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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สามประการคือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ

บรหิารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิาร

กิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ  

วฒุกิารศึกษาทางธรรม และวุฒกิารศึกษาเปรยีญธรรม ต่างกนั และ 3) เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหา

และแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประชากรท่ีใช้ใน

การวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 

205 รูป ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 

136 รูป โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถ่ี ร้อยละ  

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติอ้างอิงได้แก่ การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) แล้วทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใช้วิธี LSD  

(Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ได้แก่ ด้านปกครอง รองลงมาได้แก่ ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดได้แก่ 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ จ�าแนกตามพรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการ

ศึกษาเปรียญธรรม พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อ

การบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษาทางธรรม

ต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนพรรษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน วุฒิการศึกษาสายสามัญ และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมี

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 3) ข้อเสนอแนะเกีย่วกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบรหิารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นปัญหามีผู้เสนอแนะมากที่สุดคือ ด้านศาสน

ศึกษา ได้แก่ข้อที่ว่า พื้นฐานของพระภิกษุ สามเณรที่เรียนหนังสือนั้นยังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประเด็น

แนวทางแก้ไขปัญหามผีูเ้สนอแนะมากทีส่ดุคอื ด้านศาสนศกึษา ได้แก่ ข้อทีว่่า ควรมกีารสนบัสนุนการศกึษา

ของพระภิกษุ สามเณร จากรัฐบาลและเอกชน

บุคลากรได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร

ส่วนต�าบลในเขตอ�าเภอล�าดวน จงัหวดัสริุนทร์ คอื ควรใช้ทรพัยากรทีม่อียูร่่วมกนัให้เกดิประโยชน์สงูสดุของ

แต่ละหน่วยงานทีม่อียู ่ควรลดการคอรปัชัน่ในหน่วยงานและปลกูจตินกึทีด่ใีนการบรหิารงานพร้อมเปิดเผย

ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ให้ประชาชนได้รบัทราบอย่างท่ัวถงึ ส่วนข้อเสนอแนะจ�านวนน้อยทีส่ดุคอื การใช้หลกั

นิติธรรม หากเคร่งครัดจนเกินไปอาจท�าให้การบริหารงานเกิดความล่าช้า 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 sug-

gested 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�าคัญของปัญหา

วดัเป็นหน่วยงานปกครองและเป็นหน่วยงานด�าเนนิกจิการคณะสงฆ์ และกจิการพระศาสนาทีส่�าคญั

ที่สุด และเป็นฐานอันส�าคัญยิ่งของคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา เป็นองค์กรหลักในการปกครองคณะสงฆ์ 

หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ เกี่ยวกับวัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ท้ังและบทบัญญัติว่าด้วยมหาเถร

สมาคม ซ่ึงเป็นสถาบันหรือองค์กรปกครองคณะสงฆ์สูงสุด วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นบุคคลตาม

กฎหมายในมาตรา 31 วรรคสอง และมาตรา 19 แห่งราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 วัดจึงได้

รับความคุ้มครองจากบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอื่น ๆ วัดทั้งหลายย่อมมี

สทิธแิละหน้าทีต่ามกฎหมายดงัเช่นบคุคลธรรมดาแต่วดัใช้สทิธแิละหน้าที ่ในการต่าง ๆ  เองมไิด้ จ�าเป็นต้อง

มีผู้แทน เพื่อใช้สิทธิและหน้าที่หรือแสดงเจตนา แทนโดยบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มาตรา 31 

วรรคสาม ว่า “เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกิจการทั่วไป” ดังนั้น เจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองวัดตามมาตรา 

36 และเป็นผู้แทนวัดตามมาตรา 31 วรรคสาม ทั้งเป็นฐานะเจ้าพนักงานตามความในประมวลกฎหมาย

อาญา ดังความแห่งมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และไวยาวัจกรเป็นเจ้าพนักงานตามความใน

ประมวลกฎหมายอาญา เพราะเหตุนี้ ต�าแหน่งเจ้าอาวาส จึงเป็นต�าแหน่งที่ส�าคัญยิ่งโดยเฉพาะการบริหาร

จัดการวัดให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน (กรมการศาสนา, 2540, หน้า 10)

เจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการในระดับวัด เป็นผู้น�าของพระภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ในวัด 

จึงมีบทบาทส�าคัญที่สุดต่อความเจริญรุ่งเรือง สันติสุข และความมั่นคงของวัด (ไพบูลย์ เสียงก้อง, 2544, 

หน้า 20) โดยเหตุนี้ มหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์จึงได้ก�าหนดภารกิจส�าคัญใน

