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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดชุมพร เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร และเพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร จ าแนกตาม อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษา ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และวัดสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์แต่ละอ าเภอ ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ เจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร จ านวน 145 รูป เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการใช้ทดสอบค่าเอฟ (F-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย เจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านการศาสนศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ  ด้านการสาธารณูปการ  ด้านการปกครอง  ด้านการสาธารณสงเคราะห์  ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  และ  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตาม 
อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส และวัดสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์แต่ละ
อ าเภอ ทั้งภาพรวมและรายด้าน  พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ พบว่า  ด้านการปกครอง เจ้าอาวาส
ต้องมีความเข้าใจหน้าที่ของตนเอง และมีแบบแผนในการดูแลภิกษุ-สามเณรให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง      
ด้านการศาสนศึกษา ควรจัดการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณร มีความรู้ทั้งในส่วนพระปริยัติธรรมแผนก 
ธรรม-บาลี และปริยัติสามัญ  ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรส่งเสริมการศึกษาส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรส่งเสริมภิกษุ สามเณร ให้มีความสามารถใน
การเผยแผ่ การจัดปฏิบัติธรรม  ด้านการสาธารณูปการ ควรปรับภูมิทัศน์วัดให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
สร้างเสนาสนะเท่าที่จ าเป็นให้มีความคุ้มค่าในการใช้สอย  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ควรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น การสร้างถนน สร้างโรงพยาบาล ดูแลพระภิกษุผู้เจ็บไข้ น า
สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

ค าส าคัญ : การบริหารกิจการคณะสงฆ์/ เจ้าอาวาส / แนวทางการพัฒนา 
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ABSTRACT 
  
 This research the purpose is to study of the Sangha Administration in 
Chumphon Province. To compare the Sangha Administration the Abbot of the temple 
is separated into districts of the temple in Chumphon Province.  And to study the 
Development Guidelines of the Sangha Administration of the abbot of the temple in 
Chumphon Province.  Classified by Age, Year, educational background, Term of office 
and the temple is in the Sangha Affiliation of each district.  Populations used in the 
research include: The Abbot of the temple in Chumphon 145. The instrument used to 
collect data was a questionnaire measuring 5 .  Data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation Test the hypothesis using the F-test. 
 The research found that Development Guidelines of the Sangha 
Administration the Maha Nikai Affiliation:  A case study of the abbot of the temple in 
Chumphon Province.  The overall level was at all levels.  When considering each side, 
found that.  The Religious education has the highest average.  Subordinate, The Public 
facilities, The Governing, The Public welfare, The propagation of Buddhism, The Welfare 
Education has the lowest mean.  Comparison results Classified by Age, Year, 
educational background, Term of office and the temple is in the Sangha Affiliation of 
each district. Both overall and individual Not different statistically significant at the 0.05 
level 
 The Development Guidelines of the Sangha Administration.  The Governing 
The abbot needs to have an understanding of his or her duties and a pattern of caring 
for monks and novices. .  The Religious education should train the monks, novices, 
monks, who have learned in the discipline. Discipline, Buddhist teachings. The Welfare 
Education Should promote education for youth and the general public. .  The 
propagation of Buddhism It should promote the novice monk to be capable of 
propagation, Practice the dharma.  The public facilities should adjust the landscape 
in the temple, to be shady, neat, beautiful, Create lodging as long as needed to be 
worth the use. The Public welfare They should participate in public interest activities 
such as building roads, building hospitals. Take care of monks who are sick. Bring relief 
supplies 
 
Keywords: The Sangha Administration, Abbot, Development Guidelines 
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1.  บทน า 

