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บทคัดย่อ

 งำนวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำศักยภำพของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 2) ศึกษำ 

กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มี

คุณค่ำทำงปัญญำ 3) เปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด 

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน และ 4) ศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรส่งเสริมของวัด 
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ในกำรไหว้พระ 9 วัด กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัด ในเดือนมิถุนำยน จสำนวน 323 คน  

กสำหนดขนำดกลุม่ตวัอย่ำงโดยใช้สตูรของ ดบัเบิล้ย ูจ ีคอทแรน เครือ่งมอืทีใ่ช้คอื แบบสอบถำมซึง่ผ่ำนกำรตรวจสอบ

ของผู้เชี่ยวชำญแล้ว และได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ำกับ .95

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ศักยภำพของวัด โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง กำรส่งเสริมของวัด โดยรวมทั้ง 3 ด้ำน  

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ พุทธศำสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล คือ อำยุต่ำงกัน  

มีผลแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนนอกนั้น มีผลไม่แตกต่ำงกัน ปัญหำและแนวทำง

แก้ไขปัญหำ มีดังนี้ ด้ำนกำรปรับปรุงศำสนพิธี ไม่ตรงตำมหลักพระธรรมวินัย ควรจัดศำสนพิธีให้สอดคล้องกับ 

หลักพระศำสนำ ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด ไม่จูงใจให้เข้ำไปชม ควรปรับปรุงข้อมูลให้น่ำสนใจ และด้ำนกำร

จัดอุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด คือ ต้นไม้พูดได้ ซึ่งเขียนคติพจน์ติดไว้ไม่เพียงพอ ควรเขียนคติพจน์ติดไว้ให้เพียงพอ

ค�าส�าคัญ : กำรส่งเสริม  กำรไหว้พระ 9 วัด  คุณค่ำทำงปัญญำ

Abstract

 The purposes of this research were 1) to study the potentiality of temples in Bangkok Metropolitan Region, 

2) to study the visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples for enhancing the intellectual value, 3) to 

compare the visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples and 4) to study problems and guideline to the 

problem solutions. This research was the survey research. 323 samples determined using W.G. Cochran were people 

who visited the temples in June. The research tool was the questionnaire that was checked by experts and had the 

value of reliability .95.

 The research results were as follows : The research findings were revealed that the potentiality of 9 temples 

was at the almost often level in the overall picture. The visiting and worshiping campaign of 9 Buddhist temples 

was at the almost often level. The results of hypothesis testing were revealed that Buddhists with different age were 

significant difference at significant statistic level 0.05. Problems and guideline to the problem solutions were as 

follows : firstly, the aspect of Buddhist activities was not based on the principles of Buddhism. Therefore, Buddhist 

activities should be performed according to the principles of Buddhism. Secondly, the aspect of exhibition in the 

temples was not attractive. Therefore, the exhibition should be updated by stressing on attractive information. And 

lastly, educational park in the temples was Dhamma talking trees that were not enough. So, it should be planted 

more trees for making park lively and posted Dhamma on the tree sufficiently.

Keywords : Campaign, the Visiting and Worshiping of 9 Buddhist Temples, the Intellectual value
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บทน�า

 กำรไหว้พระ 9 วัด ทั้งในเขตกรุงเทพมหำนคร

และปริมณฑลเป็นกิจกรรมซ่ึงหน่วยงำนต่ำง ๆ จัดข้ึน

เป็นเรื่องกำรไปสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล 

พร้อมทั้งควำมเชื่อและวิธีกำรสักกำระแต่ละแห่งเพ่ือ

เสริมควำมเป็นมงคลกันอย่ำงสูงสุด เช่น ไปไหว้พระ 

วดัพระศรรีตันศำสดำรำม ต้องไปไหว้  “พระแก้วมรกต” 

ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่ เพ่ือ “แก้วแหวนเงินทองไหล

มำเทมำตลอดปี” “ไหว้พระวัดชนะสงครำม อุปสรรค

ร้ำยพ่ำยแพ้” “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน” 