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ไว้หกด้านคือ ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 

ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธรณสงเคราะห์ (พระเมธธีรรมาภรณ์, 

2539, หน้า 78) ซึ่งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ พระสังฆาธิการจ�าเป็นต้อง

มทีัง้ศาสตร์และศลิป์ในการบรหิารจดัการวดั เพือ่ให้การบรหิารจดัการของวดัด�าเนนิการไปในเชงิรกุ และได้

ผลเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 20) 

อ�าเภอไพรบึง ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประชากรส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา มีวัดที่ขึ้น

ทะเบียนกับกรมศาสนาทั้งหมดจ�านวน 16 แห่ง มีจ�านวนพระภิกษุรวมกัน 205 รูป การปกครองพระสงฆ์

ยึดตามเขตการปกครองของบ้านเมืองและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ตามกฎหมายมหาเถรสมาคมเป็นหลัก  

มีผู้บริหารคณะสงฆ์ภายในอ�าเภอ คือ เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะต�าบล และเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากสภาพวัด 

เจ้าอาวาส สิ่งแวดล้อมทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจของแต่ละวัดมีความแตกต่างกัน ประกอบกับ

กระแสการเปล่ียนแปลงของโลกาภวิตัน์ ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ท่ีเกีย่วกบัการบรหิารของพระสงัฆาธกิารเป็น

ที่ประจักษ์ อาทิ สถานที่และบริเวณวัดบางแห่งไม่สะอาดเรียบร้อย การประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรม

ส�าคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ทั่วถึง การขาดความร่วมมือที่ดีระหว่างชุมชนกับวัด และมีปัญหาอบายมุข  
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สิ่งเสพติดให้โทษ และพระภิกษุสามเณรขาดความกระตือรือร้นในการบริหารจัดการวัด เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระ

สังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาการบริหารงานของพระสังฆาธิการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ประชาชน

เพิ่มมากยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

2.2  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ ของพระสงฆ์ที่มีพรรษา ระดับการศึกษาสายสามัญ ระดับการศึกษาทางธรรม และ 

เปรียญธรรม ต่างกัน

 2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน

3.2  พระสงฆ์ท่ีมรีะดับการศกึษาสายสามญัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการ 

แตกต่างกัน

3.3  พระสงฆ์ทีม่รีะดบัการศกึษาทางธรรมและเปรยีญธรรมต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงาน 

ของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน

4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1  ขอบเขตด้านประชากร

 ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

มีทั้งหมดจ�านวน 205 รูป (ข้อมูลสถิติทะเบียนพระภิกษุในเขตพื้นที่ การปกครองของคณะสงฆ์ เขตอ�าเภอ

ไพรบึง ส�านักงานเจ้าคณะอ�าเภอไพรบึง ณ มกราคม 2557)

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 ได้แก่ ความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ 

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�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.  ประโยชน์ที่ได้รับ

5.1  ท�าให้ทราบความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.2  ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.3  ท�าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

5.4 ท�าให้ทราบน�าผลการวจิยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ในการพฒันาการบรหิารงานของพระสังฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นท่ีการปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�านวน 205 รูป โดยมีจ�านวนวัดทั้งสิ้น 36 แห่ง (ข้อมูลบัญชีสรุปพระภิกษุในเขต

พื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ)

6.2 ได้แก่ พระภิกษุในเขตพื้นที่การปกครองของคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 

จ�านวน 136 รูป โดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (สุจินต์ ธรรมชาติ, 2549, หน้า 48)  

ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 154 คน 

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดท�าแบบสอบถาม แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น  

สามตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย พรรษา วุฒิการศึกษาสายสามัญ  

วุฒิการศึกษาทางธรรมและเปรียญธรรม เป็นแบบสอบถามแบบมีค�าตอบให้เลือกตอบ (Check List)

 ตอนที่ 2  ข้อค�าถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบริหารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  

ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ต (Likert’s five rating scale)ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลักษณะค�าถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questions) เพื่อให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

6.4  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
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 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

7.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา จ�านวน 79 รูป คิดเป็นร้อยละ 58.50 และมีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป จ�านวน 

57 รูป คิดเป็นร้อยละ 41.50 มีการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี จ�านวน 101 รูป คิดเป็นร้อยละ 74.80 

และมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ�านวน 35 รูป คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีวุฒิการศึกษาทางธรรม 

ไม่มีวุฒินักธรรม จ�านวน 53 รูป คิดเป็นร้อยละ 39.30 รองลงมาคือ นักธรรมชั้นตรี – เอก จ�านวน 52 รูป 

