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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ระดับทัศนคติของผู้นา
ชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ เปรียบเทียบความแตกต่างของทัศนคติระหว่าง
ผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และภาวะผู้นาที่
พึงประสงค์ ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้นาชุมชนและ
ไวยาวั จ กรในเขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร จ านวน 252 คน จ าแนกตามการแบ่ ง กลุ่ ม เขตพื้ น ที่
แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือในการวิจัยเชิงปริมาณและเก็บ ข้อมูล เชิงคุณภาพด้ว ยแบบสั มภาษณ์
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และการทดสอบรายคู่โ ดยวิธีการหาผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (LSD) และค่าสั มประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการวิจัยสรุปพบว่า 1) ผู้นาชุมชนมี
ทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของ
พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 2) ไวยาวัจกรมีทัศนคติต่อบทบาทของ
พระสั งฆาธิการในการบริ ห ารกิจการคณะสงฆ์และภาวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของพระสั งฆาธิการใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 3) เพศและอายุของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรไม่มีผลต่อทัศนคติ
ที่มีต่อบทบาทของพระสั งฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ แต่การศึกษาและประสบการณ์
ทางานมีผล 4) ผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรมีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ในภาพรวมแตกต่างกัน 5) เพศ อายุ และประสบการณ์ทางาน ของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร
ไม่ มีผ ลต่อ ทั ศนคติที่ มี ต่อ ภาวะผู้ น าที่พึ ง ประสงค์ ของพระสั ง ฆาธิ การในเขตกรุง เทพมหานครแต่
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การศึกษามีผล 6) ผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรมีทัศนคติต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการใน
เขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน และ 7) บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ
ของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ
คาสาคัญ: พระสังฆาธิการ ทัศนคติต่อภาวะผู้นา บทบาทของพระสังฆาธิการ
Abstract
This study aimed to study; 1) the role of Sangha on monastic administration, 2) attitudes
of community leaders and churchwardens towards the desirable leadership traits,
3) to compare the attributes between community leaders and churchwardens on the
role of Sangha’s monastic administration and desirable leadership, and 4) to study of
the relationship between the role of Sangha’s monastic administration and desirable
leadership. The sample group was 252 people (126 community leaders and 126
churchwardens) classified by 6 districts in Bangkok Metropolis.
The research was a quantitative research operated by surveying and qualitative
information by interviewing. The questionnaire was used as a research tools. The
data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test
independent, One-way ANOVA, LSD and Pearson Correlation Coefficient. The results
revealed that: 1) Community leaders had attitudes towards the role of Sangha’s
monastic administration management and desirable leadership traits at the moderate
level, 2) Churchwardens had attitudes towards the role of Sangha’s monastic
administration management and desirable leadership traits at very high level, 3) Sex
and Age of sample group had no affection attitudes towards the role of Sangha’s
monastic administration management but the education background and work
experiences did, 4) Community leaders and Churchwardens had different attitudes
towards the role of Sangha’s monastic administration management, 5) Sex, Age and
work experiences of community leaders and churchwardens had no effect on
attitudes towards desirable leadership traits of Sangha in Bangkok Metropolis but
education has, 6) Community leaders and Churchwardens had no different attitudes
towards desirable leadership traits of Sangha in Bangkok, and 7) Role of Sangha’s
monastic administration management was in a relation with the attitudes of
Community leaders and Churchwardens towards desirable leadership traits of Sangha
in Bangkok Metropolis.
Keywords: Sangha, desirable leadership, role of Sangha
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บทนา
การปกครองคณะสงฆ์ นับตั้งแต่สมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงใช้ระบบการปกครองแบบ
พ่อปกครองลูกประกอบด้วยสันติวิธีธรรมหรือสามัคคีธรรม ให้สิทธิเสรีภาพเสมอกันไม่เลือกชนชั้น
วรรณะ โดยอาศัยการนับอายุพรรษาในการนับระดับชั้นอาวุโส มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขสงฆ์
ทรงเป็นประธานในการตัดสินวินิจฉัยวางกรอบแนวการปกครองคณะสงฆ์ให้อยู่ในรูปแบบที่พระพุทธองค์
ทรงกาหนดไว้ด้วยหลักพระธรรมวินัย ถึงแม้ว่ากาลเวลาจะล่วงเลยไปหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพพาน
ไปแล้ว คณะสงฆ์ในยุคนั้น ๆ ก็ยังยึดถือหลักพระธรรมวินัยเป็นข้อบัญญัติเกณฑ์กาหนดตัดสิน ให้
ดาเนิน ไปด้ ว ยหลั กประชาธิป ไตยโดยยึดหลั กเสี ยงข้างมากเป็นมติเอกฉันท์ กล่าวโดยรวมในสมัย
พุทธกาลนั้นได้กาหนดรูปแบบและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ คือ การบวช พระธรรมวินัย การศึกษา
และการเผยแผ่ พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2541: 6-12) ได้กล่าวว่า ภายหลังจากพุทธ
ปรินิพพานมาแล้ว การปกครองคณะสงฆ์เริ่มต้นด้วยการทาสังคายนาเพื่อรวบรวมพระธรรมวินัยให้เข้า
เป็นหมวดหมู่ และมีการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้
เพื่อป้องกัน มิให้กระจั ดกระจาย ในภายหลั งพุทธกาลไม่นาน คณะสงฆ์เริ่มมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
หลักธรรมวินัยแตกต่างกันไป จนเกิดความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์โดยแบ่งแยกรูปแบบการปกครอง
ออกไปเป็น หลายคณะและอานิสงส์ จากทาสังคายนา ครั้งที่ 3 ทาให้ พระพุทธศาสนามาเผยแผ่ใน
ประเทศไทย ปัจจุบัน การปกครองคณะสงฆ์ มีการพัฒนาการด้านเทคโนโลยี บูรณาการด้วยหลักพุทธ
ธรรมนาการปกครองไปพร้อมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ
มาเกื้อกูลพระธรรมวินัย แนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ์ต้องมีความพร้อมในส่วนของ
วิทยาการด้านการบริหารและการจัดการแบบก้าวหน้ามาช่วยเสริมการบริหารและการปกครองคณะ
สงฆ์ เพราะกิจการคณะสงฆ์บางอย่างอาจอาศัยการบริหารแบบราชการของฝ่ายบ้านเมืองและอาศัย
การบริหารที่คล่องตัวแบบภาคเอกชน แต่หากยังคงยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัย ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ากฎหมายคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน ได้ทาให้การบริหารคณะสงฆ์บางอย่างล่าช้าเพราะยึดติด
ขั้นตอนตามระบบราชการมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการองค์กรสงฆ์นั้นมีกฎหมายเป็น
เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระบบระเบี ย บแบบแผน มี ก ารก าหนดโครงสร้ า งการ
บริหารงานและหน้าที่ภาระรับผิดชอบตามกฎหมาย ซึ่งมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคณะสงฆ์
อยู่โดยตลอดตามความเหมาะสมของบริบททางสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไป (ประกิต บุญมี และคณะ,
2559: 21 - 22) เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปความสาคัญต่อชุมชนก็ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้น การสร้างและ
พัฒ นาคนในชุ มชนกลายเป็ น บทบาทหน้า ที่ส าคัญในสั ง คมไทย เช่น การสนับสนุน ด้านการศึกษา
สถานศึกษาแห่งแรกของคนไทยคือ วัด นอกจากจะเป็นสถานที่สาหรับจั ดการศึกษาแล้ว ในบางครั้ง
วัดก็ถูกจั ดเป็ น สถานที่พยาบาล สถานธนานุ เคราะห์ ส งเคราะห์ ผู้ ยากไร้ สถานที่เพื่อสอนและให้
คาแนะนาวิธีประกอบอาชีพ หรือในบางครั้งหน้าที่ของพระสงฆ์ยังมีบทบาทเสมือนเป็นคนกลางในการ
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ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาครอบครัวให้กับชาวบ้าน จากเหตุผ ลดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้
ว่า ในสังคมไทยมีการยอมรับนับถือพระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์และเป็นผู้เสียสละ
บาเพ็ญตนเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธิ์ใจ และที่สาคัญที่สุด คือ เชื่อว่าพระสงฆ์เป็นผู้มี
สติปั ญญารอบรู้ วิช าการต่าง ๆ เหนือกว่าชาวบ้าน สามารถเป็นที่ปรึกษาแนะนาชาวบ้านในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้ความศรัทธาและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีต่อพระสงฆ์นั้น
ส่งผลให้บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมถูกยกระดับให้สูงขึ้น โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งของพระสงฆ์ตาม
พุทธดารัสของสมเด็จพระบรมศาสดาที่ตรัสกับพระสาวกที่ส่งไปประกาศพระศาสนาว่า ภิกษุทั้งหลาย
เธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งสอดคล้องกับพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2545: 23)
ที่ได้แจกแจงหน้าที่ของพระสงฆ์ไว้ว่า “หน้าที่โดยตรงของพระสงฆ์มีบัญญัติไว้ว่า เป็นผู้ให้ธรรมทาน
คือ การให้ธรรมะเป็นการชี้แจงแนะนาในเรื่องหลักความดีงามหรือการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้ประสบแต่
สิ่งที่ดีงาม สามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นความทุกข์ความขัดข้องต่าง ๆ ของประชาชน”
ผู้วิจั ย ในฐานะที่เป็ น พระสงฆ์ภายใต้สั งกัดพระอารามหลวง จึงสนใจต้องการศึกษาว่าใน
ปัจจุบัน ทัศนคติของกลุ่มผู้นาชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นเสียงจากภายนอก และกลุ่มไวยาวัจกร ซึ่งถือว่าเป็น
เสียงจากภายในนั้น มีความคิดความอ่านและตรรกะของเหตุผลที่จะแสดงออกถึงความพอใจหรือไม่
พอใจต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อจะเป็นดังภาพสะท้อน
ของปัญหาว่ามีมากหรือน้อย และอยู่ในระดับใด อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้
ได้รับรู้ และรั บฟังข้อเสนอแนะจากชุมชนที่ส ะท้อนภาพลักษณ์ภายนอกที่มองมายังศาสนสถานถึง
คุณสมบั ติข องความเป็ น ผู้ น า รวมไปถึ งคนในที่อ ยู่ใกล้ ชิด เคียงคู่กับ ศาสนสถานจากรุ่น สู่ รุ่น การ
แสวงหาแนวทางในการริเริ่มหรือพัฒนาศาสนสถานและชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรืออยู่
ร่ว มกัน ได้เฉกเช่น ดังเก่าก่อนหรื อไม่ ให้ ความสนใจศึกษาในกระบวนการกลยุทธ์ในการพัฒ นาให้
เจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขและความมั่ นคงต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับจนกลายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ของชุมชนแบบยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของ
พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มี
ต่อทัศนคติของภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
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4. เพื่อ เปรี ย บเทีย บความแตกต่ างของทั ศนคติระหว่า งผู้ น าชุ มชนและไวยาวัจ กรที่ มีต่ อ
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ของพระสังฆาธิการ (ทั้ง 6 ด้าน) ตามทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร ที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึง
ประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร (ทั้ง 7 ด้าน)
6. เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะ ที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร จานวน 678 คน จาก 223 ชุมชน
และ 455 วัด ในพื้นที่ 169 แขวง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางของยามาเน่ (Taro Yamane, 1960) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 5 และ
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 252 ราย ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Cluster
Random Sampling) จาแนกตามการแบ่งกลุ่มเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย กลุ่ม
กรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพเหนือ กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่ม
กรุงธนใต้ (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558: ออนไลน์)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการกาหนด
ข้อคาถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยโดยแบ่งออกเป็นแบบสอบถามเชิงปริมาณ 4 ตอน
ได้แก่ 1) คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน และสถานภาพสมรส เป็นคาถามแบบเลือกตอบ (checklist) 2) คาถามเกี่ยวกับ
ทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 3) คาถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อ
ภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อคาถามในตอนที่ 2 และ 3
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) และ 4) ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เป็นคาถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) ประกอบกับการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เชิงคุณภาพ จานวน 13 รายการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
แบบสอบถามเชิงปริมาณให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยนาร่างเครื่องมือไปให้ที่ปรึกษาตรวจสอบ
ความครอบคลุมของข้อคาถาม รวมทั้งความเหมาะสมของการใช้ภาษา และหาคุณภาพเครื่องมือโดย
การน าไปให้ ผู้ เชี่ย วชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความสอดคล้ อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of item - Objective Congruence: IOC) ตามวิธีการ
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ของโรวิเนลลีและแฮมเบิลตัน (Rowinelli and Hambleton, 1977 อ้างถึงใน ปกรณ์ ประจันบาน,
2552: 164) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.0 หากมีข้อใดที่ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ต่ากว่า 0.5 ต้องนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะนาไป
ทดลองใช้ (Try-out) กั บ กลุ่ ม ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น
(Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.99
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จานวน 6 เขต ของกรุงเทพมหานคร
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนาแบบสอบถามมาทาการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
1) สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
2) ทั ศ นคติ ข องผู้ น าชุ ม ชนและไวยาวั จ กรที่ เ ป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งต่ อ บทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ และภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขต
กรุงเทพมหานคร ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีบทบาทในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์และทัศนคติต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ ระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 ระดับมาก 2.50 - 3.49 ระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 ระดับน้อย และ1.00 - 1.49
ระดับน้อยที่สุด
3) การเปรี ยบเทียบทัศนคติระหว่างผู้ นาชุมชนและไวยาวัจกร จาแนกตามข้อมูล ส่ว น
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติ ทดสอบที (t- test) กรณีที่ตัวแปร 2 กลุ่ม และใช้การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีที่มีตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม และเมื่อพบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี
ของการหาผลต่างนัยสาคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)
4) การวิ เคราะห์ ค วามสั มพัน ธ์ระหว่างทัศนคติต่ อบทบาทของพระสั ง ฆาธิก ารในการ
บริหารกิจการคณะสงฆ์และทัศนคติต่อภาวะผู้นาของพระสั งฆาธิการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) ในการทดสอบ
สมมติฐาน แสดงระดับความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีเกณฑ์ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์
และคณะ, 2549)

48

