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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พระสงฆ์ที่เป็นผู้น าต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๓. เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ที่เป็น
ผู้น าต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จากพระภิกษุและประชาชนที่อยู่ในเขตในเขตภาคกลางตอนบน จ านวน 
๔๐๐ รูป/คน กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๗ รูป/คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์และการประชุมกลุ่มย่อย โดยใช้การสรุปความ และการตีความ แล้วน าเสนอข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์ ตามหลักอุปนัย   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าต่อการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๐๑)  และรายด้าน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ข้อ และปานกลาง ๔ 
ข้อ คือ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ (X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ (X = ๓.๐๐) 
ตามด้วย ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม (X = ๒.๙๓) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยปฏิบัติต่ าสุดคือ ด้านการ
พัฒนาจิตใจ (X = ๒.๖๗) 

 ๒.ผลการเปรียบเทียบการเสริมสร้างความเข็มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าต่อการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
ต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้านมีการปฏิบัติไม่แตกต่างกัน 
 ๓. ข้อเสนอแนะในทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ที่เป็นผู้น าต่อการพัฒนา
ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พระสงฆ์ร่วมการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้วัดเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลและให้ค าแนะน าแก่ชาวบ้านใน
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การประกอบอาชีพ ควรการบรรยายธรรมะเมื่อมีงานบุญหรืองานประเพณีในหมู่บ้านและเทศนาสั่ง
สอนให้ชาวบ้านเข้าใจหลักธรรมและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด าเนินชีวิต 
 ๔. แนวทางพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้น าต่อการพัฒนาชุมชน 
ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พระสงฆ์ส่วนใหญ่จะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาที่เน้นการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างแท้จริง แต่การ
จัดระบบของพระสงฆ์ยังไม่เป็นระบบที่ได้มาตรฐาน อาจเป็นเพราะงบประมาณในการด าเนินการกับ
สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน จึงท าให้การด าเนินงานขาดช่วง และไม่มีการปฏิบัติที่ดี
เพียงพอ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้วัดเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลจะเป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลหมู่มาก สิ่งที่สร้างรูปแบบปฏิบัติที่จะท าให้พระสงฆ์มีจิตวิญญาณที่เกี่ยวกับสา
ธารณสงเคราะห์ได้นั้น พระสงฆ์ต้องผ่านการเรียนรู้ในด้านนั้นๆ พระสงฆ์ควรเพ่ิมการสนับสนุนการ
จัดท าบุญตามประเพณีและให้ค าปรึกษาแก่ชาวบ้านเกี่ยวกับบุญพิธีหรือประเพณีต่าง ๆ เพ่ือให้
ชาวบ้านสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได้ถูกต้อง จัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เป็น
การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนให้มีคุณธรรมในการด าเนินชีวิตและสามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆได้อย่างถูกวิธี 
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Abstract 

The purpose of this research is to: 1. To study the role of strengthening the 
clergy as leaders in community development in the upper central region. 2. To 
compare the role of the strong monk leader. 3. To find a way to develop 
strengthened the Buddhist way of the Buddhist monks to lead. Community 
Development in Upper Central Region This research is quantitative and qualitative 
research. From the monks and the people in the upper central region, 385 persons / 
group. The target group provided 7 important data / persons for analyzing data from 
the interview and sub-group meeting. Using summary and interpretation, then 
present the data by descriptive analysis. Inductive 

The research revealed as follows :  
1. The strengthening of the monks leading the community development 

was at a moderate level (X = 3.01) and the aspects of the activities were one level 
and 4 medium level. (X = 3.43), followed by education (X = 3.00), followed by 
religious education (X = 2.93). Mental Development (X = 2.67) 

2. Comparative study of the strength of the monks leading the community 
development in upper central region of Thailand by sex, age, education level, 
occupation, income per month The overall and individual aspects were not 
significantly different. 

3. Suggestions for the Strengthening of the Buddhist Leadership for 
Community Development In the upper central region of Thailand. Monks join the 
educational management that emphasizes the cultivation of morality to children and 
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youth. Facilitating the establishment of the Sunday School of Buddhism, facilitating 
the use of the temple as a place of initiation and giving advice to the villagers in 
their occupation. It should be a lecture on merit when there are merit or village 
traditions and preaching to teach the villagers to understand the principles and can 
be applied to the benefits of living. 

4. Development guidelines for the strengthening of monks leading the 
community development. In the upper central region of Thailand. Most monks will 
be able to develop education that emphasizes the cultivation of morality to children 
and youth. This is truly a development of the nation. But the system of monks is not 
standardized. This may be because the budget for these actions is insufficient for the 
operation. The operation is lacking. And no good practice. And to facilitate people to 
use the temple as a place of charity will be beneficial to people. What creates a 
pattern that will make the priest have a spirit of public service. Monks need to learn 
through it. The monks should increase the support of the traditional merit making 
and advise the villagers on the merits, ceremonies or traditions so that the villagers 
can follow the proper rituals. Training by the school. To cultivate the moral and 
ethics of the youth to be virtuous in the way of life and correct the problems in the 
right way. 
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บทคัดยอภาษาไทย  ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ  ค 

กิตติกรรมประกาศ   จ 

สารบัญ     ฉ 

สารบัญตาราง    ซ 

บทท่ี  ๑  บทนํา   ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  ๑ 

 ๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย  ๓ 

 ๑.๓ ขอบเขตการวิจัย  ๓ 

 ๑.๔ นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย  ๔ 

 ๑.๕ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ๕ 

บทท่ี  ๒ ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ๖ 

 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆกับงานพัฒนาชุมชน  ๖ 

 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับผูนําชุมชน  ๑๗ 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  ๓๕ 

 ๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ๓๖ 

 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย  ๓๙ 

บทท่ี  ๓   วิธีดําเนินการวิจัย  ๔๐ 

 ๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง  ๔๐ 

 ๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ๔๑ 

 ๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล  ๔๒ 

 ๓.๔ การวิเคราะหขอมูล  ๔๓ 

บทท่ี  ๔  ผลการวิเคราะหขอมูล  ๔๕ 

 ๔.๑ สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ๔๕ 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  ๔๖ 
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 ๔.๓  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  ๕๔ 
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 ๔.๕  บทสัมภาษณแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  ๖๙ 
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 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย  ๗๓ 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย  ๗๘ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ  ๘๒ 

บรรณานุกรม    ๘๕ 
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 ภาคผนวก ข  กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน  ๑๐๓ 

 ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมท่ีวางแผนไว และกิจกรรม

ท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ  ๑๐๕ 

 ภาคผนวก ง แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  ๑๐๙ 

 ภาคผนวก จ  รูปแบบการจัดทํารายงานวิจัย  ๑๑๗ 

 ภาคผนวก ฉ แบบสรุปโครงการวิจัย  ๑๒๕ 

ประวัติผูวิจัย     ๑๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่             หนา            

๓.๑  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ๔๑                                                                                                                                                                                                                                                                                        
๔.๑  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ๔๖ 

๔.๒   คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมและรายดาน  ๔๘ 

๔.๓  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการศึกษาสงเคราะห โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้    ๔๙  

๔.๔ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสาธารณสงเคราะห โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้    ๕๐ 

๔.๕  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการเผยแผศาสนธรรม โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้    ๕๑ 

๔.๖  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมและราย

ขอ ดังตอไปนี้   ๕๒   

๔.๗  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาจิตใจ โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้    ๕๓ 

๔.๘   ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม

และรายดาน   ๕๔ 

๔.๙    ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขต

ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุโดยภาพรวมและรายดาน  ๕๕ 

๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม

และรายดาน   ๕๗ 



ฌ 

๔.๑๑  ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขต

ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดาน     ๕๘  

๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดาน  ๖๐ 

๔.๑๓  ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขต

ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน  ๖๑ 

๔.๑๔ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดย

ภาพรวมและรายดาน  ๖๓     

๔.๑๕  ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขต

ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและ 

รายดาน     ๖๔ 

๔.๑๖ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

โดยภาพรวมและรายดาน  ๖๖  

๔.๑๗  ขอเสนอแนะในการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  ๖๗ 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี ๑  
 

บทนํา 
  

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ประเทศไทยไดรับอารยธรรมตะวันตก ชาวไทยไดพัฒนาประเทศไปสูสังคมท่ีเจริญข้ึน

กวาเดิม การพัฒนาดังกลาวก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เพราะยังมีปญหาดานการพัฒนา

บุคคล การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศจะสามารถดําเนินตอไปไดดวยปริมาณและคุณภาพ

เพียงใดนั้น ยอมจะข้ึนอยูกับลักษณะตางๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ ดวย ดั้งนั้น จึงจําเปนท่ี

จะตองมีการพัฒนาบุคคลใหมีสังคมและใหบุคคลเหลานั้นอยูรอดในสังคมได โดยกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา 

การพัฒนาบุคคลถือวาเปนสวนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคม เพราะสังคมปจจุบันประกอบดวย บุคคล

หลายๆ คนรวมไปถึงกลุมทางสังคมเม่ือพัฒนาใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพท่ีดีก็จะเปนพลังสําคัญใน

การพัฒนาตนเอง และสังคมตอไป ในการท่ีจะชวยใหสังคมนําไปสูการพัฒนาการท่ีไดผลดีข้ึนนั้น ใน

การพัฒนาสังคมหรือพัฒนาบุคคล หลักของพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอความคิดทางดาน

การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม เพราะพระพุทธศาสนาเนนถึงการใชธรรมะท่ีสามารถ

นํามาประยุกตกับการพัฒนาสังคมไดเปนอยางดีท่ีสอนใหคนมีความเสียสละชวยเหลือตอสวนรวม มี

จิตใจท่ีเปนธรรม เปนตอน 

 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ไดกลาววา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน

อัครศาสนนูปถัมภก๑ ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ ๙๕ และ

สถาบันศาสนาเปนระบบยอยของสังคมไทย ท่ีมีวัดเปนศาสนสถาน มีพระสงฆเปนศาสนบุคคลท่ีจะทํา

ใหพระพุทธศาสนาชวยในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางสําคัญยิ่ง๒ 

 

 

                                                           
๑ กรมการศาสนา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐, (กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพการศาสนา, ๒๕๔๑), หนา ๔. 
๒ ไพบูลย เสียงกอง, รายงานการศาสนา ประจําป ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๔๒), หนา ๕๗. 



