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การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี 2) เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมาภิบาลในการเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ ใ นจั ง หวั ด ปั ต ตานี 3) เพื่ อ น าเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิ จการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
สาคัญ จานวน 22 รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะของผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 12 รูป และการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดปัตตานี จานวน
300 รูป วิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารการกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า
ด้ า นการปกครอง ยึ ด ตามพระธรรมวิ นั ย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะสงฆ์
และกฎหมายบ้านเมือง มีการนานโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติ
โดยเล็งเห็นความสาคัญกับส่วนรวมเป็นสาคัญ มีปกครองตามลาดับชั้น ด้านศาสนศึกษา ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุ และสามเณรมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการเรียนพระ
ปริยัติธ รรมทั้งแผนกธรรมและบาลี โดยมีการกาหนดให้พระภิกษุที่บวชใหม่จะต้องเรียนข้อวัตร
ปฏิบั ติเ บื้ อ งต้ น เพื่อให้ ส ามารถน าหลั กธรรมไปประพฤติปฏิ บัติ ได้ อย่ างถูก ต้อง ด้ า นการศึ กษา
สงเคราะห์ ส่งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด มีการตั้งทุนสงเคราะห์และทุนการศึกษา เช่น
การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรั พย์ ทางการศึ กษาด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ทธศาสนา มี การแสดงพระธรรมเทศนาภายในวั ด
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนมี ก ารเรี ย นรู้ คู่ คุ ณ ธรรม มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ วิ ปั ส สนาภายในวั ด
ด้านสาธารณู ปการ มีการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้ คงสภาพเดิมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ทาง
พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ มีการสงเคราะห์ทั้งทางด้านจิตใจโดยใช้หลักธรรม
สงเคราะห์ประชาชน และหากประชาชนประสบภัยพิบัติ คณะสงฆ์ก็คอยให้ความช่วยเหลือทั้งใน
ด้านสิ่งของและการให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด
2. การใช้หลักธรรมาภิบาลในการเสริมความเข้มแข็งในบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณา
การให้สอดคล้องกับ หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ 1) ด้านการปกครอง คณะสงฆ์มีการใช้กฎระเบียบ
ต่ า งๆ ในการปกครองอย่ า งเสมอภาค และยึ ด คุ ณ ธรรมเป็ น หลั ก 2) ด้ า นการศาสนศึ ก ษา
มีการปฏิบัติโดยยึดหลักความรับผิดชอบเป็นอันดับแรก ยึดหลักคุณธรรมในการจั ดการเพื่อให้เกิด
ความยุติธรรม อาศัย หลักการมีส่ว นร่ว มจากหลายๆ ฝ่ าย 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ยึดหลั ก
คุณธรรมในการสงเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน
ได้เข้าร่วม 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการยึดหลักความรับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรม
ในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการกระที่ได้ทาลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของ
คณะสงฆ์ 5) ด้านการสาธารณูปการ ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทาลงไป เน้นความ
คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไป และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ ยึดหลักคุณธรรม และต้องทา
ด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
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3.แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
1) ด้ า นการปกครอง ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับที่มีกาหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์โดยเน้นการกระจาย
อานาจ มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน 2) ด้านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดการศึกษาให้พระสงฆ์
สามเณรและคฤหั สถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่ง เสริ มให้ มีการเรียนการสอนนั กธรรม บาลีแก่พระภิกษุ
สามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรมและครูพระสอนศีลธรรมเพื่อให้มี
ขวัญกาลังใจในการทางาน จัดอบรมเสริ มความรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 3) ด้านการเผยแผ่
มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไปเผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่เพื่อใช้ในการ
เผยแผ่ 4) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางในการจัดหา
งบประมาณและจัดตั้งทุนสงเคราะห์ 5) ด้านสาธารณูปการ ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผน
จัดหาทุนและบริหารงบประมาณให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ควรมีการทา
กิจ กรรมร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงานราชการและองค์กรอื่น ๆ เช่น การจัดทาโครงการฝึ กอบรมอาชีพ
การดูแลด้านสาธารณสุข เป็นแกนนาในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
คาสาคัญ: การส่งเสริมความเข้มแข็ง, การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ABSTRACT
This study aims to: 1) study and analyze current conditions and contexts
in the administration of monastic affairs in Pattani Province 2) to analyze good
governance principles in strengthening the administration of monastic affairs in the
province Pattani 3) to present guidelines for strengthening the administration of
monastic affairs in Pattani Province using the method of research methodology
Consisting of qualitative research By collecting data from in-depth interviews, key
informants, number of 22 images / persons and specific group discussions of 12
experts and quantitative research by collecting data from a sample of 300 monks in
the Pattani Province Administrative Region. Data were analyzed by descriptive
statistics and inferential statistics.
