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รายงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวัดของ
คณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวัด
ของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มี อายุพรรษา ระดับการศึกษา
ทางธรรม ระดับ การศึกษาทางโลก ตาแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ และ ประสบการณ์ บริห ารวัด
ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ มี 2 กุล่ม คือ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พระสงฆ์อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จานวน 236 รูป โดย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้สูตรของ Taro Yamane และใช้
วิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มที่ 2 ได้แก่
พระสังฆาธิการ จานวน 5 รูป และใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติ
บรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test / One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทดสอบเป็น
รายคู่ด้วยวิธี แอล.เอส.ดี (Least – Significant Different) แล้วนามาวิเคราะห์และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอ
หาดใหญ่ จั งหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลัก
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ธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ด้านสาธารณสงเคราะห์
รองลงมา ได้แก่ ด้านการปกครอง และด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุ ด
ได้แก่ ด้านสาธารณูปการ ตามลาดับ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บ พบว่า พระสงฆ์ ที่ มี พรรษา ระดั บ การศึ ก ษาทางธรรม ระดั บ
การศึกษาทางโลก ตาแหน่งการปกครองคณะสงฆ์และประสบการณ์บริหารวัด ต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
คาสาคัญ : 1.การบริหารงาน 2. วัด 3. ธรรมาภิบาล
ABSTRACT
The objectives of this thesis were as follows : 1) to study the monk’s
temple management in accordance with good governance, Hatyai district, Songkla
province, 2) to compare the monk’s temple management in accordance with good
governance, Hatyai district, Songkla province classified to different year, education
religious level, education secular level, administration position, and, the experience
administrate temple , and 3) to study the suggestions of problems and solutions
concerning with the monk’s temple management in accordance with good
governance, Hatyai district, Songkla province.
Research instruments were questionnaires. The sampling had two groups
were that the first group was the 236 monks in Hatyai district, Songkla province which
were assigned size of group by Taro Yamane method and made simple random
samplings. The second group was 5 Pra sanghadhikarns in Hatyai district, Songkla
province. Statistics analy data by descriptive statistics were frequency, percentage,
mean and standard deviation. Inferential statistics used One-Way ANOVA test. In case
of differentiation was found, it was tested in a pair by mean of Least – Significant
Different and analyzed by computing.
The results of research were found as follows:
1. The monk’s temple management in accordance with good
governance, Hatyai district, Songkla province overall 4 parts were at more level.
When considered each part found that the most average part was the public charity,
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Next parts were governing part and religious education charity. And the least average
part was the propagation
