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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาหลักในการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 
21 (2) เพ่ือพัฒนาหลักการและวิธีการการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษท่ี 21 (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเชิงคุณภาพแบบสัมภาษณ์ โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมซึ่งใช้วิธีด าเนินการวิจัยจ าแนกออกเป็นรูปแบบ เป็นการสัมภาษณ์ คือ 
คณะผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้น าทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาส พระ ผู้น าชุมชน ได้แก่ 
ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และครู เยาวชน ในชุมชนชาวพุทธ 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) การใช้หลักในการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 ในชุมชน
บ้านอังกัญหมู่ 4 บ้านโคกบรรเลง หมู่ 10 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์นั้นท าให้คนในชุมชนมีความเข้าใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น จากการรู้เพียงแค่ผิวเผิน คนในชุมชนมีความตั่งใจในการพัฒนาตนเอง
และพัฒนาชุมชน (2) การพัฒนาหลักการและวิธีการการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ มีความ
สามัคคีกันมาก ให้ความร่วมมือและร่วมกันสร้างเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากภัยต่าง ๆ พร้อมกับสร้าง
ชุมชนเข้ มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ (3) จากการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 
๒๑ นั้นมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราสามารถพัฒนา ให้เกิดเป็นชุมชนแนวใหม่ขึ้นมาเพ่ือเป็นแบบอย่างได้  
จะสามารถสร้างและพัฒนาคน พัฒนาชุมชน และพัฒนาสังคมให้อยู่ในหลักของการประคองตนตามหลัก
ศีลธรรม ที่เป็นหลักค าสอนในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการพัฒนาคนในชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การพัฒนาชุมชน 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาคน; ชุมชนชาวพุทธ; ในยุคปัจจุบัน (ในศตวรรษที่ 21) 
 
Abstract 
 The purposes of this research were (1) To study the principles of human 
development in Buddhist community in the 21st century (2) To develop the principles and 
methods for human development in Buddhist community in the 21st century and (3) To 
study and analyze people development in Buddhist community in the 21st century. 
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Qualitative research using by participatory action research. Data were collected from in-dept 
interview the Buddhist leaders in community such as the abbot, monks as well as the 
leaders in community such as the president of subdistrict administration organization, the 
village chief including teachers, youths and people in Buddhist community. 
 The results indicated that (1) The use of the principle of human development in 
Buddhist community in the 21st century at Ban Angkan community, village no. 4, Ban Khok 
Banlang, village No. 10, Buruesi subdistrict, Mueang district, Surin province cause people in 
the community to more understanding about Buddhist principles from knowing only 
superficial as well as they have determined to develop themselves and community. (2) the 
principles and methods for human development in Buddhist community in the 21st century 
found that people in the community are very harmonious, collaborate and join to create 
the tools to protect themselves from various dangers including to build a strong community 
efficiently. (3) According to an analysis of people development in Buddhist community in 
the 21st century, it is possible that if we can develop and establish a new type of 
community to be a role model, it will be able to create and develop people, communities 
and societies by application of the morality principle which is the Buddhism doctrine. 
Therefore, the importance of community development is to develop people.  
 