การบริหารกิจการพระศาสนานั้น เป็นภารกิจส าคัญที่เจ้าอาวาส จะต้องรู้และน าไปสู่การปฏิบัติ  
ในระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ได้ระบุกิจการคณะสงฆ์มี 6 ด้าน  คือ   ด้านการปกครอง    ด้าน
การศาสนศึกษา  ด้านการศึกษาสงเคราะห์  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านการสาธารณูปการ 
และ  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2547, หน้า 23) ในประเทศไทย
นั้น การบริหารกิจการคณะสงฆ์เริ่มมีขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งแรก 
ร.ศ. 121 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ พ.ศ.2484  เมื่อถึงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2535 ซึ่งได้ก าหนดให้มีมหาเถรสมาคม เป็นผู้มีอ านาจสูงสุด ในการออก กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติ 
และประกาศ โดยไม่ขัดแย้งกับหลักพระธรรมวินัย ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์  (เฉลิมพล โสมอินทร์, 
2546, หน้า 255)  

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในปัจจุบัน แตกต่างกับสมัยพุทธกาล เนื่องจากสมัยพุทธกาลนั้น 
คณะสงฆ์เป็นผู้บริหารการพระศาสนาโดยตรง มีพระธรรมวินัยเป็นกฎเกณฑ์ ในการดูแลให้เกิดความ
เรียบร้อย ถูกต้อง ดีงาม  

การบริหารคณะสงฆ์ ในปัจจุบัน มีมหาเถรสมาคม เป็นองค์กรสูงสุดในการปกครองคณะสงฆ์ 
โดยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ควบคู่กับพระธรรม วินัย และมีหน่วยงานรัฐ คือ ส านัก
พระพุทธศาสนา เข้ามาเกี่ยวข้องในการก ากับดูแลด้านกฎหมาย และ ส่งเสริม ดูแล กิจการ
พระพุทธศาสนาเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย ดีงาม 

เจ้าอาวาส จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในยุคปัจจุบัน 
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก เช่น ด้านการปกครอง ภิกษุ สามเณร มีความประพฤติย่อหย่อนในหลักพระธรรมวินัย ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดสัทธรรมปฎิรูป ด้านการสาธารณูปการ ในการ
ก่อสร้าง บูรณปฎิสังขรณ์  มีความไม่โปร่งใสด้านการเงิน เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้เห็นได้ว่า การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ของประเทศไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ก าลังประสบปัญหาโดย
ภาพรวม 

จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีความสนใจศึกษาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และ แนว
ทางการพัฒนาคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร ให้ครอบคลุมกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน  
ผลการวิจัยนั้นจะทราบถึงการปกครองคณะสงฆ์ของจังหวัดชุมพร และเป็นข้อมูลเพ่ือน าไปประกอบ
เป็นแนวทางในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และพัฒนาวัด ของจังหวัดชุมพรและจังหวัดอ่ืน ๆ ให้
เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับสังคมยิ่งขึ้นไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร 
2.2  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร 
2.3  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัด

ชุมพร 
 
3. สมมติฐานในการวิจัย 

เจ้าอาวาสของวัดสังกัดมหานิกายในจังหวัดชุมพร ที่มีสถานภาพต่างกัน มีแนวทางการ
พัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกัน 
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรเชิงปริมาณ ได้แก่ เจ้าอาวาสของวัดในจังหวัดชุมพร จ านวน 145 รูป  เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม  

ประชากรเชิงคุณภาพ ได้แก่ เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครอง และคณะกรรมการ 
แผนพัฒนาวัด ตามหลักยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชุมพร จ านวน 13 
รูป โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบเจาะจง  

การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 3 ตอน 
คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าอาวาส 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์

ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร มีลักษณะแบบปลายเปิด 
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองและ

คณะกรรมการ แผนพัฒนาวัด ตามหลักยุทธศาสตร์ 6 ด้าน การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัด
ชุมพร  

