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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขต															

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขต										

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามอายุ	พรรษา	วุฒิการศึกษาทางโลก	วุฒิการศึกษาทางธรรม	วุฒิการศึกษาทางบาลี		

3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา	

สังกัดมหานิกาย	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	141	รูป	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	และด�าเนินการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(key	informant	interview)	ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	(Purposive	sampling)	ซึ่งบุคล	

ดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารและมีข้อมูลในเรื่องศึกษาที่ท�าการศึกษา	จ�านวน	5	รูปซึ่งผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์และ

รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม	มาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 สถิติที่ใช	้								

ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าที	(t-test)	ค่าเอฟ	(F-test)	พบความแตกต่าง

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ในกรณีท่ีมีนัยส�าคัญทางสถิติจะใช้วิธีการของ	 Fisher’s	 Least							

Significant	 Difference	 (LSD)	 ผลการวิจัยพบว่า1)	 บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขต											

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	อยูร่ะดบัมากทกุด้านใน	5	องค์ประกอบ	ด้านคุณธรรมจรยิธรรมมรีะดบัของการปฏบิตัมิากทีสุ่ด	

รองลงมา	 คือ	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	 และการเลือกตั้ง	 2)	 ผลการเปรียบเทียบ	 บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริม																										

วิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	จ�าแนกตามอายุ	พรรษา	วุฒิการศึกษาทางโลก	วุฒิการศึกษา

ทางธรรม	วุฒิการศึกษาทางบาลี	ทั้ง	 5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านการส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย	 การส่งเสริมการเลือกต้ัง	 และวิถีประชาธิปไตยในหัวข้อนี้	 พบว่า	 อายุ	 พรรษา	 มีบทบาทส่งเสริม																							

วิถีประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน	 ส่วนการศึกษาทางโลก	 การศึกษาแผนกธรรม	 และบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริม								

วิถีประชาธิปไตย	พบว่า	มีระดับที่ไม่แตกต่างกัน	3)	แนวทางการพัฒนา	บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย	

พบว่า	 (1)	 ด้านส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 พระสังฆาธิการควรจะให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของวัดหรือมีการ														

แสดงธรรมส่ังสอน	 ละใช้ธรรมะเพ่ือแก้ปัญหาภายในชุมชน	 และส่งเสริมให้พระธรรมทูตท้ังในและต่างประเทศมาเผยแพร่												

หลักธรรมแก่ประชาชน	(2)	ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย	พระสังฆาธิการต้องส่งเสริมประชาชนในชุมชนให้สามัคคีกัน

รับฟังความคดิเหน็ต่อการปกครองในระบอบประชาธปิไตย	(3)	ด้านการส่งเสรมิการเลอืกตัง้พระสงัฆาธกิารต้องวางตวัเป็นกลาง

ส่งเสริมให้ประชาชนใช้สติปัญญา	 พิจารณาการเลือกตั้ง	 โดยน�าหลักธรรมมาเป็นเครื่องประกอบในการตัดสินใจพิจารณาด้วย			

บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
ในชุมชนเขตอ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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หลักคุณธรรมจริยธรรมในบุคคลที่จะเข้ามาท�างานเพื่อประชาชน	 (4)	 ด้านวิถีประชาธิปไตยพระสังฆาธิการต้องติดตามข่าวสาร	

สนับสนุนการท�างานร่วมกันพัฒนาระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน	รับฟังเหตุผลพร้อมเดใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการ

พัฒนาประชาธิปไตย	เคารพสิทธิและหน้าที่ของตนที่พึ่งมีต่อประชาธิปไตยในฐานะประชาชน

ค�าส�าคัญ :	การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย,	ประชาชนในชุมชน

ABSTRACT
	 This	research	aims	to	1)	study	the	roles	of	leading	abbot	to	support	the	way	of	democracy	of	the	

people	in	the	municiparity,	Nakhon	Ratchasima	Province,	2)	comparethe	roles	of	leading	abbot	to	support	

the	way	of	democracy	in	the	municiparity,	Nakhon	Ratchasima	Province	categorized	by	age,	monk	year,	

educational	degree	before	monkhood,	educational	degree	after	monkhood	and	Pali	educational	degree,		

3)	study	the	way	to	develop	the	role	of	leading	abbot	to	support	the	way	of	democracy	in	the	municiparity,	

Nakhon	Ratchasima	Province.	Sample	group	used	in	this	research	is	141	leading	abbots	under	monk	group	

administrative	area	of	Mueang	District,	Nakhon	Ratchasima	Province,	MahaNikai,	year	201.	Using	purposive	

sampling	and	interviewing	for	5	monks.	The	tool	used	to	collect	data	is	questionnaires	and	5	level	rating	

scales.	Statistic	used	to	analyze	data	is	frequency,	percentage,	average,	standard	deviation,	t-test,	F-test.								

If	 found	statistical	 significance	difference,	will	 test	 the	difference	 in	pairs	using	Fisher’s	Least	Significant	

Difference	(LSD)	method.

	 Research	result	is	found	that	:

	 1.	 Study	result	of	the	5	aspects	of	the	roles	of	leading	abbot	to	support	the	way	of	democracy	in	

the	community	of	Mueang	District,	Nakhon	Ratchasima	Province	are	 that	 they	are	all	 in	 a	much	 level.												

The	most	practice	is	moral	aspect,	next	is	democratic	way	and	election	respectively.

	 2.	 Comparing	result	of	the	5	aspects	of	the	roles	of	leading	abbot	to	support	the	way	of	democracy	

in	the	community	of	Mueang	District,	Nakhon	Ratchasima	Province	divided	by	age,	monk	year,	educational	

degree	before	monkhood,	educational	degree	after	monkhood	and	Bali	educational	degree	 is	 that	age,	

monk	year	have	different	roles	to	support	democratic	way.	However,	study	before	monkhood,	study	after	

monkhood	and	Bali	study	do	not	have	different	way	to	support	democracy.

	 3.	 The	way	to	develop	the	roles	of	leading	abbot	to	support	the	way	of	democracy	in	the	community	

of	Mueang	District,	Nakhon	Ratchasima	Province	are	that	1)	for	moral	support	aspect,	leading	abbots	must	

promote	 voice	 over	 the	 line	 to	 preach	 and	 solve	 problems	 in	 the	 community	 and	 promote	 Buddhist										

missionaries	both	domestic	and	internal	to	spread	Dharma	to	people.	2)	For	democratic	governing	aspect,	

leading	 abbots	must	 support	 people	 in	 the	 community	 to	 harmonize	 and	 open	 for	 comment	 related									

democratic	 governing.	 3)	 For	 election	 support	 aspect,	 leading	 abbots	must	 be	 neutral	 and	 encourage									

people	 to	 be	 conscious,	 use	 Dharma	 as	 a	 tool	 for	 election	 and	with	moral	 to	work	 for	 people.	 For																		

democratic	way,	leading	abbots	must	follow	up	news	and	work	together	to	develop,	open	up	to	other’s	

comments,	agree	with	the	change	to	develop	democracy	and	realize	the	right	and	duty	they	should	have	

toward	people’s	democracy.

