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ทฤษฎี สภาพปัจจุบันปัญหาของสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส (๒) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาส และ(๓) เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
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ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาของสมรรถนะการบริหารงานปกครอง ขาดการ
วางแผนและโครงสร้างการบริหาร ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ขาดการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการปกครอง ขาดความยุติธรรม ขาดความร่วมมือของบุคลากร ผู้บริหารขาดความรัดกุมใน
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง มี ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ ๑ ส่วนนา ส่วนที่ ๒ การนารูปแบบไปใช้ และส่วนที่ ๓ กระบวนการการบริหารงานปกครอง
การตรวจสอบรูปแบบมีความเหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง
ของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
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Abstract
This article is a part of a dissertation entitled “A Model of
Competency Development in Sangha Administration of Temple Abbots” :
Objectives (1) To study theoretical concepts. The present situation of the
problem of the administrative capacity of the abbot (2) to develop the model of
the administrative development of the abbot and (3) to examine the model of
the development of administrative capacity of the abbot. Priest Abbot Use a
hybrid methodology. The research found that : Current situation of problems of
administrative performance. Lack of planning and management structure Lack of
management knowledge Lack of participation in administration. Lack of justice
Lack of cooperation of personnel Executives lack the support to help each other.
And lack of technology knowledge for communication. The development of a
model for the development of administrative management competencies is
divided into three parts: Part 1, Part 2, Implementation, and Part 3. Formal
examination is appropriate for the development of the administrative capacity of
the abbot.
Keywords: Capacity Development, Administration, Abbot
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๑. บทนา
การปกครองคณะสงฆ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙ ทรงปรับปรุง
คณะสงฆ์มาเป็นลาดับ โดยในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จากระบบเก่าสู่ระบบใหม่
ด้านศาสนา โดยได้โปรดให้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การปฏิบัติพระธรรมวินัยให้สอดคล้องกับการปกครองบ้านเมือง
สภาพปัจจุบันปัญหาของสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาส ขาดการวางแผนและโครงสร้างการบริหาร ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ขาดการ
มี ส่ วนร่ วมในการบริหารการปกครอง ขาดความยุ ติ ธรรม ขาดความร่ วมมื อของบุ คลากร ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานเกิดความล่าช้า ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณ สนับสนุนการบริหารงานปกครอง และยังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสาร
ทาให้มองเห็นถึงสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ในศรรตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นจาเป็นต้องมี
การให้ความรู้ การฝึกอบรม และการพัฒนาแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อให้รู้เท่าทันกับ
สังคมในปัจจุบัน ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติและ
พระพุทธศาสนา

๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎี สภาพปัจจุบันปัญหาของสมรรถนะการบริหารงาน
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
๒.๒ เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิ
การระดับเจ้าอาวาส
๒.๓ เพื่อตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส

๓. วิธีการดาเนินงาน
เป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Research Method) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี สภาพปัจจุบันปัญหาของสมรรถนะการบริหารงาน
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส โดยการ ๑) การศึกษาตารา เอกสาร บทความวิชาการ
สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ ๒) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน ๑๐ รูป ด้วย
การเลือกเจาะจง (Purposive Selection)
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๑) ยกร่างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
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สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๒) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน ๑๐
รูป/คน ด้วยการเลือกเจาะจง (Purposive Selection)
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๑) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Seminar) เชิงคุณภาพ ๒) ตรวจสอบโดย
การตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) เชิงปริมาณ ๓) แก้ไขปรับปรุงและตรวจสอบรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ วัดในทั่วประเทศไทย จานวน ๓๙,๔๒๑๓ รูป โดย
มีพระสังฆาธิการรับดับเจ้าอาวาส เป็นผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ที่ได้จากการ
กาหนดโดยการเปิดตารางทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๔
ในระดับความเชื่อมั่น ๙๕%
ความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ได้จานวน ๓๙๖ รูป และผู้วิจัยได้ทาการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) ดังนี้ กาหนดเขตการปกครองคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค แบ่งประชากรตาม
จังหวัดในแต่ละเขต กาหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละจังหวัด โดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ ตาม
สัดส่วน ทาการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
๔. ผลการวิจัย
๔.๑ สภาพปัจจุบันปัญหาในการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส พบว่า ขาดการวางแผนหรือโครงสร้างการบริหาร ขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหาร ขาด
การมีส่วนร่วมในการบริหารการปกครอง ขาดความยุติธรรม ขาดความร่ว มมือของบุคลากร ขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานเกิดความล่าช้า ผู้บริหารขาดความรัดกุมในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ขาดงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานปกครอง ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสาร
๔.๒ การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส พบว่า
ส่วนที่ ๑ ส่วนนา ประกอบด้วย ๑) หลักการการบริหารงานปกครอง ๒) วัตถุประสงค์
การบริหารงานปกครอง ๓) สภาพแวดล้อมของพระสังฆาธิการ มีรายละเอียด ดังนี้
๑) หลักการการบริหารงานปกครอง คือ
(๑) ทาให้พระสังฆาธิการมีการบริหารงานปกครองอย่างเป็นระบบ
๓