บทความวิจัย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ตุลาคม 2561 – มกราคม 2562)
สรุปผลการวิจัย
ผู้ต อบแบบสอบถาม กลุ่มผู้นาชุมชน จานวน 126 คน เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา รองลงมาเป็นการศึกษา
ในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี มีประสบการณ์ทางานอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี ทัศนคติของผู้นาชุมชนที่
มี ต่ อ บทบาทของพระสั ง ฆาธิ ก ารในการบริ ห ารกิ จ การคณะสงฆ์ จ าแนกเป็ น ด้ า นการปกครอง
ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และ
ด้ า นสาธารณสงเคราะห์ ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา และประสบการณ์ ท างาน
ในภาพรวมมีทัศนคติต่อการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง ทัศนคติของผู้นาชุมชนที่มีต่อภาวะผู้นาของ
พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านคุณลั กษณะของความเป็นผู้ นา มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุ ดรองลงมามีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน
คือ ด้านปัจจัยการบริหารงาน และด้านศาสนพิธี ที่มีทัศนคติอยู่ในระดับ มาก นอกจากนี้ ยังพบว่า
ด้านอื่น ๆ อีก 4 ด้าน มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยที่มีค่ามาก คือ ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการศึกษาอบรม ด้านศาสนวัตถุ และด้านศาสนบุคคล
ผู้ ต อบแบบสอบถามกลุ่ ม ไวยาวั จ กรจ านวน 126 คน เป็ น เพศชายมากกว่ า เพศหญิ ง
ส่ ว นใหญ่ มี อายุ ม ากกว่า 45 ปี ขึ้ น ไป มี การศึ ก ษาอยู่ ในระดั บอนุ ปริ ญญา/ ปริ ญ ญาตรี มากที่ สุ ด
รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษา และมีประสบการณ์ทางานอยู่ระหว่าง 5 - 10 ปี
1. ทัศนคติของไวยาวัจกรที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
โดยสรุป พบว่า ทัศนคติของไวยาวัจกรที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์ ภาพรวม มีทัศนคติต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้ง 6 ด้าน มี
ทัศนคติต่อการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เช่นกัน โดยด้านการปกครอง มีค่าเฉลี่ยสูง ที่สุด รองลงมาเป็น
ด้ า นศาสนศึ ก ษา ด้ า นสาธารณู ป การ ด้ า นเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา ด้ า นสาธารณสงเคราะห์
และการศึ ก ษาสงเคราะห์ ตามล าดั บ ทั ศ นคติ ข องไวยาวั จ กรที่ มี ต่ อ ภาวะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์
ของพระสั ง ฆาธิ ก ารในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ าแนกเป็ น ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ผู้ น า
ด้านศาสนวัตถุ ด้านศาสนบุคคล ด้านศาสนพิธี ด้านการศึกษาอบรม ด้านปัจจัยการบริหารงาน และ
ด้านการบริ ห ารบุ คคล โดยสรุ ป พบว่า ทัศนคติของไวยาวัจกรที่มีต่อภาวะผู้ นาที่พึงประสงค์ของ
พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ภาพรวม มีทัศนคติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ทั ศ นคติ ด้ า น ศาสนบุ ค คล มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด รองลงมาคื อ คุ ณ ลั ก ษณะของความเป็ น ผู้ น า
ด้านปัจจัยการบริหารงาน ด้านศาสนวัตถุ และด้านศาสนพิธี มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ด้านการศึกษาอบรม
และด้านการบริหารงานบุคคล
2. การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติ
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ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
สรุปเป็นรายด้าน มีเพียงด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการที่ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกัน อายุของผู้นา
ชุมชนและไวยาวัจกรต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในภาพรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียงด้านการปกครองเพียงด้านเดี ยวที่
แตกต่าง และเพื่อให้เห็นความแตกต่าง โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ จาแนกเป็นราย
ข้อของด้านการปกครอง สรุ ป ได้ว่า ผู้ นาชุมชนและไวยาวัจกร ที่มีอายุ 25 - 35 ปี มีทัศนคติต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกับกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป
การศึกษาของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปได้ว่า การศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ แตกต่างกับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี
และสูงกว่าระดับปริญญาตรีประสบการณ์ทางานของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรต่างกันมีทัศนคติต่อ
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในภาพรวมแตกต่างกัน โดยประสบการณ์
ทางาน 5 - 10 ปี มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกับ
ประสบการณ์ทางาน 11 - 15 ปี และประสบการณ์ทางาน 11 - 15 ปี ยังมีทัศนคติต่อบทบาทของ
พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกับประสบการณ์ทางานมากกว่า 15 ปี
3. การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการ
ในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีทัศนคติ
ต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
สรุปเป็นรายด้าน มีเพียงด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณูปการ ที่ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกันอายุของผู้นา
ชุ ม ชนและไวยาวั จ กรต่ า งกั น มี ทั ศ นคติ ต่ อ ภาวะผู้ น าที่ พึ ง ประสงค์ ข องพระสั ง ฆาธิ ก าร ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีเพียงด้านปัจจัยการบริหารงาน