คิดเป็นร้อยละ 38.50 เปรียญธรรมประโยค 1 – 3 จ�านวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 14.80 และ เปรียญธรรม

ตั้งแต่ ประโยค 4 ขึ้นไป จ�านวน 11 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามล�าดับ

7.2  ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขต

อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ พระสงฆ์ซึง่มรีะดับการศกึษาสายสามญัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อยคือ ต�่ากว่าปริญญาตรี และปริญญาตรีและสูงกว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผลปรากฏดังต่อไปนี้

 1)  พระสงฆ์ซึ่งมีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหกด้านอยู่ในระดับมาก ล�าดับตามค่าเฉลี่ยมากไป

หาน้อยคือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ 

ด้านการปกครอง และด้านการสาธารณะสงเคราะห์

 2)  พระสงฆ์ซึง่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละสงูกว่า มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของ

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมากสี่ด้าน และระดับปานกลางสองด้าน 

ล�าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน

ศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านการปกครอง

7.3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า พระสงฆ์ซึ่งมีพรรษา 

ระดบัการศกึษาสายสามญั และวฒุกิารศึกษาทางธรรมและเปรยีญธรรมต่างกัน มคีวามคิดเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้

8.  อภิปรายผลการวิจัย

จากการสรุปผลการวิจัย พบประเด็นส�าคัญสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้

8.1  ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ

 ความคิดเหน็ของพระสงฆ์ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดั

ศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
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 1) ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับตามค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การส่งเสรมิให้ครพูระสอนปรยิตัธิรรม เปรยีญธรรม

ได้เป็นผู้ปกครองคณะสงฆ์ตามแต่โอกาส รองลงมาคือ การใช้อ�านาจและหน้าที่ด�าเนินการบริหารจัดการวัด 

และการปฏบิติัหน้าทีใ่นการสอดส่อง ดูแล และรกัษาความเรยีบร้อยของวดัได้เป็นอย่างด ีและข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่

น้อยที่สุดได้แก่ การออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามล�าดับ

 2) ด้านศาสนศึกษา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ การควบคุม เร่งรัดให้มีการเรียนการสอนนักธรรม  

ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�าสั่งของมหาเถรสมาคม รองลงมาคือ การจัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ท่ี

เรียน นักธรรม และ บาล ีและการศกึษาด้านอืน่ๆ และข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ ได้แก่ การยกย่องเชดิชเูกยีรติ

ผู้สอนพระปริยัติธรรม เปรียญธรรมบาลีประโยคต่างๆ ให้มีขวัญและก�าลังใจ ตามล�าดับ

 3) ด้านการศกึษาสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวดัศรสีะเกษ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดบัค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชน รองลงมาการ การจัดตั้งโรงเรียน

สอนพระปริยัติธรรมสายสามัญและบาลีขึ้นในวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการสนับสนุนหรือจัด

ครูพระไปช่วยสอนวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต่าง ๆ ตามล�าดับ

 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียง

ล�าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุ ได้แก่ การจดัตัง้ให้มกีารพมิพ์หนงัสอืธรรมะ

หรอืเทศน์ ออกเผยแผ่เป็นธรรมทาน รองลงมาคอื การเผยแผ่ธรรม โดยวธิกีารเทศนา การปาฐกถา และการ

อภิปรายในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ การจัดตั้งห้องสมุดภายใน

วัดเพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมบาลีแก่พระสงฆ์ สามเณร และประชาชน ตามล�าดับ

 5)  ด้านการสาธารณปูการ พบว่า พระสงฆ์มีความคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิาร 

ในเขต อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับค่าเฉลีย่จาก

มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การดูแล ซ่อมแซมและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ ภายในวัด

ที่ช�ารุดทรุดโทรม รองลงมา คือ การควบคุมดูแลการก่อสร้าง โดยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และข้อที่มี 

ค่าเฉลีย่น้อยทีส่ดุได้แก่ การจดัให้วดัเป็นสถานทีส่ปัปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�าหรบัการพ�านกั

อาศยัอยูเ่พือ่การประพฤติปฏิบติัธรรมของพระสงฆ์ หรอืการจดักจิกรรมท่ีเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชน

ในชุมชน ตามล�าดับ

  6)  ด้านการสาธารณะสงเคราะฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขต อ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรีสะเกษ อยู่ในระดับมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ โดยเรยีงล�าดับ 

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การด�าเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์ด้วย
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การพัฒนาสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น รองลงมาคือ การจัดท�าถนนภายในวัดให้สะดวกแก่การสัญจร