๒ 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกกลางตอนบน ประกอบไปดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดนครนายกโดยจังหวัด

ลพบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด๓ วัดและพระสงฆมีบทบาทเก่ียวของกับความเปนอยูของ

ชาวบาน ซ่ึงถือเปนวิถีชีวิตของสังคมไทยมาตลอดเปนเวลาหลายรอยป แตละหมูบานตองมีวัดประจํา

หมูบานของตนเปนศูนยกลาง ซ่ึงตางมีความรูสึกวาวัดเปนสมบัติของสวนรวมและเปนศูนยกลางหลาย

อยางของสังคมในหมูบานดังนี้๔ 

 ๑. เปนสถานท่ีอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน รวมท้ังใหบริการดานพิธีกรรมท่ี

เก่ียวเนื่องของทุกคนในระยะเวลาของการดําเนินชีวิต 

 ๒. เปนสถานศึกษาเลาเรียนศิลปะวิชาตางๆ ของคนในหมูบาน 

 ๓. เปนศูนยกลางรวบรวมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและประจําชาติ 

 ๔. เปนสถานพยาบาลบําบัดรักษาโรคกายและชวยคลายทุกขทางใจ 

 ๕. เปนศูนยกลางการนัดพบระหวางผูปกครองกับลูกบาน จะมาพบประงานราชการหรือ

งานท่ีเก่ียวกับผูคนในชุมชน 

 เม่ือกลาวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สัญลักษณท่ีแสดงถึงความเปนตัวแทนของ

พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม เปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ยังมีวัดและ

พระสงฆอีกความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆกับประชาชน วัดเปนศูนยกลางท่ีรวมจิตใจของประชาชน 

ถือเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน ท่ีประชาชนใหความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และความรวมมือ 

โดยพระสงฆมีบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน เปนผูนํา

ทางดานจิตใจของชาวชุมชนในทองถ่ินนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจและมีสวนรวมท่ีสําคัญในการ

พัฒนาทองถ่ินชุมชนนอกจากชวยใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย การประพฤติศีลธรรม

ในสังคมหากรูจักดําเนินการใหดีแลว พระสงฆนั้นเองท่ีจะเปนผูท่ีสามารถนําชุมชนไปสูความเจริญไดโดย

วิถีทางท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑโดยความเคารพนับถือ และเชื่อฟงก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไมได

เกิดจากความเกรงกลัวอํานาจ การกระทําจึงเปนไปดวยความเต็มใจและเต็มกําลัง ไดผลสําเร็จของงาน

พรอมท้ังผลทางจิตใจของผูทํางานดวย๕ 

                                                           
๓ Wikipedia, กลุมจังหวัด, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://wikipedia.org/wiki/กลุมจังหวัด [๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐]. 
๔ มาโนช ตัณวนิชย, “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, 

รายงานการวิจัย, (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๒๙), หนา ๓๘. 
๕ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต, บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: สยามสมาคม, 

๒๕๑๓), หนา ๔๓. 

http://wikipedia.org/wiki/กลุ่ม


๓ 

 แตในสังคมไทยปจจุบัน เนื่องจากสถาบันอ่ืนๆ เขามาทําหนาท่ีแทนบทบาทตางๆ ทําให

วัดและพระสงฆมีสวนชวยสังคมนอยลง เชน มีโรงเรียนทําหนาท่ีสอนกุลบุตรแทนวัด มีโรงพยาบาล

รักษาคนปวยแทนวัด มีโรงมหรสพท่ีใหความบันเทิงซ่ึงไมจํากัดฤดูกาลแทนวัด มีเครื่องจักรกลผอนแรง

จนเปนเหตุใหการพ่ึงพาอาศัยแรงเพ่ือนบานหมดความจําเปน สิ่งเหลานี้เริ่มทําใหคนหางวัดมากข้ึน๖ 

 จากสภาพการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงเปนสิ่งท่ีนาศึกษาวาในความคิดเห็นของ

พระสงฆกับผูนําชุมชน ไดมองบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆในจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ในการพัฒนาชุมชนอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และผลการศึกษาเรื่องนี้

จะชวยใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ท่ีจะเปนสิ่งชวย

กระตุนหรือชวยใหเกิดความตระหนักในการฟนฟูบทบาทและการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆ

ดังกลาว ท่ีจะชวยใหประชาชนเกิดความศรัทธา ยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนผลดีตอการพัฒนาชุมชน 

สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

๑.๒ วัตถุประสงคการวิจัย 

 ๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๑.๒.๓  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

  การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ วัด ชุมชน ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 

 

 

                                                           
๖ สุทธิวงศ พงศไพบูลย, บทบาทของวัดท่ีเคยมีและพึงมีตอสังคมภาคใต, ในของดีวัดมัชฌิมาวาส            

สงขาล, (สงขลา: มงคลการพิมพ, ๒๕๒๒), หนา ๗๓. 



๔ 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ๑) ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ไดแก จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และ

ชัยนาท ประชากร จํานวนท้ังหมด ๔,๖๐๘,๔๐๕ คน๗  

  ๒) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน กําหนดจากสูตร โดยใชตารางเครซ่ีและมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) ไดกลุม

อยางจํานวน ๔๐๐ คน๘ 

 ๑.๓.๓ ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

  ๑) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก  บทบาทตอการเสริมสราง

ความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

  ๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก บทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ชุมชน ๕ ดาน ไดแก 

   (๑) ดานการศึกษาสงเคราะห 

   (๒) ดานการสาธารณสงเคราะห 

   (๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม 

   (๔) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

   (๕) ดานการพัฒนาจิตใจ 

 

๑.๔  นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 

 บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน หมายถึง ภาระหนาท่ีของพระภิกษุท่ีเก่ียวกับ

ปฏิบัติหนาท่ีตามพระสงฆในหลักศาสนา และเก่ียวของกับกิจกรรมการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ใน ๕ 

ดาน ไดแก ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการสาธารณสงเคราะห ดานการเผยแผศาสนธรรม ดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และดานการพัฒนาจิตใจ 

 ดานการศึกษาสงเคราะห หมายถึง การท่ีพระสงฆเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การจัดการศึกษา การจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนา การจัดตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ การปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรม การเขาปสอนเรื่องศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา การจัดตั้ง

องทุนเพ่ือการศึกษา การบริจาคเงินเพ่ือการศึกษา การมอบอุปกรณการเรียนการสอน  

                                                           
๗ สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประชากร ป ๒๕๕๘, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www2.nso.go.th/2558. 

[๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

 ๘ เครซี่และมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) อางใน ทิพยา กิจวิจารณ, วิธีการวิจัยทางการ

ศึกษา, (ขอนแกน: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๗) 

http://www2.nso.go.th/2558


๕ 

 ดานการสาธารณสงเคราะห หมายถึง การท่ีพระสงฆเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศล บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแกผู

ยากไร ใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพ ใหการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดาร 

ชักชวนญาติโยมรวมบริจาคทรัพยเพ่ือการสาธารณสงเคราะห และการชวยเหลือทางราชการจัดกิจกรรม

ปองกันและรักษาผูติดยาเสพติด 

 ดานการเผยแผศาสนธรรม หมายถึง การท่ีพระสงฆเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องท่ีเก่ียวกับ

การแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบาน ผานสื่อสถานีวิทยุและโทรทัศน การมอบหนังสือธรรมะ การ

จัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา จัดโครงการเขาคายปฏิบัติธรรม การฝกอบรมพระภิกษุ 

สามเณร ใหเปนพระนักเทศนเพ่ือท่ีจะไดเผยแผศาสนธรรม แลการะจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมภายในวัด 

 ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การท่ีพระสงฆเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องท่ี

เก่ียวกับการสนับสนุนจัดทําบุญตามประเพณี ใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธี ความรูแก

ประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรมประเพณี สนับสนุนการจัดประกวดศิลปะพ้ืนบาน การสงเสริม

ใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรม การใชสถานท่ีของวัดจัดแสดง

นิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และใหความสนใจในการแสวงหาความรูในดานศิลปวัฒนธรรมอัน

เปนมรดกของชาติ 

 ดานการพัฒนาจิตใจ หมายถึง การท่ีพระสงฆเขาไปปฏิบัติหนาท่ีในเรื่องท่ีเก่ียวกับการจัด

กิจกรรมใหญาติโยมรักษาศีลอุโบสถ การจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติการ

บรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณี เทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรม การจัดอบรม

ปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูรอนเปนวิทยากรบรรยายตาม

สถานศึกษา การใหคําปรึกษาท้ังปญหาดานจิตใจและปญหาการดําเนินชีวิตใหแกชาวบาน การจัด

กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขาวัดเพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรม และการเทศนอบรม

ประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา 

 

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑.๕.๑ ไดทราบถึงบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๑.๕.๒ ไดทราบถึงเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนํา

ตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๑.๕.๓ ไดทราบถึงขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนา 

 ๑.๕.๔ ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทาง

พระพุทธศาสนาของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 



๖ 

 

บทท่ี ๒ 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การศึกษาสภาพปญหาการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ผูวิจัยไดดําเนินการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปน

แนวทางสําหรับการวิจัย ดังนี้ 

 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆกับงานพัฒนาชุมชน 

 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับผูนําชุมชน 

 ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

 ๒.๔ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับพระสงฆกับงานพัฒนาชุมชน 

 พระสงฆไดแสดงบทบาทกระทําการตามภาระหนาท่ีท่ีกําหนดไวตามสถานภาพ ท่ีเปน

บรรทัดฐานทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงคนในสังคมไดมีการรับรู และคาดหวังใหพระสงฆแสดงบทบาทให

สอดคลองกับสภาพของสังคม อันเปนการกระทําตามสิทธิและหนาท่ี และผลตอการจัดระเบียบทางสังคม

ท่ีเก่ียวของสัมพันธตอกันระหวางพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 

 คูณ โทขันธ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทพระสงฆท่ีสําคัญตอชีวิต 

ประจําวันของชาวพุทธไว ๖ ประการ ดังนี้๑ 

  ๑. ท่ีพ่ึงบวร หมายถึง พระสงฆเปนหนึ่งในพระรัตนะ ดังบทท่ีวา สังฆัง สรณนังคัจฉามิ 

แปลวา ขาพเจาขอถึงพระสงฆวาเปนท่ีพ่ึงท่ีระลึก คือเปนท่ีพ่ึง หรือเปนผูนําทางใจ โดยพัฒนายกระดับ

จิตใจของคนใหสูงข้ึน ดวยการมีธรรมะ มีเหตุผล และเขาใจสถานการณ จึงถือวาเปนท่ีพ่ึงอันบวร 

  ๒. สอนธรรม หมายถึง เปนผูใหธรรมโดยการเทศนสั่งสอนอบรมชี้ใหเห็นบาปบุญ แนะ

ใหทําดีเวนชั่ว ดังพุทธพจนท่ีวา “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงจาริกไป เพ่ือประโยชนและ

ความสุขแกมหาชนเถิด จงแสดงธรรม จงประกาศพรหมจรรย” 

                                                           
๑ คูณ โทขันธ, พระพุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๗), 

หนา ๗๔-๘๖. 



๗ 

  ๓. นําปฏิบัติ หมายถึง พระสงฆจะตองเปนแบบอยางท่ีดี เปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให

เปนผูเครงครัดในธรรมะวินัย 

  ๔. พัฒนา หมายถึง การพัฒนา ๒ สวน ไปพรอม ๆ กัน คือ พัฒนาภายในวัด และพัฒนา

ภายนอกวัด และพัฒนาหมูบาน 

  ๕. ปรึกษาดี หมายถึง การใหคําปรึกษาไมวาจะเปนปญหาทางคดีโลก และปญหาทาง

ธรรม 

  ๖. มีสวนรวมชวยสังคม หมายถึง การชวยเหลือสังคมในดานเศรษฐกิจ ดานการปกครอง 

ดานสังคม และดานการศึกษา 

 สุชาดา เสโส ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา พระสงฆมีบทบาทในการใหคําปรึกษา 

การสอนวิชาชีพ และเปนผูเชี่ยวชาญอยางใดอยางหนึ่ง เชน สถาปตยกรรม การชาง ประติมากรรม 

จิตรกรรม วิจิตรศิลป ยาสมุนไพร ตลอดจนโหราศาสตร และยังศึกษาพระธรรมวินัย เผยแพร

พระพุทธศาสนา ชวยเหลือชาวบานในการแกไขชีวิตประจําวัน พัฒนาชุมชน รวมท้ังสรางศรัทธาและ

ความสามัคคีใหเกิดข้ึนในหมูคณะสงฆ๒ 

 ทินพันธุ นาคตะ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา การปฏิบัติหนาท่ีหลักการเปน

พระภิกษุสงฆ คือ การศึกษาประพฤตปฏิบัติธรรม ดําเนินกิจกรรมบางอยางของวัด อบรมสั่งสอน

หลักธรรมใหแกประชาชนเพ่ือนําไปประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศีลธรรมอันดี และประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา๓ 

 ธีรโชติ เกิดแกว และ ณกมล ปุญชเขคคทิกุล ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา 

บทบาทของพระสงฆท่ีมีความสัมพันธระหวางพระสงฆและวัดกับชาวบาน ซ่ึงเปนความสัมพันธเชิงหนาท่ี 

กลาวงาย ๆ คือ พระสงฆและชาวบานท่ีเปนพุทธบริษัทตางตองทําหนาท่ีตางกันโดยธรรม เนื่องจากท้ัง

สองฝายตางเปนพุทธบริษัทท่ีจะสืบตอพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป ดังพุทธดํารัสท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไว

วา “ภิกษุท้ังหลาย พราหมณและคหบดีท้ังหลายผูทรงบํารุง อุปถัมภเธอท้ังหลายดวยจีวร บิณฑบาต 

เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ซ่ึงวาเปนผูมีอุปการะมากแกเธอท้ังหลาย ขอท่ีเธอท้ังหลายแสดง

ธรรมอันงามในเบื้องตน ในทามกลางและในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ ครบถวน พรอม

ท้ังอรรถะและพยัญชนะแกพราหมณและคหบดีเหลานั้น ชื่อวา เธอท้ังหลายก็มีอุปการะมากแกพราหมณ

และคหบดีท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถและบรรพชิตตางพ่ึงพาอาศัยกันอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ือ

ตองการสลัดโอฆะใหได เพ่ือทําท่ีสุดแหงกองทุกขโดยชอบดังกลาวมานี้” จากพุทธดํารัสขางตนนี้ 

ชี้ใหเห็นวาพระสงฆกับประชาชนตางพ่ึงพากัน และยิ่งสภาพสังคมไดเปลี่ยนไป การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ

                                                           
๒ สุชาดา เสโส, บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบททามกลางภาวะวิกฤติ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา ๖๖. 
๓ ทินพันธุ นาคตะ, พุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙), หนา ๕. 



๘ 

กันก็มากยิ่งข้ึน จากกรอบของการท่ีพระสงฆไดรับการอุปถัมภจากชาวบานดวยปจจัย ๔ คือ เรื่องของ

อาหาร จีวร ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค ไมเพียงพอแลว เนื่องจากยังมีปจจัยหลาย ๆ อยางท่ีพระสงฆ

ตองปรับตัวไปตามสภาพของสังคมท่ีเปลี่ยนไป เชน โทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร รถยนต เปนตน หลาย

สิ่งหลายอยางไดเก่ียวของเขามากับพระสงฆอยางมากมาย และมีหลายสิ่งหลายเรื่องท่ีมีการกลาวถึง

ความจําเปนหรือไมจําเปน ความเหมาะสมหรือไมเหมาะสม กับการท่ีพระสงฆตองเขาไปเก่ียวของกับสิ่ง

เหลานั้น ท่ียกพุทธดํารัสขอนี้มา เพ่ือตองการชี้ใหเห็นถึงหนาท่ีของตนเองวาควรทําอยางไรตอพุทธ

ศาสนาเทานั้น ท่ีสําคัญท่ีสุดตองการเชื่อมโยงเขาไปหาอุดมการณท่ีพระพุทธเจาสงพระสงฆไปประกาศ

ศาสนา เปนการย้ําใหพระสงฆทําหนาท่ีในการประกาศศาสนาโดยยึดเปาหมาย ๓ ประการ เปนท่ีตั้ง 

ดังนี้๔ 

  ๑. พหุชนหิตาย เพ่ือประโยชนแกมหาชน 

  ๒. พหุชนสุขาย เพ่ือความสุขของมหาชน 

  ๓. โลกานุกัมปาย เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก 

 นฤมิตร สอดสุข ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา พระสงฆสามารถเปนสื่อกลางพัฒนา

ใหชาวชุมชนสามารถรวมพัฒนาตนเอง หรือรวมกันแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชนเพ่ือใหท้ังตนเองและ

ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได ปจจุบันไดมีพระสงฆท่ีพยายามฟนฟูบทบาทและสถานภาพของตนเองท้ังใน

ดานศีลธรรมจรรยาและบทบาทตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเพ่ิมข้ึน เปนท่ีพ่ึงของชาวบานในรูป

ของบทบาทของการเปนผูนําการพัฒนาทองถ่ิน จากการชวยทางดานจิตใจ และศาสนพิธีแลว ยังมีความ

พยายามชักนําประชาชนใหรวมพัฒนากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนทางวัตถุ ดานเกษตรกรรมและ

การยกระดับรายได และสุขภาพอนามัย อันนําไปสูการจัดตั้งองคกรรวม เชน ธนาคารขาว ธนาคารควาย 

กองทุนยาและเวชภัณฑ สหกรณรานคา เปนตน โดยใชหลักพุทธเศรษฐศาสตร หรือเรียกวาการพัฒนา

ตามหลักเศรษฐศาสตรของชาวพุทธ เพ่ือเนนใหชาวบานใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูอยางจํากัดในชุมชน

มาผลิต และบริโภคเพ่ือสนองความจําเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตจะไดไมตองพ่ึงและแสวงหาทรัพยากร

ภายนอกมาใชจนเกินผลเสียตอเศรษฐกิจชุมชน อันเปนผลจากบทบาทพระสงฆตามโครงการสังฆพัฒนา

ในภาคอีสานท่ีดําเนินการอยูมีถึง ๙ ประเภท คือ โครงการสงเสริมการเกษตร โครงการพัฒนาอาชีพเสริม 

โครงการพัฒนาสาธารณสุข โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาชุมชน โครงการพัฒนาเพ่ือการจัด

ระเบียบชุมชน โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ

โครงการพัฒนากลุมผูนํา ท่ีเกิดจากบทบาทพระสงฆนักพัฒนาในภาคอีสาน จํานวน ๓๘ รูป จากพ้ืนท่ี ๙ 

จังหวัด พบวา สาเหตุท่ีพระสงฆเขามามีบทบาทในการพัฒนาชนบท ก็เนื่องจากไดพบเห็นสภาพการณ

ปญหาและความทุกขยากของชาวบานเปนประการสําคัญ โดยเขาไปมีบทบาทใน ๔ ลักษณะสําคัญ ไดแก 

                                                           
๔ ธีรโชติ เกิดแกว และ ณกมล ปุญชเขคคทิกุล, รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๔๘ สํานัก

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๘), หนา ๒๙-๓๐. 