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The research found that
1. Current conditions and context in the administration of Buddhist monks
in Pattani province have found that the administration based on the discipline
Sangha Association rules Sangha Act And country law. The policy is applied in
practice seriously. By the practitioner performing the task by recognizing the
importance of the public Has a hierarchy Religious education Promote education
management so that monks and novices have the knowledge and ability Encourage
the learning of both Buddhist and Pali Buddhist Scriptures. With the new monk
ordained to study the basic practice in order to be able to apply the principles to
practice correctly Welfare education Promote the construction of schools within
the temple There are allowance and scholarships such as scholarships. Provide
educational equipment to monks, novices and people who lack educational funds
for propagating Buddhism. There is a sermon showing in the temple. Encourage
youth to have moral learning There is support for meditation practice within the
temple. Facilities There is a restoration and development of the temple to maintain
its original status as a Buddhist identity. For public welfare There are both
psychological support by using public welfare principles. And if people suffer from
disaster The monks were also there to help, both in terms of things and for staying
in the temple's place.
2. The use of good governance principles in strengthening the
administration of clergy in Pattani Province The Sangha has linked the activities of
the temple in accordance with the current environment. By integrating in
accordance with the principles of good governance, including 1) administration The
clergy have used various rules. In equal governance And adhering to morality as a
principle. 2) Religious education There are practices based on responsibility first.
Adhere to the moral principles of management to achieve justice Relying on the
principle of participation from many parties 3) welfare education Adhere to moral
principles in the relief At the same time, the principle of participation To allow
Buddhists to participate in 4) the propagation of Buddhism There is a sense of
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responsibility and after the rule of propagation, that the missionaries are
responsible for the actions that have been done. And in the rules of the clergy
Must adhere to the principle of responsibility for what has been done Focus on the
value of the investment budget and 9) public welfare Adhere to moral principles
And must be done with transparency And value By adhering to the principle of
participation from all parties
3. Guidelines for strengthening the administration of monastic affairs in
Pattani province 1) Government administration Must pay attention to the
supervision and management in accordance with the rules and regulations that are
set forth Improve the administrative structure of the Sangha by focusing on
decentralization There is a clear policy setting. 2) Religious education There should
be a thorough education for the novice monks and the householder in the temple
thoroughly. Encourage the teaching of the Dharma Pali to monks and novices
Honoring the teachers of Buddhist Scriptures Divine theology and teachers teaching
morality in order to have morale of work Organizing training for knowledge
enhancement for personnel continuously. 3) Propagation Have a clear policy
Selecting qualified people to perform their duties Organize training to increase
knowledge and skills for those who go out to propagate. Providing budget and
location for use in propagation 4) Education welfare There should be a meeting to
plan and formulate guidelines for the provision of budget and the establishment of
a welfare fund. Should set up a committee to plan, procure funds and manage
budgets appropriately and cost-effectively Participate in helping the poor people
Disaster victims and disadvantaged people should have activities with government
agencies and other organizations such as the preparation of vocational training
programs. Public health care Is a leader in community development together with
various agencies.
Keywords: Management Strengthening, Sangkha Administration.