Keywords: Human Development; Buddhist Community; In Modern Times (21st century) 
 

 

บทน า 
 รูปแบบการแก้ปัญหา เป็นวิธีการในการจัดการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในการเป็นอยู่และการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ที่เป็นสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาการเป็นอยู่ ฯลฯ เพราะแต่ละกลุ่มคนมีความเชื่อ ความศรัทธา ในศาสนาและ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การที่จะท าให้แต่ละคนสามารถอยู่ในชุมชนหรือสังคมเดียวกันและก็เป็นเรื่องที่จ าเป็น
อย่างหยิ่งที่จะต้องมีการกู้ยืมซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ หรือเรื่องการกู้ยืม เงินทอง 
เป็นต้น จึงต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกับการแก้ปัญหา การเป็นหนี้ที่มีในกลุ่มคนในสังคม ด้วย
หลักค าสอนของศาสนาอย่างลึกซึ้งและรอบด้าน หลักของการด าเนินชีวิตในรูปแบบทางสายกลางใน
พระพุทธศาสนา 
 ด้วยเหตุนั้นบทบาทของพระสงฆ์กับการรู้เท่าทันสังคมพร้อมกับการพัฒนาสังคมมวลรวมเพราะว่า
สังคมแวดล้อมของวัดก็มีพันธะผูกพัน โดยจิตส านึกที่ถูกถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษและจะต้องให้การสนับสนุน
ค้ าจุนวัดในฐานะพุทธมามกะ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยืนนานต่อไป ซึ่งวัดเปรียบเสมือนเป็นร่างกายของ
พระพุทธศาสนาต้องบ ารุงรักษา ถ้าไม่มีวัดก็ไม่มีที่ตั้งศาสนาก็ด ารงอยู่ยาก ดั งนั้นวัดและชุมชนในสังคมต่าง
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกันโดยวัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
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ชุมชน ท าให้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ถ้าสถาบันใดสถาบันหนึ่งล้มเหลวหรือหลุดลอยออกจากกัน 
ย่อมจะท าให้สังคมนั้นอ่อนแอลง รวมทั้งสถาบันศาสนาด้วย (Wasi, 1997) ในยุคปัจจุบันพุทธศาสนิกชนมี
ความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับสังคมและสิ่งที่มีอิทธิพลเป็นอย่างดีในการพัฒนา คือ วัดนอกจากจะเป็นที่
อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ในการศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจแล้ว วัดยังเป็นสถาบันหลัก
ที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการจัดกิจกรรมทางสังคม เป็นแหล่งศิลปวิทยาการ ท าหน้าที่ถ่ายทอดศีลธรรม 
จริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ไปสู่ชุมชนตั้ งแต่แรกเกิดจนกระทั่ งเสียชีวิต  (Maliwan & 
Malathong, 1990) ดังหลักธรรมที่ปรากฏว่า 
 1) ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน หรือหลักสร้างความส าเร็จทันตาเห็น บางทีท่านเรียกว่า 
หัวใจเศรษฐี (อุ.อา.กะ.สะ.) อันเป็นค าสอนให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในทางเศรษฐกิจ 4 ประการ คือ (1) ต้องมีความ
หมั่น คือ มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน ประกอบอาชีพอันสุจริต รู้จักใช้ปัญญา
ความสามารถจัดการด าเนินการไปให้ได้ผลดี ซึ่งเป็นทางให้ได้ทรัพย์ (2) ต้องการรักษา คือ ต้องรู้จักเก็บ
คุ้มครองทรัพย์ หน้าที่การงานและผลงานที่ตนได้มาหรือได้ท าไว้ด้วยความขยันหมั่นเพียรนั้น  ไม่ให้เป็ น
อันตรายหรือเสื่อมเสียโดยเฉพาะ ถ้าเป็นทรัพย์ ก็ต้องยิ่งรู้จักเก็บออม (3) ต้องเลือกคบคนดีเป็นเพ่ือน คือ 
เลือกคบแต่สุหทมิตร ได้แก่ มิตรแท้ เพื่อนจริง ที่มีอุปการคุณสมานสุขทุกข์ แนะน าประโยชน์ให้และมีความรัก
ใคร่จริงใจ ถ้าด าเนินธุรกิจเป็นบริษัทหรือสหกรณ์ ก็จ าเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดี (4) ต้องมีความเป็นอยู่
เหมาะสม คือ รู้จักก าหนดรายได้และรายจ่าย เลี้ยงชีวิตแต่พอดีมิให้ฝืดเคืองหรือฟุ่มเฟือย  
 การเว้นจากอบายมุข เหตุแห่งการณ์สร้างความวุ่นวายให้เกิดกับตนเองและชุมชน พร้อมกับ
สุขภาพรางกายตนเองด้วยมีอยู่ 4 ประการ คือ 
 1) จากความเป็นนักเลงหญิงนักเที่ยวผู้หญิง  
 2) เว้นจากความเป็นนักเลงสุรานักดื่มนักเสพยาเสพติดประเภทต่าง ๆ 
 3) เว้นจากความเป็นนักเลงเล่นการพนัน 
 4) เว้นจากการคบคนชั่วเป็นมิตรสหาย หลักการปฏิบัติที่ส่งให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขพร้อมกับเป็นผล
