ มีการบริหารไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร ทั้งในด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการ
ศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์
การก�ำกับดูแล แนะน�ำสั่งสอนพระภิกษุ สามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดีงาม ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีปฏิบัติศาสนกิจการด�ำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้ส�ำเร็จไป
ด้วยดี มีประสิทธิภาพสูง และการเสริมสร้างความศรัทธาเลือ่ มใสให้แก่ประชาชน และส่งผลให้ประชาชนเข้า
วัดปฏิบัติตามพระธรรมค�ำสอน การด�ำเนินการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจ
ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ธรรมค�ำสอนและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ส่วนทีไ่ ม่ราบรืน่ เนือ่ งจากปัญหาทางหลายด้าน
เช่น การอุดหนุนส่งเสริมจากงบประมาณ หรือปัจจัย 4 ที่จะน�ำมาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงกระจายทางหลายด้าน
ทัง้ ภายใน และภายนอกทีจ่ ะเข้ามาสนใจให้มาก ช่วยมีแรงกระตุน่ ในการผลักดันส่งเสริมให้เกิดความเชือ่ มัน่
มากขึ้น พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร
เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม จึงท�ำให้
การบริหารงานไม่สะดวกราบรื่น ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ
ได้วจิ ยั เรือ่ ง “บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์”
ผลการวิจยั พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีความเห็นต่อบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
พระภิกษุและสามเณรมีความเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในอ�ำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านการปกครอง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ในด้านการศึกษาสงเคราะห์
		ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม จึงท�ำให้การบริหารงานไม่สะดวกราบรืน่ ดังนัน้ การบริหาร
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งานควรค�ำนึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา
		ด้านศาสนศึกษา พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ พระสงฆ์เห็นว่า พระ
สังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรอยู่
เสมอทั้งด้านนักธรรมและบาลี และการศึกษาสามัญควบคู่กันไป โดยมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ
สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน มีการจัดตั้ง
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมเพือ่ การศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณร มีการควบคุม เร่งรัดให้มกี ารเรียนการสอน
นักธรรม ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�ำสั่งของมหาเถรสมาคม และยังมีการมอบทุนการศึกษา
		ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมมีคา่ แปลผลอยูใ่ นระดับมาก ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปราย
ได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่ศาสนธรรม ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกรูป
ทีต่ อ้ งยึดถือปฏิบตั ิ การเผยแผ่ศาสนธรรมเป็นภารกิจทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ทัง้ ต่อความมัง่ คงแห่งพระพุทธศาสนา
และต่อความสงบร่มเย็น และความสุขของมวลมนุษยชาติทตี่ นได้นอ้ มน�ำเอาหลักธรรมจากพระพุทธศาสนา
ไปเป็นประทีปธรรมน�ำชีวติ เป็นการปลูกฝังอบรมให้พทุ ธศาสนิกชนเป็นคนดี มีศลี ธรรมและประพฤติดปี ฏิบตั ิ
ชอบ อบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองดี
ของประเทศชาติ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวีดศรีสะเกษ ได้ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน เช่น การเทศน์ การบรรยายธรรม การปาฐกถา และการ
อภิปรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ ในวัดและนอกวัด รวมถึงการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานทุกๆ วันพระหรือวันอาทิตย์
อยู่เสมอ มีการจัดให้มีกิจกรรมการบ�ำเพ็ญกุศลในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา
วันมาฆบูชา และส่งเสริมให้พระในปกครองเป็นพระวิทยากรอบรมจริยธรรมในโรงเรียน การจัดตั้งห้องสมุด
ภายในวัดเพือ่ ประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร ปละประชาชน จึงท�ำให้การบริหารงาน
ของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก
		ด้านการสาธารณูปการ พบว่า พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ เห็นว่า
การบริหารการสาธารณูปการ เป็นบทบาทหน้าทีข่ องคณะสงฆ์โดยตรง ในการด�ำเนินพัฒนาวัดในด้านอาคาร
สถานที่ สถาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดให้มีการบ�ำรุงดูแลรักษา
ศาสนสมบัติของวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ กุฏิ ก�ำแพง ซุ้มประตู ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อ