ไปมา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้มีความ 

เดือดร้อนอื่น ๆ ตามล�าดับ

8.2  อภิปรายผลความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จงัหวดัศรสีะเกษ ของพระสงฆ์ท่ีมพีรรษา วฒุกิารศกึษาสายสามญั วฒุกิารศกึษาทางธรรม และวฒุกิาร

ศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน ดังนี้

 จากผลการศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะได้อภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังนี้

 1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จังหวดัศรสีะเกษ โดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภิปราย

ได้ว่า พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ มหีลกัการปฏบิติังานตามกฎระเบยีบ และตัง้ม่ัน

อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นส�าคัญ แต่บางส่วนการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ มีการบริหารไม่ค่อยราบรื่นเท่าท่ีควร ท้ังในด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการ

ศกึษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ด้านการสาธารณปูการ และด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 

การก�ากับดูแล แนะน�าสั่งสอนพระภิกษุ สามเณรและฆราวาสผู้อยู่ในวัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ดีงาม ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีปฏิบัติศาสนกิจการด�าเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดให้ส�าเร็จไป 

ด้วยด ีมปีระสทิธภิาพสงู และการเสรมิสร้างความศรทัธาเลือ่มใสให้แก่ประชาชน และส่งผลให้ประชาชนเข้า

วัดปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน การด�าเนินการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจ

ได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ธรรมค�าสอนและสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในชีวติประจ�าวนั ส่วนทีไ่ม่ราบรืน่ เนือ่งจากปัญหาทางหลายด้าน 

เช่น การอุดหนุนส่งเสริมจากงบประมาณ หรือปัจจัย 4 ที่จะน�ามาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงกระจายทางหลายด้าน 

ทัง้ภายใน และภายนอกทีจ่ะเข้ามาสนใจให้มาก ช่วยมแีรงกระตุน่ในการผลกัดนัส่งเสริมให้เกดิความเชือ่มัน่

มากขึ้น พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร 

เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม การแตกแยกทางความคิดของคนในสังคม จึงท�าให้

การบริหารงานไม่สะดวกราบรื่น ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ พระอธิการชรัตน์ ฐิตคุโณ 

ได้วจิยัเรือ่ง “บทบาทการบริหารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิารในอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์” 

ผลการวจิยัพบว่า พระภกิษแุละสามเณร มีความเหน็ต่อบทบาทการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิาร 

ในอ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า  

พระภกิษแุละสามเณรมคีวามเห็นต่อการบรหิารกจิการคณะสงฆ์ของพระสงัฆาธกิารในอ�าเภอหวัหนิ จงัหวดั

ประจวบคีรีขันธ์ ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด ในด้านการปกครอง ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ในด้านการศึกษาสงเคราะห์

  ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัด

ศรีสะเกษ บริหารงานด้านการปกครองได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม การแตกแยกทางความคดิของคนในสงัคม จงึท�าให้การบรหิารงานไม่สะดวกราบรืน่ ดงันัน้การบรหิาร
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

งานควรค�านึงถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอก สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหา

  ด้านศาสนศึกษา พบว่าพระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า พระสงฆ์เหน็ว่า พระ

สงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ ให้ความส�าคญัในเรือ่งการศกึษาของพระภกิษ ุสามเณรอยู่

เสมอท้ังด้านนักธรรมและบาลี และการศึกษาสามัญควบคู่กันไป โดยมีการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ 

สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ 

ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสอนและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน มีการจัดต้ัง

โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมเพือ่การศกึษาแก่พระภกิษแุละสามเณร มกีารควบคมุ เร่งรดัให้มกีารเรยีนการสอน

นักธรรม ตามหลักสูตรนักธรรมตามค�าสั่งของมหาเถรสมาคม และยังมีการมอบทุนการศึกษา

  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการริหารงานของ 

พระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึ จงัหวดัศรสีะเกษ โดยรวมมค่ีาแปลผลอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีอภปิราย 

ได้ว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือการเผยแผ่ศาสนธรรม ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของพระสงฆ์ทุกรูป

ทีต้่องยึดถอืปฏิบติั การเผยแผ่ศาสนธรรมเป็นภารกิจท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ท้ังต่อความมัง่คงแห่งพระพทุธศาสนา

และต่อความสงบร่มเยน็ และความสขุของมวลมนษุยชาตทิีต่นได้น้อมน�าเอาหลกัธรรมจากพระพทุธศาสนา

ไปเป็นประทปีธรรมน�าชีวิต เป็นการปลกูฝังอบรมให้พทุธศาสนกิชนเป็นคนด ีมศีีลธรรมและประพฤตดิปีฏบัิติ