ต่อชุมชนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน ในกระบวนการต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สัมพันธ์กับการด ารงชีวิตของชุมชน จ าเป็นอย่างมากที่ต้องค านึงถึงพ้ืนฐานดั้งเดิม หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเฉพาะในส่วนที่ต้องการจะพัฒนาให้ดีขึ้น ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือวิธีปฏิบัติ
ทั้งหมดในคราวเดียว หากต้องการจะเปลี่ยนต้องให้แน่ใจว่าจะเป็นผลดีต่อชุมชนจริง ๆ ที่ส าคัญคือควรต้องเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นอกจากจะเพ่ิมพูนสติปัญญาให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แล้ว ยังควรต้องส่งผล
ต่อการพัฒนาโดยรวมทั้งที่มีเป้าหมายเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือการสร้างความกินดี ได้แก่ การสร้างรายได้ 
การลดรายจ่าย และที่มีเป้าหมายเป็นความพึงพอใจมวลรวม หรือการสร้างความอยู่ดี (Buddhagosa, 2011) 
ซึ่งได้แก่ความสุขทางจิตใจ เช่น การมีครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมหน้า ได้รับการยอมรับในสังคม การมีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาที่ธ ารงอยู่อย่างยั่งยืน การมีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพ มีความอุดมสมบูรณ์ 
ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ละเลยกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม เพ่ือให้สมาชิกชุมชนมีความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน มีความรู้สึกรักหวงแหนผืนแผ่นดินเกิด และมีจิตมุ่งม่ันที่จะพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น 
 ดังที่มีปรากฏให้เห็นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย หลักที่ว่าทางสายกลาง ด้วยอริยมรรคมี
องค์ 8 นี้คือ 
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 1) สัมมาทิฏฐิ คือ ความรู้ในทุกข์ (ความทุกข์) ความรู้ในทุกข์สมุทัย (เหตุเกิดแห่งทุกข์)ความรู้ใน
ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)  (Thai Tripitaka: 
31/36/55) 
 2) สัมมาสังกัปปะ คือ ความด าริในเนกขัมมะ (การออกจากกาม) ความด าริในอพยาบาท(ความไม่
พยาบาท) ความด าริในอวิหิงสา (การไม่เบียดเบียน) 
 3) สัมมาวาจา คือ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาท (พูดเท็จ) เจตนาเป็นเหตุเว้นจาก 
ปิสุณาวาจา (พูดส่อเสียด) เจตนาเป็นเหตุเว้นจากผรุสวาจา (พูดค าหยาบ) เจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัปปลาปะ 
(พูดเพ้อเจ้อ)  
 4) สัมมากัมมันตะ คือ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์) เจตนาเป็นเหตุเว้นจาก
อทินนาทาน (การลักทรัพย์) เจตนาเป็นเหตุเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) 
 5) สัมมาอาชีวะ คือ ข้อที่พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ละมิจฉาอาชีวะ ส าเร็จการเลี้ยงชีพด้วย
สัมมาอาชีวะ  
 6) สัมมาวายามะ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ “สร้างฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต
มุ่งม่ันเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดข้ึน” (Thai Tripitaka: 31/36/56) 
 7) สัมมาสติ คือ ข้อที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียร “มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู ่พึงก าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่” 
 8) สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ เป็นหลักในการปฏิบัตเป็นฐาน ในทางเดินให้ไม่หลงทาง  (Thai 
Tripitaka: 19/1081/592) อันเป็นหลักในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักทางสายกลาง 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดค้นจาก
สติปัญญา ความสามารถของชาวบ้านเอง เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย (Chaima, 2001) โดยมีกระบวนการสั่งสม สืบทอด และกลั่นกรองกันมาเป็นเวลายาวนานจนเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิน่ 
 ชุมชนมีความสุขด้วยหลักธรรมนี้ คือ “การไม่คบคนพาล จากค าสอนนี้เป็นการแสดงถึงการด าเนิน
ชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นแนวคิดที่ให้การสนับสนุนในการตัดสินใจของบุคคลนั้น ๆ ในการไม่เข้าไปคบหา และ
ควรออกห่าง 
 การคบแต่บัณฑิต จากค าสอนนี้เป็นการแสดงถึงการด าเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นแนวคิดที่ให้
การสนับสนุนในการตัดสินใจของบุคคลนั้น ๆ ในการเข้าไปคบหา และน ามาปฏิบัติตาม 