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม เชิงปริมาณ  คือ ศึกษาค้นคว้า เอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การสร้างแบบถาม และก าหนดประเด็นและขอบเขตของค าถามให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัย  สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
แล้วน าเสนอประธานกรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ แล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ จ านวน 5 รูป/คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ ( Index of Congruence : IOC) แล้วจึง
จัดท าแบบสอบถาม น าไปหาค่าความเชื่อมั่น คือ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 
(Try-out) กับเจ้าอาวาสที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 รูป แล้วจึงน ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติความ
เชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 น าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกไว้ จ านวน 145 รูป 
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 การให้คะแนนของแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549, หน้า 141) โดยมาตราส่วน
ประมาณค่า ลักษณะแบบสอบถามใช้ระดับเกณฑ์การวัดผล 5 ระดับ คือ   
 
   5  หมายถึง  ระดับการบริหาร   มากที่สุด 
   4  หมายถึง  ระดับการบริหาร   มาก 
      3  หมายถึง  ระดับการบริหาร   ปานกลาง 
      2  หมายถึง  ระดับการบริหาร   น้อย 
      1  หมายถึง  ระดับการบริหาร   น้อยที่สุด 
 

   เกณฑ์การประเมินผล ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนและระดับการบริหารจัดการ 
หลักเกณฑ์การแบ่งเป็น 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 100) ดังนี้  

 
   คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์  มากที่สุด  
   คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์  มาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์  น้อย 

    คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับการบริหารกิจการคณะสงฆ์  น้อยที่สุด 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร ต ารา แนวทางการ
สัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับขอบเขตของเนื้อหาในการวิจัยแล้วน าไปด าเนินการสัมภาษณ ์
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  คือ ลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และขอความ
ร่วมมือพระสังฆาธิการในเวลาประชุมคณะสงฆ์ตามโอกาสที่เหมาะสม   
  ส่วนการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้
โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social 
Sciences: SPSS)   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ น ามาสังเคราะห์เป็นความเรียง 
 
5. ผลการวิจัย 
        ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของเจ้าอาวาส จ านวน 145 รูป พบว่า ส่วนใหญ่ มี
อายุ 56 ปีขึ้นไป, พรรษา  31  พรรษาขึ้นไป, วุฒิการศึกษาสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./ปวส., 
วุฒิการศึกษาทางธรรม นักธรรมชั้นเอก, ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม,  ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส
เป็นเวลา 11-20  ปี , และวัดสังกัดอยู่ในคณะสงฆ์อ าเภอเมืองชุมพร  
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 ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารกิจการคณะสงฆ์  สังกัดมหานิกาย : เจ้าอาวาส
ในจังหวัดชุมพร โดยรวม พบว่า มีระดับการบริหารอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.93)  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการศาสนศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.24) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ   ด้านการ
สาธารณูปการ (4.22)  ด้านการปกครอง (4.20)  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (4.11)  ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (3.43) และด้านการศึกษาสงเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (3.40) 
 ตอนที่  3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารกิจการคณะสงฆ์  สังกัดมหานิกาย : ของเจ้าอาวาส
ในจังหวัดชุมพร จ าแนกตามอายุ  พรรษา  วุฒิการศึกษา  ระยะเวลาด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาส  และวัด
สังกัดในคณะสงฆ์แต่ละอ าเภอ  พบว่า  โดยภาพรวมไม่แตกต่าง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
จ าแนกตามพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ  Scheffe’ ผลสรุปว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษาไม่เกิน 10 พรรษา มีระดับการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ ด้านการสาธารณูปการ น้อยกว่า เจ้าอาวาสที่มีพรรษา 11-20 พรรษา  
 