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1. บทนา
การปกครองของคณะสงฆ์ไทย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมาใน
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้สภาพสังคมเปลี่ยนไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อค่านิ ยมและความเชื่อถือของประชาชน ประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา จึงทาให้
มหาเถรสมาคมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบของการบริหารคณะสงฆ์ให้เข้ากับสถานการณ์
(Boonton Dockthaisong, 2017) การบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีมีปัญหาอุปสรรค
มากมายอันเนื่องมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งจากความไม่สงบภายในพื้นที่ ความแตกต่างในเรื่อง
ของการนับถือศาสนา การขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ นอกจากนี้ยังขาดผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในส่วนของการศาสนศึกษา ขาดแคลนงบประมาณในการ
ดาเนินการ รวมทั้งขาดแคลนบุคลากรในการทางาน ด้านการเผยแผ่ประสบปัญหาความไม่สงบใน
พื้นที่ทาให้ไม่สามารถออกไปเผยแผ่ภายนอกวัดได้ ทั้งยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากคณะสงฆ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสาธารณูปการขาดผู้มีความรู้ความสามารถในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ขาดผู้รู้ในการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อให้คงสภาพเดิมไว้ ส่วนด้านสาธารณสงเคราะห์
ถึงแม้จะมีการจัดทาอยู่เป็นประจา แต่ก็ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินการ
จากปั ญ หาและอุป สรรคในการดาเนิน การบริห ารกิจการคณะสงฆ์ จึง จ าเป็น ต้องหา
แนวทางในการเสริมความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยการนาหลักธรรมาภิบาล ซึ่งถือ
ว่าเป็นแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การนาหลั กธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้นเป็นเรื่องสาคัญ ซึ่งจะส่งผลให้การ
บริหารกิจการคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคง รุ่งเรือง
ของพระพุทธศาสนาต่อไป ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี เพื่อวิเคราะห์ หลักธรรมาภิบาลที่ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี และนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การบริห ารกิจการคณะสงฆ์ในจั งหวัดปัตตานี เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ใ นการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์ให้เกิดความเข้มแข็งและพระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและบริบทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี
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2.2 เพื่อวิเคราะห์หลักธรรมาภิ บาลที่ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี
2.3 เพื่อนาเสนอแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ใน
จังหวัดปัตตานี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ประกอบด้วยการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ของผู้ทรงคุณวุฒิเป็นหลัก เสริมด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดปัตตานี
3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี
จานวน 7 อาเภอ รวมทั้งสิ้น 300 รูป ส่วนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี จานวน 300 รูป
2) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร
และข้าราชการ จ านวนทั้งสิ้ น 22 รู ป /คน และผู้ ทรงคุณวุฒิ ในการสนทนากลุ่ มเฉพาะ (Focus
Group Discussion) ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ นักวิชาการศาสนา ข้าราชการทหาร ตารวจ
จานวนทั้งสิ้น 11 รูป/คน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง การสนทนา
กลุ่ม และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
ทาการทดสอบหาค่าความตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป็นรายข้อ (Index of itemObjective Congruent : IOC) และนาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try-out) กับพระสงฆ์ในจังหวัดพัทลุง
จานวน 30 รูป เพื่อหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(Alpha coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990)
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การขอหนั ง สื อ รั บ รอง จาก
บัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก และผู้ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ ม
เฉพาะจากนั้นทาการนัดวันเวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ และ
ดาเนินการจนครบตามที่กาหนด ส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยดาเนินการขอหนังสือ
รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยถึง เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากพระสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี และดาเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บกลับด้วยตนเอง