 การบูชาคนที่ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันสูงสุด” (Thai Tripitaka: 25/262/562) จากค าสอนที่กล่าว
มาแล้วทั้ง ๓ ประการนั้นเป็นการกล่าวถึงท่าทีถึงความเป็นเสรีภาพในการกระท าของบุคคลนั้น ๆ ที่จะเป็นการ
แสดงออกว่า ไม่ว่าการคบคนพาล หรือคบบัณฑิต และจะสนับสนุนใคร ๆ พร้อมด้วยการบูชาบุคคลที่ควรบูชา 
นั้นก็อยู่ที่บุคคลนั้น ๆ ที่จะคิดด้วยตนเอง 
 “การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม การเลือกสถานที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องที่กล่าวถึงการ ตัดสินใจของบุคคล
นั้น ๆ ที่สามารถจะเลือกได้ด้วยตนเอง 
 การได้สร้างบุญไว้ในปางก่อน และการเตรียมเสบียงในการเดินทาง หรือการสร้างคุณงามความดี
ด้วยตนเอง 
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 การตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคลอันสูงสุด” (Thai Tripitaka: 25/263/562) จากค าสอนที่กล่าว
มาแล้วทั้ง ๓ ประการนั้นเป็นการกล่าวถึงท่าทีของบุคคลในการเลือกอยู่อาศัยกระท าความดีหรือไม่ดี กับด้วย
การด ารงตนเองในทางที่ชอบ ในการดังใจในความดี 
 “ความเป็นพหูสูต เป็นการกล่าวถึงการแสวงหาความรู้ ตามความต้องการของตนอย่างสม่ าเสมอ 
 ความเป็นผู้มีศิลปะ เป็นการกล่าวถึงความสามารถและความช านาญในวิชาที่ตนเองได้เรียนมา 
 วินัยที่ศึกษามาดี เป็นการกล่าวถึงความเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในการด าเนินชีวิต 
 วาจาสุภาษิต นี้เป็นมงคลอันสูงสุด” (Thai Tripitaka: 31/264/562) จากค าสอนที่กล่าวมาแล้ว
ทั้ง 4 ประการนั้นเป็นการกล่าวถึงท่าทีความเป็นเสรีภาพของบุคคลในการเลือกที่จะกระท าบางอย่างในการ
เข้าถึงชีวิตที่ด ี
 “การบ ารุงมารดาบิดา การสงเคราะห์บุตร การสงเคราะห์ภรรยา การท างานไม่อากูล นี้เป็นมงคล
อันสูงสุด” (Thai Tripitaka: 25/265/562) จากหลักค าสอนที่กล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกของบุคคล 
“การให้ทาน การประพฤติธรรม การสงเคราะห์ญาติ การงานที่ ไม่มีโทษ นี้ เป็นมงคลอันสูงสุด” (Thai 
Tripitaka: 25/266/562) จากค าสอนที่กล่าวมาแล้วทั้ง ๔ ประการนั้นเป็นการกล่าวถึงท่าทีของบุคคลในการ
เลือกที่จะกระท า และการเลือกที่จะไม่กระท า เช่น“การงดเว้นจากบาป การงดเว้นจากการดื่มน้ าเมา ความไม่
ประมาทในธรรม นี้เป็นมงคลอันสูงสุด” (Thai Tripitaka: 25/267/562) ด้วยเหตุที่ว่าปัญหาด้านศีลธรรมและ
ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและการพัฒนา
ประเทศไทยในระยะยาว การพัฒนาศักยภาพของคนที่พึงปรารถนา จะต้องพัฒนาให้ทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ปัญญาและทักษะฝีมือ เพ่ือให้คนเป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีสุขอนามัยที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจิตส านึก
และมีบทบาทในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยท าให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล ยั่งยืนอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  สภาวะ
ปัจจุบันของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ ก าลังเผชิญปัญหาที่ส าคัญหลายเรื่อง ในจ านวนหลายเรื่องนั้นคือเรื่อง
ขาดการเสริมสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบ (Arunakasikon, et. al., 2003) จึงมีปัญหาเรื่องราวเกี่ยวกับ
กลุ่มเยาวชนบ่อยครั้ง ในแง่ที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น แสดงออกในเชิงชู้สาวในสวนสาธารณะ แสดงออกในลักษณะ
ของความรุนแรง ก่อกวนทะเลาะวิวาทในงานเทศกาลหรืองานบุญประเพณีต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการหรือ
องค์กรต่าง ๆ จัดขึน้ในวันส าคัญต่าง ๆ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ขาดจิตส านึกต่อระเบียบวินัย
ในตนเอง และขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาหลาย  ๆ ด้าน เพ่ือ
ช่วยกันแก้ปัญหาสังคมให้ด าเนินไปในทิศทางที่สร้างสรรค์จนน าไปสู่มิติตัวอย่างทางสังคม โดยอาศัยร่มเงาของ
กระแสความคิดหลังสมัยใหม่ ที่มีปัจจัยทางความคิดที่ก่อตัวเป็นแรงปรารถนา ภายใต้ภาวะสังคมทันสมัย 
(modernity) ให้เพ่ิมเติมแนวคิดใหม่ ๆ จะได้ไม่ต้องจมอยู่กับจุกเล็ก ๆ หรือแนวคิดเดิม ๆ แม้จะเปลี่ยนแปลง
ทางแนวคิดไปตามพลวัตและกระแสสังคมก็ตาม (Kudnok, 2008) ทั้งนี้ล้วนเป็นการเสริมเติมช่วยในการ