6.  การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 1.  ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ทั้ง 6 ด้าน อยู่ ในระดับมาก ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ (ส านักงานเจ้าคณะจังหวัดชุมพร, 2560)  คือ คณะสงฆ์ในจังหวัดชุมพรมีแนวทางการ
พัฒนาวัดตามแผนยุทธศาสตร์  6  ด้าน และมีการประชุมวางแผนด าเนินงานคอยติดตามประเมินผล
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือขับเคลื่อนงานหลัก ทั้ง  6 ด้าน ในเชิงรุก  
 2.  พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการปกครอง  อยู่ในระดับมาก ผลเช่นนี้ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (พระมหาอานนท์ อานนฺโท, 2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
เขตจังหวัดชุมพรกับการประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม”  พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพรมี
การประชุมภิกษุสามเณรเป็นประจ า และมีการวาง  กฎ ระเบียบในการปฎิบัติเพ่ือความเรียบร้อยดี
งาม  ด้านการศาสนศึกษา  อยู่ในระดับมาก ผลเช่นนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระปลัดวรรณชัย 
มะยงค์ และ คณะฯ,2558)ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยหลักทศพิศราชธรรมใน
จังหวัดชุมพร” พบว่า คณะสงฆ์ มีการจัดการเรียน การสอน ทั้งนักธรรม และ บาลี และสนับสนุนให้
ศึกษาสายสามัญ เพ่ือให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น  ด้านการศึกษาสงเคราะห์  อยู่ในระดับปานกลาง ผล
เช่นนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (พระปลัดวรรณชัย มะยงค์ และ คณะฯ,2558 อ้างถึงแล้ว) พบว่า 
คณะสงฆ์จัดวัดให้เป็นอุทยานการศึกษา มีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ และสนับสนุนการศึกษาให้
นักเรียน ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  อยู่ในระดับปานกลาง ผลเช่นนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ (พระปลัดวรรณชัย มะยงค์ และ คณะฯ,2558  อ้างถึงแล้ว) พบว่า คณะสงฆ์มีการจัดปฎิบัติธรรม
ในวันส าคัญทางศาสนา แสดงธรรมในวันพระ ส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรได้อบรมด้านการเผยแผ่ อบรม
พระนักเทศน์  ด้านการสาธารณูปการ  อยู่ในระดับมาก ผลเช่นนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ 
(พระปลัดวรรณชัย มะยงค์ และ คณะฯ,2558 อ้างถึงแล้ว) พบว่า เจ้าอาวาสมีการบ ารุงรักษาวัด 
จัดฌาปนสถานที่เหมาะสม ปลอดมลพิษ มีการดูแลบูรณปฎิสังขรณ์อุโบสถ วิหาร  ด้านการสาธารณ
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สงเคราะห์  อยู่ในระดับมาก ผลเช่นนี้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ(พระปลัดวรรณชัย มะยงค์ และ 
คณะฯ,2558 อ้างถึงแล้ว) พบว่า ทางวัดได้อ านวยความสะดวกสถานที่บ าเพ็ญบุญ ห้องสมุด จัดตั้ง
กองทุนผ้าป่า สนับสนุนด้านสาธารณต่าง ๆ เช่น สร้างถนน โรงพยาบาล ออกเยี่ยมดูแลสงเคราะห์
ผู้ป่วยในชุมชน 
 3.  แนวทางในการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของเจ้าอาวาสในจังหวัดชุมพร 
      ด้านการปกครอง  เจ้าอาวาสต้องเข้าใจหน้าที่ของตนเอง และ คอยดูแล ภิกษุ-สามเณร
ให้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ มีการคัดกรองผู้เข้ามาบวช อย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้อง
กับ (พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ์, 2545) กล่าวไว้ว่า วัดต้องจัดการปกครองตามระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ไทย เช่น กฎหมาย กฎ กติกา มหาเถรสมาคม เป็นต้น และสอดคล้องกับ (พระไพศาล วิ
สาโล, 2546) กล่าวไว้ว่าคุณภาพของพระสงฆ์จะดีขึ้นได้ต้องอาศัยระบบกลั่นกรอง และกล่อมเกลา มี
ไว้ส าหรับคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาบวช  ด้านการศาสนศึกษา  เจ้าอาวาสควรจัดการศึกษาให้พระภิกษุ-
สามเณร มีความรู้ทั้งในส่วนพระปริยัติธรรมแผนก ธรรม-บาลี และด้านปริยัติสามัญ ซึ่งสอดคล้องกับ 