Keywords :	Support	Demmocratic	way,	People	in	the	Municiparity
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บทน�า
	 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบนัทีม่คีวามเกีย่วพนักับสงัคม

ไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน	

สถาบันพระพุทธศาสนาซึ่งมีศาสนทายาทคือพระภิกษุสงฆ	์				

เป ็นตัวแทนท�าหน้าที่ถ ่ายทอดหลักธรรมค�าสอนให้แก ่

ประชาชนได้น�าไปปฏิบัติ	ขณะเดียวกันก็ด�ารงอยู่ในฐานะผู้น�า

ชาวพุทธในสังคมท�าให้พระสงฆ์และวัดมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต							

ของชุมชนเพราะวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ	

ศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ	 แนะน�าสั่งสอนให้ประชาชน									

ตั้งอยู่ในความดี	 อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี	 สอนวิธี

ด�าเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ	 (พระธรรมปิฎก	

[ป.อ.ปยุตฺโต],	2538,น.57)

	 อริสโตเติล	 (Aristotle)	 กล่าวว่า	 ประชาธิปไตยคือ								

แบบการปกครองท่ีถือมติปวงชนเป็นใหญ่	 อ�านาจสูงสุดอยู่ใน

มือของประชาชนทั้งหมด	 (กมล	 สมวิเชียร,	 2520,	 น.	 2)	

สอดคล้องกับแนวคิดของนายแพทย์ประเวศ	 วะสี	 ที่กล่าวว่า	

ประชาธิปไตย	 คือ	 การลดอ�านาจรัฐ	 หัวใจของประชาธิปไตย	

คือการลดอ�านาจรัฐและเพิ่มอ�านาจประชาชน	 (กระทรวง

ศกึษาธิการ,	2535,	น.	62)	เราควรหนัมาส่งเสริมประชาธปิไตย

ให้ประชาชนมีความรู้กันมากขึ้น	 ซึ่งจุดเด่นของสังคมไทยของ

เรานั้นส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและปัจจุบันชีวิตการ

เป็นอยู่ก็ต่างจากอดีตซึ่งเสาหลักของสังคมที่คอยขัดเกลา

เยาวชนและประชาชนคือ	บ้าน	วัด	โรงเรียน	บ้านหรือชุมชน	

โรงเรียน	และวัดท�ากิจกรรม	คนหรือประชาชนก็จะไปร่วมกัน

ท�ากจิกรรมในองค์กรนัน้ๆโดยโรงเรยีนมคีรู	วดัมพีระ	บ้านมคีน

หรือประชาชน	 ซึ่งต่างก็มีความสัมพันธ์กันในทางกิจกรรม								

โดยมพีระเป็นผูค้อยชีแ้นะและให้ค�าปรกึษาแนะน�าให้ด�ารงชวีติ

อย่างมเีหตผุลและรูทั้นข่าวสารและเหตุการณ์เคารพสทิธหิน้าที่

และเสรีภาพของผู้อืน่ให้ความเสมอภาคแก่ทกุคนโดยเท่าเทยีม

กันมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนมีความคิดเป็นของตนเอง	

และกล้าแสดงความคิดเห็นที่ถูกต้องมีความรับผิดชอบในการ	

ก	ระท�าของตน	เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมเคารพ

การอยู่ร่วมกันร่วมปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ก่อนการตัดสินใจ	 ถ้อยทีถ้อยอาศัยและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา

ด้วยสันติวิธียอมรับเสียงข้างมาก	 และเคารพเสียงข้างน้อย

(กระทรวงศึกษาธิการ,		2535,	น.9-14)

	 ดงัน้ัน	วดัจงึมบีทบาทในสงัคมไทยอย่างมาก	วดัเป็นทัง้

สถานทีด่�าเนินกจิการในหมู่ของพระสงฆ์และเป็นทีซ่ึง่ประกอบ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชน	การศึกษา	การปฏิบัติธรรม	

การเผยแผ่สั่งสอนประชาชน	 จากการปฏิบัติกิจหน้าที่และ

ด�าเนินกิจการเหล่านี้	 วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของสังคม								

เป็นที่รวมจิตใจของประชาชน	 ท�าหน้าที่ทางศาสนา	 ทางการ

ศึกษา	ทางวัฒนธรรม	และทางสังคมโดยตรง	(พระธรรมปิฎก								

ปยุตฺโต,	2537,	น.3)พระสงฆ์จึงเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความส�าคัญ

และส่วนช่วยในการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เพื่อให้

สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรือง	 ก้าวหน้า	 และมีความมั่นคง									

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริม	

วถิปีระชาธปิไตยในชมุชนเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสีมา

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ								

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จ�าแนกตามอายุ	 พรรษา	 วุฒิการศึกษาทางโลก	

วุฒิการศึกษาทางธรรม	วุฒิการศึกษาทางบาลี		

	 3.	 เพื่ อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทพระ																	

สังฆา	 ธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขต					

อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	

 ความส�าคัญของการวิจัย

	 1.	 เจ้าคณะอ�าเภอสามารถน�าผลงานวิจัยไปก�าหนด

เป็นกิจกรรมเพื่อด�าเนินการในเขตอ�าเภออื่นๆได้

	 2.	 เจ้าอาวาสพระสังฆาธิการ	 สามารถน�าไปเป็น

ประโยชน์ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนให้เกิด

ประโยชน์ในชุมชนได้

 ขอบเขตของการวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาศึกษา	 บทบาทพระสังฆาธิการ

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูล											

เชงิปรมิาณ	และข้อมลูเชงิคณุภาพโดยการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลู	

แบ่งการศึกษา	เป็น	2	ขั้นตอนดังนี้

	 ข้ันตอนที่	 1	 ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ											

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 1.	 ประชากรที่ศึกษา

	 	 ประชากร	ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ	พระสังฆาธิการ

ระดับเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอเมือง	

จงัหวดันครราชสมีา	สงักดัมหานกิาย	คอืจาก	21	ต�าบล	จ�านวน	

141	วัด	



73   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.1 (January - April 2016) วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)

	 2.	 กลุ่มตัวอย่าง

	 	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พระสังฆาธิการในเขตการ

ปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัด									

มหานิกาย	 ประจ�าปี	 2556	 จาก	 141	 วัด	 จ�านวน	 141	 รูป		

(ข้อมูลพ้ืนฐานคณะสงฆ์	 อ�าเภอเมืองนครราชสีมา,	 2556,												

น.3,	29)

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาท

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขต

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 5ด้าน	 คือ	 ด้าน												

ส่งเสริมการศึกษา	 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเลือกต้ัง	

ด้านวถิปีระชาธปิไตยตลอดจนศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง	จงึได้

น�าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และประมวลเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิจัย	น�าเสนอได้ดังภาพต่อไปนี้

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีการด�าเนินการวิจัย

ตามล�าดับขั้นตอนการศึกษา	ออกเป็น	2	ขั้นตอนดังนี้

	 ข้ันตอนที่	 1	 ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ												

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 วิธีด�าเนินการวิจัยในขั้นที่	 1	 เป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบ	

การวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 คือ	

พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ	์

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 สังกัดมหานิกาย	 คือ	 จาก	

21ต�าบลมี	 141	 วัด	 มี	 (ข้อมูลพื้นฐานคณะสงฆ์	 อ�าเภอเมือง

นครราชสมีา,	2556,	น.3,	29)	กลุม่ตัวอย่าง	คอื	พระสังฆาธกิาร	

ระดับเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์อ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	สังกัดมหานิกาย	ประจ�าปี	2556	จ�านวน	

141	รูป	โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง

ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดในการวิจัย

  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม

สถานภาพพระสังฆาธิการ 

จ�าแนกเป็น 

1.	 อายุ

2.	 พรรษา

3.	 การศึกาาทางโลก

4.	 การศึกษาแผนกธรรม

5.	 การศึกษาแผนกบาลี

บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตยในชุมชนเขตอ�าเภอเมือง

จังหวัดนครราชสีมา

1.	 ด้านส่งเสริมการการศึกษา

2.	 ด้านส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม

3.	 ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย

4.	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง

5.	 ด้านวิถีประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการระดับเจ้า

อาวาสต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา
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	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม	

เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	ได้แก่	อาย	ุพรรษา	

การศึกษาทางโลก	 การศึกษาทางธรรม	 การศึกษาทางบาล	ี						

เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	scale)	

มี	5	ระดับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	การทดสอบค่า	

(f-test)	 ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน									

(One-Way	Analysis	of	Variance)	หรือ	F-test	และหากพบ

ความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติจะทดสอบความ									

แตกต่างเป็นรายคูใ่นกรณีทีมี่นัยส�าคัญทางสถติิจะใช้วธิกีารของ	

Fisher’s	Least	Significant	Difference	(LSD)

	 ขั้นตอนท่ี	 2	 ศึกษาหาแนวทางการพัฒนาบทบาท									

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน											

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 ผู้ให้ข้อมูลเป็นพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่สังกัด

มหานิกาย	 ทรงคุณวุฒิในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	

ประกอบไปด้วยคือ	 1)	 พระสังฆาธิการต�าบลจอหอ	 จ�านวน									

1	 รูป	 2)	 พระสังฆาธิการต�าบลหนองจะบก-ปรุใหญ่	 จ�านวน								

1	 รูป	 3)	 พระสังฆาธิการต�าบลหัวทะเล	 จ�านวน	 1	 รูป																				

4)	 พระสังฆาธิการต�าบลในเมืองเขต	 6	 จ�านวน	 1	 รูป																					

5)	พระสังฆาธิการต�าบลโคกกรวด	จ�านวน	1	รูป	โดยการเลือก

แบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 รวมจ�านวน	 5	 รูป											

ในการสัมภาษณ์การสร้างแบบสัมภาษณ์	 โดยคัดเลือก															

ผลวิเคราะห์บทบาทพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสต่อ

ประชาธิปไตยในชุมชนจากตอนที่	 1	 ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด											

3	 ข้อ	 ของแต่ละด้านเป็นจ�านวน	 15	 ข้อ	 เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล							

เสนอแนะแนวทางการพัฒนาบทบาทพระสังฆาธิการระดับ							

เจ้าอาวาสต่อการส่งเสรมิวถีิประชาธิปไตยในชมุชน	ครอบคลมุ

ทุกด้าน	 และจะได้ทราบว่าแต่ละด้านมีแนวทางการพัฒนา								

มากน้อยแตกต่างกันอย่างไร

	 การวเิคราะห์ข้อมลู	ในการสมัภาษณ์แนวทางการพฒันา

บทบาทพระสังฆาธิการที่มีต่อประชาธิปไตยในชุมชน	 อ�าเภอ

เมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา													

(Content	Analysis)	

ผลการวิจัย
	 ผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า	 กลุ ่ม

ตัวอย่างพระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง	 51	 พรรษา		

ขึ้นไป	ร้อยละ	41.8	รองลงมาอายุ	21-30	พรรษาร้อยละ	30.5	

การศึกษาทางโลก	พระสังฆาธิการส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ	

ปริญญาตรี	 ร้อยละ	 38.3	 วุฒิการศึกษาแผนกธรรมนักธรรม							

ชั้นเอก	 ร ้อยละ	 92.9	 วุฒิการศึกษาแผนกบาลีไม ่เป ็น													

เปรียญธรรมร้อยละ	70.2

	 2.	 ผลการศึกษาระดับบทบาทของพระสังฆาธิการ								

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	 พบว่า	 โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ							

อยู่ในระดับมาก	 (X=3.86,	 S.D.=0.74)	 และผลวิเคราะห์ราย

ด้านพบว่า	อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน	โดยด้านคณุธรรม	จรยิธรรม

มกีารปฏบิตัมิากทีส่ดุ	(X=4.28,	S.D=0.80)	รองลงมา	คอื	ด้าน

วิถีประชาธิปไตย	 (X=3.82,S.	 D=0.93)	 และด้านท่ีน้อยที่สุด

คือ	ด้านการเลือกตั้ง	(X=3.59,	S.D=0.93)

	 	 2.1	 ด้านการศึกษา	 บทบาทของพระสังฆาธิการ

ต่อการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัด

นครราชสีมา	 โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก	 (X=3.74,	

S.D.=0.83)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	การส่งเสริมความ

ประพฤตทิีด่มีคีณุค่าเป็นทีย่อมรบันบัถอืของสงัคมให้ประชาชน

ในชุมชนและบุคลากรในวัด	 อยู่ในระดับมากท่ีสุด	 (X=3.92,	

S.D.=0.97)	รองลงมา	คอื	ส่งเสรมิให้มกีารประชาสมัพนัธ์เรือ่ง

ประชาธิปไตยภายในวัด	 (X=3.78,	 S.D.=0.99)	 ส่วนข้อน้อย

ที่สุดคือ	 พัฒนาความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้ประชาชนใน

ชุมชนและบุคลากรในวัด	(X=3.62,	S.D.=1.00)

	 	 2.2	 ด้านส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก	 (X=4.28,	 S.D.=0.80)	 เมื่อพิจารณาเป็น										

รายข้อ	 พบว่า	 การสร้างความดีงามและปลูกฝังความกตัญญู	

ขยันประหยัด	ซื่อสัตย์	สามัคคี	มีวินัย	มีน�้าใจ	และเป็นสุภาพ

ชนให้	เกดิขึน้ในจติใจให้ประชาชนในชมุชนและบคุลากรในวดั

มากที่สุด	 (X=4.43,	 S.D.=0.87)	 รองลงมาคือส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนและบุคลากรในวัดเป็นผู ้มีจิตใจดีและ										

คิดแต่สิ่งที่ดี	 (X=4.43,	 S.D.=0.88)	 ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ										

ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพระพุทธศาสนา

โดยจัดกิจกรรมป้ายพุทธภาษติ	คตธิรรม	จดหมายข่าวและอ่ืนๆ	

(X=4.03,	S.D.=1.04)

	 	 2.3	 ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก	(X=3.81,	S.D.=0.95)	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ	 พบว่าบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในชุมชนที่อยู่ในระดับมากที่สุด	คือ	การส่งเสริม

การปฏิบัติตนตามกฎหมายให้ประชาชนในชุมชนและบุคคลา

กรในวัด	 (X=3.95,	 S.D.=1.08)	 รองลงมาคือ	 ส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนพร้อมยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียง						

ข้างมาก	 รู้รักสามัคคี	 สมานฉันท์กัน	 (X=3.91,	 S.D.=1.07)						
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ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ	 ส่งเสริมการปกครองที่อ�านาจอธิปไตย						

เป็นของปวงชนๆ	(X=3.69,	S.D.=1.08)

	 	 2.4	 ด้านส่งเสริมการเลือกต้ัง	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 (X=3.58,	 S.D.=0.94)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ								

พบว่าอยู่ในระดับมาก	5	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	4	ข้อ	

โดยบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในชุมชน	 ที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 การส่งเสริมกิจกรรม

ทางการเมืองที่ไม่ผิดธรรมวินัย	 และเหมาะสมให้ประชาชนใน

ชมุชนและบคุคลากรในวดั	(X=3.81,	S.D.=1.03)	รองลงมาคอื	

ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนและบุคคลากรในวัดมีความรู้

ความเข้าใจและตระหนักถึงวิถีทางทางการเมืองและการ						

เลือกตั้ง	 (X=3.72,	 S.D.=1.02)	 ส่วนข้อที่มีบทบาทน้อยท่ีสุด

คือ	 ส่งเสริมการเรียกร้อง	 หรือสนับสนุนให้มีการกระท�าหรือ

การละเว้นการกระท�าอย่างใดอย่างหน่ึงในทางการเมือง	 หรือ

ตดัสนิใจในนโยบายสาธารณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อประชาชนให้