พัฒนาไปสู่จุดที่สมบูรณ์น าให้เข้าถึงความประเสริฐสุดในชีวิตได้เช่นกัน 
 เมื่อปัญหาเกิดขึ้นกับชุมชนและกับเยาวชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก และวัยรุ่น แต่สิ่งที่สามารถป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี คือ
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับวัยรุ่น โดยการน าเอาหลักค าสอนทางศาสนาเข้ามาช่วยในการแก้ปั ญหา 
ยุทธศาสตร์ใหม่ที่ เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  8 พ.ศ.2540-2544 
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(Suksamran, 1987) จึงได้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามขีดความสามารถของแต่คะบุคคลอย่างเป็น
องค์รวม คือ พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งการ
คุ้มครองช่วยเหลือให้ได้รับการบริการพ้ืนฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสม ทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ือให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและสมศักดิ์ศรีรวมทั้งการพัฒนาระบบความมั่นคง
ทางสังคม ทั้งครอบครัวและชุมชนเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคนและสังคมต่อไป 
ความเจริญทางด้านวัตถุในยุคสมัยใหม่นี้ ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงค่านิยมของคนในสังคมอย่างฝุ่นตลบสังคมจึง
ให้ค่าความส าคัญในการแสวงหาเงินทองอ านาจมากกว่าให้ความส าคัญด้านจิตใจ ความมืดบอดเริ่มแผ่เข้าปก
คลุมทุกพ้ืนที่ทางสังคม (National Youth Bureau) ปัญหามากมายต่างทยอยผุดขึ้นลุกลามสลับทับซ้อนกันไป 
ด้วยเหตุนั้นวิธีการสร้างกระบวนการ ในการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ขณะนี้
จึงมีความเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจ าต้องร่วมระดมช่วยกันเยียวยาขนานใหญ่ ด้วยเหตุนี้จึงมีการกล่าวถึงค าว่า 
"จิตส านึกมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ที่จะเป็นแนวคิดต่อตนเอง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคนพัฒนา
ชุมชน และพัฒนาสังคม เพ่ือชี้ให้เห็นประเด็นในแง่ของการจัดการศึกษาที่แท้จริงว่าต้องจัดกระบวนการ
ความคิด เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนผ่านเรียนรู้จนตกผลึกความเห็นในการพัฒนาเชิงประจักษ์ร่วมกัน ดังนั้น เมื่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการมีจิตส านึกได้อย่างถูกต้องแล้ว จะส่งผลถึงสังคมของกลุ่มเยาวชนจะ
ให้ได้รับการพัฒนาในเรื่องจิตสาธารณะนี้อยู่ถึง 3 ประการ ได้แก่ 
 1. คุณภาพจิต ได้แก่ สร้างเสริมจิตใจให้ดีงามด้วยคุณธรรมต่าง ๆ มีจิตใจสูง ประณีต ให้มีเมตตา 
มีความรัก มีความเพียร มีความปรารถนาประโยชน์แก่ผู้อ่ืน มีความกรุณาอยากช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นทุกข์  
มีมัทวะ ความอ่อนโยน กตัญญู รู้คุณค่าแห่งการกระท าของผู้อ่ืนเป็นต้น 
 2. สมรรถภาพจิต คือ ความสามารถของจิต เช่น ความมีสติดี มีวิริยะ ความเพียรพยายามสู้งาน มี
ขันติความอดทนและทนทาน มีสติจิตใจแน่วแน่ มีสัจจะ มีความจริงจัง เอาจริงเอาจัง มีอธิษฐาน มีความเด็ด
เดี่ยวต่อความมุ่งหมาย มีความหนักแน่นเข้มแข็งมั่นคงในจิตใจทีจ่ะท างานให้ได้ผลสมบูรณ์ โดยเฉพาะงานทาง
ปัญญา มีความคิดพิจารณาให้เห็นความจริงแจ่มแจ้งชัดเจน 
 3. สุขภาพจิต เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเป็นคนมีความสุข มีสมาธิสงบเยือกเย็นเป็นคนแจ่มใส ร่าเริง 
พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้ และเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถาบันในการพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะน าไปสู่ความ
เป็นครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ  สิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในโอกาสต่อไป  (Phra Dhampiṭaka  
(P.A.Payutto), 2004) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (Phra Brahmagunabhorn (P.A.Payutto), n.d.) ได้กล่าวถึงการท าหน้าที่
ความเป็นกัลยาณมิตร ลักษณเพ่ือนชั่ว-เพ่ือนดี ในหลักของทิศ ๖ ตามความหมายของการพัฒนาคนว่า จะต้อง
รู้จักหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติกับผู้คนรอบ ๆ และชุมชนชนที่ตนอาศัยอยู่ เพื่อเกิดการพัฒนาคนและชุมชน
ให้อยู่อย่างมีความสุข ภิกขุ ปัญญานันทะ (Pannanandhamuni, n.d.) ได้กล่าวถึง หลักทางสายกลาง ในการ