ให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�ำหรับการพ�ำนักอาศัยอยู่เพื่อการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ธ รรมของพระสงฆ์ หรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ ป็ น สาธารณประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชนนั้ น ๆ
การสาธารณูปการจะเน้นในเรื่องการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดถึงการท�ำนุบ�ำรุงรักษาวัดและ
ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องท�ำนุบ�ำรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดให้คงอยู่เสมอ
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		ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า
การสาธารณสงเคราะห์เป็นการด�ำเนินการสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ด้วยกิจกรรม
หรือโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นการด�ำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ของพระสงฆ์ ที่สอดคล้อง
เหมาะสมกับสมณภาวะโดยไม่ชดั ต่อพระธรรมวินยั การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ
ในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับชุมชนท้องถิน่ ซึง่ ได้แก่ การให้วดั เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนหรือการ
บ�ำเพ็ญกุศลในประเพณีทเี่ กีย่ วกับชีวติ ด้านต่างๆ ได้แก่ การเกิด การแก่ การเจ็บ และการตาย โดยมุง่ เน้นให้
ประชาชนได้ด�ำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงการสงเคราะห์ของคณะพระสงฆ์และวัดที่ประสบภัย
และขาดแคลน การสนับสนุนหรือการสงเคราะห์สังคมการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม พระสงฆ์
เห็นว่า บทบาทการพัฒนาด้านการสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในเขตอ�ำเภอไพรบึง ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องการสร้างสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออ�ำนวยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับวัด และเพื่อเป็นประโยชน์
กับประชาชน ที่มาท�ำบุญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่วัดให้ได้รับความสะดวกสบายมาก
		 1) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามพรรษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึงทีเ่ หมือนกัน โดยทีพ่ ระสังฆาธิการจะให้ความส�ำคัญ
ในการบริหารกิจการในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากที่สุด ทั้งเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุ
สามเณรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ว่าพระภิกษุนั้นจะมีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ตาม และ
จัดหาทุนการศึกษาได้แก่ พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน
เป็นต้น จึงท�ำให้พระภิกษุสงฆ์มีความเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน
		 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามพรรษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนับส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดย
พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ำกว่า 10 พรรษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ
พระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง ทีแ่ ตกต่างกันออกไป เนือ่ งจากพระสงฆ์ทจี่ ำ� พรรษาอยูใ่ นวัดนัน้ มีพรรษา
ที่ต่างแตกกัน ได้เห็นถึงการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่มากบ้างน้อยบ้าง ถึงแม้ว่ากิจการบางอย่างจะ
เห็นเหมือนกัน เช่น การเผยแผ่ธรรม โดยวิธกี ารเทศนา การปาฐกถา และการอภิปรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ ใน
วัดและนอกวัด การจัดให้มีกิจกรรมการบ�ำเพ็ญกุศลในวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การหล่อเทียน
เข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น ส่วนการที่พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา
ต�่ำกว่า 10 พรรษา อาจเป็นเพราะว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ำกว่า 10 พรรษา จึงท�ำให้มีความคิดเห็นที่มากกว่า
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		 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ พระสงฆ์ทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
สายสามัญต่างกันก็มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง ที่เหมือนกัน
เนื่องจากการเข้ามาจ�ำพรรษาอยู่ในวัดนั้น คณะสงฆ์ได้มีการออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของ
พระสงฆ์ไว้แล้ว อีกทัง้ มีพระวินยั ต่างๆ ทีพ่ ระสงฆ์ตอ้ งปฏิบตั ติ ามทีเ่ หมือน จึงท�ำให้พระสงฆ์ไม่วา่ จะมีวฒ
ุ กิ าร
ศึกษาสายสามัญทีต่ า่ งกันเพียงใดก็ตอ้ งปฏิบตั ทิ เี่ หมือนกัน ไม่มกี ารแบ่งพรรคแบ่งพวก หรือยกย่องผูท้ มี่ กี าร
ศึกษาทีส่ งู กว่าให้ได้รบั สิทธินอกเหนือจากทีก่ ฎระเบียบทีว่ างไว้ จึงท�ำให้พระสงฆ์มคี วามคิดเห็นต่อการบริหาร
งานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน
		 4) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .001 โดยกลุม่ วุฒนิ กั ธรรมชัน้ ตรี ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุม่ วุฒนิ กั ธรรมชัน้ โท, กลุม่ วุฒนิ กั ธรรมชัน้ เอก และกลุม่ ไม่มวี ฒ
ุ นิ กั ธรรม
ส่วนกลุม่ วุฒนิ กั ธรรมชัน้ โท ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัด
ศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
ทีเ่ ป็นเช่นนีอ้ ภิปรายได้วา่ พระสงฆ์ทมี่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษาทางธรรมต่างกันต่างก็มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหาร
งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึงแตกต่างกันออกไป เนือ่ งจากพระสงฆ์ได้มกี ารสนับสนุนส่งเสริม
ให้มีการศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�ำสอนและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี
สรรหา ส่งเสริม และ พัฒนาครูสอนนักธรรม จึงท�ำให้พระสงฆ์เห็นถึงการบริหารงานที่ดีของพระสังฆาธิการ
ส่วนการทีก่ ลุม่ วุฒนิ กั ธรรมชัน้ ตรี ความคิดเห็นทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท, กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ส่วน
กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม อาจเป็นเพราะว่าการ
บริหารงานของพระสังฆาธิการได้มกี ารพัฒนาและส่งเสริมให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ จึงท�ำให้ผทู้ สี่ นใจในการ
ศึกษานักธรรมมีมากขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ นี กั ธรรมทีส่ งู กว่าจะเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงและการสนับสนุนใน
การศึกษาทางธรรมมากขึน้ จนเกิดนักธรรมในชัน้ ต่างๆ ทีม่ มี ากขึน้ และสูงยิง่ ขึน้ 5) ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�ำแนกตามวุฒิการ
ศึกษาเปรียญธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมุตฐิ าน
ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�ำเภอไพรบึงเหมือนกัน เนื่องจากคณะสงฆ์จะให้ความส�ำคัญในการบริหหาร
กิจการในทุกด้านเพือ่ ให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีมากขึน้ การให้การศึกษาทางธรรมก็เป็นอีกกิจการหนึง่
ที่พระสงฆ์มีการสนับสนุนและส่งเสริม จึงท�ำให้พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและไม่มีต่างก็เห็นถึง
การบริหารกิจการที่ดีของพระสังฆาธิการ
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8.3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1) ด้านการปกครอง ได้แก่ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลพระภิกษุ สามเณร ในปกครองไม่ทวั่ ถึง
พระเถระผูใ้ หญ่ไม่คอ่ ยใกล้ชดิ กับพระภิกษุ สามเณรเท่าทีค่ วร ขาดความสัมพันธ์กนั ระหว่างพระภิกษุ สามเณร
ใหม่ และพระเถระหรือพระที่อยู่ก่อนแล้ว
2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ พืน้ ฐานของพระภิกษุ สามเณรทีเ่ รียนหนังสือนัน้ ยังไม่มคี วามพร้อม
เท่าที่ควร การศึกษาในประโยคบาลีชั้นสูงๆ ยังมีน้อย ขาดครู – อาจารย์ที่ท�ำการสอนนักธรรมและบาลีใน
ชั้นสูง ขาดความเข้มงวดส�ำหรับพระภิกษุ สามเณรที่เริ่มเข้ามาเรียน ขาดเงินทุนการศึกษาในการสนับสนุน
ให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ ยังขาดบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและไม่เพียงพอเท่าทีค่ วรโดย
เฉพาะด้านพระภิกษุ สามเณรผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้านกรรมฐาน การสนับสนุนในเรื่องทุนการ
ศึกษาส�ำหรับนักเรียนที่มีการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างน้อย และการจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชนยังมีน้อย
4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ พระนักเทศน์ภายในวัดทีเ่ ทศน์ได้ดมี นี อ้ ย มีการจัด
อบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปยังค่อนข้างน้อย ประชาชน
ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมมากนัก นอกจากตามเทศกาลต่าง ๆ
5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การจัดสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณรของแต่ละวัด
ยังไม่คอ่ ยดีเท่าทีค่ วร รูปแบบการก่อสร้างของแต่ละวัดมีความแตกต่างกันมาก บางวัดมีสงิ่ ก่อสร้างเกินความ
จ�ำเป็น
6) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ บางวัดยังมีปญ
ั หาเกีย่ วกับทีด่ นิ สาธารณะกับประชาชน
การสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบ ๆ วัดยังมีนอ้ ย และการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นส่วนรวมบางอย่าง
ไม่ควรจัดภายในวัด
9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ
สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เกีย่ วกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของพระสังฆาธิการ
ในเขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้
1) ด้านการปกครอง ได้แก่ ควรมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพระภิกษุ สามเณรในปกครอง
ให้ทั่วถึงมากขึ้น พระเถระผู้ใหญ่ควรมีการพูดคุย หรือสั่งสอนเรื่องการเรียนแก่พระและสามเณร ควรจัดให้
มีการประชุมพระภิกษุ สามเณรทุกๆ เดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรจัดให้มีกฎระเบียบอย่าง
เท่าเทียมกัน และควรให้พระภิกษุ สามเณรรุน่ ใหม่ๆ ช่วยอุปฏั ฐากพระเถระเพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน
2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ ควรมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรจากรัฐบาล
และเอกชน ควรสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลีในชัน้ สูง ๆ ควรสรรหาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
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ในนักธรรมและบาลีในชัน้ สูงๆ มาท�ำการสอน ควรมีการสนับสนุนการศึกษาทางโลกและทางธรรม และควร
มีการจัดหาเงินทุนการศึกษามรการสนับสนุนให้แก่พระสงฆ์ทเี่ รียนนักธรรมและบาลี และการศึกษาด้านอืน่ ๆ
และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบผ่านเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ เพิ่มบุคลากร และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษา
สงเคราะห์ให้มากขึ้น ควรมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนในระดับสูงๆ ขึ้นไปควรจัดตั้ง
มูลนิธเิ พือ่ การศึกษาธรรมะ ส�ำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทัว่ ไป และควรมีการจัดให้วดั เป็นศูนย์กลาง
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอืน่ ในการจัดการศึกษาทีส่ นองความต้องการของชุมชนให้มากขึน้
4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้แก่ ส่งเสริมและจัดอบรมพระภิกษุนกั เผยแผ่พระพุทธ
ศาสนา ควรให้พระภิกษุได้มกี ารจัดอบรมธรรมะหรือหลักการปฏิบตั หิ รือควรจัดให้มกี ารสนทนาธรรมกันตาม
สมควร โดยจะจัดในรูปแบบการอบรมหรือเข้าค่ายไปปฏิบตั ธิ รรมนอกสถานที่ และควรมีการจัดค่ายคุณธรรม
หรือค่ายพุทธบุตรอยู่เสมอๆ และควรเน้นในเรื่องหลักธรรมในการแสดงธรรมให้มากกว่านี้
5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ควรมีการจัดสรรที่อยู่ให้เพียงพอกับจ�ำนวนของพระภิกษุ
สามเณรเพื่อลดความแออัด และควรมีการควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกินความจ�ำเป็น
6) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ ควรท�ำความเข้าใจในการใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อความ
สามัคคี ควรมีผสู้ นับสนุนในการก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ บริเวณรอบวัด และไม่ควรจัดกิจกรรม
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัด
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
ผลจากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้
1. ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดศรีสะเกษ”
2. ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน
เขตอ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”
3. ควรศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบริหารงานของพระสังฆาธิการเขต
อ�ำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”
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ั น์ จิตต์จนั ทร์
อาจารย์ทปี่ รึกษาร่วม อาจารย์วนิ ยั สุพรรณ์ อาจารย์นพรุจ ค�ำเหนือ นางทิพย์สดุ า ภักดีไสย ทีไ่ ด้อนุเคราะห์
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และกรุณาให้ความรู้และค�ำแนะน�ำตลอดจนข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ในการวิจัยในครั้งนี้
ขอเจริญพรขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน ทีไ่ ด้ประสิทธ์ประสาทวิชา
ความรู้ ตลอดจนนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน ที่กรุณาให้ก�ำลังใจ รวมทั้งความห่วงใย
ที่มอบให้ผู้วิจัยตลอดมา
ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าคณะอ�ำเภอไพรบึง ต�ำบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และพระภิกษุทุกรูป
ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง
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ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบความดีทงั้ หมดนีแ้ ด่พระอุปชั ฌาย์
และพระอาจารย์ ผูใ้ ห้กำ� เนิดชีวติ ในทางพระพุทธศาสนา และขอเจริญพรขอบพระคุณคุณพ่อสนัน่ ธรรมคุณ
และคุณแม่แก้ว ธรรมคุณ ผู้ให้ก�ำเนิดเป็นพุทธบุตร พี่น้องในครอบครัวและญาติมิตร ตลอดทั้งพระภิกษุ
สามเณรผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกท่านที่มีพระคุณให้ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ จึงท�ำให้ผู้ศึกษามีก�ำลังใจในการเขียน
วิทยานิพนธ์ยิ่งขึ้น จนส�ำเร็จลงได้

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 321