ชอบ อบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติเป็นพลเมืองด ี

ของประเทศชาติ การบรหิารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวดีศรสีะเกษ ได้ให้ความส�าคญั

ในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกๆด้าน เช่น การเทศน์ การบรรยายธรรม การปาฐกถา และการ

อภปิรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ในวดัและนอกวดั รวมถึงการปฏบัิตวิปัิสสนากรรมฐานทุกๆ วนัพระหรือวนัอาทิตย์

อยู่เสมอ มีการจัดให้มีกิจกรรมการบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา  

วันมาฆบูชา และส่งเสริมให้พระในปกครองเป็นพระวิทยากรอบรมจริยธรรมในโรงเรียน การจัดตั้งห้องสมุด

ภายในวดัเพือ่ประโยชน์ในการศกึษาธรรมบาลแีก่พระสงฆ์ สามเณร ปละประชาชน จงึท�าให้การบรหิารงาน

ของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

  ด้านการสาธารณปูการ พบว่า พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการ 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ เห็นว่า 

การบริหารการสาธารณปูการ เป็นบทบาทหน้าทีข่องคณะสงฆ์โดยตรง ในการด�าเนนิพฒันาวดัในด้านอาคาร

สถานที่ สถาพภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม การก่อสร้าง การบูรณปฏิสังขรณ์ และการจัดให้มีการบ�ารุงดูแลรักษา

ศาสนสมบัติของวัด เช่น อุโบสถ วิหาร เจดีย์ กุฏิ ก�าแพง ซุ้มประตู ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อ 

ให้วัดเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส�าหรับการพ�านักอาศัยอยู่เพื่อการประพฤติ

ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ หรือจัดกิจกรรมที่ เป ็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ  

การสาธารณูปการจะเน้นในเรื่องการก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ ตลอดถึงการท�านุบ�ารุงรักษาวัดและ

ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี ซึ่งพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ให้ความส�าคัญ

ในเรื่องท�านุบ�ารุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดให้คงอยู่เสมอ 
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  ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ 

พระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีเป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการด�าเนินการสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจ ด้วยกิจกรรม

หรือโครงการพัฒนาต่างๆ เป็นการด�าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ของพระสงฆ์ ที่สอดคล้อง

เหมาะสมกับสมณภาวะโดยไม่ชดัต่อพระธรรมวนิยั การให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชนต่างๆ 

ในกจิกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัชมุชนท้องถิน่ ซ่ึงได้แก่ การให้วดัเป็นสถานทีจ่ดักจิกรรมต่างๆ ของชมุชนหรอืการ

บ�าเพญ็กศุลในประเพณทีีเ่กีย่วกบัชวีติด้านต่างๆ ได้แก่ การเกดิ การแก่ การเจบ็ และการตาย โดยมุง่เน้นให้

ประชาชนได้ด�าเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา รวมถึงการสงเคราะห์ของคณะพระสงฆ์และวัดที่ประสบภัย 

และขาดแคลน การสนับสนุนหรือการสงเคราะห์สังคมการบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อสังคม พระสงฆ ์

เหน็ว่า บทบาทการพฒันาด้านการสาธารณะสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ในเขตอ�าเภอไพรบงึ ให้ความส�าคญัใน

เรื่องการสร้างสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่ออ�านวยต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับวัด และเพื่อเป็นประโยชน์

กับประชาชน ที่มาท�าบุญ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนที่วัดให้ได้รับความสะดวกสบายมาก

  1)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามพรรษา โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็น 

ต่อการบรหิารงานของพระสังฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึทีเ่หมอืนกนั โดยทีพ่ระสงัฆาธกิารจะให้ความส�าคญั

ในการบริหารกิจการในทุกด้านให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังเอาใจใส่ดูแลพระภิกษุ 

สามเณรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างสม�่าเสมอ ไม่ว่าพระภิกษุนั้นจะมีพรรษามากหรือพรรษาน้อยก็ตาม และ

จัดหาทุนการศึกษาได้แก่ พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน 

เป็นต้น จึงท�าให้พระภิกษุสงฆ์มีความเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน

  2)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามพรรษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนับส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดย

พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของ 

พระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบงึ ทีแ่ตกต่างกนัออกไป เนือ่งจากพระสงฆ์ทีจ่�าพรรษาอยูใ่นวดันัน้มพีรรษา

ที่ต่างแตกกัน ได้เห็นถึงการบริหารงานของพระสังฆาธิการที่มากบ้างน้อยบ้าง ถึงแม้ว่ากิจการบางอย่างจะ

