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ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวดั 

ของพระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VIRTUOUS BEHAVIORS AND 

MONASTIC ADMINISTRATIVE BEHAVIORS OF 

PHRASANGHADHIKARN IN KANCHANABURI PROVINCE 

พระมหาวชัิย  กุลฐิโต  (ธรรมปภัสสร์)1  ดร.สุริยงค์  ชวนขยนั2 

--------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรม ระดับ

พฤติกรรม การบริหารวดั และความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติ

กรรมการบริหารวดัของ พระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ตามแนวคิดพฤติกรรม

คุณธรรมของผูบ้ริหาร คือ พละ 4 ประการ ไดแ้ก่ ปัญญาพละ (ความรอบรู้) วิริยพละ 

(ความเพียร) อนวชัชพละ (การงานไม่มีโทษ) และสังคหพละ (การสงเคราะห์) และ

ตามแนวคิดพฤติกรรมการบริหารวดัของมหาเถรสมาคม ตามภารกิจ 6 ดา้น คือ การ

ปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์   

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นพระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้าน

การบริหารวดั สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี  พ.ศ. 2552 จาํนวน 228 รูป โดย

การสุ่มอยา่งง่ายอย่างเป็นสัดส่วนของพระสังฆาธิการแต่ละอาํเภอ เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การ  

---------------------------------------------------   
 1 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร   

มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี  

  2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพฒันา

การศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 
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วจิยัเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ 0.98 สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน   

ผลการวจัิยพบว่า 

 1. พฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมคุณธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ อนวชัชพละ 

(การงานไม่มีโทษ) สําหรับพฤติกรรมคุณธรรมอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับ

ค่าเฉล่ีย คือ สังคหพละ (การสงเคราะห์) วริิยพละ (ความเพียร) และปัญญาพละ (ความ

รอบรู้)  

 2. พฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ  ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

เม่ือพิจารณา เป็นรายด้าน  พบว่า  พฤติกรรมการบริการวดัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  

เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย  คือ  การปกครอง  การสาธารณูปการ  การศาสนศึกษา  การ

เผยแผพ่ระพุทธศาสนา  การสาธารณสงเคราะห์  และการศึกษาสงเคราะห์ 

 3. พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ ใน

ภาพรวม มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01  เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมของพฤติกรรมคุณธรรมและรายดา้นของพฤติ

กรรมการบริหารวดั พบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัสูง  คือ  พฤติกรรม

คุณธรรมกับการปกครอง  และพฤติกรรมคุณธรรมกับการสาธารณูปการ และมี

ความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางและมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าด้านอ่ืนอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 คือ พฤติกรรมคุณธรรมกบัการศึกษาสงเคราะห์ 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study the level of virtuous behavior, the 

level of  monastic administrative behavior, and the correlations between the virtuous 

and monastic  administrative behavior of Phrasanghadhikarn in Kanchanaburi 

Province  according to  the  virtuous  behavior  of  administrators: the  4  Bala  as  
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follows; Panna-bala (wisdom), Viriya-bala (diligence), Anavajja-bala (flautlessness) 

and Sangaha-bala (sympathy), and  in accordance  with 6 missions of  the  monastic  

administrative  behavior  of  Mahatherasamakom: administration, religious 

education, educational assistance, buddhist propagation, public services, and public 

assistance. 

 The  sample  group  consisted  of  228  Phrasanghadhikarn  who  were  

monastic  administrators  under  Mahanikaya Section  in  Kanchanaburi  Province, 

in  academic  year  2009,  obtained  by  simple  random  by  proportionally  

sampling  of  Phrasanghadhikarn  in  each  district.  A  constructed  5-level  rating  

scale  questionnaire  with  the  reliability  of  0.98  was  used  as  a  tool  to  collect  

data.  The  statistics  employed  for  data  analysis  were  percentage,  mean, 

standard  deviation,  and  Pearson’s  product  moment  correlation  coefficient. 

The  research  findings  were  as  follows: 

 1.  The  virtuous  behavior  of  Phrasanghadhikarn  was  overall  at  a  high  

level,  When  each  mission  was  considered  separately,  it  revealed  that  the  

highest  level  mission  Anavajja-bala (flautlessness),  was  at  the  highest  level.  