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยนา
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ จากนั้นนามาจาแนกเป็นประเด็น
และเรียบเรียงเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์คาให้สัมภาษณ์ของผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context) สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและนาเสนอในรูปของความเรียง สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะ
ผู้วิจั ย น าข้อมูล ที่ได้จากการสนทนากลุ่ มเฉพาะมาจาแนกเป็น ประเด็น และเรียบเรียงประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มเฉพาะตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและนาเสนอข้อมูลในรูปของความเรียง
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์และเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา
(Descriptive Statistics) สาหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและพรรณนาการเสริมสร้าง
ความเข้ม แข็งในการบริ ห ารจั ดการกิจการคณะสงฆ์ในจังหวั ดปัต ตานี สถิติ ที่ใช้ คือ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)

4. สรุปผลการวิจัย
4.1 สภาพปัจจุบันและบริบทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า 1) ด้านการปกครอง คณะสงฆ์ยึดหลักการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
กฎหมายบ้านเมือง มีความยืดหยุ่นในการปกครองโดยการใช้พระคุณมากกว่าพระเดช มีการนา
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นโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติโดยเล็งเห็นความสาคัญกับส่วนรวม
เป็นสาคัญ มีปกครองตามลาดับชั้น มีการแบ่งงานกันทา มี การประชุม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะสงฆ์รวมทั้งมอบหมายให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทางาน 2) ด้านศาสนศึกษา
คณะสงฆ์ส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุและสามเณรมีความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี โดยมีการกาหนดให้พระภิกษุที่บวช
ใหม่จะต้องเรียนข้อวัตรปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อให้สามารถนาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการส่งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภายในวัด เพื่อให้โรงเรียน
ได้มีโอกาสทากิจกรรมร่วมกับทางวัด และจัดให้มีการเรียนพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนรวมถึงการจัด
ให้มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ และสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาเรียนรู้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีการตั้งทุนสงเคราะห์และทุนการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา
มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทาง
การศึกษา 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีการสนับสนุนให้ใช้ศาสนสถานภายในวัดให้เป็นสถานที่ ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ปัญหาอุปสรรคคือ
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ขาดการสนับสนุนงบประมาณและปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่ 5) ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์เน้นให้มีการจัด บริเวณวัดให้สะอาด มีการปลูก
ต้นไม้ให้มากขึ้น เพื่อสร้างความร่มรื่นสาหรับให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ร่มเงาในการพักพิง แต่บางวัด
มีการสร้างสถานที่จ อดรถไว้ร องรับ การท่องเที่ยว พร้ อมจัดทาป้ายบอกความส าคัญของอาคาร
สถานที่ภายในวัด การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัดให้รักษาสภาพแวดล้อมให้คงเดิมไว้ เพื่อ
เป็ น เอกลั กษณ์ทางพระพุทธศาสนา ปั ญหาอุป สรรคที่พบส่ วนใหญ่เกิดจากพระสั งฆาธิการขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดการวางแผน ขาดการจั ดทีมงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ขาดผู้ ให้ การ
สนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสม 6) ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีการสงเคราะห์กัน
เป็นประจา พระสังฆาธิการและคณะสงฆ์จะช่วยเหลือและส่งเสริมเท่าที่กาลังความสามารถจะทาได้
โดยจัดทากันตามศักยภาพของตนเอง มีการร่วมกับคณะสงฆ์บ้าง จัดทาส่วนตัวกันบ้าง และร่วมกับ
พุทธศาสนิกชนบ้าง มีการดาเนินการจัดทาโครงการต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านต่า งๆ เช่น โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเหลือ
เมื่อมีคนเสียชีวิต การจัดอบรมการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในชุมชน เรื่องของการดูแลสุขภาพ
เป็นต้น และหากประชาชนประสบภัยพิบัติ คณะสงฆ์ก็คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของและ
การให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด รวมทั้งมีการระดมทุนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
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4.2 การใช้ห ลั กธรรมาภิบ าลในการเสริมความเข้มแข็ง ในบริห ารกิจการคณะสงฆ์ใ น
จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้ อมปั จ จุบัน โดยบูรณาการให้ ส อดคล้ องกับ หลั กธรรมาภิบาล
ทั้ง 6 หลัก ได้แก่ 1) ด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล คณะสงฆ์มีการปกครองโดยใช้หลัก
นิติธรรม กล่าวคือ มีการใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการปกครองผู้ใต้ปกครองที่อย่างเสมอภาค และยึด
คุณธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
จึงทาให้งานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2) ด้านการศาสนศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
มีการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ยังต้อง
ยึดหลักคุณธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากหลายๆ
ฝ่าย รวมทั้งต้องยึดหลักความคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีการยึดหลักคุณธรรมในการสงเคราะห์
ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และ
หลั ก ความคุ้ม ค่า ทั้ง นี้ เ พื่อให้ ก ารดาเนิ น งานเป็ นไปอย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ในขณะเดีย วกั นก็ ต้อ ง
คานึงถึงหลักนิติธรรม ซึ่งหมายถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาเถรสมาคมด้วย และจะต้อง
กระทาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 4) ด้านการเผยแผ่ตามหลักธรรมาภิบาล มีการยึดหลัก
ความรับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรมในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการกระที่
ได้ทาลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ต้องยึดหลักคุณธรรม เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่มีลักษณะไม่
เหมือนกัน และยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 5) ด้านการ
สาธารณูปการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้กระทาลงไป เน้นความ
คุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ลงทุนไป นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ต้องมีการคานึงถึงกฎระเบียบของ คณะสงฆ์และกฎหมายของรัฐ รวมถึงหลักการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ 6) ด้าน
การสาธารณสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล อั นดับแรกต้องนึกถึงหลั กคุณธรรม เพราะการ
สงเคราะห์นั้นจะต้องทาไปโดยบริสุทธิ์ใจ มีความกรุณาต่อผู้เดือดร้อน จากนั้นต้องคานึงถึงหลักความ
รับผิดชอบและหลักนิติธรรม เพราะสิ่งที่ทาไปเหมาะสม ถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ หรือไม่ และ
ต้องทาด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
4.3 แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี คือ 1) ด้านการปกครอง ต้องให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีกาหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองโดย
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เน้นการกระจายอานาจ มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการแบ่งงานกันทาโดยคัดเลือกคนที่มี
ความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ 2) ด้านการศาสนศึกษา ควรมีการจัดตั้งสานัก
เรียนและจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์สามเณรและคฤหัสถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้มีการเรียนการ
สอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุสามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรม
และครูพระสอนศีลธรรมเพื่อให้มีขวัญกาลังใจในการทางาน โดยการให้ มีตาแหน่งในคณะสงฆ์หรือ
ค่าตอบแทน จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร มีการจัดให้มีครูพระเข้า ไปช่วยสอนศีลธรรมใน
โรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และจั ด สถานที่ ข องวั ด เพื่ อ เป็ น ที่ ส าหรั บ เป็ น การปฏิ บั ติ ธ รรมของ
พุทธศาสนิกชน 3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในส่วนของการจัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนผู้ขาด
แคลนและด้อยโอกาส จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอาคารในสถานศึกษา การจัดตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการ
กาหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไปเผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่เพื่อใช้ในการ
เผยแผ่ ส่งเสริ มให้ พระสงฆ์ผู้ ทาหน้าที่เผยแผ่ ออกไปเผยแผ่ ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา
สถานที่ราชการ เป็นต้น 5) ด้านสาธารณูปการ ควรมีการวางแผนจัดหากองทุน เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ ศาสนสมบัติ มีการประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด มีการดูแลบารุงรักษาเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้
อยู่ในสภาพที่ส มบูร ณ์น่าอยู่อาศัย จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการด้านสาธารณูปการให้มีความ