เหน็เหมอืนกนั เช่น การเผยแผ่ธรรม โดยวธิกีารเทศนา การปาฐกถา และการอภปิรายในโอกาสต่างๆ ทัง้ใน

วัดและนอกวัด การจัดให้มีกิจกรรมการบ�าเพ็ญกุศลในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น การหล่อเทียน 

เข้าพรรษา วันเข้าพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น ส่วนการที่พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป มีความคิดเห็น 

ต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ มากกว่าพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 

ต�่ากว่า 10 พรรษา อาจเป็นเพราะว่า พระสงฆ์ที่มีพรรษา 10 พรรษาข้ึนไป มีประสบการณ์เก่ียวกับการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์มากกว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษาต�่ากว่า 10 พรรษา จึงท�าให้มีความคิดเห็นที่มากกว่า 
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  3)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาสายสามัญ โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมมุตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมวีฒุกิารศกึษา

สายสามัญต่างกันก็มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง ท่ีเหมือนกัน 

เนื่องจากการเข้ามาจ�าพรรษาอยู่ในวัดนั้น คณะสงฆ์ได้มีการออกระเบียบในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะของ

พระสงฆ์ไว้แล้ว อีกทัง้มพีระวนิยัต่างๆ ทีพ่ระสงฆ์ต้องปฏบัิตติามทีเ่หมอืน จงึท�าให้พระสงฆ์ไม่ว่าจะมวีฒุกิาร

ศกึษาสายสามญัทีต่่างกนัเพยีงใดกต้็องปฏบัิตทิีเ่หมอืนกนั ไม่มกีารแบ่งพรรคแบ่งพวก หรอืยกย่องผูท้ีม่กีาร

ศกึษาทีส่งูกว่าให้ได้รบัสทิธนิอกเหนือจากทีก่ฎระเบียบท่ีวางไว้ จงึท�าให้พระสงฆ์มคีวามคดิเหน็ต่อการบรหิาร

งานของพระสังฆาธิการที่ไม่แตกต่างกัน

  4)  ผลการเปรยีบเทียบความคิดเหน็ทีม่ต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการศึกษาทางธรรม โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ทีร่ะดบั .001 โดยกลุม่วฒิุนกัธรรมช้ันตร ีความคิดเหน็ท่ีมต่ีอการบรหิารงานของพระสงัฆาธิการในเขตอ�าเภอ

ไพรบึง จงัหวดัศรสีะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวฒุนิกัธรรมชัน้โท, กลุม่วฒุนิกัธรรมชัน้เอก และกลุม่ไม่มวีฒุนิกัธรรม 

ส่วนกลุม่วฒุนิกัธรรมชัน้โท ความคิดเหน็ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง จงัหวัด

ศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมช้ันเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอภปิรายได้ว่า พระสงฆ์ทีม่วีฒุกิารศกึษาทางธรรมต่างกนัต่างก็มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิาร

งานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบงึแตกต่างกนัออกไป เนือ่งจากพระสงฆ์ได้มกีารสนบัสนนุส่งเสรมิ

ให้มีการศึกษาโดยการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาเล่าเรียน 

พระธรรมวินัย ตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค�าสอนและ

สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน จัดหาทุนการศึกษาให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี 

สรรหา ส่งเสริม และ พัฒนาครูสอนนักธรรม จึงท�าให้พระสงฆ์เห็นถึงการบริหารงานที่ดีของพระสังฆาธิการ 

ส่วนการทีก่ลุ่มวฒุนิกัธรรมชัน้ตร ีความคดิเหน็ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสงัฆาธกิารในเขตอ�าเภอไพรบึง 

จังหวัดศรีสะเกษ น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท, กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม ส่วน

กลุ่มวุฒินักธรรมชั้นโท น้อยกว่ากลุ่มวุฒินักธรรมชั้นเอก และกลุ่มไม่มีวุฒินักธรรม อาจเป็นเพราะว่าการ

บรหิารงานของพระสงัฆาธกิารได้มกีารพัฒนาและส่งเสรมิให้มปีระสทิธภิาพมากข้ึน จงึท�าให้ผูท้ีส่นใจในการ

ศกึษานกัธรรมมมีากขึน้โดยเฉพาะกลุม่ทีม่นีกัธรรมทีส่งูกว่าจะเหน็ถงึการเปลีย่นแปลงและการสนบัสนนุใน

การศกึษาทางธรรมมากข้ึน จนเกดินกัธรรมในชัน้ต่างๆ ทีม่มีากข้ึนและสงูยิง่ข้ึน 5) ผลการเปรยีบเทยีบความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จ�าแนกตามวุฒิการ