2. The comparative results were found that monks, who had different year,
education religious level, education secular level, administration position, and the
experience administrate temple, have not different opinion toward the monk’s
temple management in accordance with good governance, Nongkhae district,
Saraburi province.
Keyword : 1. management 2. temple 3. good governance,
1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลไดรับความสนใจอยางกวางขวาง ทั้งองคการภาครัฐ
และภาคเอกชนไดใหความสาคัญ และนาแนวคิดนี้ไปประยุกตใชกับการบริหารองคการ โดยมุงใหเกิด
ความเปนอิสระในการบริหารงาน การลดการควบคุม ใหผูบริหารสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตาม
เป้ า หมาย นอกจากจะตองก าหนดบทบาทของตนอยางชั ด เจนแลว ควรมี ค วามพรอมที่ จ ะถู ก
ตรวจสอบ ตอแนวทางการใชอานาจในการดาเนินงานวัดก็เชนเดียวกันมีการนาหลักธรรมาภิบาลเข
ามาใชในการบริหารงานจึงทาใหปญหาภายในวัดลดลงมาก การบริหารจั ดการวัดหรือการปกครอง
คณะสงฆเริ่มมีการแปลงเปลี่ยนไปตามยุคโลกาภิวัตน เริ่มมีปญหาและ ความซับซอนมากขึ้น พระภิกษุ
สามเณรกระทาผิดพระธรรมวินัย มิใชเฉพาะบทลงโทษทางวิ นัยเทานั้น ยังตองผิดกฎหมายทางบา
นเมืองอีก ซึ่งวัดเปนศูนยกลางของพุทธศาสนิกชน เปนสถานที่พักอาศัยของพระสงฆ ตลอดถึงเป
นสถานที่สาหรับชาวพุทธไดเขามารวมทากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัดจึงมีความสาคัญสาหรับ
ชุมชน พระสงฆที่อาศัยอยูในวัดหรืออาราม ก็ต องมีหลักบริหารที่ดี จึงจะเปนสถานที่นาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิกชน (พระอธิการผจญ อาจาโร, 2553)
ปจจุบันโลกกาลังเผชิญอยู กับความเปลี่ยนแปลงในทามกลางแหง โลกาภิวัตน สังคมไทย
เองก็ประสบภาวะวิกฤติในหลาย ๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม เชน ปญหาความยากจน ปญหา
เยาวชนติดยาเสพติด เปนตน วัดไดรับผลกระทบจากกระแสแหงโลกาภิวัตนเชนกัน ระบบการบริหาร
จัดการวัดก็ต องเปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสโลก โดยเฉพาะเจาอาวาส เปนผูดูแลปกครอง บริห าร
จัดการวัด เปนผูตัดสินบทลงโทษ และวางกฎเกณฑใหกับพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยู ภายในวัดให
ปฏิบัติประพฤติตาม และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ ประกอบกับถูกตองตามอานาจ
หนาที่ของเจาอาวาส ซึ่งบทบาทพระสงฆในการบริหารจัดการวัดที่มีเจาอาวาสเปนผูบริหารจัดการ
ทั้งหมด ยอมมีสภาพปญหาแตกตางกันไป ระบบการบริหารจัดการวัดก็ยอมแตกตางกันไปดวย ขึ้นอยู
วาจะใชหลักการบริหารวัดในรูปแบบไหนใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่เกิดขึ้นนั้น ๆ ในปัจจุบันวัด
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หลายแห่งมุ่งพัฒ นาด้านวัตถุ ด้านอาคารสถานที่ มุ่งสร้างวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง เพื่อสนอง
ความต้องการของประชาชน ยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไม่สามารถที่จะพึ่งตนเองเมื่อได้ปัจจัยมา
ก็พัฒนาวัดให้ใหญ่โตเกินความจาเป็น เกิดความภาคภูมิใจว่าได้พัฒนาพุทธศาสนาอย่างดียิ่งแล้ว อันที่
จริงหัวใจของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การพัฒนาคนเป็นหลักสาคัญ การบริหารวัดมิได้เป็นไปในลักษณะ
องค์รวมของสงฆ์ แต่จะเป็นเรื่องของเจ้าอาวาสแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งทาให้ไม่มีพลังพอที่จะทางานได้ทุก
ด้าน และเกิดความบกพร่องในการดาเนินงานได้ง่ายสมาชิกในวัดและประชาชนขาดความเป็นเจ้าของ
วัด การทุ่มเทเพื่อการพัฒนาวัดก็ไม่เต็มที่ การบริหารนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการปกครองอย่าง
ยิ่ง วัดที่จะมีความเจริญได้นั้นจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ในทุก ๆ ด้าน (พระมหาสมทรง สิ
รินธโรและคณะ, 2525), หน้า 135.
