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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2) เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่ ว นบุคคล
3) เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ ในอาเภอเมือง
จั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ จ านวน 300 รู ป จากพระสงฆ์ ทั้ ง หมด 1,205 รู ป โดยใช้ สู ต รการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.713 เป็นคาถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
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สั ง คมศาสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-Test) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบว่า
1) การบริหารด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้าน
การวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอานวยการ และด้านการ
ควบคุม ตามลาดับ
2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุ รี จาแนกตามข้อมูลส่ ว นบุคคล
พบว่า พระสงฆ์ที่ มีอายุ วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อ
การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน จึ งปฏิเสธสมมติฐ านที่ตั้งไว้ ส่ วนพระสงฆ์ที่ มีพรรษา,วุฒิ การศึกษาเปรียญธรรม
ต่างกัน ความคิดเห็นต่อ การบริ หารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกัน มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย
3) ปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนโยบายการเผยแผ่ ให้
สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการขาดการฝึกฝนทักษะในการทาหน้าที่เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการขาดการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เติม 4) พระสังฆาธิการขาดการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5) พระสังฆาธิการขาดการติดตามและ
ตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่ ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการวางแผน
โยบายการเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการควรมีการฝึกฝนทักษะใน
การท าหน้ าที่เ ผยแผ่ พระพุทธศาสนา 3) พระสั ง ฆาธิ การควรมี การสรรหาบุ ค ลากรเพิ่ ม เติ ม
4) พระสังฆาธิการควรมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5)พระสังฆาธิ
การควรมีการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่
คาสาคัญ: การบริหารจัดการ, การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1. To study Buddhism dissemination
management of administrative monks at Muang District, Cholburi Province, 2. To
compare peoples’ opinions towards the Buddhism dissemination of administrative
monks at Muang District, Cholburi Province and 3. To study problems, obstacles
and proposal for Buddhism dissemination management of administrative monks at
Muang District, Cholburi Province
Methodology was the mixed methods; The quantitative research collected
data by survey method from 300 samples derived from populations of 1,205
monks using Taro Yamane’s formula with opened and closed - end questionnaires
that had reliability value at 0.713, analyzed data with descriptive statistics :
frequency, percentile, mean and SD, standard deviation, t-test and F-test. The
qualitative research collected data from 10 key informants, interviewing with
structured in-depth-interviewing scripts and analyzed data by descriptive
interpretation.
Findings were as follows:
1. Management of Buddhism propagation Monks-samples’ opinions pinions
towards the Buddhism dissemination of administrative monks at Muang District,
Cholburi Province by overall were at a high levels and each aspect was also at high
level; planning, organizing, staffing, and directing and controlling were also at high
level consecutively.
2. Monks’ opinions comparison about the Buddhism dissemination
of Administrative monks at Muang District, Chonburi Province, classified by personal
factors finding that monks with different ages,Dhamma and formal educational
levels, did not have different opinions toward Buddhism dissemination of
administrative monks at Muang District, Cholburi Province, denying the set
hypothesis. Monks with different ordained age, Pail educational levels had different
opinions toward Buddhism dissemination of administrative monks with statistical
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the signified level at 0.05 accepting the set hypothesis.
3. Problems, obstacles of Buddhism dissemination management of
administered monks at Muang District, Chonburi Province were that
1) Administrative monks lacked planning to comply with the administrative monks
duties, 2) Administrative monks lacked training in preparation to be Buddhism
disseminators, 3)Administrative monks should recruit more personnel
4) Administrative monks should coordinate with involved state and private agencies
and 5) Administrative monks should follow-up and evaluation of Buddhism
disseminators.
Keywords: Management, the Buddhism Propagation.

1. บทนา
วัดในพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจิตใจ และเป็ นที่พึ่งทางใจของ
ประชาชนโดยทั่วไป (Anuwat Krasang, 2015) ดังนั้นสถาบันศาสนาต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาท
ของตัวเองให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะดารงสถานะความเป็นผู้นาทางด้านจิตวิญญาณ
ของมนุษย์เหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา (Office The Board of Directors National Education,
2001 : 15-22) ปัจจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีกุศโลบายในการเผยแผ่ได้หลายวิธี อาทิ การ
ปฏิบัติตนให้น่าเลื่อมใสของพระสงฆ์ การเป็นผู้รอบรู้ในหลักธรรมะ เป็นกระบวนการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนหันมาเข้าวัด ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา(Phrakhupechadammavijit (Jittarakorn
Aphivaro,2015)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ พบว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายัง ขาดแคลนพระสงฆ์ที่มี
ความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ธรรมะอย่างแท้จริง ด้านการจัดการ ปัจจุบันเน้นในรูปแบบการ
เทศน์ หรือการบรรยายภาคทฤษฎีเป็นหลัก แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ที่เป็นรูปธรรม ทาให้
การเผยแผ่ธรรมะในจังหวัดชลบุรียังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของผู้ฟังอย่างแท้จริง
จากสภาพปั ญ หาดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในอดีตและปัจจุบัน พระสงฆ์ได้รับความ
เป็นผู้นาทางจิตวิญญาณอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องง่ายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าไปในชุมชนให้เป็น
รู ป ธรรมอย่ า งจริ ง จั ง ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทราบวิธีการบริหารจัดการด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ตลอดจนทาให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในการเผยแผ่ของพระสงฆ์ อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการใน
อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อศึ กษาเปรี ย บเทีย บการบริห ารจั ดการด้ านการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

3. วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ก าหนดขอบเขตเนื้ อ หาโดยสั ง เคราะห์ จ ากกรอบแนวคิ ด /แนวทฤษฎี ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
อ านวยการ ด้ า นการควบคุ ม (Phratammagosajan (Bprayoon Tammajito),2006) โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังนี้ ตัวแปรต้น ได้แก่ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาทาง
เปรียญธรรม วุฒิการศึกษาสายสามัญ ตัวแปรตาม คือ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ด้านการอานวยการ ด้านการควบคุม ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ พระสงฆ์ ในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจานวน
1,205 รูป (Office of the Secretary Primate District Chonburi Province, 2016) ขอบเขต
ด้านพื้นที่ พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้คือ พื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ในอาเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงสารวจ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากพระสงฆ์ ในอาเภอเมือง
จั ง หวั ด ชลบุ รี ได้ จ านวน 300 รู ป จากพระสงฆ์ ทั้ ง หมด 1,205 รู ป โดยใช้ สู ต รการค านวณ
กลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับอยู่ที่ 0.713 เป็นคาถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า เฉลี่ ย
และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
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ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 10 รูป/คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาเชิงพรรณนา

4. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
4.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ มีอายุร ะหว่า ง 41-50 ปี คิด เป็ นร้ อยละ 32.67
ผู้มีอายุพรรษา 11 – 20 พรรษา คิดเป็นร้อยละ 26.67 ผู้มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอก คิดเป็นร้อย
ละ 73.00 ผู้ ไ ม่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเปรี ย ญธรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.33 ผู้ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสามั ญ
ชั้นปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.00
4.2 ระดั บ ความคิ ด เห็ น ของพระสงฆ์ ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการอานวยการ และด้านการควบคุม
4.3 ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ ที่ต่อการบริหารจัดการด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จาแนกตามปัจจัยส่ ว นบุคคล
พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม การศึกษาสามัญ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการ
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
พระสงฆ์ที่ มี วุฒิ ก ารศึ กษาเปรี ย ญธรรมต่า งกัน มีค วามคิ ดเห็ นต่ อ การบริ ห ารจั ดการ
ด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการในอาเภอเมือง จั งหวัดชลบุ รี โดยภาพรวม
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
4.4 ปั ญ หา อุ ป สรรค การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบว่า 1) พระสังฆาธิการขาดการวางแผนการเผยแผ่
ให้สอดคล้องกับงานวิจัยของพระสังฆาธิการ 2) พระสังฆาธิการขาดการฝึกทักษะในการทาหน้าที่เผย
แผ่พระพุทธศาสนา 3) พระสังฆาธิการขาดการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เติม 4) พระสังฆาธิการขาดการ
ประสานงานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานของภาครั ฐ และเอกชน 5) พระสั ง ฆาธิ การขาดการติด ตาม
และตรวจสอบพระสงฆ์ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่ ข้อเสนอแนะ พบว่า 1) พระสังฆาธิการควรมีการ
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วางแผนโยบายการเผยแผ่ ให้สอดคล้องงานของพระสังฆาธิการ 2) ควรมีการฝึกฝนทักษะในการทา
หน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา 3)ควรมีการสรรหาบุคลากรเพิ่ม เติม 4) พระสังฆาธิการควรมีการ
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน 5) ควรมีการติดตามและตรวจสอบพระสงฆ์
ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่