(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ได้รายงานการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในปัจจุบันมี  
4 อย่าง คือ 1.แผนกนักธรรม  2.แผนกบาลี  3.แผนกสามัญ  4.ระดับมหาวิทยาลัยสงฆ์   ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์  ควรส่งเสริมการศึกษาส าหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยให้วัดเป็นที่
ศึกษาด้านวิชาชีพ ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้อง
กับ (บุญศรี พานะจิตต์ และ คณะ,2545) กล่าวไว้ว่า การศึกษาสงเคราะห์เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะ
สงฆ์ เพราะเป็นการให้เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษา และความสามารถด าเนินชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   เจ้าอาวาสควรให้พระภิกษุ สามเณร มี
ความสามารถในการเผยแผ่  จัดกิจกรรมในวันพระ เช่น แสดงธรรม ในวันส าคัญต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้อง
กับ (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ , 2540) กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนิกทุกคนมีหน้าที่ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา และผู้ท าหน้าทีเผยแผ่ได้ดีต้องเป็นผู้รู้พระศาสนา  ด้านการสาธารณูปการ  เจ้า
อาวาสควรปรับภูมิทัศน์ในวัดให้มีความร่มรื่น สวยงาม สร้างเสนาสนะ ให้มีความเรียบร้อย คุ้มค่า และ
การก่อสร้าง หรือ บูรณปฏิสังขรณ์ ต้องมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือด้วย ซึ่ง
สอดคล้องกับ (พระราชรัตนมุนี, 2538) กล่าวไว้ การสาธารณูปการ แบ่งไว้เป็น 3 เรื่อง คือ 1.การ
บูรณะและการพัฒนาวัด 2.การก่อสร้างและบูรณปฎิสังขรณ์เสนาสนะ 3.การดูแลรักษาศาสนสมบัติ
ของวัด  ด้านการสาธารณสงเคราะห์ เจ้าอาวาสควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน เช่น การสร้างถนน ช่วยเหลือเครื่องมือแพทย์ ดูแลพระภิกษุผู้เจ็บไข้ และ ผู้ที่ได้รับความ
เดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับ(กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ,2540) กล่าวไว้ว่า การสาธารณ
สงเคราะห์ เป็นกิจการคณะสงฆ์ ก าหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม มี 4 อย่าง 1.การช่วยเหลือ
เกื้อกูลวัดหรือคณะสงฆ์  2.การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน  3. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ  4. การเช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
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7. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของจังหวัดชุมพร ภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก  พิจารณารายด้าน  ด้านการศาสนศึกษา มีค่าเสฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านการสาธารณูปการ 
ด้านการปกครอง ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ ด้านการศึกษา
สงเคราะห์  แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการของคณะสงฆ์ คือ เจ้าอาวาสต้องดูแล ภิกษุสามเณร
ให้ปฎิบัติได้ถูกต้อง ส่งเสริมให้ภิกษุสามเณรมีความรู้ทั้งแผนกธรรมและปริยัติสามัญ มีความสามารถ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และปรับภูมิทัศน์วัดให้มีความร่มรื่น สวยงาม สร้างเสนาสนะเท่าที่
จ าเป็นมีความคุ้มค่าในการใช้สอย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น สร้างถนน 
โรงพยาบาล ดูแลพระภิกษุผู้เจ็บไข้ สงเคราะห์ผู้ป่วย เป็นต้น 
 
8.  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  ดังนี้  

 8.1 ควรส่งเสริมความรู้ในด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ให้พระสังฆาธิการทุกระดับ เพ่ือจะ
ได้น าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาวัด และ ดูแล ปกครอง ภิกษุ-สามเณรให้มีความประพฤติถูกต้อง ดี
งาม 

 8.2.ควรท าวิจัย เรื่องแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ 
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ของคณะสงฆ์จังหวัดชุมพร 
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