๙ 

บทบาทผูสงเคราะหพัฒนา บทบาทผูนําการพัฒนา บทบาทผูประสานงาน และบทบาทเปนพ่ีเลี้ยง

สนับสนุนการพัฒนาหมูบาน๕ 

 ประสบสุข พันธุประยูร ไดกลาวถึง บทบาทของพระสงฆไววา พระ วัด และปา เปนสิ่งท่ีมี

ความสัมพันธกันอยางมากแยกไมออกมาตั้งแตสมัยพุทธกาล เหตุท่ีวัดตองมีปาหรืออยางนอยตองมีตนไม

ใหญ เพราะเปนสวนสําคัญในการปฏิบัติธรรม วัดมี ๒ ลักษณะ คือ วัดปา กับวัดในเมือง วัดปานั้น

สวนมากตั้งอยูในบริเวณท่ีมีปามากอน สวนวัดในเมืองซ่ึงตั้งอยูในท่ีโลงแจง เม่ือตั้งเปนวัดแลวก็ตองมีการ

ปลูกตนไม เพ่ือสรางความเปนปาใหม๖ 

 ประทีป สยามชัย ไดกลาวถึง บทบาทของพระสงฆไววา พระสงฆจะตองปรับปรุงบทบาท

ของตนใหมีความกาวหนาและสามารถแสดงบทบาทในการเปนผูนําการสอนศาสนาได นอกจากนี้สถาบัน

ทางศาสนาควรมีบทบาทท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ไมควรจะแยก

ออกจากสิ่งเหลานี้ วัดไดเปนจุดศูนยกลางกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม พระสงฆมีบทบาทในการ

พัฒนาชุมชน และสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม ประชาชนเขารวมและยอมรับในกิจกรรมเหลานั้นสืบ

ทอดกันมา ปจจุบันบทบาทพระสงฆไดลดนอยลงโดยมีสาเหตุมาจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี ระบบ

การศึกษา และการเปลี่ยนแปลงสังคม แตก็ยังมีคนอีกเปนจํานวนมากท่ียังเปนหวงตอบทบาทพระสงฆ 

เพราะความคาดหวังวาพระสงฆนาจะไดคงบทบาท ซ่ึงกอใหเกิดผลตอการพัฒนาสังคมไดอยางมากทาง

หนึ่ง๗ 

 พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทของพระสงฆใน

ครั้งการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทของพระสงฆกับปรณรงควัฒนธรรมไทย” ทานไดปรารภเหตุท่ีป 

พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนปทองของการศึกษาสงฆ และเปนปรณรงควัฒนธรรมไทย ดวย จึงกลาวถึง

ความสัมพันธของพระกับวัฒนธรรมไทย ทานมีทัศนะเก่ียวกับบทบาทของพระตอวัฒนธรรม๘ ดังนี้ 

  ๑. ตรวจสอบเนื้อหาสาระของวัฒนธรรม พระควรไดรับการศึกษาและมีหนาท่ีในการ

ตรวจสอบวัฒนธรรมไทยวา มีความสัมพันธท้ังในแงบวกและแงลบ กับคําสอนของพุทธศาสนาอยางไร 

                                                           
๕ นฤมิตร สอดสุข, อานสังคมไทย ๕ นาที : รวมรวมบทความและบทวิจารณการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และศิลปะวรรณกรรม, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอ เอส ปริ้นตริ้ง เฮาส, ๒๕๓๗), หนา ๑๗๕-๑๗๙. 
๖ ประสบสุข พันธุประยูร, “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในจังหวัดภาคเหนือของ

ประเทศไทย”, รายงานการวิจัย, (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๗), หนา ๑๕-๑๗. 
๗ ประทีป สยามชัย, สารถะทางสังคมวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๘), หนา ๑๗๕-๑๗๙. 
๘ พระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน (SUSTAINABLE DEVELOPMENT), พิมพครั้งท่ี 

๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๕๓-๗๔. 



๑๐ 

และพยายามปรับใหถูกทิศทางคือ ใหพระมีความรูในวิชาการและหลักการของพระพุทธศาสนา คือ พระ

ธรรมวินัยอยางถูกตอง 

  ๒. ปรับบทบาทการเผยแพรธรรมะใหเขายุคสมัยและทองถ่ิน (ใหถูกกาลเทศะ) พระควร

ไดรับการศึกษาใหรูเทาทันสถานการณโลกปจจุบัน เปนการพัฒนาใหพระมีความรูความสามารถ ในการ

ประกอบการเผยแพรหรือสื่อสารธรรมใหเขาถึงประชาชนโดยอยางเหมาะสมแกกาลสมัย 

  ๓. บูรณาการทางศาสานาและวัฒนธรรมไทย ควรใหพระไดรับการศึกษาใหตระหนักถึง

สภาวะของคนในพุทธศาสนา และสภาวะของพุทธศาสนาในสังคมไทย เพ่ือใหมีกรอบความคิดท่ีเดนชัด

ในการเผยแพรตลอดจนทิศทางในการกําหนดบทบาทในชุมชน 

 บทบาทของพระสงฆนั้น จะตองมีการสรางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู เปนผูชี้

ทิศทางการพัฒนาท่ีถูกตองเหมาะสมแกสังคม ทําใหวัดเปนสวนหนึ่งของชุมชนและสงเสริมใหชุมชน

เขมแข็ง โดยมีระบบการบริหารจัดการและระบบการปกครองคณะสงฆท่ีสนับสนุนใหเกิดปจจัยตาง ๆ ท่ี

กลาวมาขางตน 

 อนุดิษฐ สมฤทธิ์  ไดกลาวถึงของบทบาทพระสงฆไววา ในอดีตพระมีบทบาทโดยตรงในการ

ใหการศึกษาแกชุมชน หนาท่ีในการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ กลาวไดวาโรงเรียน

ไดออกจากวัดนานแลว อยางไรก็ตามพระและศาสนบุคคลอ่ืน ๆ ก็ยังมีบทบาทในการใหความรูเก่ียวกับ

พุทธธรรม ท่ีเปนความรูพ้ืนฐานในการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข ท้ังในรูปแบบของการศึกษา

นอกระบบ เชน ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย หองสมุด คายคุณธรรม อบรม สงเสริมอาชีพ เปน

ตน๙  

 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา พระสงฆตองปฏิบัติ

ตามหลักการอันมีอยูในคําสอนของพระพุทธเจา คือในฝายตนเองก็มีหนาท่ีศึกษาและปฏิบัติ คือศึกษา

เพ่ือใหปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง พรอมท้ังสามารถแนะนําแกผูอ่ืนตอไปไดดวย และปฏิบัติ คือ ประพฤติ

ปฏิบัติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธิ์ของตนเอง และของสถาบันสงฆ และนอกจากนี้แลวพระสงฆควร

ตระหนักในหนาท่ีของตนอยู ๒ ประการ กลาวคือ๑๐ 

  ๑. หนาท่ีและความผูกพันโดยหลักธรรมเดิมตามพระวินัย ชีวิตทางสังคมของพระสงฆนี้ 

อาจแยกไดเปน ๒ ดาน ไดแก 

                                                           
๙ อนุดิษฐ สมฤทธ์ิ, “การมีสวนรวมของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๒). 
๑๐ พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆไทยปจจุบัน ในพระพุทธศาสนากับสังคมไทย, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศิกษิตสยาม, ๒๕๒๗), หนา ๗. 



๑๑ 

   ๑.๑ ดานความสัมพันธระหวางพระสงฆดวยกันเอง เห็นไดชัดจากบทบัญญัติตาง ๆ 

ในวินัยของสงฆ มีการอยูรวมกัน การกําหนดเขตสีมาอุโบสถ ปวารณา การกรานกฐิน พุทธบัญญัติท่ีให

สงฆเปนใหญในกิจการตาง ๆ เรียกวา สังฆกรรม 

   ๑.๒ ดานความสัมพันธกับคฤหัสถ ซ่ึงพระสงฆถูกกําหนดใหตองฝากชีวิต คฤหัสถ

วามเปนอยูกับคฤหัสถ ดวยการอาศัยปจจัย ๔ ในการเลี้ยงชีพ จึงเปนขอท่ีพระสงฆตองผูกพันอยูกับ 

  ๒. หนาท่ีและความผูกพันทางสังคม ซ่ึงเกิดจากองคประกอบ ๓ ประการ คือ 

   ๒.๑ การดํารงชีวิตของพระสงฆดวยตองอาศัยปจจัย ๔ 

   ๒.๒ สภาวะเหตุการณในสังคม ยอมมีผลเก่ียวของกับการบําเพ็ญสมณธรรม 

   ๒.๓ โดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา จะตองชวยเหลือใหผูอ่ืนพนทุกข 

 ดังนั้น พระสงฆควรตระหนักม่ันอยูเสมอในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังตามพระธรรมวินัยและตอ

สังคม โดยการดําเนินการตามหลัก ๓ อยาง กลาว คือ  

  ๑. ดานการศึกษา โดยเฉพาะการใหการศึกษาสําหรับประชาชน เชน 

   ๑.๑ พระสงฆมีหนาท่ีในการใหการศึกษาอยูแลว อยางนอยเม่ือไมพูดถึงหลักวิชา

อยางอ่ืน ก็ตองทําการสอน ทําการอบรมในดานศีลธรรม และสัจธรรมอยูเปนประจํา 

   ๑.๒ พระสงฆมีเวลาในการทํางานอยางเต็มท่ี เพราะนอกจากการบําเพ็ญปฏิบัติสมณ

ธรรมโดยหนาท่ีของหนาท่ีของพระสงฆในทางประโยชนสวนตัวแลว พระสงฆก็มีหนาท่ีโดยขอผูกมัดทาง