For  it  revealed  that  3  missions were  at  the  high  level,  ranking  in  the  order  

of  mean  from  high  to  low  as  follows: Sangaha-bala (sympathy), Viriya-bala 

(diligence), and Panna-bala (wisdom).   

   2.  The  monastic  administrative  behavior  of  Phrasanghadhikarn  was  

overall  at  the  high  level. When  each  mission  was  considered  separately, it  

revealed  that  all  missions  were  at  the  high  level, ranking  in  the  order  of  

mean  from  high  to  low  as  follows: administration, public services, religious 

education, buddhist propagation, public assistance  and  educational assistance.   

 3.  The virtuous behavior and the  monastic  administrative  behavior  of  

Phrasanghadhikarn  were  overall  positively  correlations,  with  a  statistical  

significance  at the  middle  level  of  0.01.  When  overall  of  the  virtuous  
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behavior  and  each  mission  of  the  monastic  administrative  behavior  was  

considered  separately, it  revealed  that  were  positively  correlations, as  follows: 

the virtuous behavior with administration and the virtuous behavior with  public 

services, and it revealed that was positively correlation and the lowerest mean, with 

a  statistical  significance  at  the  middle  level  of  0.01  was  the  virtuous  behavior  

with  educational assistance. 

ความเป็นมาของปัญหาการวจัิย 

 ในปัจจุบนัประชากรทัว่โลกพึงพอใจกบัสภาพสังคมแบบโลกาภิวตัน์ มุ่ง

พฒันาวตัถุ  เพื่อสร้างส่ิงอาํนวยความสะดวกสบายให้กับตนเอง มองมิติทางด้าน

ร่างกายเป็นสําคญั แต่ในทางตรงกนัขา้มไม่ให้ความสนใจในมิติทางด้านจิตใจ จึง

ห่างไกลศีลธรรมซ่ึงเป็นความสุขท่ีเท่ียงแทแ้น่นอน ย ัง่ยืนท่ีสุดกว่าส่ิงใด ๆ ทาํให้ไม่

พบความสุขท่ีแท้จริงในชีวิต ดาํเนินชีวิตผิดพลาด นําไปสู่จุดเส่ือมสลายในท่ีสุด 

สังเกตไดจ้ากจาํนวนประชากรโลกท่ีสนใจใฝ่คุณธรรมเขา้ไปศึกษาธรรมะ ในศาสน

สถานมีจาํนวนนอ้ยลงอยา่งต่อเน่ือง   

 ในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากสาเหตุน้ีเช่นเดียวกนั  ขอ้พิสูจน์ท่ีเห็นได้

ชดัจากสถิติการสาํรวจอยา่งไม่เป็นทางการในปีพุทธศกัราช 2552 มีวดัร้างในประเทศ

ไทยเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ไม่หยุดย ั้งถึงหน่ึงหม่ืนวดั นบัเป็นจาํนวนหน่ึงในสามของวดั

ท่ีมีในประเทศทั้งหมดสามหม่ืนกว่าวดั นบัเป็นสัญญาณอนัตรายเป็นอย่างยิ่ง ถา้เรา

ไม่ให้ความสนใจใฝ่ศึกษาธรรมะ ช่วยกนัปกป้องคุม้ครองพระพุทธศาสนา ในอีกไม่

ช้าเราจะตอ้งกลายเป็นอดีตเมืองพุทธศาสนา เหมือนหลาย ๆ ประเทศในโลก (พระ

ภาวนาวริิยคุณ, 2552: 5-6) 

 สาเหตุของความเส่ือมถอยทางดา้นจิตใจเกิดข้ึนไดจ้ากทั้งสองฝ่ายคือฆราวาส

และพระสงฆ์  ฝ่ายฆราวาสไม่สนใจใฝ่หาคุณธรรม อาจเป็นเพราะว่าตนเองไม่ได้

สนใจหรือคิดวา่ยงัไม่ถึงเวลา ท่ีจะตอ้งศึกษาธรรมะและนาํธรรมะมาใชใ้นการดาํเนิน

ชีวติ หรือเพราะยงัไม่พบวดัหรือสถานท่ีศึกษาธรรมะท่ีชอบใจ ฝ่ายพระสงฆส่์วนใหญ่

มกัจะคิดวา่ การท่ีประชาชนทัว่ไปไม่เขา้มาศึกษาธรรมะในวดัเพราะเขาไม่ไดส้นใจใฝ่

ศึกษาธรรมะ จึงไม่คิดหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขใช้เทคนิคหรือแนวทางใด ๆ ให้เขา
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สนใจเขา้มาศึกษาธรรมะในวดั ซ่ึงนบัวา่เป็นขอ้สรุปท่ีผิดพลาดเป็นอยา่งยิ่ง เพราะแท้