เรียบร้อยสมบูรณ์ เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน 6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในส่วนที่มีการจัดทาร่วมกับ
คณะสงฆ์ จัดทาด้วยตนเอง หรือการจัดทาร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังควรมี
บทบาทในการส่งเสริมการทากิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่นๆ

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 สภาพปัจจุบันและบริบทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ในจังหวัดปัตตานี พบว่า 1) ด้านการปกครอง คณะสงฆ์ยึดหลักการปกครองตามพระ
ธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎระเบียบ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และ
กฎหมายบ้านเมือง มีความยืดหยุ่นในการปกครองโดยการใช้พระคุณมากกว่าพระเดช มีการนา
นโยบายไปใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติโดยเล็งเห็นความสาคัญกับส่วนรวม
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เป็นสาคัญ มีปกครองตามลาดับชั้น มีการแบ่งงานกันทา มี การประชุมเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ
คณะสงฆ์ ร วมทั้ ง มอบหมายให้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเข้ า มาท างาน สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของ Phrathep Rattanasuthi (Somsak Chotintharo) (2014) เรื่อง“กลยุทธ์การ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า 1) การปกครองคณะสงฆ์ในยุคปัจจุบัน มีการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมนาการปกครองไปพร้อมกับความเจริญและมีกฎหมาย
พระราชบัญญัติ ข้อบังคับระเบียบต่างๆ มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย 2) หลักเกณฑ์การปกครองคณะ
สงฆ์ เป็ น ตามล าดั บ ชั้ น โดยเจ้ า คณะจะดู แ ลปกครองผู้ อ ยู่ใ นเขตปกครองนั้น ๆ โดยปกครอง
ตามลาดับชั้นไปตามลาดับ
2) ด้านการศาสนศึกษา คณะสงฆ์ส่งเสริมในเรื่องของการจัดการศึกษาเพื่อให้พระภิกษุ
และสามเณรมีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี
โดยมี การก าหนดให้ พ ระภิ ก ษุ ที่ บ วชใหม่ จ ะต้อ งเรีย นข้ อวั ต รปฏิบั ติ เ บื้อ งต้ นเพื่ อ ให้ ส ามารถน า
หลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ Phrakrusuwanworakarn
( Phimsap Phutthayano) (2014) เรื่อง“การพัฒนาการจัดการการศาสนศึกษาแผนกธรรมของ
คณะสงฆ์ภาค 1” พบว่า พระสังฆาธิการในทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือกันดี
3) ด้ านการศึกษาสงเคราะห์ คณะสงฆ์ มีการส่ งเสริมการสร้างโรงเรียนไว้ภ ายในวัด
เพื่อให้ โ รงเรี ยนได้มีโ อกาสทากิจกรรมร่ ว มกับ ทางวัด และจัดให้ มีการเรียนพระพุทธศาสนาแก่
นั ก เรี ย นรวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ ช าพระพุ ท ธศาสนาในวั น อาทิ ต ย์ และสนั บ สนุ น ให้
พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ เ ข้ า มาเรี ย นรู้ ห ลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา มี ก ารตั้ ง ทุ น สงเคราะห์ แ ละ
ทุนการศึกษา เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่ภิกษุ สามเณร ศิษย์วัด
และประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการแสดงพระธรรมเทศนาภายในวัด ส่งเสริมให้
เยาวชนมีการเรียนรู้คู่คุณธรรมเพื่อให้สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเผยแผ่ไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้ มีการสนับสนุนให้ใช้ศาสนสถานภายในวัดให้เป็นสถานที่ ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ปัญหาอุปสรรคคือ
ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการสนับสนุน งบประมาณและปัญหาความ
ไม่สงบในพื้นที่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Nettawan Somnam (2017) เรื่อง “บทบาทการเผย
แผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อาเภอจอมบึ ง จังหวัดราชบุ รี ” พบว่า ปัญหาและอุป สรรคคือ
1) การไม่ ค่ อ ยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการที่ พ ระสงฆ์ จ ะเข้ า ไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และ 2) ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรของ คณะสงฆ์เอง รวมทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐที่มี
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5) ด้านสาธารณูปการ คณะสงฆ์มีการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดให้ คงสภาพเดิมเพื่อ
เป็ น เอกลั กษณ์ทางพระพุทธศาสนา ปั ญหาอุป สรรคที่พบส่ วนใหญ่เกิดจากพระสั งฆาธิการขาด
ความรู้ ความเข้าใจ ขาดการวางแผน ขาดการจั ดทีมงานทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ขาดผู้ ให้ การ
สนับสนุนวิธีการจัดการที่เหมาะสม
6) ด้า นการสาธารณะสงเคราะห์ คณะสงฆ์ มีการสงเคราะห์ทั้งทางด้านจิตใจโดยใช้
หลั กธรรมสงเคราะห์ ประชาชน เช่น การแนะนาให้ ประชาชนพระภิกษุส ามเณรได้ปฏิบัติตนให้
เหมาะสมต่อการดูแลสุขภาพ งดเว้นสิ่งของมึนเมาที่เป็นอบายมุข และหากประชาชนประสบภัย
พิบัติ คณะสงฆ์ก็คอยให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านสิ่งของและการให้เข้ามาพักพิงในสถานที่ของวัด