ไหว้พระวัดกัลยำณมิตรฯ ไหว้ “พระประธำนหรือ 

หลวงพ่อซสำปอกง” ด ้วยธูป 3 ดอก เทียนแดงคู ่  

เพื่อ “ควำมสวัสดีมีชัย เดินทำงปลอดภัย” ไหว้พระ 

วดัใหญ่ชยัมงคล ทสำให้มชียัเหนอืทกุสิง่ ซึง่เป็นเรือ่งของ 

กำรอ้อนวอน ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดำลให้ประสบ 

ควำมสสำเร็จหรือให้แคล้วคลำดจำกภัยอันตรำย เป็น 

กำรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือ แม้แต่คนที่ไปไหว้พระ

กันเอง ก็เป็นกำรไปเพื่อสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ้อนวอน

ให้ช่วยเหลือเช่นกัน จนขำดกำรพึ่งพำตนเอง ถ้ำคนใน

สังคมไม่มีควำมรู้ในสิ่งที่ตนเองเคำรพเชื่อถืออย่ำงถูก

ต้อง กจ็ะถกูชกันสำไปในทำงควำมเสือ่มเสยี เช่น อำจเสยี

ทรัพย์สินเงินทอง ไม่ก่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ทสำให้สังคม

ไม่มีปัญญำเป็นฐำน ส่งผลต่อกำรพัฒนำประเทศ 

 ดังนั้น จึงจสำเป็นที่จะต้องมีกำรส่งเสริมกำรไหว้

พระ 9 วัดของพทุธศำสนกิชนทัง้ในเขตกรงุเทพมหำนคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ คือมีปัญญำ

เป็นตัวกสำกับในกำรมีควำมเชื่อที่มีต่อกำรไหว้พระ 

วัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ  

ในวัด เป ็นกำรเสริมสร ้ำงป ัญญำ ให ้พึ่ งตนเอง  

ไม่อ้อนวอน ขอควำมช่วยเหลือจำกสิ่งภำยนอก ให้บูชำ

กรำบไหว้บุคคลที่ควรบูชำและสิ่งต่ำง ๆ ที่ควรบูชำ  

เพื่อ เป ็นกำรให ้รู ้คุณค ่ำของบุคคลหรือสิ่ งของที่

เกีย่วข้องด้วย เพือ่ให้มองเหน็คณุควำมดเีป็นสสำคญั และ 

กำรปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นตำมควำมเหมำะสม 

ได้ด้วยควำมจริงใจ เป็นกำรนสำคนไปสู ่สังคมแห่ง 

กำรเรียนรู้ทำงพระพุทธศำสนำตลอดชีวิตอย่ำงแท้จริง 

จำกสภำพปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ทสำให้ผู ้วิจัยเห็นว่ำ 

“กำรส่งเสริมกำรไหว้พระ 9 วัดของพุทธศำสนิกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำ” เป็นเรื่องที่น่ำสนใจ และน่ำศึกษำเป็นอย่ำงยิ่ง 

เพื่อนสำไปสู่กำรมีคุณภำพชีวิตและปัญญำทำงพระพุทธ 

ศำสนำที่สมบูรณ์ของพุทธศำสนิกชนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษำศักยภำพของวัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล

 2. เพื่อศึกษำกำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 

9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ

 3. เพื่อเปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน จสำแนก

ตำมปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยสนับสนุน

 4. เพื่อศึกษำปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำร

ส่งเสรมิของวดัในกำรไหว้พระ 9 วดัของพทุธศำสนกิชน

ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำ

ทำงปัญญำ

สมมติฐานของการวิจัย 

 กำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลและ

ปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน

ขอบเขตของการวิจัย

 ในกำรวจิยันี ้ผูว้จิยัได้กสำหนดขอบเขตของกำรวจิยั 

ดังนี้ 

 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหาหรือตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

  1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้

พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ใน

เดือนมิถุนำยน ในด้ำนเพศ อำยุ อำชีพและจสำนวน
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ครั้งที่ไปไหว้พระ 9 วัด และพื้นที่ จสำนวน 40,000 คน 

และปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

  2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

คือ กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ ใน 3 ด้ำน คือ 1) ด้ำน

กำรปรับปรุงศำสนพิธีให้มีควำมหมำยตรงตำมพระ

ธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่ำย และปรำศจำกอบำยมุข  

2) ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด และ 3) ด้ำนกำรจัด

อุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด

 2.  ขอบเขตด ้านประชากรที่ศึกษา  ได ้แก ่ 

พุ ท ธ ศ ำ ส นิ ก ช น ที่ ไ ป ไ ห ว ้ พ ร ะ  9  วั ด ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จสำนวน 323 คน

 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ วัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ได้แก่ จังหวัด

สมุทรสำคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธำนี

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาทีศ่กึษา คอื ใช้ระยะเวลำ

ในกำรศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ต่ำง ๆ กำรแจกแบบสอบถำม และกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เป็นเวลำ 6 เดือน ใน พ.ศ. 2558

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 กำรวิจัยนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงสสำรวจ (Survey 

Research) มีขั้นตอนและวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยโดยมี

ประชำกร ได้แก่ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน 

จสำนวน 40,000 คน กลุม่ตวัอย่ำง ได้แก่ พทุธศำสนกิชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดอืนมถินุำยน จสำนวน 323 คน ซึง่ได้โดยกำรกสำหนด

ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงโดยใช้สูตรของ ดับเบิ้ลยู จี คอทแรน 

(W.G. Cochran) ใช้ในกรณไีม่ทรำบขนำดประชำกร เมือ่

ได้ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงดังกล่ำวแล้ว จึงใช้กำรเลือกกลุ่ม

ตัวอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling)

ผลการวิจัย

 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ในกำรวิจัยเรื่องนี้  ประชำกรที่ศึกษำ ได้แก่ 

พุทธศำสนิกชนท่ีไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน ใช้กำร

วเิครำะห์หำควำมถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

พบว่ำ พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน เป็น

เพศชำย ร้อยละ 55.40 มีอำยุ 40 ปีลงมำร้อยละ 69.70 

ประกอบอำชพีรบัจ้ำงทัว่ไป/ค้ำขำย/ธรุกจิส่วนตวั ร้อยละ 

41.80 มีจสำนวนที่ไปไหว้พระ 9 วัด 5 ครั้งลงมำ ร้อยละ 

65.30 และอยู่ในพื้นที่เขตปริมณฑล ร้อยละ 74.90

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของวัดในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปริมณฑล พบว่ำ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของพุทธศำสนิกชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดือนมิถุนำยน โดยรวม อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง  

( Χ = 3.78, SD = .04) และเมื่อพิจำรณำในแต่ละข้อ  

พบว่ำ มีกำรให้พระทุกรูปในสังกัดมีภำพลักษณ์ที่ดี  

เมื่อประชำชนพบเห็นจักเกิดควำมศรัทธำ อยู่ในระดับ

เกอืบทกุครัง้ 3.98 รองลงมำคอื มกีำรให้พระสงฆ์ทีศ่กึษำ

ธรรมดแีล้วใหไ้ด้มีโอกำสเผยแผ่ธรรมแก่ประชำชน อยู่

ในระดบัเกอืบทกุครัง้ 3.94 และสดุท้ำย คอื มกีำรคดัสรร 

อบรมบุคคลผู้ที่จะมำบวชในพระพุทธศำสนำ อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง 3.44

 ผลการวิเคราะห์การส่งเสริมของวัดในการไหว้

พระ 9 วัดของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลเพือ่ให้มคีณุค่าทางปัญญา ใช้กำรวเิครำะห์

หำควำมถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

พบว่ำ กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพือ่ให้มคีณุค่ำทำงปัญญำ โดยรวมทัง้ 3 ด้ำน อยูใ่นระดบั

เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) และเมื่อพิจำรณำใน

แต่ละด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดอุทยำนกำรศึกษำขึ้นในวัด 

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) รองลง

มำ คือ ด้ำนกำรจัดนิทรรศกำรในวัด อยู่ในระดับเกือบ
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ทุกครั้ง ( Χ = 3.73, SD = .04) และสุดท้ำย คือ ด้ำนกำร

ปรับปรุงศำสนพิธีให้มีควำมหมำยตรงตำมพระธรรม

วินัย ประหยัด เรียบง่ำย และปรำศจำกอบำยมุข อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.86, SD = .05) ตำมลสำดับ