สุทธนู ศรีไสย, สถิติประยุกตสาหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์, กรุงเทพฯ: คณะครุ
ศาสตรจุฬาลง-กรณมหาวิทยาลัย,(๒๕๕๑).
๔
บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยทางการวัดผลและประเมินผล, กรุงเทพมหานคร : สุวีรยิ า
สาส์น, ๒๕๔๕.
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(๒) ทาให้การบริหารงานปกครองพระสังฆาธิการมีคุณภาพ
๒) วัตถุประสงค์การบริหารงานปกครอง คือ
(๑) เพื่อให้พระสังฆาธิการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) เพื่อให้พระสังฆาธิการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานการบริหารงานปกครอง
(๓) เพื่อให้พระสังฆาธิการมีความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่ดี
๓) สภาพแวดล้อมการบริหารงานปกครอง
(๑) สภาพแวดล้อมด้านสถานที่ สะอาด เป็นระเบียบ สงบ
(๒) สภาพแวดล้อมด้านบุคคล
(๓) สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรม พิธีกรรม
ส่วนที่ ๒ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง ประกอบด้วย ๑)
องค์ประกอบสมรรถนะ ๒) วิธีการพัฒนาสมรรถนะ และ ๓) องค์ประกอบการบริหารงานปกครอง มี
รายละเอียด ดังนี้
๑) องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารงานปกครอง มี ๓ ข้อย่อย ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ มีความรู้พื้นฐานการบริหารงานปกครองเป็นอย่างดี มีความรู้ใน
โครงสร้างของพระสังฆาธิการ และมีความรู้ในการดูแลรักษาศรัทธาญาติโยม
(๒) ด้านทักษะ ความสามารถในการบริหารเป็นทีม ทักษะในการวางแผนพัฒนา
ของพระสังฆาธิการ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการบริหารปกครอง และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานปกครอง
(๓) ด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เป็นต้นแบบที่ดีกับหมู่คณะ บุคลิกภาพ
เสงี่ยม สงบ สง่างาม เป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งกาย วาจา ใจ เป็นผู้ที่ คิดดี ทาดี และรู้จัก
ผ่อนปรนตามสถานการณ์บรรลุผลตามเป้าหมาย
๒) วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง มีข้อ ๓ ข้อย่อย ได้แก่
(๑) การศึกษา ส่งเสริมให้เรียนปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี ส่งเสริมให้
ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศด้านการบริหารงานปกครอง
(๒) การฝึกอบรม มีการจัดอบรมพระสังฆาธิการในหลักการบริหารงานปกครอง
และมีการฝึกการทางานเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเป็นผู้นา
(๓) การพั ฒนา พั ฒนาวั ดแบบบู รณการ โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมของวัดให้
สอดคล้องกับกิจกรรมคณะสงฆ์ ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และมี
การพัฒนาบุคลิกภาพของพระสังฆาธิการ
๓) องค์ประกอบการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส มี ๕ ข้อ
ย่อย ได้แก่
(๑) การวางแผน มีการวางแผนที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีการวางแผนให้
สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนดไว้ และมีการวางแผนการบริหารงานปกครองอย่างเป็นระบบ