เพียงด้านเดียวที่แตกต่าง และเพื่อให้เห็นความแตกต่าง โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่
จาแนกเป็นรายข้อของด้านปัจจัยการบริหารงาน สรุปได้ว่า ผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีอายุ 25 - 35 ปี
และ 36 - 45 ปี มีทัศนคติต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสั งฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกับอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไปการศึกษาของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรต่างกันมีทัศนคติต่อใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ประสบการณ์ทางานของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรต่างกันมีทัศนคติต่อภาวะผู้นา
ที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
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เป็นรายด้าน มีเพียงด้านปัจจัยการบริหารงานและด้านการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกัน ผู้นาชุมชน
และไวยาวัจกรมีทัศนคติต่อภาวะผู้นาที่ พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านศาสนวัตถุ ด้านการศึกษาอบรม และด้าน
ปัจจัยการบริหารงาน ที่ทั้งผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร มีทัศนคติแตกต่างกัน
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจ การคณะสงฆ์และ
ทัศ นคติที่ มี ต่อ ภาวะผู้ น าที่พึ ง ประสงค์ข องพระสั ง ฆาธิ การ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ในภาพรวม
บทบาทของพระสั งฆาธิการในการบริห ารกิจการคณะสงฆ์มีความสั มพันธ์ระดับสู งมากในทิศทาง
เดียวกันกับทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร
5. การวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิง คุณภาพด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก เพื่อเป็นการศึ กษา
ทัศนคติเพิ่มเติมนอกเหนือจากประเด็นข้อคาถามเชิงปริมาณของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกรที่มีต่อภาวะ
ผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
5.1 รู ป แบบและวิธีการปกครองของพระสั งฆาธิก ารที่มีต่อภิ กษุ สามเณร ในความ
ควบคุม โดยยึดถือตามหลักธรรมวินัย แก้ปัญหาและลงโทษตามพระธรรมวินัย รวมถึงมีความโปร่งใส
ในด้านการบริหารจัดการกิจการของวัด โดยสภาพทั่วไปจะเห็นได้ว่ายังปกครองกันได้อย่างไม่ทั่วถึง
5.2 การให้ความสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม สรรหาและพัฒนา
ผู้สอนทางธรรมให้การช่วยเหลือและส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาและส่งเสริมการเรียนการสอน
นักธรรมบาลีแก่พระภิกษุสามเณร ประชาชน และนักเรียน ทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร มี
ทิศทางในทางบวกและเห็นชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมกันระหว่างวัด
กับชุมชนจะเห็นได้ชัด
5.3 การจัดตั้งโรงเรียนทางธรรมหรือทาหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนในการจัดหางบประมาณ
มีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาสงเคราะห์แก่ชุมชน และบุคลากรในวัด เช่น การจัดตั้ง
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือการจัดอบรมด้านการศึกษาทางธรรมแก่เยาวชน มีพึงปฏิบัติให้
เห็นไม่เด่นชัดอย่างเช่นในอดีต
5.4 การเผยแผ่ พระพุทธศาสนามีความชัดเจนและลงไปสู่ ภ าคของชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนโดยผ่านวิธีการเทศนา การฝึกอบรม การจัดหาหนังสือหรือการ
สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมขึ้นภายในวัดโดยมีพระอาจารย์สอนการปฏิบัติธรรมประจาอยู่ ยังพบว่ามีการ
ปฏิบัติอยู่น้อยมาก
5.5 การดูแลสาธารณูปการ สิ่งก่อสร้างภายในวัดและรอบวัด การเอื้อประโยชน์ให้กับ
ชุมชนในทิศทางของการพัฒนาร่วมกันไปกับชุมชน มีประจักษ์ให้เห็น ส่วนใหญ่เน้นไปที่การบูรณะ
ซ่อมแซมมากกว่า
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5.6 การสนับสนุนด้านสาธารณสงเคราะห์ การจัดทาถนนภายในและบริเวณโดยรอบ
รวมถึงการเอื้อและเกื้อกูลให้กับชุมชน ในกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในชุมชน วัดมี
ส่วนสาคัญอย่างมากในชุมชน
5.7 พฤติ ก รรมที่ แ สดงความเป็ น ผู้ น าของพระสั ง ฆาธิ ก าร ควรเป็ น ผู้ น าที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีแนวทางการพัฒนา สร้างความเชื่อมั่น และมีแนวทางการปกครอง
อย่างมีหลักธรรมาภิบาล กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และรับฟังผู้คนในชุมชน มีการบริหารจัดการที่สามารถ
ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
5.8 การบูรณะศาสนวัตถุ มีการดาเนินการอยู่เป็นนิจ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนใน
ระดั บ ที่ ดี ม าก สิ่ ง ใดหรื อ กิ จ อั น ใดที่ ท างวั ด แจ้ ง มา ทางชุ ม ชนยิ น ดี ใ ห้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เป็ น อย่ า งดี
เพียงแต่ศาสนวัตถุบางชิ้น ควรคงรูปเดิมไว้ให้เป็นดังประวัติศาสตร์เอื้อต่อการเรียนรู้
5.9 การให้ความสาคัญกับศาสนบุคคล การให้การอบรม ตักเตือน หรือคัดกรองบุคคล
เพื่อให้เข้ามาศึกษาพระธรรมหรือบวชเรียน ควรมีการคัดกรองผู้ที่จะมาเข้าศึกษาพระธรรมอย่าง
เข้มงวด ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทางธรรม
5.10 การให้ความสาคัญกับศาสนพิธี การดาเนินการเกี่ยวกับศาสนพิธีมีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ สร้างแรงจูงใจ และอานวยความสะดวกให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
พิธีกรรมต่าง ๆ ทางศาสนาได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