5. อภิปรายผลการวิจัย
5.1 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ“การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ” โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ า น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากทุ ก ด้ า น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Wattana
honlawakprayoon, (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดท่าซุง ใน
อาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ”ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านมีประเด็นที่จะนามาอภิบายได้ดังนี้
1) ด้านการวางแผน ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสั ง ฆาธิ การในอาเภอเมือง จั ง หวัด ชลบุ รี ในด้า นการ
วางแผน อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrusantithammapirat, (2014) ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการปกครองคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15”
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก
2) ด้านการจัดองค์กร ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการจั ด
องค์กร อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Phrakhrupreechathammawijit, (2015)
ได้ ศึก ษาวิจั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ดการเผยแผ่ พระพุ ทธศาสนาของพระสั งฆาธิ การ จั งหวั ด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า อยู่ในระดับมาก
3) ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการ
บริ ห ารงานบุ ค คล อยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Phrakhrupaladsongsak
khantawero, (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนต่อการบริหารวัดปากน้า
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4) ด้านการอานวยการ ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
ด้า นการเผยแผ่ พระพุ ท ธศาสนาของพระสั งฆาธิ ก ารในอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี ในด้ า นการ
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อานวยการ อยู่ ในระดับ แสดงให้เห็นว่า พระสั งฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีการจัด
บุคลากรด้านการเผยแผ่ มีการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของ
ภาครั ฐ และในโรงเรี ย นของวั ด เพื่ อ รั ก ษาวั ฒ นธรรมในประเพณี ต่ า งๆ ในวั น ส าคั ญ ทาง
พระพุ ท ธศาสนาเอาไว้ แ ละจะต้ อ งให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในท้ อ งถิ่ น ด้ ว ย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ PhraMahaKrisda Krittisobhano (Saelee), (2015) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ ง “การสร้ า งความปองดองสมานฉั น ท์ ด้ ว ยการขั บ เคลื่ อ นโครงการหมู่ บ้ า นศี ล 5 จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุ ธ ยา” ผลการวิจั ยพบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเน้นการประสานงาน
ระหว่าง วัด บ้าน และชุมชน (บวร) อยู่ในระดับมาก
5) ด้านการควบคุม ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในด้านการควบคุม
อยู่ในระดับ มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ Phrakhrupreechathammawijit (Jittarakorn
Aphivaro), (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิ
การ จังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
5.2 ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อ “การบริหารจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” จาแนกตามสมมุติฐาน
พระสงฆ์ ที่ มี อายุ ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phra Mongkhon Thitamongkalo (Sangkharat).
(2010) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกาลังใจของพระสงฆ์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
: ศึกษาเฉพาะกรณีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 15” ผลการวิจัย
พบว่า ไม่พบความแตกต่าง จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
พระสงฆ์ ที่ มี พรรษา ต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phra Maha Pariwat teetawariyo. (2010) ที่
ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มี ต่อการบริหารจัดการวัดตามหลักธรมาภิบาล :
กรณีศึกษาวัดในเขตอาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมไม่ต่างกัน
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษานักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่าง

วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์

37

กัน จึงปฏิเสธสมมติฐ าน ซึ่ง สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของ Phra Thawatchai Jarutammo
(Srisuk), (2010) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : กรณีศึกษาวัดในอาเภอ
หนองแซง จังหวัดสระบุรี พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษาเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทั้งสิ้น 0.05 จึงยอมรับสมมติที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
Phra-athikanwarit Ratanapanyo (Pansawat) (2016) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “บทบาทในการ
เผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ใ นอาเภอปากท่อ จั ง หวัดราชบุ รี ” ผลการวิจัย พบว่า โดย
ภาพรวม แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
พระสงฆ์ที่มี วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรีโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่จั้งไว้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Phraataikan ManatPaññavaddhano
(Ngoesawat), (2012). ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ด้าน
การเผยแผ่ ของพระสังฆาธิการ ในอาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
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6. องค์ความรู้จากการวิจัย
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้
การบริหาจัดการด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระสังฆาธิการในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1.ด้านการวางแผน
-การวางแผนโยบายและได้ปฏิบัติงานจริงตามแผน
นโยบายของวัด
-การพาที ม งานไปทั ศ นะศึ ก ษาเพื่ อ หาความรู้
เพิ่มเติมแล้วนาความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้
-เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ปฏิบัติตามแผนที่
กาหนดไว้

3.ด้านการบริหารงานบุคคล
-การสนับสนุน และพัฒนาให้ทีมงานให้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่
-การจัดหาวิทยากรมาให้ความรู้แก่ทีมงาน

2.ด้านการจัดองค์กร
-การจั ดที มท างานด้า นการเผยแผ่ ให้ เป็ นไปตาม
นโยบาย
-การแบ่งหน้าที่ให้พระภิกษุและสามเณรและ
เครื่องมืออุปกรณ์

4.ด้านการอานวยการ
-การปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ
-การจั ด ท าแผนเพื่ อ ท าการ ตรวจสอบของสื่ อ
ต่างๆ เพื่อใช้ในการเผยแผ่

5.ด้านการควบคุม
-การติดตามตรวจสอบผู้ทาหน้าที่และดูแลระบบข้อมูลสื่อสารสนเทศให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของทางหน่วยงาน และมีการให้กาลังใจแก่ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