ด าเนินชีวิต เช่น คิดชอบ ท าชอบ มีสติ มีศีล มรรค 8 ประการ คือ ความเห็นที่ถูกต้อง ความคิดที่ถูกต้อง การ
พูดจาที่ถูกต้อง การงานที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง ความพากเพียรที่ถูกต้อง ความร าลึกท่ีถูกต้อง ความตั้งใจ
มั่นคงที่ถูกต้องทุกข์นิโรธคามินีปฏิปทา หลักในการด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง อันเป็นเนื้อแท้ของ
พระพุทธศาสนา 
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 จากสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการศึกษาข้อมูลมานั้น ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคนในชุมชน
ชาวพุทธในยุคปัจจุบัน และเพ่ือจะได้น าเสนอหลักการและวิธีการที่เป็นแนวทางการพัฒนาคนในชุมชนชาว
พุทธในยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหลักในการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือพัฒนาหลักการและวิธีการการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษท่ี 21 
 3. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 21  
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 นั้นเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
แบบสัมภาษณ์ โดยการลงพ้ืนที่ และศึกษาผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยกิจกรรมสวดสรภัญญะ 
ธรรมะวัยทีนส์และธนาคารขยะ เป็นต้น 
 1. พื้นที่การวิจัย  
 บ้านอังกัญหมู่ 4 บ้านโคกบรรเลง หมู่ 10 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  
 1) เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ครูสอนศาสนา ชาวบ้าน เยาวชนในพื้นท่ี 
 2) ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ ได้แก่ นายก อบต.ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 กลุ่มตัวอย่าง  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้  
 1) ผู้น าทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ เจ้าอาวาสในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 2) ผู้น าชุมชน ประธานองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป และครู 
เยาวชน ในชุมชนชาวพุทธในพื้นที่ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบันครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
เน้นการเก็บรวบข้อมูลในเชิงลึก เพื่อให้ได้หลักการที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักค าสอนในการแก้ปัญหา มีชุมชุนชาวา
พุทธ ซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักค าสอนของศาสนาเพื่อเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาการพัฒนา
คนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน อย่างลึกซ้ึงและรอบด้าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการด าเนินชีวิตของทุก
กลุ่มคนที่ด าเนินชีวิตตามวิธีของศาสนาตนได้อย่างเป็นรูปธรรม จากที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษามาแล้วนั้น พบว่ามี
กลุ่มของชาวพุทธจ านวนมาก ที่มีความเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาคนในชุมชนมากพอสมควร หลังจากที่
คณะผู้วิจัยได้เข้าไปสอบถาม และจัดประชุมกลุ่มย่อ ด้วยการถามในเรื่องของทักษะในการด าเนินชีวิต และเป็น
ผู้มีความสามารถในการใช้ความรู้ เจตคติ และทักษะต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยในการสนับสนุนพฤติกรรมของ
บุคคลในชุมชน จากการที่คนในชุมชนมีความสามารถรับผิดชอบตนเองได้ และมีหลักธรรมส าหรับการด าเนิน
ชวีิต โดยมีการสร้างทางเลือกที่ดี 
 การด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันมีความซับซ้อนในการด าเนินชีวิต เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในด้านเศรษฐกิจ สังคม ข่าวสารข้อมูล และเทคโนโลยี มีการแข่งขันและความขัดแย้งมากขึ้น 
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บุคคลมีความจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีความสามารถในการแข่งขัน สามารถสู้กระแส
วิกฤติต่างๆ ได้อย่างมีเหตุมีผล รู้จักน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาตนและพัฒนาอาชีพ มีความเข้าใจ
สถานการณ์และมีวิจารณญาณในการเลือกรับเลือกปฏิเสธ มีความสามารถควบคุมอารมณ์และบริหารความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิต และมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน จึงจะอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขพร้อมกับการสร้างเกราะป้องกันที่เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวถึงการเกิดมาของทุกชีวิตต้องประสบกับความทุกข์ ทาง