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐำนกำรวิจัยไว้ว่ำ กำรส่งเสริม 

ของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลใน

กำรไหว้พระ 9 วัด เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของ

พทุธศำสนิกชนทีม่ปัีจจัยส่วนบคุคลและปัจจยัสนบัสนนุ

ต่ำงกนั มผีลแตกต่ำงกนั พบว่ำ กำรส่งเสรมิของวดัในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชนท่ีมีเพศ 

อำชพี จสำนวนครัง้ พืน้ท่ีและปัจจยัสนบัสนนุต่ำงกนั มผีล

โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐำน

กำรวิจัยที่กสำหนดไว้ แต่ที่มีอำยุต่ำงกัน มีผลโดยรวม

แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึง

สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยที่กสำหนดไว้

 ผลกำรวิ เครำะห ์ป ัญหำและแนวทำงแก ้ไข

ปัญหำกำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 9 วัดของ

พุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

 ด้านการปรับปรุงศาสนพิธีให้มีความหมายตรง

ตามพระธรรมวินัย ประหยัด เรียบง่าย และปราศจาก

อบายมุข คือ จัดศำสนพิธีไม่สอดคล้องกับหลักพระ

ศำสนำ ไม่เน้นประหยัดและไม่สร้ำงควำมเข้ำใจแก่

พุทธศำสนิกชนเท่ำที่ควรจะเป็น จึงควรจัดศำสนพิธีให้

สอดคล้องกบัหลกัพระศำสนำ เน้นประหยดัและเรยีบง่ำย

 ด้านการจดันทิรรศการในวดั คอื ข้อมลูทีน่สำมำจดั

นิทรรศกำรเป็นของเก่ำและไม่ได้หำสื่อที่จูงใจเพื่อให้

สนใจเข้ำไปชม จึงควรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ

หำสื่อที่จูงใจให้แก่คนที่เข้ำไปชม

 ด้านการจัดอุทยานการศึกษาขึ้นในวัด คือ ต้นไม้

พูดได้ ซึ่งเขียนคติธรรมหรือคติพจน์ติดไว้มีไม่เพียงพอ 

จึงควรเร่งปลูกต้นไม้ให้ควำมร่มรื่นและเขียนคติพจน ์

ติดไว้ให้เพียงพอ

สรุปผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัย สรุปได้ว่ำ ศักยภำพของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของพุทธศำสนิกชนที่

ไปไหว้พระ 9 วดัในเขตกรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล 

ในเดือนมิถุนำยน กำรส่งเสริมของวัดในกำรไหว้พระ 

9 วัดของพุทธศำสนิกชนในเขตกรุงเทพมหำนคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ โดยรวม 

อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง กำรส่งเสริมของวัดในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัด

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีอำยุ

ต่ำงกัน มีผลโดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญทำง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัย 

ที่กสำหนดไว้ นอกนั้นไม่แตกต่ำงกัน

อภิปรายผลการวิจัย

 จำกผลกำรวิจัยสำมำรถนสำมำอภิปรำยผล ได้ดังนี้

 การศึกษาวิ เคราะห์ศักยภาพของวัดในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่ำ ศักยภำพ

ของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลของ

พุทธศำสนิกชนที่ไปไหว้พระ 9 วัดในเขตกรุงเทพ 

มหำนครและปริมณฑล ในเดือนมิถุนำยน อยู่ในระดับ

เกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.78, SD = .04) ทั้งนี้อภิปรำยผลได้

ว่ำ วัดที่พุทธศำสนิกชนไปไหว้พระ 9 วัด ล้วนแต่เป็น

วัดที่มีช่ือเสียงและมีคนไปในแต่ละวันเป็นจสำนวนมำก 

พระภิกษุสำมเณรในวัดดังกล่ำวจึงได้รับกำรปลูกฝัง 

เ ก่ียวกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ ดี เช ่น ห่มผ้ำเป็น