ท่ีจริงแลว้สาเหตุท่ีประชาชนไม่เขา้วดัโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นเพราะวดัไม่น่าเขา้ วดัท่ี

น่าเล่ือมใสศรัทธาในประเทศไทยมีอยู่น้อยมาก  เม่ือเทียบกับสัดส่วนจาํนวนวดั

ทั้งหมด    

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการในจังหวดั

กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดั

กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งระดบัพฤติกรรมคุณธรรมและระดบัพฤติ

กรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรีงานวจิยัในประเทศ 

 งานวิจยัในประเทศเป็นงานวิจยัท่ีจดัทาํภายในประเทศ  เพื่อประโยชน์แก่

การศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรม  การบริหาร มีดงัน้ี 

 พระครูสถิตนภคุณ  เสนสุข (2550)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองสภาพการปฏิบัติ

หนา้ท่ีในตาํแหน่ง เจา้อาวาสของพระสังฆาธิการ: กรณีศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์

อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ผลการวิจยัพบวา่ ในส่วนของการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

เจา้อาวาสในดา้นสาธารณูปการปฏิบติัหนา้ท่ี  ในระดบัมาก เก่ียวกบัการจดัการศาสน

ศึกษาภายในวดัการปฏิบติัหนา้ท่ีในระดบัปานกลาง   

 พระครูสังฆรักษ์พศวีร์  ธีรป�ฺโญ (2550) ไดท้าํวิจยัเร่ืองบทบาทของพระ

สังฆาธิการใน  การบริหารกิจการคณะสงฆ์ ศึกษากรณีพระสังฆาธิการในจงัหวดั

นนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า  ประการแรก ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า มี

บทบาทอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ประการท่ีสอง การเปรียบเทียบบทบาทของพระ

สังฆาธิการจงัหวดันนทบุรีท่ีมีจาํนวนพรรษา ระดบัการศึกษาสายสามญั การศึกษา

ทางเปรียญธรรม ประสบการณ์ในการปฏิบติัหน้าท่ี และการสังกัดวดัแต่ละขนาด

แตกต่างกนั มีบทบาทต่อการบริหารกิจการคณะสงฆใ์นจงัหวดันนทบุรีไม่แตกต่างกนั  
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 พระธนดล  นาคสุวณฺโณ (2550) ไดท้าํวิจยัเร่ืองการบริหารกิจการคณะสงฆ์

จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ ประการแรก พระสังฆาธิการในจงัหวดับุรีรัมย ์มี

บทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในด้านการ

ปกครองอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่

พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ประการท่ีสอง ผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จงัหวดั

บุรีรัมย ์  

   วรีะ ฉายแสง (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหา

บวั   ญาณสัมปันโน) และงานสังคมสงเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า การสงเคราะห์โลก

ของท่าน ถือไดว้า่ทาํประโยชน์แก่มนุษยแ์ก่สัตวท์ั้งหลาย  เสียสละตนเองและเวลาเพื่อ

ส่วนรวม  มีความเมตตาอย่างแทจ้ริงเป็นตวัอย่างอนัดีงามทั้งทางโลกและทางธรรม 

ซ่ึงเป็นท่ีเคารพศรัทธา ของประชาชนทั้งหลาย  การสงเคราะห์ในทางธรรมทุกคร้ังท่ี

หลวงตามหาบัวท่านได้มีโอกาส ไปเทศนาตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่านมุ่งสอนให้

ประชาชนทั้งหลายหมัน่ทาํความดีสร้างกุศลกรรมและอบรมจิตให้เกิดปัญญา เพื่อเป็น

แนวทางการดาํเนินชีวิต เม่ือประสบปัญหาต่าง ๆ ก็ย่อมท่ีจะมีปัญญาในการแก้ไข

ปัญหาเหล่านั้น ความเมตตาสงสารของหลวงตามหาบวัท่ีมีต่อโลก  ไม่ปรากฏเพียงแค่ 

การเทศนาหรือการอบรมสั่งสอนซ่ึงเป็นลกัษณะสําคญัท่ีสุดอย่างเดียวเท่านั้น ความ

เมตตาของท่านยงัแผข่ยายไปในแง่วตัถุส่ิงของเคร่ืองอุปโภคบริโภค   

 ชนะชยั  แจง้สว่าง (2552)  ไดท้าํวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรม

คุณธรรมและ พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้น

ท่ี 1-2 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจยัพบว่า ประการแรก 

พฤติกรรมคุณธรรมของผูบ้ริหารทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด  เรียงตามลาํดบัคือ 

อนวชัชพละ (สุจริต)  วิริยพละ (ขยนั)  สังคหพละ (มนุษยสัมพนัธ์)  และปัญญาพละ 

(ปัญญา) ประการท่ีสอง พฤติกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด  ส่วนรายดา้น พบวา่พฤติกรรมการบริหารงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 3 

ดา้น คือ การบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การบริหารทัว่ไป และท่ีอยู่
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ในระดบัมาก คือการบริหารวิชาการ ประการท่ีสาม พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติ

กรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกทุกดา้น 

งานวจัิยต่างประเทศ 

 งานวิจยัต่างประเทศเป็นงานวิจยัท่ีจดัทาํในต่างประเทศ  เพื่อประโยชน์แก่

การศึกษาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมคุณธรรม และพฤติกรรมการบริหาร  มีดงัน้ี 

 แมกนูสัน (Magnuson, 1971: pp. 78-91) ไดว้จิยัเร่ืองคุณลกัษณะของผูจ้ดัการ

โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จ โดยจาํแนกคุณลกัษณะของผูจ้ดัการโรงเรียนออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ คุณลกัษณะ ด้านอาชีพ (professional characteristics) และคุณลกัษณะ

ส่วนตวั (personal characteristics) ไดส้รุปคุณลกัษณะทั้ง 2 ลกัษณะไว ้ดงัน้ี ประการ

แรก คุณลกัษณะดา้นวิชาชีพ  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ท่ีสําคญั คือ มีความสามารถ

ในการติดต่อและเขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ มีความรู้ในสายวิชาชีพเป็นอย่างดี รู้จกัมอบหมาย

งานให้ผูอ่ื้นทาํ ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ ให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็นผู ้

น่าเขา้ใกลแ้ละมีเวลาสาํหรับผูร่้วมงาน ใหค้วามสนใจในบุคคลอ่ืน มีความสามารถใน

การวางแผนและการจดัระเบียบงาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน รู้จกัใชช่้องทาง

แห่งอาํนาจหน้าท่ี ประการท่ีสอง คุณลกัษณะส่วนตวั  ประกอบดว้ยคุณลกัษณะท่ี

สาํคญั คือ มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี  มีความรู้

กวา้งขวาง เป็นผูมี้สติไม่ใชอ้ารมณ์ มีความจริงใจ มีความเป็นมิตร มีอารมณ์ขาํขนั มี

ใจกวา้งและเปิดเผย มีความเสมอตน้เสมอปลาย มีความเมตตาปรานีและเอ้ืออาทรต่อ

ผูอ่ื้น 

 เอกการ์ด (Eckhardt, 1978: pp. 562-563–A) ไดท้าํการวิจยัศึกษาเร่ืองเกณฑ์

การคัดเลือกผู ้บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ

คณะกรรมการการศึกษา ในรัฐอิลลินอยส์ พบว่า คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีเกณฑ์ ในการคดัเลือกครูใหญ่ไม่แตกต่างกนั และมี

ความตอ้งการครูใหญ่ท่ีมีคุณสมบติั 10 ประการดว้ยกนัคือ การรับรู้ในตาํแหน่งหนา้ท่ี 

มีอารมณ์มั่นคง มีทักษะในการตัดสินใจ มีทักษะในการส่ือสาร บุคลิกภาพดี มี

ความสามารถในการปรับตวั มีมนุษยสัมพนัธ์ มีคุณธรรม สติปัญญาดี และสุขภาพดี 
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 คาริสัน (Carison, 2000: pp. 159-177)  ไดท้าํการศึกษาวจิยัโดยพบวา่  ปัจจยัท่ี

จะช่วยทาํให้ผูบ้ริหารประสบความสําเร็จในการบริหารงาน มีดงัน้ี คือ การมีครูดี  

ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความสามารถ  มีหลกัสูตรท่ีเหมาะสม  มีงบประมาณพอเพียง  