5.11 การให้ ความส าคัญกับการศึกษาอบรม มีส ถานที่ให้ การศึกษาอบรมแก่ผู้ คนใน
ชุมชนเรียนร่วมกับพระภิกษุ สามเณร เป็นข้อดีอีกประการทาให้เกิดความใกล้ชิด ไม่แบ่งแยก และยัง
เป็นการแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในด้านต่าง ๆ
5.12 การบริห ารงานของวัด การแบ่งส่ วนงาน การสั่งการ สามารถเลื อกใช้บุคลากร
ตามล าดั บ ความรั บ ผิ ด ชอบและก าหนดแนวทางความร่ ว มมื อ ได้ อ ย่ า งชั ด แจนและเป็ น รู ป ธรรม
การติดต่อประสานงานมีความสะดวกและได้รับความร่วมมือมากขึ้น
5.13 การบริหารงานบุคคล ควรคัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลเข้ามาทางาน เน้นที่ความ
รับผิดชอบในกิจกรรมความร่วมมือที่เหมาะสมและตรงกับศักยภาพ ประกอบกับควรมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานและประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิปรายผล
1. บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ตามทัศนคติของผู้นาชุมชนและ
ไวยาวัจ กร ด้ านการศึกษาสงเคราะห์ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุ ด และเมื่ อเปรียบเทียบระดั บ
ทัศนคติที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
ผู้ ตอบแบบสอบถามมีทั ศนคติ ที่ส อดคล้ องกัน ที่ว่ า การศึก ษาสงเคราะห์ เป็นสิ่ งส าคั ญที่ค วรวาง
แผนการบริหารจัดการให้เหมาะสมและสอดรับกับความต้องการของพื้นที่ ทั้งนี้ในโลกปัจจุบันความ
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ต้องการด้านการศึกษาเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนการดารงชีพ มีอิทธิพลต่อระดับความคิด นาไปสู่ทัศนคติ
ในเชิงบวกที่เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เผชิญตลอดจนการวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสารจากสื่ อ และ
การศึกษายังเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานทางความคิด จะเห็นได้จากปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทัศนคติต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกับผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปริญญา
ตรี และสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษามีส่วนในการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชาติ การศึกษาสงเคราะห์
ถือ เป็ น กิจ ของสงฆ์ ที่จ ะดาเนิ น การเพื่ อ สงเคราะห์ ประชาชนหรือ พระภิก ษุ ส ามเณร หากแต่ก าร
สงเคราะห์สามารถดาเนินการโดยแยกเป็น 2 ลักษณะ 1) การศึกษานอกเหนือจากการศาสนศึกษา
และ 2) การสงเคราะห์ เ กื้ อกูล แก่การศึก ษา สถาบัน การศึกษา สอดคล้ องกับ แนวคิ ดการศึกษา
สงเคราะห์ของ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาสงเคราะห์ที่พระสงฆ์
ดาเนินการ เป็น การจัดการศึกษาที่แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ 1) การกุศลของวัด สงเคราะห์เด็ก
ยากจน มุ่งหมายให้วัดและพระภิกษุในพระศาสนาได้จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา
เพื่อสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของชาติและพระภิกษุสามเณรส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เด็กและเยาวชนได้
เข้าใกล้วัดและได้ศึกษาหลักธรรมทางศาสนา 2) ศูนย์การศึกษาวันอาทิตย์ มีความมุ่งหมายให้วัดและ
พระสงฆ์ให้การศึกษาอบรมปลูกฝังศีล ธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
เป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ใช้วิชาการ ศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ ด้วยหลักธรรม
ของพระศาสนา 3) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มีความมุ่งหมายให้วัดได้ช่วยอบรมบ่มนิสัยเด็ก
ก่อนวัยเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมแต่ยังเด็ก ทั้งเป็นการให้โอกาสวัดและพระสงฆ์ได้ร่วม
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติแต่วัยเด็ก และ 4) การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จัดตั้งขึ้น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรศึกษาเล่าเรียนตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ มี
การศึกษาวิชาปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี หมวดพระธรรมวินัยและศาสนปฏิบัติอีกส่วนหนึ่ง เป็นการ
จัดการศึกษาสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรให้มีการศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญศึกษา ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
ก็เน้นหนักทางวิชาสามัญศึกษา
2. ทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการ ตามทัศนคติของผู้ นาชุมชน
ด้านศาสนบุคคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
มีการตักเตือน ติดตาม และดูแลพฤติกรรมของพระภิกษุ สามเณร เมื่อพบความไม่เหมาะสมหรือเหตุ
อันไม่สมควรเกิดขึ้น กากับควบคุมไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง มีค่ าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งตรงกันข้ามกับ
ทัศนคติของไวยาวัจกร ด้านศาสนบุคคลเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในภาพรวมมีทัศนคติอยู่ในระดับ
มาก จะเห็ น ได้ว่ า เมื่อ พิจ ารณาจากทัศ นคติข องผู้ น าชุ ม ชนซึ่ง ถือ เป็ นมุ มมองจากภายนอก และ
ไวยาวัจกร ซึ่งจัดว่าเป็นมุมมองจากคนในวัด จะเห็ นความแตกต่างทางทัศนคติได้อย่างชัดเจน ด้วย
อิทธิพลจากสื่อประเภทต่าง ๆ ที่ผ่านช่องทางการสื่อสารและกระแสสังคมทุกวันนี้ มีประเด็นหยิบยก
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เรื่ องพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระภิกษุส ามเณรอยู่แทบจะทุกวัน ทั้ง ความประพฤติในวัดและ