ปรมิณฑล ไม่เจรจำกนัเสยีงดงั แบ่งงำนกนัทสำตำมหน้ำที่

ทีไ่ด้รบัมอบหมำย มกีำรส่งเสรมิให้พระภกิษุสำมเณรได้

ศึกษำธรรมและให้มีโอกำสเผยแผ่ธรรมแก่ประชำชน 

จึงทสำอยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ 

โสภำ และคณะ [1] หลักกำรของกองพุทธศำสนสถำน 

สสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ว่ำ “ศำสนำเป็นที่

พึ่งทำงใจ ดังนั้น กำรปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรมและ

กำรกระทสำที่เหมำะสม นับเป็นเรื่องสสำคัญเบื้องต้นที่

พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้ำอำวำสควรดสำเนินกำรให้พระ

ทุกรูปในสังกัดมีภำพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชำชนพบเห็น
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จักเกิดควำมศรัทธำ ถือเป็นกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ

เบื้องต้นแล้ว และจะต้องพยำยำมบริหำรวัดให้มีอำคำร

สถำนที่ อำณำบริเวณเหมำะสมต่อกำรศึกษำและปฏิบัติ

ธรรมทั้งในส่วนของภิกษุ สำมเณรและประชำชน ให้

สอดคล้องกบัหลกักำรของพระพทุธศำสนำ มคีวำมสงบ

ร่มเย็น ทสำให้อยำกเข้ำมำหำควำมสงบและศึกษำธรรม 

รวมทั้งสรรพสิ่งต่ำง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต จะต้อง

ไม่ก่อให้เกดิควำมเดอืดร้อนรสำคำญแก่ประชำชนทีม่ำวดั

หรืออยู่ใกล้วัดด้วย” ธรรมนันท์ บัวจันทร์ [2]

 การศกึษาวเิคราะห์การส่งเสรมิของวดัในการไหว้

พระ 9 วัด ของพุทธศาสนิกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑลเพื่อให้มีคุณค่าทางปัญญา พบว่ำ กำร 

ส่งเสรมิของวดัในกำรไหว้พระ 9 วดัของพทุธศำสนกิชน

เพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำ โดยรวมท้ัง 3 ด้ำน อยู่ใน

ระดับเกือบทุกครั้ง ( Χ = 3.75, SD = .04) ทั้งนี้อภิปรำย

ผลได้ว่ำ เนื่องจำกวัดดังกล่ำว เป็นท้ังวัดท่ีส่งเสริมกำร

ไหว้พระเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยว จึง

ได้พยำยำมจัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น สวยงำม สะอำด 

และสงบ โดยมีกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ฆรำวำสฝ่ำยต่ำง ๆ  

มำจัดกำรดูแล และได้เน้นมอบหมำยให้ผู้ที่มีควำมรู้

ศำสนพิธีได้ช่วยอธิบำยให้ผู้เข้ำร่วมศำสนพิธีได้เข้ำใจ

ถึงขั้นตอน ควำมสสำคัญและควำมหมำย ตลอดจนได้

ประสำนงำนเรือ่งกำรจดันทิรรศกำรกบัหน่วยงำนต่ำง ๆ  

เช่น สถำนศึกษำและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เป็นต้น จึงทสำให้อยู่ในระดับเกือบทุกครั้ง ซึ่งสอดคล้อง

กบักำรวจิยัของรสกิำ องักรู [3] เรือ่ง “ควำมพร้อมของวดั

ในเขตกรุงเทพมหำนครเก่ียวกับกำรเผยแผ่พระพุทธ

ศำสนำโดยผ่ำนกำรนสำชมศลิปวฒันธรรมจสำนวน 15 วดั 

ในเขตกรงุเทพมหำนคร” ผลกำรวจิยัพบว่ำ วดัส่วนใหญ่

มีกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมให้อยู่ในสภำพที่ดี องค์

ประกอบสสำคญัทีท่สำให้วดัมภีมูทิศัน์ทีส่วยงำม ได้แก่ กำร

ปลูกต้นไม้ กำรจัดสวน หย่อม ควำมสะอำดของบริเวณ

วัดควำมเป็นสัดส่วนของเขตพุทธำวำสและสังฆำวำส 

และสอดคล้องกับกำรวิจัยของ รศ.นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ 