ประชาชนในชมุชนและบคุคลากรในวดั	(X=3.44,	S.D.=1.14)

	 	 2.5	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 (X=3.82,	 S.D.=0.93)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ								

พบว่าอยู่ในระดับมาก	10	ข้อ	และอยู่ในระดับปานกลาง	1	ข้อ	

โดยบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมประชาธิปไตย

ในชุมชนที่อยู่ในระดับมากที่สุด	 คือ	 ส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชมุชนและบคุคลากรในวดัมคีวามรูค้วามเข้าใจและตระหนกัถงึ

การแสดงความเคารพต่อบุคคลอื่น	 เช ่น	 บุคคลส�าคัญ														

ญาตผู้ิใหญ่	หรอืรปูสญัลกัษณ์ต่างๆ	และสถานทีส่�าคญั	เป็นต้น	

(X=4.08,	 S.D.=1.08)	 รองลงมาคือ	 ส่งเสริมการท�ากิจกรรม

เก่ียวับความสามัคคีให้ประชาชนในชุมชนและบุคลากรในวัด	

(X=4.04,	 S.D.=1.09)	 ส่วนข้อน้อยที่สุดคือ	 ส่งเสริมให้

ประชาชนในชมุชนและบคุคลากรในวดัตดิตามการท�างานของ

นักการเมืองและข้าราชการ	(X=3.48,	S.D.=1.21)

	 3.	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสังฆาธิการ							

ต่อการวิถีส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	

จงัหวดันครราชสมีา	จ�าแนกตามอายบุทบาทของพระสงัฆาธกิาร

ภาพรวมอายุแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 .05	 เมื่อ

พิจารณารายด้านพบว่า		 	

	 	 3.1	 ด้านส่งเสรมิการศึกษาพบว่า	ผูท้ีม่อีายรุะหว่าง	

31-40	ปี	จะมีบทบาทมากที่สุด	(X=3.81)	รองลงคือ	ผู้ที่มีอายุ

ระหว่าง	 25-30	 ปี	 และ	 51	 ปีขึ้นไป	 (X=3.79)	 และผู้มีอายุ

ระหว่าง	41-50	ปี	มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.62)	ตามล�าดับ	

	 3.2	ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า	 ผู้ท่ีมีอายุ

ระหว่าง	25-30	ปี	จะมีบทบาทมากที่สุด	(X=4.41)	รองลงมา	

คือ	ผู้ที่มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	(X=4.40)	และผู้มีอายุ	51	ปี

ขึ้นไป	มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=4.17)	ตามล�าดับ

	 	 3.3	 ด ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย										

พบว่า	 ผู้ที่มีอายุระหว่าง	 25-30	 ปี	 จะมีบทบาทมากที่สุด	

(X=4.31)	รองลงมาคอื	ผูท้ีม่อีายรุะหว่าง	51	ปีข้ึนไป	(X=4.12)	

อายุระหว่าง	 41-50	 ปี	 (X=3.59)	 และผู้ท่ีมีอายุระหว่าง														

31-40	ปี	(X=3.26)	ตามล�าดับ

	 	 3.4	 ด้านการส่งเสรมิการเลอืกตัง้	พบว่า	ผูท้ีม่อีายุ

ระหว่าง	25-30	ปีจะมีบทบาทมากที่สุด	 (X=4.08)	รองลงมา

คือผู้ที่มีอายุระหว่าง	51	ปีขึ้นไป	(X=3.78)	ผู้ที่มีอายุระหว่าง	

31-40	ปี	(X=3.36)	และผู้ที่มีอายุระหว่าง	41-50	ปี	มีบทบาท

น้อยที่สุด	(X=3.29)	ตามล�าดับ

	 	 3.5	 ด้านวถิปีระชาธปิไตย	พบว่า	ผูท้ีม่อีายรุะหว่าง	

51	ปีขึ้นไป	จะมีบทบาทมากที่สุด	(X=4.07)	รองลงมาคืออายุ

ระหว่าง	 25-30	 ปี	 (X=4.03)	 ผู้ท่ีมีอายุระหว่าง	 41-50	 ปี	

(X=3.60)	และผู้ที่มีอายุระหว่าง	31-40	ปี	มีบทบาทน้อยที่สุด	

(X=3.54)	ตามล�าดับ

	 4.	 ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จ�าแนกตามพรรษาบทบาทของพระสังฆาธิการ

ภาพรวมพรรษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ

.05	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า

	 	 4.1	 ด้านส่งเสริมการศึกษา	 พบว่าผู้ที่มีพรรษา

ระหว่าง	 31	 พรรษาข้ึนไป	 จะมีบทบาทมากท่ีสุด	 (X=4.08)						

รองลงมาคือ	 ผู้ท่ีมีพรรษาระหว่าง	 11-20	 พรรษา	 (X=3.84)	

และผู้ท่ีมีพรรษาระหว่าง	 1-10	 พรรษาน้อยท่ีสุด	 (X=3.46)		

ตามล�าดับ

	 	 4.2	 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า	 ผู้ที่มี

พรรษา	51	ขึ้นไป	จะมีบทบาทมากที่สุด	(X=4.36)	รองลงมา

คือ	ผู้ที่มีพรรษาระหว่าง	11-20	พรรษา	(X=4.32)	และผู้ที่มี

พรรษาระหว่าง	1-10	พรรษา	น้อยที่สุด	(X=4.15)	ตามล�าดับ

	 	 4.3	 ด ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย										

พบว่า	 ผู้ท่ีมีพรรษา	 31	 พรรษาข้ึนไป	 จะมีบทบาทมากที่สุด	

(X=4.19)	 รองลงมา	 คือ	 ผู้ที่มีพรรษาระหว่าง	 1-10	 พรรษา	

(X=3.93)	และผู้ที่มีพรรษาระหว่าง	21-30	พรรษา	(X=3.59)	

ตามล�าดับ

	 	 4.4	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง	 พบว่า	 ผู้ท่ีมี

พรรษา	 31	 พรรษาขึ้นไป	 จะมีบทบาทมากที่สุด	 (X=4.06)							
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รองลงมา	 คือ	 ผู้ที่มีพรรษาระหว่าง1-10	 พรรษา	 (X=3.62)							

และผู้ที่มีพรรษาระหว่าง	 21-30	 พรรษาน้อยท่ีสุด	 (X=3.18)	

ตามล�าดับ

	 	 4.5	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	 พบว่า	 ผู้ที่มีพรรษา								

31	พรรษาขึ้นไปจะมีบทบาทมากที่สุด	(X=4.18)	รองลงมาคือ	

ผู้ที่มีพรรษาระหว่าง	1-10	พรรษา	(X=3.84)	และผู้ที่มีพรรษา

ระหว่าง	21-30	พรรษา	(X=3.58)	ตามล�าดับ

	 5.	 ผลเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ									

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมาจ�าแนกตามการศึกษาทางโลก	 บทบาทของ									

พระสังฆาธิการภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า

	 	 5.1	 ด้านส่งเสริมการศึกษา	พบว่าผู้ที่มีการศึกษา

ทางโลกระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจะมีบทบาทมากที่สุด

(X=4.22)	 รองลงมา	คือ	 ผู้ที่มีการศึกษาทางโลกระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี	 (X=3.96)	 และผู้ที่มีการศึกษามัธยมศึกษาหรือ								

ต�่ากว่า	มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.46)	ตามล�าดับ

	 	 5.2	 ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า	 ผู้ที่มี

การศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรี	 จะมีบทบาทมากที่สุด	

(X=4.50)	 รองลงมาคือ	 ผู้ที่มีการศึกษาทางโลกระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี	 (X=4.28)	 และผู ้ที่มีการศึกษาทางโลกระดับ	

อนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีบทบาทน้อยที่สุด	 (X=3.96)											

ตามล�าดับ

	 	 5.3	 ด ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย										

พบว่า	ผูท้ีม่กีารศกึษาทางโลกระดับสงูกว่าปรญิญาตรมีบีทบาท

มากท่ีสุด	(X=4.14)	รองลงมาคอื	ผูท้ีมี่การศกึษาทางโลกระดบั

มธัยมศกึษาหรอืต�า่กว่า	(X=3.82)	ผูท้ีม่กีารศึกษาทางโลกระดบั

ปริญญาตรี	(X=3.74)	ตามล�าดับ	และผู้ที่มีการศึกษาทางโลก

ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีบทบาทน้อยที่สุด	 (X=3.35)	

ตามล�าดับ

	 	 5.4	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง	พบว่า	ผู้ที่มีการ

ศึกษาทางโลกระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีบทบาทมากที่สุด	

(X=3.85)	รองลงมาคือ	ระดับปริญญาตรี	(X=3.56)	และผู้ที่มี

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีบทบาทน้อยท่ีสุด	

(X=3.19)	ตามล�าดับ

	 	 5.5	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	พบว่า	ผู้ที่มีการศึกษา

ทางโลกระดับสูงกว ่าปริญญาตรีจะมีบทบาทมากท่ีสุด	

(X=4.21)	รองลงมาคือ	ผู้ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือ

ต�า่กว่า	(X=3.79)	และผูท้ีม่กีารศกึษาทางโลกระดับอนปุรญิญา

หรือเทียบเท่ามีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.40)	ตามล�าดับ

	 6.	 ผลเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ										

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสมีาจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษาแผนกธรรม	บทบาทของ

พระสังฆาธิการภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่า

	 	 6.1	 ด้านส่งเสริมการศึกษา	พบว่า	ผู้ที่มีการศึกษา

แผนกธรรมนักธรรมช้ันเอกจะมีบทบาทมากท่ีสุด	 (X=3.75)	

และผูท่ี้มกีารศกึษานกัธรรมช้ันโทมบีทบาทน้อยท่ีสดุ	(X=3.63)	

ตามล�าดับ

	 	 6.2	 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า									

ผูท้ีม่กีารศกึษาแผนกธรรมนกัธรรมชัน้โทจะมบีทบาทมากทีส่ดุ	

(X=4.42)	 และผู้ท่ีมีการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมช้ันเอกมี

บทบาทน้อยที่สุด	(X=4.27)	ตามล�าดับ

	 	 6.3	 ด ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย										

พบว่า	 ผู้ท่ีมีการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมช้ันโทจะมีบทบาท

มากที่สุด	 (X=4.09)	 และผู้ที่มีการศึกษาแผนกธรรมนักธรรม

ชั้นเอกมีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.80)	ตามล�าดับ

	 	 6.4	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง	พบว่า	ผู้ที่มีการ

ศึกษาแผนกธรรมนักธรรมชั้นเอกจะมีบทบาทมากที่ สุด	

(X=3.59)	 และผู้ที่มีการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมชั้นโท														

มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.57)	ตามล�าดับ

	 	 6.5	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	พบว่า	ผู้ที่มีการศึกษา

แผนกธรรมนักธรรมช้ันโทจะมีบทบาทมากท่ีสุด	 (X=4.06)							

รองลงมาคือ	 ผู ้ ท่ีมีการศึกษาแผนกธรรมนักธรรมช้ันเอก															

มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.81)	ตามล�าดับ

	 7.	 ผลเปรียบเทียบบทบาทพระสังฆาธิการท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสมีาจ�าแนกตามวฒุกิารศกึษาแผนกบาล	ีพบว่าบทบาท

ของพระสังฆาธิการในภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณา						

รายด้านพบว่า

	 	 7.1	 ด้านส่งเสริมการศึกษา	พบว่า	ผู้ที่มีการศึกษา

แผนกบาล	ีไม่เป็นเปรยีญธรรมจะมบีทบาทมากทีส่ดุ	(X=3.76)	

และผู้ที่มีการศึกษาแผนกบาลี	เปรียญธรรม	(1-2)-9	มีบทบาท

น้อยที่สุด	(X=3.71)	ตามล�าดับ

	 	 7.2	 ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 พบว่า									

ผูท้ีม่กีารศึกษาแผนกบาลไีม่เป็นเปรียญธรรมจะมบีทบาทมาก

ที่สุด	 (X=4.32)	 รองลงมาคือ	 ผู ้ที่มีการศึกษาแผนกบาลี								

เปรียญธรรม	(1-2)-9	น้อยที่สุด	(X=4.18)	ตามล�าดับ
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	 	 7.3	 ด ้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย										

พบว่า	 พบว่าผู้ที่มีการศึกษาแผนกบาลีเปรียญธรรม	 (1-2)-9		

จะมีบทบาทมากที่สุด	 (X=3.95)	 รองลงมาคือผู้ที่มีการศึกษา

แผนกบาลีไม่เป็นเปรียญธรรมน้อยที่สุด	(X=3.76)	ตามล�าดับ

	 	 7.4	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้ง	พบว่า	ผู้ที่มีการ

ศึกษาแผนกบาลีไม่เป็นเปรียญธรรมจะมีบทบาทมากที่สุด	

(X=3.61)	รองลงมาคอื	ผูท้ีม่กีารศกึษาแผนกบาลเีปรยีญธรรม	

(1-2)-9	มีบทบาทน้อยที่สุด	(X=3.52)	ตามล�าดับ

	 	 7.5	 ด้านวิถีประชาธิปไตยพบว่า	 ผู้ท่ีมีการศึกษา

แผนกบาลีเปรียญธรรม	(1-2)-9	มีบทบาทมากที่สุด	(X=3.89)	

รองลงมาคือผู้ท่ีมีการศึกษาแผนกบาลีไม่เป็นเปรียญธรรมมี

บทบาทน้อยที่สุด	(X=3.80)	ตามล�าดับ

	 ผลการสัมภาษณ์	ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	

สามารถสรุปผลโดยแยกตามรายด้าน	ของการวิจัยดังนี้

	 1.	 ด้านส่งเสริมการศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ									

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมาพบว่า	

	 	 1.1	 พระสังฆาธิการควรส่งเสริมให้หน่วยงานทาง

ราชการ	 เข้าไปอบรมให้ความรู้	 ค�าแนะน�าในชุมชนเก่ียวกับ

ประชาธิปไตย	 สิทธิหน้าท่ีตนเองพึ่งกระท�า	 ความรับผิดชอบ	

ตามระบอบประชาธิปไตย	และหลักของคุณธรรม

	 	 1.2	 พระสังฆาธิการควรจัดกิจกรรมในชุมชน	

กิจกรรมประชาธิปไตย	 เช่น	 ความรู้เรื่องประชาธิปไตย	 การ

เลือกตั้ง	 การประชุม	การแสดงความคิดเห็น	การรับฟังความ

คิดเห็นที่แตกต่าง	 เพื่อสรุปเป็นกิจกรรมภายในชุมชนตาม

ระบอบประชาธิปไตย

	 	 1.3	 ควรมกีารประชาสมัพนัธ์	ตามหอกระจายข่าว

ชุมชน	 ตามสถานีวิทยุในชุมชน	 เกี่ยวกับประชาธิปไตย													

การเลือกตั้ง	การใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง	ผลดีและผลเสียของการ

ออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย	

	 	 1.4	 การจัดให้มีการประชุมเสนอวิธีการข้อเสนอ

และปัญหาต่างๆอันเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตย

	 	 1.5	 วัดควรเป็นศูนย์การศึกษาประชาธิปไตย	

ข้อมลูข่าวสาร	เอกสาร	หนังสอืประชาธิปไตย	โดยมหีนงัสอืพมิพ์	

หนงัสอืวชิาการต่างๆ	ทีเ่กีย่วการปกครองระบอบประชาธปิไตย

	 2.	 ด้านส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรมบทบาทพระสงัฆาธิ

การต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	เขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมาพบว่า

	 	 2.1	 การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของวัด								

ตามเวลาอนัเหมาะสมมกีจิกรรมทีจ่ดัขึน้มผีูค้นมาร่วมมาก	เช่น	

อตัตาธปิไตยธรรมาธปิไตยโลกาธปิไตยและเน้นประชาสมัพนัธ์

ทุกวันโดยใช้ค�ากลอนสุภาษิตคติธรรม	 และช่วงเทศกาล												

เข้าพรรษา	ควรจะมีการแสดงธรรมตลอด	3	เดือน

	 	 2.2	 พระธรรมทูต	 คือ	 ผู้น�าหลักธรรมไปเผยแผ่

ปัจจุบันเน้นนโยบายของรัฐบาลและระเบียบมหาเถระสมาคม

ให้เน้นศีล	 5	ส่งเสริมโดยมีป้ายข้อมูลข่าวสาร	การปฏิบัติการ

อบรม

	 	 2.3	 ควรให้ความรู้พระภิกษุสามเณร	 และฝึกงาน

เป็นพระวิทยากรมีการส่งเสริมพระธรรมทูตทั้งใน	 และ												

ต่างประเทศน�าไปเผยแพร่ประชาชน

	 	 2.4	 พระภิกษุท�าหน้าท่ีของตนอย่างเต็มความ

สามารถ	เช่น	การแสดงธรรมสัง่สอนและแก้ปัญหาภายในชมุชน	

โดยให้พระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษา

	 3.	 ด้านการปกครองระบอบประชาธปิไตยบทบาทของ

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน									

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 	 3.1	 ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางผู ้บริหาร						

ต้องพจิารณาความต้องการของประชาชนต้องท�าผลประโยชน์

ให้เกิดขึ้นแก่ปวงชน

	 	 3.2	 พระสงัฆาธกิารส่งเสรมิให้ประชาชนในชมุชน

มีความสามัคคีกัน	 และให้ความร่วมมือแก้ไขร่วมแสวงหา											

การแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ให้มีธรรมะควบคู่กัน	

	 	 3.3	 ควรเน้นความเสยีสละและรบัฟังความคิดเห็น

ของประชาชนต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

	 	 3.4	 ควรส่งเสรมิสทิธเิสรภีาพของพระสงฆ์	เช่นให้

ท�าหน้าที่แต่ต้องอยู่ในกรอบของระเบียบวินัยต่างๆ	 ส่งเสริม

ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นต้น

	 	 3.5	 ควรปลูกฝังทุกคนที่มาบวชอยู ่กับเราให้

ตระหนักถึงการปกครองอ�านาจอธิปไตยและอบรมให้เข้าใจ

เกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตยในขณะเป็นพระภิกษุเพราะเมื่อสึก	

ออกไปจะได้น�าไปใช้

	 	 3.6	 ควรประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ

พระพุทธศาสนา	 และเน้นการอบรมให้รักษาสิทธิเสรีภาพ											

ให้มาก

	 	 3.7	 การอบรมในวันธัมมัสวนะถึงรูปแบบการ

ปกครองต่างๆให้เข้าใจ	 เช่น	 เวลาเราแสดงธรรมให้รู้แจ้งและ

ให้เข้าใจ
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	 	 3.8	 หน่วยงานทางราชการและภาครฐั	ควรน�าหลกั

ประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพตามหน้าที่ของตนเองมาใช้ในการ

ด�ารงชีวิต	 เป็นผู้มีเมตตามีจิตสาธารณะมีพรหมวิหาร	 4	 และ	

ให้ด�าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

	 4.	 ด้านการส่งเสริมการเลือกตั้งบทบาทของพระสังฆ

าธิการต่อการส่งเสรมิวถีิประชาธปิไตยในชมุชนเขตอ�าเภอเมอืง	

จังหวัดนครราชสีมา

	 	 4.1	 ส่งเสริมให้ชุมชนรู ้จักเรียกร้องสิทธิที่พึ่งม	ี						

ตามระบอบประชาธิปไตย

	 	 4.2	 ส่งเสรมิให้เลอืกตัง้	พจิารณาโดยใช้หลกัธรรม

เป็นเคร่ืองประกอบส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศึกษาโดย									

ภาพรวมว่าดีหรือไม่ที่จะเข้ามารับใช้ประชาชน

	 	 4.3	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้วยการอบรม	

สอนให้ประชาชนได้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาถึงประโยชน์ของ						

ส่วนรวมมากที่สุดโดยเป็นไปในลักษณะให้ความรู้เป็นหลัก

	 	 4.4	 การวางตัวเป็นกลางและส่งเสริมให้ประชาชน

ใช้สติปัญญา	ในการตัดสนิใจด้วยตนเองอย่างรอบคอบ	ตรงตาม

ความต้องการ	 แนะน�าให้ประชาชนพิจารณาคนดีซื่อสัตย์และ

ศึกษาประวัติของนักการเมืองดูบุคคลตามด้วยอุดมการณ์และ

วิสัยทัศน์เพื่อความเจริญเพื่อพัฒนาประเทศชาติ

	 	 4.5	 ส่งเสริมโดยสอบถามประชาชนว่ามีความ

ต้องการอย่างไรและให้ข้อมูลประชาชนได้รู้จักพรรคการเมือง

ต่างๆ	ที่มีอยู่

	 	 4.6	 ส่งเสริมประชาธิปไตยตามระเบียบกฎหมาย

คณะสงฆ์ต้องยึดหลักความชอบธรรมให้เรียกร้องสิทธิ	 หน้าท่ี

ของตนเอง

	 5.	 ด้านวถิปีระชาธปิไตยบทบาทพระสงัฆาธกิารต่อการ

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา

	 	 5.1	 ส่งเสริมให้ประชาชนติดตามข่าวสารการ

ท�างานในแต่ละกจิกรรมตามระบอบประชาธปิไตย	และเข้าร่วม

กิจกรรม

	 	 5.2	 ส่งเสรมิให้ร่วมกันพัฒนาประชาธปิไตย	รบัฟัง

เหตุผลพร้อมมีใจทีย่อมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปในทางการ

พัฒนา

	 	 5.3	 ส่งเสริมให้ชุมชนศึกษาสิทธิและหน้าที่ของ

ตนเอง	ว่าแต่ละคนมีหน้าที่หลายอย่างหลายบทบาทก็ท�าตาม

หน้าที่ตามบทบาทโดยไม่ขัดหลักรัฐธรรมนูญ

	 	 5.4	 ส่งเสริมให้ผู ้น�าชุมชนเข้าหาประชาชนหา

ข้อมูลว่าบ้านเราชุมชนเรา	 มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลง

อย่างไรประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร	 จึงจะท�าให้ชุมชน

เข้มแข็งเป็นพื้นฐานหลักที่จะน�าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย

	 	 5.5	 แนะน�าให ้ความรู ้ ในวันพระในเวลาท�า

ประชาคมในเวลาประชุมเราก็พูดเสริมให้เคารพสิทธิของผู้อื่น	

รู้สิทธิหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย

	 	 5.6	 ส่งเสริมให้มีกิจการในรูปแบบคณะกรรมการ

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้น

	 	 5.7	 ส ่ ง เสริ ม โดยอบรมพระภิ กษุ สาม เณร																	

หลังท�าวัตรเช ้าเย็นให้รู ้ถึงสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ส ่วน