ในปัจจุบันการบริหารวั ดในเขตอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กาลังประสบปัญหาหลาย
ประการ เช่น ผู บ ริห ารไม่เขาใจหลั กการบริห าร ผู บริห ารไมสามารถบริห ารจัดการวัดได้ และไม
สามารถดูแลผูอยูใตบังคับบัญชาของตนเองได เป็นต้น ทาให้เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในวัด และ
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกั บพระสงฆ์ ส่งผลทาใหพระพุทธศาสนาเสื่อมเสีย จากการกระทาผิด
พระธรรมวินั ย ของพระภิ ก ษุ ส ามเณร จากความขั ด แย้ งของพระสงฆ์ หรื อ ความขั ด แย้ งระหว่า ง
ประชาชนกับพระสงฆ์ ทาใหพุทธศาสนิกชนเสื่อมศรัทธา สรางปญหาตอสังคมและประเทศชาติ ตลอด
ถึงสถาบันศาสนา ฯลฯ การบริหารงานโดยใชธรรมาภิบาล จึงเปนแนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให
กับวัดและชุมชน สามารถอยู รวมกันอยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลัง กอใหเกิด
การพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกัน เพื่อบรรเทาปองกันหรือแก
ไขเยี ย วยาภาวะวิ ก ฤติ ภยั น ตรายที่ ห ากจะมี ม าในอนาคต ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในวั ด และเกี่ ย วกั บ
พระพุทธศาสนา เพราะสังคมจะรู สึกถึงความยุติธรรม ความโปรงใส และความมีสวนรวม อันเปนคุณ
ลักษณะสาคัญของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย์ ดังนั้น จึงมีความจาเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปฏิรูประบบ
การบริหารจัดการวัด เพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้น ผู วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารงานวัดของคณะ
สงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมุ่งศึกษาถึงการบริหารจัดการวัดของ
คณะสงฆ์ว่าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมากน้ อยเพียงใด เพื่อนาผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาการบริหารวัดของคณะสงฆ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็ นเกี่ยวกับ การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลั กธรรมาภิบาล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ที่มีพรรษา ระดับการศึกษาทางธรรม ระดับการศึกษาทางโลก ตาแหน่งการปกครอง
คณะสงฆ์ และ ประสบการณ์บริหารวัด ต่างกัน
2.3 เพื่ อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ ตามหลั กธรรมาภิ บาล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ขอบเขตในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตในการวิจัย ดังนี้
เนื้อหาของการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล
จังหวัดสงขลา มีจานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ 3) ด้าน
สาธารณูปการ 4) ด้านสาธารณสงเคราะห์
สถานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ระเบียบวิธีการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการ ดังนี้
ดาเนิ น การวิจั ยทั้งวิจัย เชิงปริ มาณ (Quantitative research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ
คุณภาพ (Qualitative research)
4. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา พบว่า
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พระสงฆ์ส่วนมาก
มี อ ายุ 20 - 30 ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 44.07 มี พ รรษา 1 - 5 พรรษา ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.73 มี
การศึกษาทางธรรมระดับนักธรรมชั้นตรี คิดเป็นร้อยละ 47.03 มีการศึกษาทางโลกระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น คิ ดเป็ น ร้อยละ 28.81 ไม่มี ตาแหน่ งการปกครองคณะสงฆ์ คิดเป็น ร้อยละ 77.12 ไม่ มี
ประสบการณ์ในการบริหารวัด คิดเป็นร้อยละ 77.12
4.1.2 ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารงานวัดของ
คณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า
1. ด้านสาธารณสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มีคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์
ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 5 คณะสงฆ์มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งด้านจิตใจและการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุใน

76 Journal of Yanasangvorn Research Institute Vol.9 No.1 (January – June 2018)
รูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างดีและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 คณะสงฆ์ได้ชักชวนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ตามลาดับ
2. ด้านการปกครอง พบว่า พระสงฆ์มีคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตาม
หลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านการปกครอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่
ข้อที่ 3 การปกครองพระภิกษุและสามเณรของคณะสงฆ์ในอาเภอหนองแคโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 6 คณะสงฆ์ ที่ทาหน้าที่ปกครองพระภิกษุและสามเณรสามารถใช้
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้นค่า ตามลาดับ
3. ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ พบว่า พระสงฆ์มีคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะ
สงฆ์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวัด สงขลา ด้ า นการปกครอง ด้ านศาสนศึ ก ษา
สงเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 3 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์โปร่งใสตรวจสอบได้
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากตามลาดับ
4. ด้านสาธารณูปการ พบว่า พระสงฆ์มีคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตาม
หลั กธรรมาภิ บ าล อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้ านสาธารณู ป การ โดยรวมอยู่ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงลาดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ข้อที่ 1 คณะสงฆ์สามารถพัฒนาวัดได้อย่างถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฎระเบียบของ
มหาเถรสมาคมและข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ข้อที่ 4 คณะสงฆ์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการการดูแลบารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัดอยู่เสมอ พระสังฆาธิการมีความรู้ ความเข้า
ในในการอธิกรณ์เป็นอย่างดี และข้อที่ 6 คณะสงฆ์สามารถใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ในการ
การดูแล บารุง รักษาสาธารณสมบัติของวัดได้อย่างคุ้มค่ามาก ตามลาดับ
4.1.3 ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย พบว่ า พระสงฆ์ ที่ มี พรรษา ระดั บ
การศึกษาทางธรรม ระดับการศึกษาทางโลก ตาแหน่งการปกครองคณะสงฆ์และประสบการณ์บริหาร
วัด ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้
4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงานวัดของคณะสงฆ์ตามหลักธรรมาภิบาล
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เชิงคุณภาพ พบว่า
1. ด้านการปกครอง
1.1 ปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครองของท่าน
พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสาคัญในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรในปกครอง คือ การขาดการมีส่วน
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ร่วมของพระภิกษุสามเณร พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาไม่ชอบศึกษาเล่าเรียน ไม่ชอบทากิจของสงฆ์
ตามมติของวัด เช่น กฏกติกาวัดที่ทาการตกลงภายในวัด ชอบทานอกเหนือคาสั่ง ติดเล่นเกมคอมพิวเตอร์
เจ้าอาวาสบางวัดไม่มีศักยภาพในการบริหารและปกครองภายในวัดของตน และไม่สามารถนานโยบาย
ระดับบนไปปฏิบัติได้
1.2 วิธีการในการแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามเณรในปกครองของท่านประพฤติผิดพระ
วินัยและกฎของเถรสมาคม พบว่า วิธีการในการแก้ไขปัญหาพระภิกษุสามเณรในปกครองประพฤติผิดพระ
วินัยและกฎของเถรสมาคม คณะสงฆ์ต้องเข้าไปสอบสวนหาความจริงว่าการประพฤติผิดพระธรรมวินัย
หรือผิดกฎมหาเถรสมาคม ข้อไหนบ้าง หนักเบาเพียงใด และดาเนินการพิจารณาวินิจฉัยตัดสินหรือลงโทษ
ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยและกฏมหาเถรสมาคม หากไม่รุนแรงเกินไป ก็ใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือน
ถ้าหนักเกินไปก็ให้ลาสิกขา แต่ถ้าหากกระทาผิดกฎหมายก็ว่าไปตามหลักฐานความเป็นจริงตามความผิด
ทางกฎหมาย
2. ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์
2.1 ปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรในปกครอง
พบว่า ปั ญหาและอุปสรรคสาคัญของการจัดการศึกษาให้ แก่พระภิกษุสามเณรในปกครอง คือ ขาดความ