แผนภาพที่ 6.1 องค์ความรู้จากการวิจัย
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จากแผนภาพที่ 6.1 พบว่ า การบริ ห ารจั ด การด้ า นการเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา
ในอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
1) ด้านการวางแผน
ควรมีการวางแผนงานและนโยบายต่างๆ ให้ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
ให้ ได้ปฏิบัติงานจริงตามแผนนโยบายงานของพระสังฆาธิการ ทั้ง 6 ด้านให้ส อดคล้ องกับสังคม
ในปัจจุบั น ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวโดยมีแผนปฏิบัติการประจาปีและควรมีการวางแผนพา
ทีมงานไปทัศนะศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมแล้วนาความรู้นั้น มาประยุกต์ใช้ และเมื่อเกิดปัญหา
และอุปสรรคได้ปฏิบัติตามแผนที่กาหนดไว้
2) ด้านการจัดองค์กร
ควรมีการจัดทีมทางานด้านการเผยแผ่ให้เป็นไปตามนโยบายโดยมีการแบ่งหน้าที่
ให้ พ ระภิ ก ษุ แ ละสามเณรให้ มี ค วามชั ด เจนและควรจั ด หาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเผยแผ่
และควรมีก ารพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถของพระภิ กษุ ส ามเณรผู้ ทาหน้า ที่ ในด้า นการใช้ สื่ อ
ออนไลน์เพื่อให้ทันตามยุคสมัยของสังคมในปัจจุบันในการดาเนินงานเผยแผ่เชิงรุกและเชิงรับ
3) ด้านการบริหารงานบุคคล
ควรมีการสรรหาคัดกรองและแต่งตั้งบุคลากรใหม่เพื่อเข้ารับหน้าที่อย่างเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและควรมีการสนับสนุน และพัฒนาให้ทีมงานให้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่ โดยมีการจั ดหาวิทยากรมาให้ ความรู้แก่ทีมงานและพระสังฆาธิการ
ควรมี ก ารสั่ ง การให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาในวั น ส าคั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนา
ทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ อย่างต่อเนื่อง
4) ด้านการอานวยการ
ควรมีการจัดทาสื่อด้านการเผยแผ่สาหรับใช้ในการสอนนักเรียน และประชาชนทั่วไป
อย่างมีประสิทธิภาพและควรมีการสร้างเครือข่าย จัดทีมงาน และติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายแบบ
มีส่วนร่วมกับหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชนเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
5) ด้านการควบคุม
ควรมีการกากับการดูแลและติดตามการทาหน้าที่และให้มีการรายงานผลการทางาน
เป็นระยะและควรมีการให้กาลังใจแก่ผู้ทาหน้าที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป
1) พระสั ง ฆาธิ ก ารควรมี ก ารวางแผนในการจั ด โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเผยแผ่
เป็นคณะบุคคล ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดชลบุรี
ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
2) พระสังฆาธิการควรกาหนดวิสัยทัศน์และพันธ์ กิจเพื่อการจัดองค์การเพื่อส่งเสริม
การเผยแผ่ และมีการสนับสนุนในการฝึกอบรมบุคลากรพัฒนาองค์ความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อให้มา
เป็นพระวิทยากรในรุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง
3) พระสั งฆาธิการมีการควรส่งเสริมแนวทางการบริหารงานบุคคลด้านการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนาทั้ ง เชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจในหลั ก การค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง
4) พระสั งฆาธิการมีการควรการประสานงานประชาสั มพัน ธ์แบบมีส่ วนร่ว มกัน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสนใจและหันกลับเข้ามาวัดฟังธรรมะ และปฏิบัติธรรม
ทุกวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง
5) พระสังฆาธิการ ควรมีการควบคุมดูแลการเผยแผ่ของคณะสงฆ์ให้ตั้งอยู่กฎระเบียบ
พิจารณา ความดีความชอบแก่บุคลากรผู้ทาคุณประโยชน์ด้วยการเผยแผ่ดีเด่นในจังหวัดชลบุรี ทุกปี
7.2 ข้อเสนอเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริห ารจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุ คโลกาภิวัตน์
ในจังหวัดชลบุรี” โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหาอุปสรรค ในการบริหาร
จัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในจังหวัดชลบุรี ครั้งต่อไป
2) ควรศึกษาวิจัยด้าน“การบริห ารการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาของพระสั งฆาธิการ
ในยุคโลกาภิวัตน์ในจังหวัดชลบุรี”
3) ควรศึกษาวิจั ยด้า น“การบริ ห ารจัด การวัดเพื่อเป็ น วั ดพัฒ นาตั ว อย่ างในจั ง หวั ด
ชลบุรี”
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