ประชาชนควรส่งเสริมโดยแสดงธรรมให้ประชาชนรับรู้และ

เข้าใจหน้าที่ของตนเองตามวิถีประชาธิปไตย

	 	 5.8	 ส่งเสรมิให้ศกึษาข้อมลูตามสือ่ต่างๆ	ให้ทกุคน

เน้นปฏบิตัเิช่นการช่วยเหลอืเกือ้กลูตดิตามผลงานและนโยบาย

ทีใ่ห้ไว้กบัประชาชนนกัการเมอืงควรจะมีคณุธรรมจรยิธรรมให้

มากๆ

	 	 5.9	 ส่งเสริมให้พัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรา

ก่อนคอืคนท่ีไม่เคยไปใช้สทิธใิห้ไปใช้สทิธเิลอืกตัง้เพ่ือประโยชน์

ของประเทศและบอกกล่าวทางวาจาเก่ียวกับหน้าท่ีของ

พลเมืองที่จะต้องปฏิบัติ

อภิปรายผล
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้	 1)	 เพื่อศึกษาบทบาท

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย	 ในชุมชน								

เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 2)	 เพื่อเปรียบเทียบ

บทบาทพระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยใน

ชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมาจ�าแนกตามอาย	ุ

พรรษา	วุฒิการศึกษาทางโลก	วุฒิการศึกษาทางธรรมวุฒิการ

ศึกษาทางบาลีและ	 3)	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาท

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขต

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	 จากการศึกษา	 มีข้อค้นพบ

และมีประเด็นที่น�ามาอภิปราย	ดังนี้	

	 1.	 พระสงัฆาธกิารส่วนใหญ่มอีายอุยูใ่นช่วง	51	พรรษา

ข้ึนไป	 ร้อยละ	 41.8	 ส่วนพระสังฆาธิการท่ีมีพรรษา	 21-30	

พรรษา	 ร้อยละ	 30.5	 การศึกษาทางโลกของพระสังฆาธิการ

ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ	ปริญญาตรี	ร้อยละ	38.3	วุฒิการ

ศึกษาแผนกธรรมนักธรรมช้ันเอก	 ร้อยละ	 92.9	 และวุฒิการ

ศึกษาแผนกบาลีเปรียญธรรมร้อยละ	70.2	ตามล�าดับ

	 2.	 ผลการศกึษาบทบาทพระสงัฆาธกิารต่อการส่งเสรมิ

วถิปีระชาธปิไตยในชมุชนเขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสีมา

ภาพรวม	 5	 ด้าน	 พบว่าด้านส่งเสริมการศึกษาข้อท่ีมีบทบาท
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น้อยที่สุดคือ	 การพัฒนาความรู้	 เกี่ยวกับประชาธิปไตยให้

ประชาชนในชุมชนและบุคลากรในวัด	 ด้านการส่งเสริม

คณุธรรมจรยิธรรม	ข้อทีม่บีทบาทน้อยทีส่ดุ	คอื	การส่งเสริมให้

มีการเผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสารด ้านพระพุทธศาสนาโดย																			

จัดกิจกรรมป้ายพุทธภาษิต	 คติธรรม	 จดหมายข่าวและอื่นๆ		

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูปลัดส�ารวย	 สิริสาโร														

(ช่างกระโทก)	(2556)	เรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรมในอ�าเภอ

วังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พบว่า	บทบาทพระสงฆ์ใน

การส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	คือ	ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	

ด ้านส ่ ง เส ริมคุณภาพชีวิต	 ด ้านการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยข้อที่มีบทบาทน้อยที่สุด	คือ	การส่งเสริมการให้

ความรู้ในปกครองที่อ�านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนกับการ							

ส่งเสริมสทิธิเสรภีาพให้ประชาชนในชมุชนและบคุคลากรในวดั	

	 	 ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า

พระสังฆาธิการควรเข้ามามีบทบาท	 ในการพัฒนาด้านการ

ศึกษา	 การให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนเข้าใจบทบาท	 หน้าที่และสิทธิของตนเอง

ตามระบอบประชาธิปไตย

	 3.	 สรุปภาพรวมผลการศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	ภาพรวม	6	ด้าน	พบว่า	ส่วนใหญ่บทบาท

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริม	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรมมี

บทบาทมากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ด้านการเลือกตั้ง	 ด้านการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยและ	ด้านการศึกษา	ตามล�าดับ

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระครูสุจิณธรรมนิวิฐ	 (สมจิตร	

อธิปญฺโญ)	 (2554)	 ที่ได้ศึกษา	 เรื่อง	 บทบาทพระสงฆ์ในการ

พัฒนาคณุภาพชวีติของชุมชน:	กรณีศึกษาคณะสงฆ์อ�าเภอลอง	

จังหวัดแพร่พบว่า	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการให้ความรู้

เกีย่วกบัการด�าเนินชวีติตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาและ

การด�ารงชวิีตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง	ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ	คอื	

พระสงฆ์มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่าน

ด้านคณุธรรม	จริยธรรม	การเป็นแบบอย่างทีด่ใีนเรือ่งการเป็น

พระสงฆ์นักพัฒนา	และใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

	 4.	 การเปรยีบเทยีบบทบาทของพระสงัฆาธกิารทีม่ต่ีอ

การส่งเสรมิวถิปีระชาธปิไตยในชมุชน	เขตอ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

นครราชสีมา	ทั้ง	5	ด้าน	ประกอบด้วย	ด้านส่งเสริมการศึกษา

ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ด้านการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยด้านการส่งเสริมการเลือกต้ังและด้านวิถี

ประชาธิปไตยจ�าแนกตามอายุ	 พรรษา	 วุฒิการศึกษาทางโลก	

วุฒิการศึกษาทางธรรม	วุฒิการศึกษาทางบาลี		ดังนี้	

	 	 4.1	 อายุ	พบว่า	อายุระหว่าง	25-30	ปี	มีบทบาท

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนมากที่สุด	ส่วนผู้มีอายุ	51	ปี

ข้ึนไป	 อยู่ในระดับมาก	 ผู้มีอายุ	 41-50	 ปี	 มีบทบาทส่งเสริม							

วิถีประชาธิปไตยในระดับปานกลาง	 และผู้ท่ีมีอายุ	 31-40	 ปี							

มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยน้อยที่สุด		

	 	 4.2	 พรรษาของผู้ตอบแบบสอบถามในมีบทบาท

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	พบว่า	 31	 พรรษาขึ้นไป											

มีบทบาทมากที่สุด	 ส่วนผู้มีพรรษา	 11-20	 พรรษามีบทบาท					

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนอยู่ในระดับมาก	 ผู้มีพรรษา	

1-10	 พรรษา	 มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในระดับ								

ปานกลาง	และผู้ตอบแบบสอบถามที่มีพรรษา	21-30	พรรษา

มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนน้อยที่สุด

	 	 4.3	 วุฒิการศึกษาทางโลก	 พบว่า	 วุฒการศึกษา	

สูงกว่าปริญญาตรีมีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน

มากท่ีสุด	 วุฒิการศึกษาทางโลกระดับปริญญาตรี	 มีบทบาท						

ส ่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนมาก	 วุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษาหรือต�่ากว่า	 มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย							