นอกวั ด การแสดงออกของทั ศนคติ ข องผู้ น าชุม ชมพึ งกระท าโดยเปิด เผย เพราะไม่ ได้ อยู่ ภ ายใต้
แรงกดดันใดใด การดาเนินงานของชุมชนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ไม่ขึ้นตรงกับวัด ถ้ามีกิจกรรม
ร่วมมือกับวัดก็จะดาเนินการติดต่อประสานเป็นครั้ง ๆ ไป ภาพลักษณ์ของวัดจึงเป็นเพียงการรับผ่าน
ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับ สิ่งที่ไม่เหมาะสมส่วนใหญ่จะเป็นกระแสที่คนนิยมติดตามมากกว่าการยก
ย่อง การได้รับข้อมูลข่าวสารซ้า ๆ อยู่ในเรื่องประเภทเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสงฆ์
ในชุมชนหรือนอกชุมชนที่ห่างไกลออกไป หากแต่ข้อมูลข่าวสารยังสื่อถึงกันได้เพียงแค่นิ้วสัมผัส และก็
กลายเป็นการเฝ้าสังเกตพระภิกษุสงฆ์ของวัดในชุมชน หากแต่ไวยาวัจกรซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของวัด
การจะแสดงทัศนคติในเรื่องใดใดก็ตาม ก็กระทาไปตามสมควรถึงแม้กระทั่งเลือกที่จะไม่กล่าวถึง จะ
เห็นได้จากแบบสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเอง ไวยาวัจกรเลือกตอบในประเด็นบางข้อคาถามและเลือกที่จะ
ไม่ให้ข้อมูลใดใดเลย ประเด็นที่สาคัญอีกประการหนึ่งระบบเครือญาติอุปถัมภ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์
จากพระผู้ใหญ่ที่มีอานาจให้เข้ามาทางานรับผิดชอบอยู่ร่วมกัน ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคานึงถึง การ
สอบถามข้อมูลในเชิงลึกอาจเป็นพฤติกรรมที่ไม่ทาให้เกิดความไว้วางใจ หรือที่เรี ยกว่า หลอกถาม
เกรงว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนจะทราบข้อมูลที่ผู้วิจัยได้รับมาว่ามาจากตนเอง ทาให้เกิดการระแวง ความ
จ าเป็ น ในการหาเลี้ ย งชี พ ยั ง คงมี ใ ห้ เ ห็ น กั บ ฆราวาสที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลภายในวั ด จะได้ เ ห็ น ว่ า
ไวยาวัจกรก็ยังแสดงทัศนคติว่าควรมีการส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร สามารถทาหน้าที่อบรมและ
ถ่ายทอดจริย ธรรมคาสอนธรรมะแก่ประชาชนได้บ้าง ด้ว ยไม่รู้ส าเหตุว่า พระสงฆ์ห รือสามเณรที่
จาพรรษาอยู่ในวัดนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับไวยาวัจกรเหล่านั้น ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ง ตาม
ทัศนคติของไวยาวัจกร คือ ด้านการบริหารงานบุ คคล มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาทางานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
และมีการจัดกิจกรรมหรือการจัดประชุมอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ข้อที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ
เพราะว่า การคัดเลือกบุคคลเข้ามาทางาน ส่ว นใหญ่ก็เป็นญาติโยมของไวยาวัจกร การแสดงทัศนคติ
เชิงเรียกร้องให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้หรือจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ก็เป็นการกระทาที่ดู
เหมือนว่าเอื้อเฟื้อให้กันและกันทั้งสิ้น จะเห็นได้จากการไปวัดตามเทศกาลหรือในวันสาคัญทางศาสนา
ร้านขายของภายในวัดก็เป็นระบบเครือญาติกันทั้งนั้น ราคาก็สมเหตุสมผลกันไป นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ก็ร าคาสู ง แม้กระทั่ งคนกันเองที่พูดภาษาไทยก็ยังราคานักท่องเที่ยว ภาพลั กษณ์ที่เห็ นกลายเป็น
กลุ่มคนระบบเครือญาติเข้าถือครองกิจการทางวัด โดยวัดจะมีผลประโยชน์แก่บุคคลใดหรือไม่นั้ น
ผู้วิจัยได้แต่ตั้งเป็นสังเกตและเสนอแนะเพื่องานวิจัยต่อไป
3. ข้อมูลเชิงคุณภาพ (บทสัมภาษณ์) ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร จะ
เห็นได้ว่า ประเด็นข้อคาถามสัมภาษณ์ทั้ง 13 ข้อ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้นาชุมชนในฐานะมุมมองจาก
ภายนอกและไวยาวัจกรในฐานะมุมมองจากภายใน ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้นาชุมชนจะยินดีและ
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แสดงทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ในสภาวะตรง
ตามประสบการณ์ที่ได้ประสบมาทั้งจากข้อมูลที่ได้ จากคนในชุมชน จากการทากิจกรรมร่วมกันกับวัด
และการประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของวัดหรือแม้กระทั่งพระสังฆาธิการ ตลอดจนผู้มีอานาจ
สู ง สุ ด ในการตั ด สิ น ใจ แต่ ก็ ยั ง มี บ างประเด็ น ที่ ข้ อ ค าถามเชิ ง ปริ ม าณไม่ ไ ด้ รั บ ค าตอบ ข้ อ สั ง เกต
ประกอบการให้ข้อมูลเชิงปริมาณอีกประการหนึ่ง ผู้ วิจัย พบว่า ภาพลักษณ์ที่ปรากฏผ่านสื่อประเภท
ต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ด้วย
วิธีการต่าง ๆ รวมถึงการเล่าสู่กันฟังทั้งในประเด็นที่ได้รับโดยส่งและปรุงแต่งตามนานาทัศนะของ
แต่ละบุคคล มีผลอย่างยิ่งต่อทั ศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งในส่วน
คาตอบของบทสัมภาษณ์นี้นั้น มีการแสดงภาวะอารมณ์และความรู้สึกคละเคล้าเจือปนอยู่ด้วย ทั้งสิ่งที่
ได้รับ เป็น ประสบการณ์ตรงกับตนเองและประสบการณ์ทางอ้อมผ่านบุคคลที่คุ้นเคยหรือรอบข้าง
การสื่อสารผ่านสื่อเปรีย บการกระทาแบบซ้า ๆ และตอกย้า ๆ อยู่ที่การกระทาหรือพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม ในแง่มุมของสื่ อ อาจเป็นการขายข่าวและเพิ่มกระแสการตอบรับความสนใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แต่หากผู้รับฟังสารมีวุฒิภาวะและการศึกษาไม่เหมาะสมกับข่าวสารที่ได้รับ การคิดแบบ
มีวิจารณญาณก็จะทาให้ข้อเท็จจริงนั้นบิดเบือน และมองแต่ในภาพรวมซึ่งแท้ที่จริงเป็นเพียงกลุ่มน้อย
สาหรับ เพศสภาพแห่ งสงฆ์ที่ละเมิดกฎเกณฑ์ข้อบังคับเหล่านั้น หากเปรียบเทียบยังศาสนสถานที่
ผู้วิจัยสังกัดอยู่จะพบว่า วัดก็เป็นส่วนหนึ่งในชุมชน วัดเป็นศูนย์รวมทั้งทางโลกและทางธรรม ความไว้