สมสวย เจริญใจธนะกุล และคณะ

~ ๒๓๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๒) การจั ด องค์ การ โครงสร้ า งของการบริ หารมี การแบ่ ง หน้ า ที่ ฝ่ า ยต่ า งๆ
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เล็งถึงผลประโยชน์ของคณะสงฆ์ มี ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ
ผู้อื่น พร้อมที่จะรับความสาเร็จและความล้มเหลวร่วมกัน องค์การควรมีวัฒนธรรมการทางานเน้น
คุณภาพ มีส่วนร่วมในการจัดองค์การ ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์การมีความก้าวหน้าอย่างเหมาะสม
(๓) การจัดบุคลากร แบ่งหน้าที่ต่างๆให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน จัดบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน มีการกาหนดภาระงานให้แก่บุคลากรอย่างชัดเจนและตรงต่อความสามารถ มี
ส่วนในการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดงความสามาถได้
อย่างเต็มที่
(๔) การประสานงาน ประสานความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ ในชุมชน มีส่ วนร่วม
และให้ความสนับสนุน ควรมี การประสานที่มี คุณภาพ และชัดเจน มีการประสานงานสั่งการให้
บุคลากรปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีการประสานงานด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
(๕) การควบคุม มอบหมายงานโดยติดตามผล สังเกตและบันทึกผลกิจกรรมตาม
แบบที่กาหนด มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ ให้อิสระในการปฏิบัติงาน และมีการควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
ส่ วนที่ ๓ การน ารู ปแบบไปใช้ ในการพั ฒนาสมรรถนะการบริ หารงานปกครอง
ประกอบด้วย ๑) การเตรียมการดาเนินการ ๒) การดาเนินงาน ๓) ติดตาม/ประเมินผล
๔.๓ ผลการตรวจสอบ และนาเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงาน
ปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า องค์ ป ระกอบสมรรถนะการบริ หารงานปกครอง อยู่ ในระดั บ มาก ได้ แก่ ๑) ด้ า นคุ ณ
ลั กษณะเฉพาะส่ ว นบุ คคล ๒) ด้ า นความรู้ ๓) ด้ า นทั กษะ รองลงมาเป็ น องค์ ป ระกอบการ
บริหารงานปกครอง ได้แก่ ๑) การประสานงาน ๒) การจัดองค์การ ๓) การจัดบุคลากร ๔) การ
วางแผน ๕) การควบคุม และวิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง ได้แก่ ๑) การพัฒนา
๒) การฝึกอบรม ๓) การศึกษา ตามลาดับ
๕. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาเสนอองค์ความรู้ใหม่จากผลการวิจัยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ได้รูปแบบเป็น C A P Model มี
รายละเอียด ดังนี้
C = Competency องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารงานปกครอง มี ๓ ข้อ ได้แก่
๑) ด้านคุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล (Personal Attributes-A)
๒) ด้านความรู้ (Knowledge)
๓) ด้านทักษะ (Skill)
A = Administration องค์ประกอบการบริหารงานปกครองมี ๕ ข้อ ได้แก่

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

~ ๒๓๖ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑) การประสานงาน (Coordinating)
๒) การจัดองค์การ (Organizing)
๓) การจัดบุคลากร (Staffing)
๔) การวางแผน (Planning)
๕) การควบคุม (Control)
P = Process วิธีการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครอง มีข้อ ๓ ข้อ ได้แก่
๑) การพัฒนา (Development)
๒) การฝึกอบรม (Training)
๓) การศึกษา (Education)
ดังแสดงในภาพที่ ๑ ดังนี้

ภาพที่ ๑ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารงานปกครองของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส “CAP Model”
ที่มา : นางสาวสมสวย เจริญใจธนะกุล (ผู้วิจัย), ๒๕๕๙.
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