ความสนใจของครูต่อนกัเรียน ความสนใจของผูป้กครอง  หอ้งเรียนพอเพียง  ชั้นเรียน

ขนาดเล็ก  ระยะทางระหว่างบา้นกบัโรงเรียน  การสอนอย่างสร้างสรรค ์  ครูและ

นกัเรียนอาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีเดียวกนั 

 ออนท์เซส์  (Ontzes อ้างถึงใน ภักดี  สมคะเณย์,  2543 : 50) ได้ศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของครูใหญ่กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู โดย

ทดสอบบทบาทของครูใหญ่กบัความพึงพอใจในการทาํงานของครู ผลการวิจยัพบวา่ 

ประการแรก ครูส่วนมากพอใจในพฤติกรรมผูน้าํ มิติมุ่งงานมากกว่ามิติมุ่งสัมพนัธ์ 

ประการท่ีสอง ครูท่ีร่วมงานกบัครูใหญ่ประเภทยึดบุคลากรเป็นหลกั (idiographic 

principles) จะมีความพึงพอใจในการทาํงานนอ้ยกวา่ครูท่ีทาํร่วมกบัครูใหญ่ท่ีใช้สาย

กลาง และยดึงานเป็นหลกั 

 แคร์รอลล์ (Carroll, อ้างถึงใน สุเนตร ทองคํา, 2544 : หน้า 55)  ได้

ทาํการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารในดา้นคุณธรรม พบวา่ ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผูน้าํ  ของโรงเรียน คือ คุณธรรมของผูบ้ริหารและครู ความมี

มนุษยสัมพนัธ์ ความอดทน จิตวิทยา   (การเกล้ียกล่อม) การตดัสินใจ การแสดงออก 

ความสามคัคีปรองดอง  สถานภาพครู ภาวะเศรษฐกิจ  กิจกรรมการบริหารของ

โรงเรียน ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การสนบัสนุนจากชุมชน สรุปว่าคุณธรรมของครู

ส่งผลถึงการเป็นผู ้นําของผูบ้ริหารต่อการรักษาคํ้ าจุน รักษาภาพในองค์กรและ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ระหว่างสมาชิก  คุณธรรมของครูนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารเป็นประการแรกและรวมถึงการตดัสินใจและการแสดงออก  นอกจากน้ี

แลว้ความสัมพนัธ์ใน หลายมิติท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัคุณธรรมของครูต่อพฤติกรรม

ของผูน้าํ  คือ แรงจูงใจ 

 แลชเวย ์(Lashway, 2002: p. 182) ไดท้าํการศึกษาวิจยัโดยพบว่า การท่ีจะ

บริหารโรงเรียน ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไวไ้ดน้ั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งรู้จกัใช้

กลยุทธ์ท่ีเหมาะสม ในการจดัการศึกษา เช่น จัดหลักสูตรท่ีได้มาตรฐานและให้
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ความสําคัญกับการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นอกจากน้ี ยงัต้องสร้าง

บรรยากาศและจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อช่วย ในการสอนของครู โดยหา

ยุทธวิธีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน จดัหาทรัพยากรเพื่อพฒันา การเรียนการสอน

ตามท่ีครูตอ้งการ   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้านการ

บริหารวดั สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี ปีพุทธศกัราช 2552 จาํนวน 562 วดั 

ๆ ละ 1 รูป รวมจาํนวน 562 รูป   

 2. กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพระสังฆาธิการท่ีปฏิบติัหน้าท่ีดา้นการ

บริหารวดั  สังกดัมหานิกายในจงัหวดักาญจนบุรี  ปีพุทธศกัราช  2552  จาํนวน 228 

วดั ๆ ละ 1 รูป รวมจาํนวน 228 รูป ซ่ึงไดม้า  

 สรุปผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมคุณธรรมและ

พฤติกรรม   การบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี  ปรากฏผลตาม

วตัถุประสงคข์องการวจิยั  และไดข้อ้คน้พบตามสมมติฐาน  ดงัน้ี 

 1. พฤติกรรมคุณธรรมของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี  ในภาพรวม

ทั้ง 4 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ พฤติกรรมคุณธรรมอยูใ่น

ระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นอนวชัชพละ (การงานไม่มีโทษ)  และพฤติกรรมคุณธรรมอยู่

ในระดบัมาก เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นสังคหพละ (การสงเคราะห์) ดา้นวิริย