กายจากภัยธรรมชาติ อันหมายถึง จากความร้อนหนาวของอากาศ ธรรมชาติจากสัตว์แมลงที่เป็นภัยต่อกาย 
ภายในกายก็มีธรรมชาติ คือ อาการของความหิวกระหาย ทางใจจากการคิด ความรัก ไม่สมหวังในสิ่งที่ตน
ปรารถนา และความตายเป็นความทุกข์ที่หนัก เจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นความทุกข์ทั้งทางกาย และทางใจที่
ปรากฏแก่หมู่สัตว์ทั้งหลาย เป็นเหตุที่ทรงพิจารณาว่าความสุขที่มนุษย์ทั่วไปแสวงหานั้นเป็นความสุขที่ไม่
แท้จริง “ชาวพุทธ ถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐ”้“บุคคลผู้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ์ด้วยกาย วาจา ใจนั้น ควรเป็นผู้รู้ผู้ตื่น ผู้ฉลาดในเหตุผล” 
 ในสังคมของบ้านอังกัญหมู ่4 บ้านโคกบรรเลง หมู่ 10 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีหลักธรรมเป็น
เครื่องมือในการเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่สังคม โดยหลักการและวิธีนี้ เป็นการบวชเพ่ือศึกษาหลักธรรม และผู้
บวชย่อมรู้ตระหนักว่าตนอยู่ระหว่างการฝึก ซึ่งถ้าตนไม่ต้องการอยู่จริงก็จะฝึกเพียงชั่วคราวเท่านั้น แล้วก็จะละ
เลิกไป พระพุทธศาสนาสอนและแสดงหลักการปฏิบัติให้เรามองดูรู้เห็นและยอมรับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของ
ธรรมชาติที่เป็นจริง สนับสนุนให้ฝึกตนเพื่อก้าวหน้างอกงามในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้ที่มีความพร้อมละฝึกตนอยู่ใน
ระดับต่างกัน ต่างก็อยู่โดยรวมกันอย่างสงบสุข ปรารถนาดีและเก้ือกูลต่อกัน ส่งเสริมประโยชน์สุขอันชอบธรรม
และความก้าวหน้าของกันและกันตามล าดับ ไม่ข่มข่ีบีบคั้นหรือหมิ่นแคลนกันและกัน 
 จากการศึกษาปฏิบัติในหลักศีล และการฝึกอบรมในด้านการประพฤติ ระเบียบวินัย ความสุจริต
ทางกาย วาจา และอาชีวะ เรียกว่า “อธิศีลสิกขา”้“อธิจิตตสิกขา”้“อธิปัญญาสิกขา”้การศึกษา คือ ฝึกฝน
สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะให้เจริญงอกงามขึ้น จนมีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านความ
ประพฤติวินัยและความสัมพันธ์ทางสังคมถึงมาตรฐานของอริยชน เป็นระดับพ้ืนฐานที่จะส่งเสริมการพัฒนา
เสริมสร้างคุณภาพจิตใจให้ดีขึ้นต่อไป ถ้าจะกล่าวโดยประมวลเอาหลักพ้ืนฐาน ของการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนา 
 เป้าหมายของความดีมีเป็นระดับทั้งทางโลกิยะ และโลกุตตระ เป็นเป้าหมายความคิด และ
อุดมการณ์ ตามหลักอุดมคติของผู้ที่ปฏิบัติตามศีล สมาธิ และปัญญา เมื่อศึกษาเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นว่า ทั้ง 3 
ประการหลักเป็นการปฏิบัติให้ถึงความสอดคล้องกัน ในทางปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ 8 ที่น าไปสู่ความเป็น
จริงทั้งระดับโลกิยะ และโลกุตตระ “มรรคมีองค์ 8 ประการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพรหมจรรย์ เป็นระบบการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงามของมนุษย์นั่นเอง” 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน ยังมีแง่มุมอ่ืน ๆ ให้ได้ศึกษาอีกหลาย
รูปแบบเช่น การพัฒนามนุษย์ตามแนวทางของพระพุทธศาสนามีให้ปฏิบัติกันเช่น เมื่อปฏิบัติในระดับต่ าซึ่งยัง
ไม่จัดเป็นอริยมรรคหรือองค์มรรคที่แท้จริง คือ การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใน ศีล สมาธิ และปัญญาที่ปุถุชนผู้มี
ศีลธรรมทั้งหลายท ากันอยู่ในชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อปฏิบัติในระดับสูงองค์มรรคทั้ง 8 จะต้องได้รับการปฏิบัติ
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และท าให้เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งในระยะแรกองค์มรรคทั้ง 8 ยังอ่อนก าลังยังเกิด
ไม่พร้อมกัน ยังเป็นองค์ธรรมในระดับโลกิยะ จนถึงระยะสุดท้าย คือ ในขณะเกิดมรรคญาณองค์มรรคทั้ง 8 จึง
จะเกิดพร้อมกันและเป็นองค์ธรรมระดับโลกุตระท าผู้ปฏิบัติให้กลายเป็นพระอริยะได้” (Ngamchitcharoen, 
2018) 
 และหลักในการพัฒนาให้มนุษย์มีจิตส านึกรู้ มีความสุขแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย เหตุผลเพ่ือ
ท าหน้าที่แก่สังคมโลก ๖ ประการตามหลักของพระพุทธศาสนา เป็นประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม ในการกล่าวถึง