ร่วมมือจากผู้เรียน ขาดแคลนด้านครูผู้สอนที่มีความรู้ความชานาญในการสอนส่วนหนึ่ง ขาดงบประมาณ
สนับสนุน ขาดเอกสารการเรียนการสอน เช่น หนังสือ สื่อการเรียนการสอน เป็นต้น และที่สาคัญนักเรียน
ขาดความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพราะพระบางรูปบวชตามประเพณี ถือว่าบวชไม่กี่วันก็จะลาสิกขา
แล้ว น้อยคนที่จะเข้ามาศึกษาธรรมอย่างแท้จริง ส่วนพระภิกษุที่อยู่อาศัยในวัดส่วนมากจะมีอายุ และอายุ
พรรษามากแล้ว ไม่สนใจที่จะศึกษาเล่าเรียน เจ้าอาวาสก็บังคับไม่ได้
2.2 วิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณร
ในปกครอง พบว่า วิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการจัดการศึกษาให้แก่พระภิกษุสามเณรใน
ปกครอง ได้แก่ การจัดประชุมคณะสงฆ์ในเขตอาเภอ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้าประชุม
วางแผนการเรียนการสอน ผู้กากับดูแลการเรียนของพระภิกษุและสามเณรในเขตปกครองของตนให้เรียน
หนังสือและคอยติดตามผลอยู่เสมอ และอบรมชี้แจงพระลูกวัดให้เห็นโทษของการไม่ศึกษาและประโยชน์ของ
การศึกษา รวมทั้งจัดหางบประมาณมาสนับสนุนในการศึกษาอย่างเต็มที่ โดยบังคับให้พระภิกษุสามเณรทุก
รูปศึกษาธรรม ถ้าเป็นพระภิกษุที่มีอายุมากก็ให้ศึกษาธรรมด้วยตัวเองภายในวัด ส่วนแผนกบาลีตามความ
สมัครใจ ไม่บังคับ เจ้าอาวาส สละปัจจัยบางส่วน เพื่อให้การส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ความใฝ่เรียนอย่างเต็มที่
3. ด้านสาธารณูปการ
3.1 ปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการพัฒนาวัด การดูแลบารุงรักษาสาธารณสมบัติ
ของวัด และการก่อสร้างอาคาร สถานที่ในวัด พบว่า ปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการพัฒนาวัดการดูแล
บารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด และการก่อสร้างอาคาร สถานที่ในวัด ได้แก่ งบประมาณในการก่อสร้าง
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ไม่เพียงพอ พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดมีจานวนน้อยและไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
ขาดความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม เช่น วัดแต่ละวัดจะมีเจดีย์ใส่อัฐิบรรพบุรุษไว้รอบวัดเต็มไปหมด เวลา
จะพัฒนาวัดแต่ละที่ก็จะมีปัญหากับเจ้าของเจดีย์อยู่เสมอ และญาติโยมบางคนไม่เข้าใจว่าสมบัติของวัดนั้น
เป็นของสงฆ์ เป็นของสาธารณะที่ทุกคนเป็นเจ้าของต้องช่วยการดูแลรักษาและพัฒนา จึงไม่ค่อยให้ความ
ร่วมมือในการดูแลบารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด
3.2 วิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาวัด การดูแลบารุงรักษาสา
ธารณสมบัติของวัด และการก่อสร้างอาคาร สถานที่ในวัด พบว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ของการพัฒนาวัด การดูแลบารุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด และการก่อสร้างอาคาร สถานที่ในวัด ได้แก่
การจัดแบ่งการรับผิดชอบให้พระภิกษุสามเณรภายในวัดให้รับผิดชอบแต่ละอย่างแต่ละที่อย่างชัดเจน
และให้ผู้นาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การพูดคุยกันด้วยเหตุผลกับเจ้าของเจดีย์หรือ
ญาติ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบเกิดความเข้าใจในส่วนของที่เป็นสาธารณสมบัติว่า
เป็นของสงฆ์และเป็นของส่วนรวมต้องช่วยกันดูแลรักษา และเชิญชวนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวัด ตลอดจนปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อจะพัฒนาวัดร่วมกัน เป็นต้น
4. ด้านสาธารณสงเคราะห์
4.1 ปัญหาและอุปสรรคสาคัญของการช่วยเหลือสังคม พบว่าปัญหาและอุปสรรคสาคัญ
ของการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม คื อ การขาดการมี ส่ วนร่ วมระหว่ างพระสงฆ์ กั บประชาชนในชุ มชน ขาด
งบประมาณในการสนับสนุน ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานช่วยเหลือสังคม และ
ขาดแรงจูงใจในการช่วยเหลือสังคม และที่สาคัญพระสงฆ์เข้าไม่ถึงประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะเยาวชน
4.2 วิธีการในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของช่วยเหลือสังคม พบว่า วิธีการในการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคของช่วยเหลือสังคม ได้แก่ การจัดการบริหารสาธารณสงเคราะห์ตามสภาพ
ความสาคัญเร่งด่วน และชักจูงให้องค์กรอื่นๆ มาร่วมในงานด้านการ สาธารณสงเคราะห์ให้มาก และ