พละ (ความเพียร) และด้านปัญญาพละ (ความรอบรู้) ตามลาํดับ  ส่วนพฤติกรรม

คุณธรรมรายขอ้ในแต่ละดา้น  พบวา่ 

 2. พฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ใน

ภาพรวมทั้ง 6 ดา้น อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  

พฤติกรรมการบริหารวดั อยู่ในระดบัมากทุกด้าน เรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ีย คือ การ

ปกครอง การสาธารณูปการ การศาสนศึกษา การเผยแผพ่ระพุทธศาสนา การสาธารณ

สงเคราะห์ และการศึกษาสงเคราะห์ ตามลาํดบั  
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 3.  พฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการ ใน

ภาพรวม   มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นของพฤติกรรมคุณธรรม และรายดา้นของพฤติ

กรรมการบริหารวดั พบว่า มีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัสูงอย่างมีนัยสําคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือ พฤติกรรมคุณธรรมกับการปกครอง  และพฤติกรรม

คุณธรรมกบัการสาธารณูปการ  และมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลาง

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  เรียงตามลาํดบัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ คือ 

พฤติกรรมคุณธรรมกบัการศาสนศึกษา  รองลงมาคือ พฤติกรรมคุณธรรมกบั การเผย

แผพ่ระพุทธศาสนา พฤติกรรมคุณธรรมกบัการสาธารณสงเคราะห์  และพฤติกรรม

คุณธรรมกบัการศึกษาสงเคราะห์ ตามลาํดบั เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่าง

พฤติกรรมคุณธรรมกบัพฤติกรรมการบริหารวดัในแต่ละด้าน 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

 การวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมคุณธรรมและพฤติกรรมการบริหาร

วดัของ  พระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการวิจยั และ

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวจิยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี 

         1. ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย ผู้วจัิยขอเสนอแนะต่อพระสังฆาธิการ มีดังนี ้

           1.1 พระสังฆาธิการควรพฒันาตนเองให้มีความรู้ สามารถนาํเทคโนโลยีและ

วทิยาการใหม่มาใชใ้นการบริหารงานไดอ้ยา่งเหมาะสม                            

 1.2 พระสังฆาธิการควรมีการจดัทาํรายการและแผนการทาํงานก่อนเร่ิมตน้

ทาํงาน  เพื่อความละเอียดรอบคอบและป้องกนัความผดิพลาดเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน 

             1.3 พระสังฆาธิการควรมีเอกสารท่ีระบุกฎเกณฑ์และแนวทางท่ีตอ้งปฏิบติัไว้

ชดัเจน  เพื่อใหก้ารทาํงานเรียบร้อยมีมาตรฐานในการดาํเนินงาน 

             1.4 พระสังฆาธิการควรศึกษาฝึกฝนอบรมให้มีความรู้ความชาํนาญในการ

บริหารด้านความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร เพื่อให้มีความสามารถในการระงับ

อธิกรณ์ การวินิจฉยัปัญหา เพื่อยุติเหตุ หรือการลงนิคหกรรม ไดอ้ยา่งเรียบร้อยดีงาม

ถูกตอ้งเหมาะสม 
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            1.5 พระสังฆาธิการควรมีการตรวจเยี่ยมสํานกัศาสนศึกษา เพื่อให้ทราบสภาพ

การดาํเนินงานและปํญหาอุปสรรคต่าง ๆ สามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชใ้นการพฒันา

ปรับปรุงสาํนกัศาสนศึกษาใหเ้จริญกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป                   

 1.6 พระสังฆาธิการควรจัดให้มีการบรรยายธรรมทางวิทยุกระจายเสียง  

เพราะสามารถเผยแผธ่รรมะขยายออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง   

1.7 พระสังฆาธิการควรจดัหาแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ เพื่อพฒันาปรับปรุงวดั  

นอกเหนือจากการรับบริจาค  ด้วยการก่อสร้างเสนาสนะโดยใช้เงินงบประมาณ

อุดหนุนจากทางราชการ 

    2. ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

 2.1 ควรศึกษาวจิยัความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริหารตามหลกัธรร

มาภิบาลและพฤติกรรมการบริหารวดัของพระสังฆาธิการในจงัหวดักาญจนบุรี 

 2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบมาตรฐานในการบริหารวดัของพระ

สังฆาธิการ   
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