เนื้อเชื่อใจในตัวบุคคลของวัดก็ยังมีอยู่ในเห็น ความเสมอภาคในการปกครองก็กระทาอย่างเท่าเทียม
และปลู กฝั งการรู้จั กหน้ าที่ของตนเอง การปฏิบัติธ รรมเพื่อฝึ กจิตให้ ตนเองและถ่ายทอดไปยังคน
รอบข้าง ผ่านสถานศึกษาในชุมชน ผ่านผู้นาชุมชน และกาหนดเป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัด หากมีสงฆ์
รูปใดละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับแห่งสงฆ์ มีการร้องเรียนต่อพฤติกรรม ก็จะว่ากล่าว
ตักเตือนประกอบเหตุผลและกาหนดบทลงโทษอย่างชัดเจน รวมถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นาแห่งสงฆ์ก็มี
ความชัดเจน กล้าคิด กล้าตัดสินใจ คัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งถือว่าเป็น
ทุนเดิมของชุมชน กล่าวคือ บุคคลในชุมชนจากเพศฆราวาสก็มาบวชเรียนจนครองเพศแห่งสงฆ์มา
จนถึงปัจจุบัน อีกทั้งความคุ้นเคยกับเจ้าอาวาสหรือผู้นาคนก่อน กลายเป็นสัมพันธภาพระดับเครือข่าย
เชิงเครือญาติ สอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของ Steven Vago (1989) ที่ประยุกต์
ผ่านการศึกษาความสัมพันธ์วัดกับชุมชน ดารงศักดิ์ มีสุนทร (2556: 98 - 101) เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างวัดกับชุมชน กรณีศึกษา วัดนามสมมติกับชุมชนนามสมติ จังหวัดกาญจนบุรี และสามารถอยู่
ร่วมกับชุมชนได้อย่างเกื้อกูลเป็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน ซึ่งเป็นการแบ่งระดับความสัมพันธ์
ทั้งทางทัศนคติ พฤติกรรม บทบาท ระหว่างสมาชิกในชุมชน และปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ได้แก่
ความเป็นเครือญาติเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นปัจเจกบุคคล จาแนกเป็นประเด็นแห่งภาพลักษณ์และ
ความสามารถในการคลี่คลายข้อโต้แย้งต่าง ๆ ได้ และประเด็นแห่ งความเห็นคนดั้งเดิมในชุมชน
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ถือเป็นทุนทางสังคมที่ได้รับแรงศรัทธาได้ง่ายเพราะเกิดและเติบโตที่ชุมชนแห่งนี้ หรือกล่าวได้อย่าง
ชัดเจนว่า ภาพลักษณ์และการเป็นคนดั้งเดิมในชุมชนของพระสงฆ์ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้าน เป็นตัวชี้วัดความสัมพันธ์ว่าดีหรือไม่ เนื่องจากพระสงฆ์
ถือเป็นทรัพยากรหลักที่จะมีศักยภาพต่อการขับเคลื่อนความเจริญต่าง ๆ ให้แก่วัด แต่ในทางกลับกัน
หากพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติในทางมิชอบก็ยิ่งขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงต่อแรงศรัทธาของคน
ในชุมชน ต่อไปอีกด้วย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในงานวิจัย
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการศึกษา เพื่อป้องกัน แก้ปัญหา และพัฒนา ดังนี้
1. ทัศนคติที่มีต่อบทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
1.1 ควรให้ความสาคัญกับการติดตามการทางานในแต่ละขั้นตอนและทั่วถึงครอบคลุม
การบริหารจัดการของวัดและระหว่างวัดกับชุมชนเปิดรับและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือภาคเอกชน ในการสนับสนุนและ/หรือดาเนินการสร้างสาธารณะประโยชน์
1.2 ควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การศึ ก ษาทางธรรม การสอบนั ก ธรรม สอบบาลี
ให้ทุนการศึกษา จัดหาผู้สนับสนุนด้านปัจจัย เงินทุน และอุปกรณ์เพื่อเป็นส่วนเสริมการศึกษาให้กับ
พระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ประชาชนทั่วไป และเยาวชน
1.3 ควรเพิ่มช่องทางในการสื่อสารทางธรรม เผยแผ่การจัดบรรยายทางธรรมผ่านทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุชุมชนศึกษาสภาพ สถานการณ์ และความต้องการในสิ่งจาเป็นสาหรับวัด
และชุมชน เพื่อนามากาหนดเป็นแผนการจัดระบบสาธารณูปโภค
2. ทัศนคติที่มีต่อภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร
2.1 ควรส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ รู้แนวทางของการพัฒนาเพื่อ
ความเจริญและความเป็นกฎระเบียบเรียบร้อยให้ความสาคัญและดารงไว้ซึ่งความเป็นรูปธรรมแห่ง
วัตถุเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน ศรัทธาในสถานที่ดังเช่นแต่ก่อนที่ว่าวัดว่าเป็นแหล่งที่พึ่งทางใจ
2.2 ควรส่งเสริมให้พระภิกษุ สามเณร มีบทบาทและหน้าที่ดังผู้สอน อบรมและถ่ายทอด
จริยธรรมคาสอนธรรมะแก่ประชาชน ในขณะเดียวกันควรมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริ มให้มีการอบรมจริ ยธรรม และการบาเพ็ญกรรมฐานแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชน
ผู้สนใจทั่วไป ให้อานวยความสะดวกแก่ผู้ กระทากิจกรรม และให้ความร่ว มมือกับหน่ว ยงาน เพื่อ
ประกอบกิจแห่งการศาสนา ประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมหรือการจัดประชุมอบรมเพื่อเป็นการส่งเสริม
พัฒนาความรู้ มีการแต่งตั้งบุคคล จัดหางบประมาณที่ใช้ดาเนินการประชุมชี้แจง และการกาหนด
แนวทางในการร่วมมือและขอความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานภายนอก
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาสถานภาพ สถานการณ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์การเป็นผู้นา รวมถึง
การเปรียบเทียบภาวะผู้นาที่พึงประสงค์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของผู้นาชุมชนและไวยาวัจกร
ด้วยการกาหนดกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้น
2. การสั มภาษณ์ผู้ ตอบแบบสอบถาม ควรมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันในระหว่างการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพระหว่างผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้สัมภาษณ์ ควรจัดสถานที่ให้อยู่ในสภาวะปิด
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