การท าหน้าที่ คือ “คนก้าวหน้าเป็นคนอยู่ในโลกอย่างมีประโยชน์ ชาวพุทธต้องใช้ชีวิตให้ก้าวหน้าในทางที่เป็น
ประโยชน์”้ท าหน้าที่ให้ถูกต้องด้วยการเข้าใจในทิศ 6 คือ ทิศตะวันออก คือ บิดามารดา ทิศใต้ คือ ครูอาจารย์ 
ทิศเหนือ คือ มิตรสหาย ทิศตะวันตก คือ ภรรยาบุตร ทิศเบื้องบน คือ สมณพราหมณ์ ทิศเบื้องต่ า คือ ทาสคน
ใช้”้“เราควรจะเกิดมาเพ่ือเสริม เพ่ือเติม เพ่ือแต่งให้ชาติของเราเจริญก้าวหน้าต่อไป”้เป็นหน้าที่ดังจะกล่าว
ต่อไป 
 การท าหน้าที่ทั้ง 6 ประการนั้น เป็นการท าหน้าที่ที่มีการสอดคล้องกันในการด าเนินชีวิต คือ เป็น
หลักของอุดมคติของสังคมโลก เพราะหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องท าให้ถูก หน้าที่ถูกต้องแล้วผลออกมาก็เป็นผลที่ดี 
เป็นชีวิตที่มีความสุขมีความปลอกภัย ด้วยการท าหน้าที่ให้ถูกต้องทั้ง 6 ประการที่กล่าวมา 
 เป็นการแสดงถึง“ค่าของชีวิตอยู่ที่การท างาน การกระท าตนให้มีราคา ก็คือการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจ าวันนั่นเอง การปฏิบัติงานท าชีวิตให้มีค่า การไม่ท างานท าให้ชีวิตของเราไร้ค่า เราอย่าอยู่อย่างคนไร้
ค่า แต่ต้องอยู่อย่างคนมีค่า” (Phra Brahmamagalajarn, n.d.) “ท างานด้วยความส านึกเพียงว่าเป็นหน้าที่”ผู้
ปฏิบัติธรรมนั้นต้องท างานด้วยความส านึกอยู่แต่เพียงว่า อันนี้เป็นหน้าที่ที่ฉันจะต้องท า แล้วก็ท าไปตามหน้าที่ 
ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไร จะได้อะไรจากเรื่องนี้ (Phra Brahmamagalajarn, n.d.) 
 ด้วยเหตุนั้นการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในยุคปัจจุบัน จะต้องค านึงถึงหลักธรรมและความ
เข้าใจในเรื่องของศาสนาเป็นอย่างดี เพราะหลายคนที่กล่าวว่านับถือ ศาสนาพุทธแต่หลักการครองตนให้อยู่ใน
ศีล ในธรรม ยังไม่มีความเข้าใจลึกซึ่งมากนัก และก็ไม่ให้ความส าคัญมากซักเท่าไร 
 
องค์ความรู้จากการวิจัย 
 หลักค าสอนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย จัดเป็นองค์ความรู้ด้าน“การพัฒนาคนในชุมชนชาว
พุทธในยุคปัจจุบัน”การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้ด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข และเข้าใจปรากฏการณ์ทันยุคสมัยปัจจุบันนั้น 
 การพัฒนาบุคคล โดยมีพระพุทธศาสนาเป็นจุดรวมใจ คือ ให้วัดได้มีส่วนช่วยในการเป็นจุดกลาง
ของหมู่บ้านและชุมชน พร้อมกับการสร้างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ชุมชนเห็นไปในทิดทางเดียวกัน 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างเติมใจ โดยไม่คิดว่าเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง 
 พร้อมกับร่วมด้วยช่วยกันศึกษาเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเรื่องความขัดแย้ง ทางด้าน
การเมืองการปกครอง และเหตุการณ์ของโรคระบาท สิ่งเหล่านี้ท าให้ชุมชนมีวิธีคิดในการอยู่ร่วมกัน และ
ช่วยกันจิตส านึก, และความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างมีความสุขและเกิดความสามัคคีกันของคนใน
ชุมชน 
 
สรุปข้อเสนอแนะ 
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 ในการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษท่ี 21 หรือในสังคมปัจจุบันที่มีการใช้ชีวิตในรูปแบบ
ใหม่ และเพ่ือพัฒนาหลักการและวิธีการการพัฒนาคนในชุมชนชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 นั้นในการวิจัยครั่งนี้
เป็นการวิจัยในพ้ืนที่หมู่บ้าน ซึ่งได้มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนแล้วน ามาศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาคนในชุมชน
ชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 ในหมู่บ้านอังกัญหมู่ 4 บ้านโคกบรรเลง หมู่ 10 ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ได้เป็น
อย่างดีจึงเป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาแบบตรงจุด ซึ่งในครั่งต่อไปจะต้องศึกษาในวงที่กว่างขึ้น เช่นในระดับ
จงัหวัดสุรินทร์ และจังหวัดต่าง ๆ ก็อาจจะเป็นได้  
 ข้อเสนอในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การพัฒนาคนในสังคมชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 ในพ้ืนที่ของจังหวัดสุรินทร์ 
 2. การพัฒนาคนในสังคมชาวพุทธในศตวรรษที ่21 ในพ้ืนที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. การพัฒนาคนในสังคมชาวพุทธในศตวรรษที่ 21 ในพ้ืนที่ของจังหวัดศรีษะเกษ 
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