สังคมท่ีพระพุทธเจาตรัสรูไววา จะตองอนุเคราะหประชาชนดวยการใหธรรมทานดวยเวลาท่ีเหลือจาก

การปฏิบัติศาสนกิจ ก็เปนเวลาวางท่ีจะใชประโยชนอยางเต็มท่ี ปราศจากความกังวลก็เปนสวนหนึ่งท่ีทํา

ใหพระจะทํางานในเรื่องท่ีจะชวยเหลือประชาชนไดมากข้ึน 

   ๑.๓ พระสงฆมีความจําเปนท่ีจะตองประพฤติปฏิบัติตนไดดีกวาชาวบานอยูแลว การ

ใหการศึกษาอบรมนั้นไมใชใหแตความรูเพียงอยางเดียว ก็ตองใหมีความประพฤติท่ีดีงามเพ่ือความเปน

แบบอยางใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

   ๑.๔ การศึกษาท่ีพระสงฆจัดทํานั้นลงทุนนอย เพราะพระสงฆอาจจะใชสถานท่ี

ภายในวัดหรือสอนตามโรงเรียนตาง ๆ โดยอาศัยปจจัย ๔ สําคัญในการดํารงชีพ 

   ๑.๕ พระสงฆมีสวนชวยในการจัดการศึกษาแลว จะไมกาวกายหรือครอบงํากิจกรรม

ของรัฐ อาศัยความสามารถของพระสงฆท่ีมีอยูในการจัดการ 

  ๒. ดานการเผยแผ เปนหนาท่ีหลักของพระสงฆท่ีมีการจัดทํามากท่ีสุด 

  ๓. ดานการสังคมสงเคราะห  

 งานสวนท่ีพระสงฆจะทําไดโดยตรงก็คือการสงเคราะหดานจิตใจเปนหลัก สวนการ

สงเคราะหทางวัตถุก็มีไดทางออมดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนใหกระทําหรือนําสิ่งบริขารท่ีไดรับจากผูอ่ืน

มาเฉลี่ยแบงปนใหเปนประโยชนกวางขวางออกไป 



๑๒ 

 พวง สุวรรณรัฐ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ทองถ่ิน๑๑ ดังนี้ 

  ๑. สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรใหมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

  ๒. สงเสริมสรางสาธารณสมบัติ 

  ๓. สงเสริมอนามัยและสุขาภิบาล 

  ๔. สงเสริมการศึกษาและนันทนาการ 

  ๕. สงเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

  ๖. สงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 ซ่ึงจะเห็นไดวาการท่ีวัดจะดําเนินการในหลายสิ่งหลายอยางจนกลายเปนศูนยกลางของ

ชุมชนไดนั้น เปนเพราะบุคคลท่ีเปนตัวกลางในการดําเนินการ คือ พระสงฆ บทบาทของพระสงฆจึงมี

สวนตอการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  บทบาทของพระสงฆท่ีพิจารณาไดก็คือ การชวยชาวบานท้ัง

จิตใจและดานอ่ืน ๆ  

 ภัทรพร สิริกาญจนา ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทหนาท่ีของพระสงฆมี

ความสําคัญในการพัฒนาสังคมดานตาง ๆ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยปฏิบัติหนาท่ีตามพุทธบัญญัติ

และจิตสํานึกท่ีไดรับการอุปถัมภดวย ปจจัย ๔ จากฆราวาส ดังนั้นพระสงฆจึงไดทําหนาท่ีมิไดจํากัดอยู

เฉพาะในเรื่องของการสั่งสอนศาสนธรรม และปฏิบัติการเทานั้น แตยังรวมถึงการชวยเหลือประชาชน ท้ัง

ดานวัตถุและการแกปญหาพัฒนาชีวิตอีกดวย โดยเฉพาะปจจุบัน พระสงฆเพ่ิมภาระหนาท่ีอีกหลาย

ประการ๑๒ กลาวคือ  

  ๑. ดานพัฒนาศีลธรรม คือ การอบรมสั่งสอนประชาชนใหเปนคนดีมีศีลธรรมใหพอใจใน

การทําบุญสรางกุศล และรูจักปฏิบัติธรรม เพ่ือความพนทุกข ซ่ึงถือวาเปนงานหลักท่ีสําคัญของพระสงฆ 

และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

  ๒. ดานพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต พระสงฆเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนาและเปน

แบบอยางของผูประพฤติดีประพฤติชอบ พระสงฆจึงสามารถถายทอดความรูตาง ๆ ในพุทธศาสนาแก

ประชาชนใหมีความรูความเขาใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนําหลักธรรมมาเปนแนวทางการ

ดําเนินชีวิตใหประสบสุขความเจริญและเลือกประกอบอาชีพท่ีไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

  ๓. ดานสังคมสงเคราะห อันไดแก การสงเคราะหดานจิตใจ เชน การแสดงพระธรรม

เทศนาใหกับประชาชนท่ัวไปไดเรียนรูและความเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ของชีวิต และไมเดือดรอนใจ

                                                           
๑๑ พวง สุวรรณรัฐ, ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรุงสยามการพิมพ, ๒๕๕๐),  หนา ๓๙. 
๑๒ ภัทรพร สิริกาญจนา, หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของ พระคําเขียน 

สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๓๙. 



๑๓ 

มากนัก เม่ือเผชิญกับอุปสรรคของชีวิต นอกจากนี้ พระสงฆอาจใหคําปรึกษาเก่ียวกับปญหาชีวิต โดยใช

พุทธธรรมเปนแนวทาง ในบางกรณีบทบาทการสังคมสงเคราะหประชาชนางดานวัตถุดวย ไดแก การใหท่ี

พักอาศัยแกนักเรียนตางถ่ิน และผูมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลในวัด และการใหประชาชนท่ียากจนไดเชน

ท่ีดินของวัดในราคาถูกเพ่ือปลูกสรางท่ีพักอาศัย เปนตน  

  ๔. ดานการพัฒนาชุมชน พระสงฆในฐานะเปนผูนําชุมชน ไดใหวัดเปนศูนยกลางบริการ

สังคม เชน เปนโรงเรียนสําหรับเด็กวัด เปนบานพักฉุกเฉินสําหรับผูท่ีขัดสนไรท่ีพ่ึง เปนหออนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมไทย เปนตน  

 นอกจากนี้แลว พระสงฆมีบทบาทหนาท่ีสําคัญกับการพัฒนาและแกปญหาของชุมชนตั้งแต

อดีตจนถึงปจจุบัน การท่ีพระสงฆไทยไมเพิกเฉยตอปญหาความเดือดรอนของชาวบานนับเปนความ

เมตตา และความสํานึกในหนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ 

 ยุวัฒน วุฒิเมธี ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนา

ชุมชน มี ๒ อยาง คือ พัฒนาวัตถุและจิตใจ การพัฒนาชุมชนมุงท่ีจะพัฒนาคนทางดานจิตใจ แตคนใน

ปจจุบันเนนทางดานวัตถุมากกวาจิตใจ การพัฒนาชุมชนมุงท่ีจะพัฒนาคนทางดานจิตใจ ความรู ความ

สํานึกหรือหิริโอตัปปะความเสียสละ ดังนั้นตามแนวคิดของ ยุวัฒน วุฒิเมธีจึงเห็นวาพระสงฆควรมีวิธีการ

พัฒนาดังนี้๑๓ 

  ๑. คุยกับชาวบานวาอะไรคือทุกขของชาวบาน อะไรคือสาเหตุ จะแกอยางไร แลงจึงหา

วิธีแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 

  ๒. เม่ือรูแลวก็พิจารณากันดูวา อะไรสามารถแกไดดวยตนเอง อะไรเกินขีดความสามารถ 

ซ่ึงรัฐจะตองเขาไปชวย เพราะถาใหบอย ๆ โดยไมรูจักทําเองก็เลี้ยงไมโต 

  ๓. การลงมือแกตามท่ีตกลงกันไว บทบาทของพระสงฆจะชวยได คือ เอาศาลาเปนท่ี

อบรมเด็ก คนหนุมสาว ปลูกสมุนไพรและลงมือแนะนําวิธีการชวยคนจน โดยวิธีการทางธนาคารขาว และ

ชวยดานโภชนาการ เปนตน ท่ีสําคัญคือ นําทางจิตใจของประชาชนใหเปนบัวพนน้ํา 

 สิทธิ์ บุตรอินทร ไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆไววา บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดวยการอาศัยคุณสมบัติความบริสุทธิ์ ความเสียสละ ความมีสติปญญาแนะนํา สั่งสอนประชาชน

ประพฤติดี ปฏิบัติชอบในการดํารงชีวิตมาโดยตลอด สวนในดานสังคมก็แนะนําสั่งสอน และสราง

จิตสํานึกนําทางไปสูความพนทุกขท้ังกายและใจ สั่งสอนใหมนุษยม่ันใจในศักยภาพของมนุษยวา เปนผู

ฝกฝนใหมีการพัฒนามีวิสัยแหงการพัฒนาไปอยางสูงสุดโดยอาศัยการศึกษาอบรม 

 

                                                           
๑๓ ยุวัฒน วุฒิเมธี, บทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนาชุมชน, การสัมมนาท่ีสํานักธรรมวิจัย มหา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖).  