ศกึษาเปรียญธรรม โดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตุฐิาน

ที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกันต่างก็มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์เขตอ�าเภอไพรบึงเหมือนกัน เนื่องจากคณะสงฆ์จะให้ความส�าคัญในการบริหหาร

กจิการในทกุด้านเพือ่ให้การเผยแผ่พระพทุธศาสนามมีากขึน้ การให้การศกึษาทางธรรมก็เป็นอกีกจิการหนึง่

ที่พระสงฆ์มีการสนับสนุนและส่งเสริม จึงท�าให้พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรมและไม่มีต่างก็เห็นถึง

การบริหารกิจการที่ดีของพระสังฆาธิการ 
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8.3 ผลการรวบรวมข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาการบริหารงานของพระสังฆาธิการในเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

 1) ด้านการปกครอง ได้แก่ การปฏิบตัหิน้าทีใ่นการดแูลพระภกิษ ุสามเณร ในปกครองไม่ทัว่ถงึ 

พระเถระผูใ้หญ่ไม่ค่อยใกล้ชดิกบัพระภกิษ ุสามเณรเท่าทีค่วร ขาดความสมัพนัธ์กนัระหว่างพระภกิษ ุสามเณร

ใหม่ และพระเถระหรือพระที่อยู่ก่อนแล้ว

 2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ พืน้ฐานของพระภกิษ ุสามเณรท่ีเรยีนหนงัสอืนัน้ยงัไม่มคีวามพร้อม

เท่าที่ควร การศึกษาในประโยคบาลีชั้นสูงๆ ยังมีน้อย ขาดครู – อาจารย์ที่ท�าการสอนนักธรรมและบาลีใน

ชั้นสูง ขาดความเข้มงวดส�าหรับพระภิกษุ สามเณรที่เริ่มเข้ามาเรียน ขาดเงินทุนการศึกษาในการสนับสนุน

ให้แก่พระสงฆ์ที่เรียน นักธรรม และบาลี และการศึกษาด้านอื่นๆ

 3) ด้านการศกึษาสงเคราะห์ ได้แก่ ยงัขาดบคุลากรทีม่คีณุภาพและไม่เพยีงพอเท่าทีค่วรโดย

เฉพาะด้านพระภิกษุ สามเณรผู้มีความรู้ควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้านกรรมฐาน การสนับสนุนในเรื่องทุนการ

ศึกษาส�าหรับนักเรียนที่มีการศึกษาในระดับสูงค่อนข้างน้อย และการจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของชุมชนยังมีน้อย

 4) ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้แก่ พระนกัเทศน์ภายในวดัทีเ่ทศน์ได้ดมีน้ีอย มกีารจดั

อบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปยังค่อนข้างน้อย ประชาชน 

ไม่ค่อยมีโอกาสได้ฟังธรรมมากนัก นอกจากตามเทศกาลต่าง ๆ

 5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ การจัดสรรที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณรของแต่ละวัด

ยงัไม่ค่อยดเีท่าทีค่วร รปูแบบการก่อสร้างของแต่ละวดัมคีวามแตกต่างกนัมาก บางวดัมสีิง่ก่อสร้างเกนิความ

จ�าเป็น

 6)  ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ บางวดัยงัมีปัญหาเกีย่วกับท่ีดนิสาธารณะกบัประชาชน 

การสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนรอบ ๆ  วัดยังมีน้อย และการจัดกจิกรรมท่ีเป็นส่วนรวมบางอย่าง 

ไม่ควรจัดภายในวัด

9.  ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

9.1  ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย เกีย่วกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของพระสงัฆาธิการ 

ในเขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี้

 1) ด้านการปกครอง ได้แก่ ควรมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลพระภิกษุ สามเณรในปกครอง

ให้ทั่วถึงมากขึ้น พระเถระผู้ใหญ่ควรมีการพูดคุย หรือสั่งสอนเรื่องการเรียนแก่พระและสามเณร ควรจัดให้

มีการประชุมพระภิกษุ สามเณรทุกๆ เดือน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ควรจัดให้มีกฎระเบียบอย่าง

เท่าเทยีมกนั และควรให้พระภกิษ ุสามเณรรุน่ใหม่ๆ ช่วยอปัุฏฐากพระเถระเพือ่สร้างความสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนั

 2) ด้านศาสนศึกษา ได้แก่ ควรมีการสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณรจากรัฐบาล

และเอกชน ควรสนับสนุนการศึกษานักธรรมและบาลใีนช้ันสงู ๆ  ควรสรรหาบุคลากรท่ีมคีวามรู้ความสามารถ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ในนกัธรรมและบาลใีนชัน้สงูๆ มาท�าการสอน ควรมกีารสนบัสนนุการศกึษาทางโลกและทางธรรม และควร

มกีารจดัหาเงนิทุนการศึกษามรการสนบัสนนุให้แก่พระสงฆ์ท่ีเรยีนนกัธรรมและบาล ีและการศกึษาด้านอืน่ๆ 

และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรที่สอบผ่านเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจ

 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ได้แก่ เพิ่มบุคลากร และท�าความเข้าใจเก่ียวกับการศึกษา 

สงเคราะห์ให้มากขึ้น ควรมีการสนับสนุนในเรื่องทุนการศึกษาส�าหรับนักเรียนในระดับสูงๆ ขึ้นไปควรจัดตั้ง

มลูนิธิเพ่ือการศึกษาธรรมะ ส�าหรับพระภกิษ ุสามเณร และบุคคลท่ัวไป และควรมกีารจดัให้วดัเป็นศนูย์กลาง

ในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ในการจดัการศกึษาท่ีสนองความต้องการของชมุชนให้มากข้ึน

 4) ด้านการเผยแผ่พระพทุธศาสนา ได้แก่ ส่งเสรมิและจดัอบรมพระภกิษนุกัเผยแผ่พระพทุธ

ศาสนา ควรให้พระภกิษุได้มีการจัดอบรมธรรมะหรอืหลกัการปฏิบัตหิรอืควรจดัให้มกีารสนทนาธรรมกนัตาม

สมควร โดยจะจัดในรปูแบบการอบรมหรอืเข้าค่ายไปปฏบิตัธิรรมนอกสถานที ่และควรมกีารจดัค่ายคณุธรรม 

หรือค่ายพุทธบุตรอยู่เสมอๆ และควรเน้นในเรื่องหลักธรรมในการแสดงธรรมให้มากกว่านี้

 5) ด้านการสาธารณูปการ ได้แก่ ควรมีการจัดสรรที่อยู่ให้เพียงพอกับจ�านวนของพระภิกษุ 

สามเณรเพื่อลดความแออัด และควรมีการควบคุมการก่อสร้างไม่ให้เกินความจ�าเป็น

 6)  ด้านสาธารณะสงเคราะห์ ได้แก่ ควรท�าความเข้าใจในการใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อความ

สามคัค ีควรมผีูส้นบัสนนุในการก่อสร้างสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ บรเิวณรอบวดั และไม่ควรจดักจิกรรม

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาภายในบริเวณวัด

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผลจากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป ดังนี้

 1.  ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

จังหวัดศรีสะเกษ”

 2.  ควรศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของพระสังฆาธิการใน

เขตอ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”

 3.  ควรศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบริหารงานของพระสังฆาธิการเขต

อ�าเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ”
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เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย และกรุณาให้ความรู้และค�าแนะน�าตลอดจนข้อคิดเห็น 

ต่าง ๆ ในการวิจัยในครั้งนี้

ขอเจรญิพรขอบคณุคณาจารย์ สาขาวชิารฐัศาสตร์การปกครองทกุท่าน ทีไ่ด้ประสิทธ์ประสาทวชิา

ความรู้ ตลอดจนนักศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองทุกท่าน ที่กรุณาให้ก�าลังใจ รวมทั้งความห่วงใย 

ที่มอบให้ผู้วิจัยตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ เจ้าคณะอ�าเภอไพรบึง ต�าบลไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ และพระภิกษุทุกรูป

ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประโยชน์และคุณค่าอนัพึงมจีากวทิยานพินธ์ฉบบันี ้ผูวิ้จัยขอมอบความดทีัง้หมดนีแ้ด่พระอปัุชฌาย์ 

และพระอาจารย์ ผูใ้ห้ก�าเนดิชวีติในทางพระพทุธศาสนา และขอเจรญิพรขอบพระคุณคณุพ่อสนัน่ ธรรมคณุ 

และคุณแม่แก้ว ธรรมคุณ ผู้ให้ก�าเนิดเป็นพุทธบุตร พี่น้องในครอบครัวและญาติมิตร ตลอดท้ังพระภิกษุ

สามเณรผู้ที่คอยช่วยเหลือทุกท่านที่มีพระคุณให้ก�าลังกาย ก�าลังใจ จึงท�าให้ผู้ศึกษามีก�าลังใจในการเขียน

วิทยานิพนธ์ยิ่งขึ้น จนส�าเร็จลงได้ 