5.2 การใช้ห ลั กธรรมาภิบ าลในการเสริมความเข้มแข็ง ในบริห ารกิจการคณะสงฆ์ใ น
จังหวัดปัตตานี คณะสงฆ์มีการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์
เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้ อมปั จ จุบั น โดยบูรณาการให้ ส อดคล้ องกับ หลั กธรรมาภิ บาล
ทั้ง 6 หลัก ได้แก่
1) ด้านการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล คณะสงฆ์มีการปกครองโดยใช้หลักนิติ
ธรรม กล่าวคือ มีการใช้กฎระเบียบต่างๆ ในการปกครองผู้ใต้ปกครองที่อย่างเสมอภาค และยึด
คุณธรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังยึดหลักความรับผิดชอบและหลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่
จึงทาให้งานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) ด้านการศาสนศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล มีการปฏิบัติห น้าที่โดยยึดหลักความ
รับ ผิดชอบในการจัดการศึกษาเป็น อัน ดับแรก นอกจากนี้ยังต้องยึดหลั กคุณธรรมในการจัดการ
เพื่อให้เกิดความยุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากหลายๆ ฝ่าย รวมทั้งต้องยึดหลักความ
คุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักธรรมาภิบาล ต้องมีการยึดหลักคุณธรรมในการ
สงเคราะห์ ขณะเดียวกันต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่ว ม
กิจกรรม และหลักความคุ้มค่าทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องคานึงถึงหลั กนิติธ รรม ซึ่งหมายถึงกฎระเบียบและข้อบังคับของมหาเถรสมาคมด้ว ย และ
จะต้องกระทาด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
4) ด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล มี ก ารยึ ด หลั ก ความ
รับผิดชอบและหลังหลักนิติธรรมในการเผยแผ่ กล่าวคือ ผู้เผยแผ่ต้องรับผิดชอบต่อการกระที่ได้ทา
ลงไป และอยู่ในกฎระเบียบของคณะสงฆ์ ต้องยึดหลักคุณธรรม เพราะผู้ฟังเป็นผู้ที่มีลักษณะไม่
เหมือนกัน และยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม การบริหารงาน
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ของวัดด้วยหลักการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้การวางแผน
ปฏิบัติงาน การประเมินผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มและ
มีพลังในการทางานร่วมกัน
5) ด้านการสาธารณูปการตามหลักธรรมาภิบาล ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้
กระทาลงไป เน้ นความคุ้มค่าต่องบประมาณที่ได้ล งทุนไป นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงหลักความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องมีการคานึงถึงกฎระเบียบของคณะสงฆ์และกฎหมายของรัฐ รวมถึง
หลักการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยในการวางแผน ตัดสิ นใจและควบคุมดูแลเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย และ
6) ด้ า นการสาธารณสงเคราะห์ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล อั น ดั บ แรกต้ อ งนึ ก ถึ ง หลั ก
คุณธรรม เพราะการสงเคราะห์นั้นจะต้องทาไปโดยบริสุทธิ์ใจ มีความกรุณาต่อผู้เดือดร้อน จากนั้น
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบและหลั ก นิ ติ ธ รรม เพราะสิ่ ง ที่ ท าไปเหมาะสม ถู ก ต้ อ งตาม
กฎระเบียบต่างๆ หรือไม่ และต้องทาด้วยความโปร่งใส และความคุ้มค่า โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม
จากทุกฝ่ าย สอดคล้ องกับการศึกษาของ Phrakhru Rattanakhamaokon (Pramoen
KhemanonTho) (2017) เรื่ อง“การพัฒ นาการบริ ห ารงานตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของวั ดใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า การบริหารงานของวัดด้วยหลักนิติธรรมก็คือ การบริหารงานตามกฎหมาย
ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง การบริหารด้วยหลักความโปร่งใส เป็นกระบวนการทางานและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา บุคลากรและประชาชนทุกคนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ การบริหารด้วยหลักการมีส่วนร่วม เป็นการบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้
การวางแผนปฏิบั ติงาน การประเมิน ผลงานและเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา เพื่อให้ เกิด
ความคิดริเริ่มและมีพลังในการทางานร่วมกัน การบริหารด้วยหลักความคุ้มค่า เป็นการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ ในการดาเนินงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม การปฏิบัติงานต่างๆ
ก็ควรทบทวนปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อผลงานให้มากที่สุด
5.3 แนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในจังหวัด
ปัตตานี 1) ด้านการปกครอง ต้องให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและบริหารจัดการกิจการคณะ
สงฆ์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่มีกาหนดไว้ ปรับปรุงโครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์
ใหม่โดยเน้นการกระจายอานาจและการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการ
แบ่งงาน กันทาโดยคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ สนับสนุน
งบประมาณในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้การบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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2) ด้า นการศาสนศึกษา ควรมีการจัดตั้งสานักเรียนและจัดการศึกษาให้แก่พระสงฆ์
สามเณรและคฤหั สถ์ในวัดอย่างทั่วถึง ส่งเสริ มให้ มีการเรียนการสอนนักธรรม บาลีแก่พระภิกษุ
สามเณร มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สอนปริยัติธรรม เปรียญธรรมและครูพระสอนศีลธรรมเพื่อให้มี
ขวัญกาลังใจในการทางาน โดยการให้ มีตาแหน่งในคณะสงฆ์หรือค่าตอบแทน จัดอบรมเสริมความรู้
ให้แก่บุคลากร มีการจัดให้มีครูพระเข้าไปช่วยสอนศีลธรรมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และจัดสถานที่
ของวัดเพื่อเป็นที่สาหรับเป็นการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
3) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนและกาหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติร่วมกัน ทั้งในส่วนของการจัดตั้งทุนสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรหรือนักเรียนผู้ขาดแคลนและ
ด้อยโอกาส จัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดสร้างอาคารในสถานศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน คัดเลือกผู้มีความรู้
ความสามารถเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความรู้และทักษะแก่ผู้ที่ออกไป
เผยแผ่ จัดหางบประมาณและสถานที่ เพื่อใช้ในการเผยแผ่ ส่งเสริมให้พระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่เผยแผ่
ออกไปเผยแผ่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นต้น
5) ด้ า นสาธารณู ปการ ควรมีก ารวางแผนจั ดหากองทุ น เพื่ อใช้ ในการก่อสร้างและ
ปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติ มีการประชุมเพื่อวางแผนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสมและ
คุ้มค่าที่สุด มีการดูแลบารุงรักษาเสนาสนะของวัดรวมทั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์น่าอยู่อาศัย จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดการด้านสาธารณูปการให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์
เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อการลงทุน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Phra Maha Sanachai
Mahapunyo (2013) เรื่อง“การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในยุคโลกาภิ
วัตน์” พบว่า การบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
รูปแบบการก่อสร้างตามภูมิภาค ตามความเหมาะสม ตามอัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ และต้องคานึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยต่างๆ
6) ด้านสาธารณสงเคราะห์ คณะสงฆ์มีส่ วนร่วมในการช่ว ยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งในส่วนที่มีการจัดทาร่วมกับคณะสงฆ์ จัดทาด้วยตนเอง หรือ
การจัดทาร่วมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ยังควรมีบทบาทในการส่งเสริมการทา
กิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานราชการและองค์กรอื่น ๆ เช่น การจัดทาโครงการฝึกอบรมอาชีพ การ
ดูแลด้านสาธารณสุข เป็นแกนนาในการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
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6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) คณะสงฆ์ควรกาหนดนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาสงเคราะห์แก่พระภิกษุเด็กและ
เยาวชนรวมทั้งประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาแก่ ประชาชนโดย
ใช้อาคารสถานที่ของวัดให้เกิดการสงเคราะห์การศึกษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา
2) คณะสงฆ์ควรมีการกาหนดนโยบายในพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในด้าน
ต่างๆ ของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถสามารถนาไปเผยแผ่ได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ควรมีการจัดหางบประมาณเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรหรือจัดทาสื่อ
ในการเผยแผ่
6.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการควรบริหารจัดการเงินวัดในการจัดเป็น
กองทุ น สนั บ สนุ นด้ านการศึกษาแก่พ ระภิก ษุ สามเณร เยาวชนรอบวัด ที่ขาดแคลนเงิน ทุ น ทาง
การศึ ก ษา และมี ก ารจั ด ตั้ งศู น ย์ เ ด็ ก ก่ อ นเกณฑ์ ใ นวั ด เพื่ อ ฝึ ก อบรมปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็ก
2) ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้วัดแต่ละชุมชนให้เป็น
สถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่ประชาชนและนักเรียน
6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาการจัดการศึกษาสงเคราะห์ของวัดในยุคปฏิรูปการศึกษา
2) ควรมีการศึกษาการเผยแผ่วัฒนธรรมพุทธผ่านกิจกรรมของวัดในจังหวัดปัตตานี
6) ควรมีการศึกษาการจัดการการศาสนาศึกษาของวัดในยุคปฏิรูป
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