๑๔ 

 สมบูรณ สุขสําราญ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆวา บทบาทหนาท่ีของพระสงฆในการ

พัฒนาสังคมนั้น เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลวมีลักษณะรวมกันอยู คือ หลักการพัฒนามีอยูสองแนวทาง

ใหญ ๆ ไดแก การพัฒนาท่ีเนนจิตใจแนวทางหนึ่ง และการพัฒนาท่ีเนนวัตถุอีกแนวทางหนึ่ง ซ่ึงมี

สาระสําคัญแตกตางกัน๑๔ ดังนี้ 

  ๑. การพัฒนาดานจิตใจ ควรมีการพัฒนาเปนข้ันตอน ดังนี้ 

   ๑) เริ่มจากคนกลุมนอยไปสูคนสวนมาก กลาวคือ 

    (๑) ตัวเรา ผูอ่ืน กลุม ชุมชน ลักษณะนี้เปนการเริ่มตนการพัฒนาท่ีตัวเราเองเปน

พ้ืนฐาน เพ่ือใหเปนแบบอยางอันดีตอผูอ่ืน เม่ือสามารถพัฒนาตัวเองจนเปนแบบอยางใหผูอ่ืนไดแลว จะ

ทําใหเกิดการรวมกลุมข้ึน ซ่ึงเม่ือเราสามารถพัฒนาไดในระดับนี้แลว ก็ไมควรหยุดยั้งแตเพียงเทานี้ ควร

ดําเนินการตอเนื่องและพัฒนาสืบไป 

    (๒) การพัฒนาตอบุคลากรอ่ืน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในกลุมเล็กๆ กอนซ่ึง

อาจเริ่มเพียง ๗ ครัวเรือนหรือนอยกวานี้ ตามความเหมาะสมของสถานการณ แตการพัฒนาลักษณะนี้

จะตองดําเนินการโดยไมใหชาวบานรูตัว เม่ือผลท่ีไดจากการทดลองการพัฒนากลุมดังกลาวประสบ

ผลสําเร็จ ชาวบานในครัวเรือนอ่ืน ๆ จะสามารถมองเห็นถึงประโยชนของการพัฒนาและจะเขามารวมใน

กระบวนการพัฒนาดวยตนเองในท่ีสุด 

   ๒) การพัฒนาดวยวิธีการฝกอบรม ในขณะเดียวกันก็ตองคอยกระตุนและชี้แนะไป

ตามโอกาสอันควรมี 

   ๓) ใชวิธีการสอนเด็กเพ่ือพัฒนาผูใหญโดยการเปดการสอนหรือการฝกอบรมใหแก

เด็กเล็กท้ังวัยกอนเรียนและเด็กในวัยเรียน เพ่ือใหเด็กรูจักประพฤติดี และเปนแบบอยางความประพฤติ

สําหรับพอแมพ่ีนอง 

   ๔) ใหการอบรมแกประชาชนท้ังโดยการผานการเรียนเขามารวมฟงการบรรยายธรรม 

และรวมถึงการออกกระจายเสียงผานหอกระจายขาว เพ่ือใหประชาชนทราบรับรูถึงสิ่งท่ีเปนประโยชน 

และเตือนประชาชนใหประพฤติปฏิบัติชอบอยูในกรอบของศีลธรรม และพยายามสอดแทรกธรรมะไปใน

เรื่องตาง ๆ ตามโอกาสอันควร 

   ๕) ทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาใหแกอุบาสกอุบาสิกาท่ีมารวมทําบุญท่ี

วัด โดยเนนลักษณะการแสดงธรรมเทศนาท่ีสอดคลองกับชีวิตประจําวันของประชาชนเพ่ือใหสามารถ

นําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดงาย และควรมีธรรมะท่ีงายตอความเขาใจ 

   ๖) ใชนโยบายและมาตรการใหลด เลิก ละ จากอบายมุขตาง ๆ ท้ังหลายท้ังปวงซ่ึง

กระทําโดย 

                                                           
๑๔ สมบูรณ สุขสําราญ, การพัฒนาชนบทนาพุทธศาสนา กรณีพระสงฆนักพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพพิมพสวย, ๒๕๓๐), หนา ๔๙-๖๒. 



๑๕ 

    (๑) ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจทางศาสนา เพ่ือรวบรวมเงินของชาวบานถวายให

จากการจัดงานประเพณีตาง ๆ โดยกรรมการจะเปนผูนําเงินมาจัดสรรดําเนินการประกอบพิธีกรรมตาม

ประเพณีท่ีเหมาะสม 

    (๒) วิธีผูกจิตไมตรีกับชาวบาน เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใด ๆ ก็

ตามท่ีมีการนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีกรรมควรจะมีการสืบถามถึง การจัดงานเสียกอนมีอบายมุข 

ตาง ๆ หรือไม ถามีจะไมรับนิมนตหรือถาลวงวาไมมีกลับมีครั้งตอไปจะไมนิมนต 

    (๓) สรางเง่ือนไขในการรับบริการหรือสงเคราะหจากวัด เชน ผูท่ีมาขอยืมขาวจาก

ธนาคารขาว หรือมาขอใชควายตองเปนผูท่ีมีความประพฤติท่ีดีหรือสามารถใหสัญญาวาจะประพฤติดีได 

    (๔) ใชชวงเขาพรรษาของใหประชาชนตั้งสัจจะตอพระรัตนตรัย วาจะสามารถเลิก

อบายมุขอะไรไดบางในชวง ๓ เดือน 

   ๗) ควรสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการของหมูบาน คอยดูแลความสงบและ

ความสามัคคีในหมูบาน เชน คณะกรรมการประนีประนอมปญหาและความขัดแยงภายในหมูบานเพ่ือ

ปองกันมิใหเกิดปญหาความขัดแยงภายในหมูบาน จนถึงข้ันตองตัดสินความกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 

ท้ังนี้เพ่ือพยายามสรางสรรคความสามัคคีในหมูชาวบานใหสามารถอยูรวมกันโดยมีความขัดแยงกัน

ภายในชุมชน 

   ๘) ใชวิธีการกระตุนจิตใจชาวบานใหพยายามรักษาความดีท่ีปฏิบัติกันมาแลว 

ตัวอยาง เชน ในกรณีของหมูบานท่ีสามารถพัฒนากระท้ังไดรับการคัดเลือกใหเปนหมูบานพัฒนา 

ตัวอยางควรจะพยายามกระตุนใหชาวบานตื่นตัวตัวตอการทํางาน เพ่ือการรักษาเกียรติและความดี นั้น

เอาไวมิใชทํางานกันแบบผักชีโรยหนา เพ่ือเปนการอวดอางผลงานเฉพาะเม่ือบุคคลภายนอกเขามาเยี่ยม

เยือนเทานั้น 

  ๒. การพัฒนาดานวัตถุ จะเปนการพัฒนาท่ีมุงเปาหมายไปสูประโยชนของชาวบาน และ

ชุมชน หรือท่ีเรียกวาการพัฒนาไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ดังนั้นการพัฒนาดานวัตถุจึงครอบคลุมถึงหลาย

ลักษณะดังนี้ 

   ๑) การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาดานตาง ๆ เชน กองทุนเงินกู ธนาคารขาว 

ธนาคารยา ธนาคารโค-กระบือ เปนตน 

   ๒) การจัดตั้งสหกรณตาง ๆ เพ่ือเปนการฝกฝนการมีสวนรวมในการทํางานเพ่ือ

พัฒนาตนเอง เชน สหกรณการเกษตร สหกรณรานคา สหกรณออมทรัพย เปนตน 

   ๓) การพัฒนาการศึกษาแกบุคคลในทุกระดับ และทุกวัย เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูและ

ความเขาใจในทางโลก การเพ่ิมคุณวุฒิอันจะนําไปสูการเลื่อนข้ันหรือสรางสถานภาพทางสังคมดังกลาวไป

ใชประโยชนในการปรับปรุงชีวิตความเปนอยูท้ังของตนและชุมชนใหดีข้ึน การพัฒนาการศึกษาดังกลาว

นั้น ครอบคลุมท้ังการศึกษาทางสายสามัญ การเสริมสรางความรูในการประกอบอาชีพ 



๑๖ 

   ๒.๔) การพัฒนาเพ่ือการโภชนาการ และการพัฒนาสุขภาพอนามัยใหดีข้ึน เชน การ

สรางสวม โครงการเสริมอาหาร การสรางถังเก็บน้ําฝน เปนตน 

   ๕) การสรางสาธารณประโยชนและสาธารณูปการตาง ๆ เชน หองสมุด หรือท่ีอาน

หนังสือพิมพประจําหมูบาน ศาลาประชาคม  ปรับปรุงซอมแซมถนนหนทางตาง ๆ ขุดลอกแหลงน้ํา เปน

ตน 

   ๖) การพัฒนาเกษตรกรรม เชน สงเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดใหม ๆ การสรางฝาย

น้ําลน การสรางระบบชลประทานขนาดเล็ก การฝกอบรมการพัฒนาการเกษตรและปศุสัตว 

 อมร โสภณวิเชษวงศ และ กวี อิสริวรรณ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาท

หนาท่ีท่ีสําคัญของพระสงฆ อันเปนท่ียอมรับไดโดยท่ัวไปดวยการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนและสังคมในดานตาง ๆ ซ่ึงพอท่ีจะสรุปไดดังนี้๑๕ 

  ๑. ดานการศึกษา สถานท่ีจัดใหการศึกษาแกประชาชนและเยาวชน ซ่ึงพระสงฆเปน

ผูจัดการศึกษาและเปนผูสอนเอง โดยไดสอนใหความรูทางคดีโลก และคดีธรรมควบคูกันไป เพ่ือใหทุกคน

เขามาศึกษาไดมีความรูคูคุณธรรม 

  ๒. ดานสุขภาพกายและสุขภาพจิต พระสงฆชวยเหลือประชาชนใหการดูแลสุขภาพทาง

กายและสุขภาพจิต 

  ๓. ดานความเปนอยูในการดําเนินชีวิต พระสงฆชวยเหลือประชาชนในดานความเปนอยู

และในดานอาชีพ 

  ๔. ดานการพัฒนาชุมชน พระสงฆสามารถชวยเหลือประชาชนและทางราชการในดาน

การพัฒนาชุมชน ดังนี้ กลาวคือ พระสงฆริเริ่มและเปนผูนําในการพัฒนาชุมชนโดยติดตอราชการใหเขา