และคณะ [4] เรื่อง “ศึกษำศำสนสถำนท่ีสสำคัญต่อ 

กำรอนุรักษ์กำรท่องเที่ยวของวัดในกรุงเทพมหำนคร” 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ กำรบริหำรกำรอนุรักษ์ ศำสนสถำน

และกำรท่องเที่ยว มีควำมสสำคัญอย่ำงน้อย 2 ประกำร

ข้ำงต้น กำรให้ศำสนสถำนดสำรงอยู่ได้อย่ำงยำวนำน

ขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรของผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ 

จำกกำรศึกษำผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบโดยตรง ส่วนใหญ่

จะเป็นเจ้ำอำวำสและผู้ช่วยเจ้ำอำวำส ซึ่งกำรบริหำร

จดักำรของผูร้บัผดิชอบจะแตกต่ำงกนัตำมลกัษณะควำม

สสำคญัของวดั และจสำนวนนกัท่องเทีย่วเข้ำไปทศันศกึษำ

จสำนวนมำกที่สุด คือ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำมและวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลำรำม จะมีกำรบริหำรกำรจัดกำร

สมยัใหม่ กล่ำวคอื มจีสำนวนผูด้แูลทีเ่ป็นฆรำวำสจสำนวน

มำกโดยแบ่งหน้ำทีก่นัทสำในด้ำนกำรรกัษำควำมสะอำด 

ควำมปลอดภัยในทรัพย ์สิน และวัดยังเ ก่ียวข ้อง 

กับหน่วยงำนรัฐเข้ำมำดูแลบูรณะร่วมกัน ส่วนวัดที่

มีนักท่องเที่ยวค่อนข้ำงน้อยยังมีกำรบริหำรจัดกำร 

โดยเจ้ำอำวำสผู้ช่วยเจ้ำอำวำสและมอบหมำยให้บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งดูแล อย่ำงไรก็ดี ภำพรวมของกำรศึกษำ

ชุมชนมีส่วนเข้ำมำดูแลค่อนข้ำงไม่มำกนัก 

 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกำรส่งเสริมของวัดใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในกำรไหว้พระ 

9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำงปัญญำของพุทธศำสนิกชน

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน พบว่ำ 

กำรส่งเสริมของวัดในเขตกรุงเทพมหำนครและ

ปริมณฑลในกำรไหว้พระ 9 วัดเพื่อให้มีคุณค่ำทำง

ปัญญำของพุทธศำสนิกชนที่มีเพศ อำชีพ จสำนวนครั้ง 

พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน มีผลไม่แตกต่ำงกัน 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรวิจัยที่กสำหนดไว้ 

ทั้งนี้ อภิปรำยผลได้ว่ำ พุทธศำสนิกชนที่มีเพศ อำชีพ 

จสำนวนครั้ง พื้นที่และปัจจัยสนับสนุนต่ำงกัน ต่ำงก็

มีควำมศรัทธำต่อพระรัตนตรัย ชอบไปไหว้พระและ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่ำง ๆ ต้องกำรคติธรรม เกร็ดควำมรู้ทำง

ศำสนำที่ประกอบด้วยประวัติศำสตร์ที่ละเอียดลึกซ้ึง  

มีควำมสนใจกำรฝึกสมำธิภำวนำในวันหยุดและ 

วนัพกัผ่อนเช่นเดยีวกนั ตลอดจนได้รบัควำมเพลดิเพลนิ 

ควำมสุขทำงใจในกำรไปไหว้พระ 9 วัดและรับรู้ว่ำ 
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ส
สำนั

กส่งเสรมิวชิำกำรและงำน
ทะ

เบี
ยน

งำนบัณฑิตศึกษำ

วัดมีกำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่มำแนะนสำท้ังในส่วนกิจกรรม

ทำงศำสนำและประวัติศำสตร ์ของวัด ตลอดจน

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นอีกด้วย จึงทสำให้มีผลไม่แตกต่ำง

กัน แต่ที่อำยุต่ำงกัน มีผลแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยสสำคัญ 

ทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำน 

กำรวจิยัทีก่สำหนดไว้ ทัง้นีอ้ภปิรำยผลได้ว่ำพทุธศำสนกิชน

ที่มีอำยุต่ำงกัน ย่อมทสำให้มีประสบกำรณ์กำรรับรู  ้

กำรส่งเสรมิกำรไหว้พระ 9 วดัของวดัทีส่นบัสนนุด้ำนนี้ 

แตกต่ำงกัน โดยผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกเห็นข้อจสำกัด 

ด้ำนงบประมำณในกำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่เพื่อมำอธิบำย

กิจกรรมทำงศำสนำและอื่น ๆ มำกกว่ำ ส่วนผู ้ที่มี 

อำยุน้อยกว่ำ ย่อมคำดหวังจะได้รับคุณค่ำทำงปัญญำ 

ให้เพิ่มมำกยิ่งขึ้น จึงทสำให้มีผลแตกต่ำงกันดังกล่ำว

ข้อเสนอแนะ

 ข้อค้นพบ (Fact Findings) จำกกำรวิจัยและ 

กำรอภิปรำยผลดังกล่ำวมำแล้ว สำมำรถสรุปผลเป็น 

ข้อเสนอแนะ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จำกผลกำรวิจัย พบว่ำ จัดวัดให้มีบริเวณร่มรื่น 

สวยงำม สะอำด และสงบ มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำทุกข้อ 

เป็นกำรแสดงถึงพุทธศำสนิกชนนอกจำกต้องกำรไป

ไหว้พระเพื่อต้องกำรบุญ อีกส่วนหน่ึงต่ำงต้องกำร

พำบุตรหลำนไปพักผ่อนในวัด ซ่ึงเลือกวัดท่ีมีบริเวณ

ร่มรื่นสวยงำมและมีเจ้ำหน้ำท่ีดูแลเรื่องควำมสะอำดอีก

ด้วย จึงมีข้อเสนอแนะสสำหรับผู้บริหำร คือ เจ้ำอำวำส

หรือเจ้ำคณะกรุงเทพมหำนครและเจ้ำคณะจังหวัดว่ำ  

ควรกสำหนดเป ็นนโยบำยให ้มีกำรจัดวัดให ้ เป ็น 

รมณียสถำนโดยร่วมมือกันระหว่ำงวัดพุทธศำสนิกชน 

ที่ไปไหว้พระ 9 วัด และชุมชนบริเวณวัดดังกล่ำว 

 ข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติ

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรส่งเสริมกำรจัดศำสนพิธีให้

ประหยัดและเรยีบง่ำย จงึมข้ีอเสนอแนะให้เจ้ำอำวำสวดั

ทีม่พีทุธศำสนกิชนไปไหว้พระ 9 วดั ควรมกีำรปรบัปรงุ

กำรจัดศำสนพธิต่ีำง ๆ  ทีม่ปัีญหำเกีย่วกบัควำมสรุุย่สรุ่ำย

ฟุ่มเฟือยอย่ำงมำก คือ งำนบวช งำนศพ กำรทอดกฐิน 

กำรทอดผ้ำป่ำ พิธีฝังลูกนิมิตและฉลองพระอุโบสถ  

ให้เป็นไปอย่ำงประหยัดและเรียบง่ำย

 ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรจัดให้มีนิทรรศกำรขึ้น

ภำยในวัด ควรมีกำรจัดสื่อทีจู่งใจให้พุทธศำสนิกชนไป

ไหว้พระ 9 วดั สนใจเข้ำไปชม กระตุ้นให้เกดิควำมอยำกรู ้

ประวัติศำสตร์วัด ท้องถิ่นและหลักพระศำสนำที ่

สอดแทรกอยู่ในนั้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 จำกผลกำรวจิยั จงึมข้ีอเสนอแนะเพือ่กำรวจิยั ดงันี้

 1. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงจัดวำงผังวัดให้เป็น

สัดส่วนเพื่อให้วัดเป็นระเบียบ

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับแนวทำงกำรเผยแผ่พระพุทธ

ศำสนำและบริกำรข่ำวสำรต่ำง ๆ ให้แก่ชุมชน

 3. ควรวิจัยเกี่ยวกับกำรทสำกำรเรี่ยไรตำมแนวทำง

พระพุทธศำสนำเพื่อไม่ให้เป็นเชิงพุทธพำณิชย์
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