อยู ่ในระดับปานกลาง	 และวุฒิการศึกษาอนุปริญญาหรือ							

เทียบเท่า	มบีทบาทส่งเสรมิวถีิประชาธปิไตยในชุมชนน้อยทีส่ดุ

	 	 4.4	 วุฒิการศึกษาทางธรรม	พบว่า	วุฒิการศึกษา

ทางธรรม	 นักธรรมชั้นโท	 มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย	

ในชุมชนมากที่สุด	 วุฒิการศึกษาทางธรรมนักธรรมชั้นเอก											

มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนอยู่ในระดับมาก

	 	 4.5	 วฒุกิารศกึษาแผนกบาล	ีพบว่า	วฒุกิารศึกษา

แผนกบาลีเปรียญธรรม	 (1-2)-9	 มีบทบาทส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตยในชุมชนมากท่ีสุด	 ด้านส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมด้านวิถีประชาธิปไตย	 ด้านส่งเสริมการศึกษา													

ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 และด้านการส่งเสริม

การเลือกตั้ง	 จะเห็นได้ว ่าผู ้ที่มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลี									

เปรียญธรรม	 (1-2)-9	 มีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย												

ในชุมชนมากท่ีสุด	 ส่วน	 วุฒิการศึกษาแผนกบาลีไม่เป็น							

เปรียญธรรมมีบทบาทส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชนอยู่ใน

ระดับมากซึ่งสอดคล้องกับพระใบฎีกาณัฏฐพร	 ฐานวุฑฺโฒ	

(2554)	 พบว่าพระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษาต�าแหน่งวุฒิการศึกษา

สามัญวุฒิการศึกษานักธรรมวุฒิการศึกษาเปรียญและ

ประสบการณ์ในการท�างานที่แตกต่างกันอีกทั้งยังพบว่า										

พระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าวแตกต่างกันนั้นมีการ



80   NRRU Community Research Journal Vol.10 No.1 (January - April 2016)วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)

เผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐมแตกต่างกันอีกท้ัง								

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 พระครูสุชาติวุฒิกิจ	 (เฉลิมชัย							

อภิชาโต)	 (2554)	 เรื่อง	 บทบาทของพระสังฆาธิการในการ

บริหารกิจการคณะสงฆ์อ�าเภอมหาราชจังหวัดพระนคร	

ศรีอยุธยาพบว่า	 ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรท่ีมีต่อ

บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ

จ�าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยรวม	 กลุ่มตัวอย่างท่ีมี

สถานภาพอายุพรรษาวุฒิการศึกษาสายสามัญและวุฒิการ

ศึกษาทางธรรมต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซึ่งปฏิเสธ

สมมติฐานทีต่ัง้ไว้ส่วนกลุม่ตัวอย่างทีม่วุีฒกิารศึกษาทางเปรยีญ

ธรรมต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน	และสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	 พระครูสังวรสาธุวัตร	 (ส�ารวย	 ส�วโร)	 (2555)	 เร่ือง	

บทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ในอ�าเภอ

วังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า	อายุ	จ�านวนพรรษา	

วุฒกิารศกึษาทางธรรม	วฒุกิารศกึษาทางบาล	ีและวฒุกิารศกึษา	

ทางสามัญ	 มีผลให้ความคิดเห็นของ	 พระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทของพระสังฆาธิการด้านการปกครองคณะสงฆ์ไม่							

แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ 

	 1.	 ด้านการศึกษา	บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการ

ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 ควรส่งเสริมให้หน่วยงานทางราชการ	 เข้ามา

อบรมให้ความรู้	 ค�าแนะน�าในชุมชนเกี่ยวกับประชาธิปไตย		

สิทธิหน้าที่ตนเองพ่ึงกระท�า	 ความรับผิดชอบ	 ตามระบอบ

ประชาธปิไตย	และหลกัของคณุธรรม	ควรเน้นการจดักจิกรรม

ในชุมชน	 การประชาสัมพันธ์	 กิจกรรมประชาธิปไตย	 เช่น							

ความรู้ประชาธิปไตย	 การเลือกต้ัง	 การประชุม	 การแสดง							

ความคิดเห็น	 การรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง	 เพื่อสรุปเป็น

กิจกรรมภายในชมุชนตามระบอบประชาธปิไตยและควรจดัให้

มีการประชุมเสนอวิธีการ	 ข้อเสนอแนะปัญหาต่างๆ	 อันเป็น	

กระบวนการทางประชาธิปไตย

	 2.	 ด ้านส ่ง เส ริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 บทบาท																				

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน									

เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	ควรสนับสนุนเรื่อง	การ

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของวัดเน้นประชาสัมพันธ์ทุก

วันพระโดยใช้ค�ากลอนสุภาษิตคติธรรมตลอดปีและควรให้มี

พระธรรมทูตคือผู้น�าหลักธรรมไปเผยแผ่ปัจจุบันเน้นนโยบาย

ของรัฐบาลและระเบียบมหาเถระสมาคม	 และควรเพิ่มเติม		

เรื่องศีลเรื่องธรรมให้มากขึ้น

	 3.	 ด้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 บทบาท	

พระสังฆาธิการต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน										

เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมาควรยึดประชาชนเป็น

ศูนย์กลางผู้บริหารต้องพิจารณาความต้องการของประชาชน

ต้องท�าประโยชน์ให้เกิดข้ึนแก่ปวงชนในชุมชน	 สนับสนุนให้					

เกิดความสามัคคีในชุมชน	 และพระสังฆาธิการควรให้ความ	

ร ่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมแสวงหาการแก้ไขอย่าง

สร้างสรรค์	ให้มธีรรมะควบคูกั่นกบัการปกครองประชาธปิไตย

และควรปลูกฝังทุกคนท่ีมาบวชท่ีวัด	 ให้ตระหนักถึงการ

ปกครองแบบประชาธิปไตยและมีการจัดอบรมอบรมให้เข้าใจ

เกี่ยวกับอ�านาจอธิปไตยในขณะเป็นพระภิกษุ	 เพราะเมื่อ											

สึกออกไปจะได้น�าไปใช้ในการด�ารงชีวิตได้

	 4.	 ด้านส่งเสริมการเลือกต้ัง	 บทบาทพระสังฆาธิการ	

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมาการเลือกตั้งให้พิจารณาโดยใช้หลักธรรม

เป็นเครือ่งประกอบ	น�าหลกัคณุธรรมจรยิธรรมมาปรบัใช้ในการ

พิจารณาถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

	 5.	 ด้านวิถีประชาธิปไตย	 บทบาทพระสังฆาธิการ											

ต่อการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดนครราชสีมา	ประชาชนควรติดตามข่าวสารการท�างาน	

มีเหตุผล	พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในแนวทางที่

มีการพัฒนาตามระบอบประชาธิปไตย	 รวมทั้งให้ศึกษาสิทธิ

และหน้าที่ของตนเอง	และรับผิดชอบต่อหน้าที่	เพื่อประโยชน์

ของส่วนรวมและชุมชน

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 1.	 จากผลการศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการต่อการ						

ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัด

นครราชสีมา	 จ�าแนกตามอายุ	 พรรษา	 วุฒิการศึกษาทางโลก	

วุฒิการศึกษาทางธรรม	วุฒิการศึกษาทางบาลี	พบว่า	มีผลต่อ

บทบาทในการส่งเสริมประชาธิปไตยไม่แตกต่างกัน	ในการท�า

วิจัยครั้งต่อไป	 ควรศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการส่งเสริมวิถี

ประชาธิปไตยในชุมชน	เขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	 ในการท�าวิจัยครั้งต่อไป	 ควรศึกษาปัญหาและ

แนวทางการแก้ป ัญหาประชาธิปไตย	 และการส่งเสริม

ประชาธิปไตยในชุมชน	 เขตอ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครราชสีมา	

เพือ่น�าข้อมลูท่ีได้มาใช้ในการพฒันาประชาธปิไตยของประเทศ

ต่อไป
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