ปลูกฝังความคิดและความรับผิดชอบให้กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนในชุมชน โดยการเทศนา
ประชาชนสัมพันธ์ให้ทุกคนเข้าใจให้ลดละเลิกอบายมุข และความเห็นแก่ตัว และหางบประมาณมา
สนับสนุน ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นต่างๆ ไปช่วยเหลือประชาชน และเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ตามกาลังความสามารถของตน
5. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
1. พระสงฆ์มี คิดเห็ น ต่อ การบริห ารงานวัด ของคณะสงฆ์ ตามหลั กธรรมาภิ บ าล อาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะสงฆ์ควรจะรักษามาตรฐาน
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การบริหารงานวัดตามหลักธรรมาภิบาลเอาไว้ในระดับนี้และควรจะปรับปรุงในด้านที่ยังบกพร่องอยู่
ซึ่งได้แก่ ด้านสาธารณูปการ ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการปกครอง คณะสงฆ์ควรจะรักษามาตรฐานการบริหารงานวัดตามหลักธรรมาภิ
บาลด้านการปกครองเอาไว้ในระดับนี้และควรจะปรับปรุงส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ เช่น การใช้งบประมาณ
และทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า การเปิดโอกาสให้พระภิกษุและสามเณรเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองทุก
ขั้นตอน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรจะปรับปรุงการใช้
งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า โดยให้ลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่ไม่จาเป็น และไม่ใช้กิจของสงฆ์
เช่น การติดอินเตอร์เน็ตในวัด การก่อสร้างอาคารสถานที่ที่ไม่จาเป็นและไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เป็นต้น ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์ควรจะรักษามาตรฐานการบริหารงานวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านศาสนศึกษาสงเคราะห์ เอาไว้ในระดับนี้และควรจะปรับปรุงส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ เช่น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม การใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ในการจัด
การศึกษาให้กับพระภิกษุและสามเณรให้ คุ้มค่า การจัดการศึกษา และปลูกฝังคุณ ธรรมจริยธรรมแก่
ผู้เรียน เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรจะปรับปรุงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร โดยชักชวนให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์ควรจะพัฒนาการบริหารงานวัดตามหลักธรรมาภิบาลด้าน
สาธารณูปการโดยเฉพาะ เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการการดูแลบารุงรักษา
สาธารณสมบั ติของวัด การใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ในการการดูแล บารุง รักษาสาธารณ
สมบั ติของวัดให้ อย่างคุ้มค่ามาก และความเสมอภาคในการสนับสนุนการดูแลบารุงรักษาสาธารณ
สมบัติของวัดในเขตอาเภอหนองแค และควรจะปรับปรุงการเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมและการใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ในการการดูแล บารุง รักษาสาธารณสมบัติของวัด
ได้อย่างคุ้มค่าโดยการเทศนาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของสาธารณสมบัติของวัด
และให้มาช่วยดูแล บารุง รักษาสาธารณสมบัติของวัดอย่างต่อเนื่อง
5. ด้านสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์ควรจะรักษามาตรฐานการบริหารงานวัดตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านสาธารณสงเคราะห์ เอาไว้ในระดับนี้และควรจะปรับปรุงในส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ เช่น
การชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม การใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ใน
การช่วยเหลือสังคมให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า และการอนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่ในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคร้าย ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัย เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรจะ
ปรับปรุงชักชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลื อสังคม โดยการทาให้เป็นตัวอย่างและ
เชิญชวนอยู่เสมอเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกัน
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