มาพัฒนาและขอใหประชาชนรวมมือ ขอรองใหประชาชนเสียสละทรัพยเพ่ือใหชุมชนเจริญ แนะนําให

ประชาชนรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปนตน 

  ๕. ดานสังคมสงเคราะหอ่ืน ๆ เชน ใชวัดเปนสถานท่ีบรรเทาสาธารณภัย ใหการ

สงเคราะหเด็กกําพรา ใหการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส จัดอบรมคนงานใหดีมีความซ่ือสัตยรูจักปฏิบัติตน

ใหเหมาะสม 

 อริยา ล้ิมสุวัฒน ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของพระสงฆวา บทบาทของพระสงฆในการ

พัฒนาชนบทไทย ในการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่ีไดกําหนดใหพระภิกษุเปนผูนําทางปญญาและในการ

พัฒนาคุณธรรม พระภิกษุจึงควรมีบทบาทเนนหนักไปในท่ีทางยกระดับจิตใจประชาชน เชน การอบรม

ศีลธรรม ใหคําแนะนําสั่งสอนในการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม บทบาทเชนนี้เปนบทบาทดั้งเดิมท่ีเหมาะสมไมขัด

ตอขอวินัยทางพุทธศาสนา สําหรับการพัฒนาในทางวัตถุนั้น พระภิกษุควรกระทําในทางออม ดวยการ

                                                           
๑๕ อมร โสภณวิเชษวงศ และ กวี อิสริวรรณ, หนังสือเรียนสมบูรณแบบ ส. ๐๑๑๒ พระพุทธศาสนา ชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), หนา ๗๐-๗๖. 



๑๗ 

แนะนําชักจูงใหผูอ่ืนกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริขารท่ีไดรับจากการบริจาคมาเฉลี่ยแบงปนใหประโยชน

กวางออกไปตามแตจะอํานวยประโยชน และขอบเขตของพระภิกษุพึงพระทําไดไมขัดตอพระธรรม

วินัย๑๖ 

 สรุปไดวา พระสงฆเปนสวนสําคัญตอการดํารงอยูของชุมชน เนื่องจากชาวบานมองวา

พระสงฆเปนผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธิ์ เปนผูเสียสละ บําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนของประชาชนโดย

บริสุทธิ์ใจ ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ความรูสึกวา พระสงฆเปนผูมีสติปญญา รอบรูในดานวิชาการตาง ๆ เหนือ

ชาวบาน และสามารถใหคําแนะนําปรึกษาแกชาวบานไดเปนอยางดี จึงทําใหมีความสัมพันธใกลชิดและ

ม่ันคงเสมอมา กลายเปนผูนําทางดานชีวิต จิตใจ และวัดเปนศูนยกลางของชุมชน นอกจากนั้นวัดและ

พระสงฆมีสวนสําคัญในการเปนสถานท่ีและการถายทอดหลักธรรมคําสอนใหแกประชาชนไดนําไป

ปฏิบัติแตการท่ีจะประสบผลสําเร็จเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการถายทอดและศรัทธาท่ี

ประชาชนมีตอวัดและพระสงฆ 

 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับผูนําชุมชน 

 ๒.๒.๑ ทฤษฎีภาวะผูนํา 

 พงศักดิ์ อังกสิทธ ไดรวบรวมทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผูนํา ดังนี้๑๗ 

  ๑. ทฤษฎีพันธุกรรม (Genetic Theory) แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนําเก่ียวกับพันธุกรรม

ถือวาเปนทฤษฎีดั้งเดิม โดยมีความเชื่อวาภาวะผูนําเปนผลมาจากพันธุกรรมหรือเปนผลมาจากยีน 

(Gene) ของบรรพบุรุษ ซ่ึงสงผลสืบทอดกับไปสูลูกหลานในรุนตาง ๆ โดยถือวาภาวะผูนําความสามารถ

บุคลิกภาพและสภาวะของผูนําไดรับการถายทอด เม่ือบรรพบุรุษมีภาวะผูนํา และจะสงใหเกิดภาวะผูนํา

ในรุนลูกหลานตอไป ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีมีการวิเคราะห วิจัย ซ่ึงระยะหลังพิสูจนไดวามีสวนเก่ียวของอยู

พอสมควร แตไมไดเปนไปท้ังหมด  

  ๒. ทฤษฎีลักษณะบงบอกของผูนํา (Trait Theory) ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดตามหลักวิชาการ

ท่ีวา ผูท่ีมีภาวะผูนํานั้นจะตองมีลักษณะพ้ืนฐานท่ีแสดงออกใหเห็น ลักษณะท่ีตองแสดงออกใหเห็นมี

หลายดาน ไดแก ๑) ลักษณะทางกายภาพ (Physical) ประกอบดวย บุคลิกภาพ สุขภาพ อนามัย และ

ความแข็งแรงของรางกายท่ีเห็น ๒) ลักษณะท่ีบงบอกถึงความฉลาด (Intelligence) มีสมองดี สามารถคิด

พิจารณาปญหา การวินิจฉัยและตัดสินใจ และดําเนินการได (๓) ลักษณะดานอารมณ (Temperament) 

แสดงซ่ึงอารมณ การควบคุมตนเองอันเปนภาวะผูนําท่ีจะแสดงออกใหเห็นได และเปนสิ่งท่ีดึงดูดใจของ
                                                           

๑๖ อริยา ลิ้มสุวัฒน, บทบาทของพระภิกษุในการพัฒนาชนบทไทย (พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๐๒),  

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖),  หนา ๑๙๓. 
๑๗ พงศักดิ์ อังกสิทธ, การพัฒนาภาวะผูนําในงานสงเสริมการเกษตร, (นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช,  

๒๕๔๔). 



๑๘ 

ผูนํา (๔) ลักษณะทางดานพฤติกรรม อุปนิสัย (Character) เปนลักษณะของผูนําท่ีแสดงออกเปนประจํา 

และเปนลักษณะประจําดั้งเดิม ความจริงใจ ความซ่ือสัตย ความจงรักษภักดี ความเชื่อม่ันในตนเอง ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนการสํานึกในหนาท่ีของตน (๕) ลักษณะดานศีลธรรม (Moral) การแสดงออกในการ

เปนผูท่ีประพฤติดีประพฤติชอบ ดํารงอยูในพรหมวิหารสี่ ประกอบดวย เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา 

การมีอิทธิบาท ๔ และสังคหวัตถุ ๔ เปนตน ทฤษฎีนี้ไดรับการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึง และเปน

ทฤษฎีท่ีมีแนวโนมท่ีสามารถจะยอมรับไดในการเรียนรูถึงภาวะผูนํา  

  ๓. ทฤษฎีบุคคลและสถานการณ (Personal-Situation Theory) เปนทฤษฎีท่ีเกิดข้ึน

จากการวิเคราะหถึงผลการท่ีบุคคลเขาไปเก่ียวของกับสถานการณตาง ๆ เปนผลใหเกิดภาวะผูนําได หรือ

เรียกวา สถานการณสามารถสรางผูนําข้ึนมาได มักจะเปนไปตามสถานการณนั้น หมายถึง ปฏิกิริยาและ

สิ่งแวดลอมของกลุมสังคม สามารถสรางภาวะผูนําข้ึนมาได และถือวาเปนทฤษฎีท่ีเกิดข้ึนตาม

สถานการณหลายแหง ถือวาสถานการณสรางวีระบุรุษ แตทฤษฎีดังกลาวเปนเหตุการณเฉพาะมี

ระยะเวลาคอนขางจํากัด และหากไมเกิดสถานการณภาวะผูนําก็จะไมเกิดข้ึน 

  ๔. ทฤษฎีปฏิสัมพันธและความคาดหวัง (Interaction-Expectation Theory) เปน

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับสมาชิกในสังคม ท่ีพบวาคนในกลุมทางสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีกอใหเกิด

ปฏิสัมพันธ และคาดหวังวาจะสรางภาวะผูนําแกสมาชิก ซ่ึงจะสามารถนํากลุมทางสังคมได ดังนั้นทฤษฎี

นี้จึงเนนใหเห็นถึงการทํากิจการรวมกันของมวลสมาชิก และเกิดผลตอการสรางภาวะผูนํา ซ่ึงหากไมมี

กิจกรรมไมมีการทํางานรวมกัน จะไมสามารถสรางภาวะผูนําในตัวบุคคล 

  ๕. ทฤษฎีมนุษยนิยม (Humanistic Theory) เปนทฤษฎีท่ีเห็นความสําคัญไปยังภาวะ

ผูนําระดับบุคคล โดยบุคคลท่ีเกิดจากความนิยมของสมาชิกในสังคมนั้น จะเนนการเกิดภาวะผูนําตาม

กระแสของสังคมในระยะนั้น ๆก็ได อันแสดงถึงภาวะผูนําสามารถเปลี่ยนแปลงสลายได เม่ือความนิยม

เสื่อมถอยลง จากทฤษฎีภาวะผูนํานี้ นับเปนการวิจารณและวินิจฉัยการมีภาวะผูนําของมนุษย ซ่ึงถือวา

เปนสถานภาพของบุคคลท่ีแสดงออกถึงการมีอิทธิพล อํานาจ และการบังคับควบคุมมนุษยดวยกันซ่ึงอาจ

มีการแสดงออกในตนเอง สิ่งแวดลอม ความสัมพันธของสมาชิกในสังคม 

  ๖. ทฤษฎีภาวะผูนําเปนหนาท่ีของกลุมสังคม  (Leadership as the function of the 

group) ทฤษฎีดังกลาวนี้เนนใหเห็นถึงบทบาทของกลุมในสังคม ซ่ึงเปนผูกําหนดภาวะผูนํา ตลอดจน

ชนิดของผูตามตามสภาพของสังคมนั้น ๆ โดยเนนใหเห็นวาภาวะผูนําตองสราง และพัฒนาข้ึนมาโดยกลุม 

ไมใชเรื่องเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ภาวะผูนําจึงเปนบทบาทของสมาชิกในกลุมทางสังคม เปนผู

กําหนดสรางและพัฒนาทําใหกลุมสังคมนั้น ๆ บรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยหนาท่ีของกลุมมี

พ้ืนฐาน ๒ ประการคือ (๑) การบรรลุจุดมุงหมายของกลุม (Group Goal Achievement) และ (๒) การ

ดํารงรักษาสภาวะของกลุมใหคงอยูและเจริญกาวหนาตอไป (Group Maintenance)  ท้ังนี้การท่ีจะ



๑๙ 

ดําเนินการได ๒ ประการ ดังกลาวบรรลุผลไดตองไดรับความเอาใจใส และไดรับความรวมมือจากสมาชิก

ในกลุมเปนสําคัญ 

  ๗. ทฤษฎีความสัมพันธของภาวะผูนําและสมาชิกกลุม (Leadership and Group 

Member Relationship Theory)  ทฤษฎีนี้เปนแนวคิดท่ีเกิดจากภาวะผูนําและการดําเนินงานในกลุม

ของสมาชิก โดยภาวะผูนําจะเนนผลตอการดําเนินงานความรวมมือของสมาชิก ผลสําเร็จของกลุมทฤษฎี

นี้ จึงแบงแยกใหเห็นถึงภาวะผูนํากับภาระงาน และความสัมพันธของสมาชิกไว ๒ ประการ คือ (๑) ภาวะ

ผูนํากับการเนนภาระงานเปนหลัก (Task Oriented)  กลาวคือ การท่ีผูนําจะแสดงออกถึงการทํางานของ

กลุม โดยมุงความสําเร็จของงานเปนหลักใหญ ใหถือสมาชิกเปนรอง และ (๒) ภาวะผูนํากับการสราง

ความสัมพันธของสมาชิก หรือผูใตบังคับบัญชาเปนหลัก (Interpersonal Oriented) เปนการแสดงภาวะ

ผูนํายึดถือความสัมพันธของสมาชิกเปนหลัก ผลสําเร็จของงานเปนรอง ซ่ึงสองประเด็นดังกลาวมีขอดี

และขอเสียตางกันออกไปโดยภาวะผูนําท่ีดีตองพิจารณาท้ัง ๒ ประเด็น เปนหลักสําคัญ โดยจะตองยึดวา

งานและสมาชิกหรือผูใตบังคับบัญชา มีความสําคัญเทาเทียมกันและตองดําเนินงานใหดีท่ีสุด 

  ๘. ภาวะผูนําและสถานการณจําเพาะ (Contingency Theory) ทฤษฎีนี้มุงวิเคราะหถึง

แนวคิดท่ีวา ภาวะผูนําเกิดไดตามสถานการณเฉพาะท่ีเกิดข้ึน ไมมีความแนนอน อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไดตลอดเวลา ดังนั้นภาวะผูนําในทฤษฎีนี้จึงปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ซ่ึงแสดงถึงอิทธิพลของสถานการณ

หรือสภาวะของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอภาวะผูนํา ถือวาสังคมเปนผูกําหนดภาวะผูนําก็ได หากสถานการณนั้น

เปลี่ยน สังคมก็จะเปลี่ยนภาวะผูนําก็ได 

 ทฤษฎีภาวะผูนําดังท่ีไดกลาวมาเปนแนวคิดท่ีเกิดจากการวิเคราะหวิจัย ภาวะผูนําดังกลาว

จะพบวา ภาวะผูนําเปนสภาพการ หรือสถานะของผูนํา ท่ีแสดงออกใหเห็นประจักษ และดําเนินการ อัน

เปนผลตอกลุมสังคม มุงจะกอใหเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายของกลุม และเปนผลใหสมาชิกเกิดความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน 

 ๒.๒.๒  องคประกอบและลักษณะของผูนํา 

  สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได (๒๕๔๘) ไดระบุวา คุณภาพและ

ศักยภาพของผูนําเปนองคประกอบท่ีชวยเสริมสรางชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง ผูนําตองมีศักยภาพ  มี

ทักษะความสามารถในการจัดการ มีภูมิปญญาและคานิยมท่ีชุมชนยึดถือ มีอิสระในการตัดสินใจ

ตลอดจนมีวิสัยทัศน ทํางานดวยความเสียสละอดทน ไมมุงหวังผลประโยชนสวนตน เปนท่ีพ่ึงพาของ



๒๐ 

ชุมชนและชาวบานได ซ่ึงการมีโครงสรางทางสังคมเปนแนวราบจะชวยใหเกิดกลุมผูนําทางธรรมชาติท่ีมี

ความหลากหลายไปตามกิจกรรม๑๘ 

 ปาริชาติ วลัยเสถียร ไดกลาวถึงองคประกอบของผูนําชุมชน จากการศึกษาพบวา ผูนํา

ชุมชนมีลักษณะไมแตกตางจากลักษณะของผูนําท่ัวไป เพียงแตความเปนผูนําในระดับชุมชนนั้น  จะมี

ความเปนกันเองกับชาวบาน มีความใกลชิดและมีความเปนเครือญาติ หรืออาจกลาวไดวา ผูนําเปนผูท่ีมี

ความรูความสามารถในกิจกรรมท่ีมีอยูในชุมชนเปนอยางดี มีคุณธรรม เชน ความโอบออมอารี เปนท่ี

ยอมรับไดของคนในชุมชน มีความมุงม่ันในการทํางาน สามารถประสานงานตอรองเรื่องตาง ๆ ได มี

ฐานะคอนขางม่ันคง และมีความเปนกันเองสูงหรือมีมนุษยสัมพันธท่ีดี๑๙ 

  พระธรรมปฎก ไดอธิบายถึงองคประกอบของผูนําไว ๖ ประการ คือ (๑) ผูนําตองมี

คุณสมบัติภายใน คือ ความดีงาม (๒) ผูนํา ตองโยงดวยคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธกับผูตาม (๓) 

จุดมุงหมาย โยงดวยคุณสมบัติท่ีมีความสัมพันธกับจุดมุงหมาย (๔) หลักการและวิธีการ โยงดวย

คุณสมบัติกับหลักและวิธีการท่ีทําใหบรรลุจุดมุงหมาย (๕) สิ่งท่ีทําโยงดวยคุณสมบัติสัมพันธกับสิ่งท่ีทํา 

และ (๖) สถานการณ โยงดวยคุณสมบัติท่ีสัมพันธกับสิ่งแวดลอมท่ีเปนปญหา๒๐ 

 กรมการพัฒนาชุมชน ลักษณะของผูนําชุมชน ไมวาจะเปนผูนําทางธรรมชาติ ผูนําทางการ 

ผูนําองคกร หรือปราชญชาวบาน มีภาวะผูนํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับความเปนผูนํา มีขีด

ความสามารถในการนํา แตตองไมเปนการนําแบบผูนําเดี่ยว แบบคุณพอใจดี หรือแบบท่ีพ่ึงประจําตําบล 

แตควรเปนผูนําแบบประชาธิปไตย แบบผูนําเอ้ืออํานวย แบบนักสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน๒๑ 

 สนธยา พลศรี ไดกลาววา ผูนําควรมีความสามารถในการมองเห็นปญหาขององคกรหรือ

ชุมชนในการแกปญหาของชุมชน มีความสามารถวิเคราะห และความสามารถระดมการมีสวนรวมของคน

และองคกรชุมชนในการแกปญหาของชุมชน ถาไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ในการบริหารกิจการ

ในชุมชน 

 ชัชวลิต สรวารี กลาววา ผูนําชุมชนเปนผูมีอิทธิพลเหนือประชาชนในชุมชน เปนผู ท่ี

ประชาชนยอมรับนับถือและใหความรวมมือ ผูนําท่ีดีจึงสามารถสนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนประสบ

ผลสําเร็จ ในการหาผูนํานั้น อาจพิจารณาไดจากการศึกษาแนวคิด ลักษณะนิสัยพฤติกรรมตาง ๆ ในการ

                                                           
๑๘ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได, รายงานผลการศึกษาการพัฒนาตัวชี้วัดความ

เขมแข็งของชมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

๒๕๔๘), หนา ๑๔. 
๑๙ ปาริชาติ วลัยเสถียร, กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๒ 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖), หนา ๓๓๗. 
๒๐ พระธรรมปฎก, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕), หนา ๗๒-๗๓. 
๒๑ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๘๓. 



๒๑ 

ยอมรับของประชาชน สวนคุณสมบัติของผูนําจะตองมีคือ (๑) การสรางแรงจูงใจในรูปแบบท่ีเหมาะสม

กับในองคการ และคนเหลานั้นสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพสูง (๒) ผูนําตองมีทักษะในการฟง 

จับใจความของผูพูด มีความสามารถวิเคราะหถึงความรูสึกนึกคิดในเบื้องลึก ผูนํามักจะตองฟงมากกวา

พูด (๓) ผูนําตองมีทักษะในการสนับสนุน ชวยเหลือ ใหกลุมบรรลุเปาประสงค ทําหนาท่ีเปนผูใหการ

สนับสนุนทางดานทรัพยากร เปนผูใหกําลังใจและแรงจูงใจ รวมถึงผูประสานสัมพันธ นั้นคือ ผูนําจะตอง

เนนไปยัง คน กลุมคนท่ีจะตองเลนบทผูตามในแตละสถานการณ และชวงเวลา๒๒  

 เสรี พงศพิศ กลาวถึงผูนํา (Leader) ท่ีดีตองเปนนักยุทธศาสตร เปนผูท่ีมอง การณไกล 

กวาง ลึก มองทะลุเห็นแนวทางท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพเดินสูเปาหมาย๒๓  

 รังสรรค ประเสริฐศรี กลาววา ผูนําเปนผูท่ีทําใหผูอ่ืนเห็นวาตนเองมีความสามารถ มีพลัง

และมุงการปฏิบัติใหบรรลุ แสดงอารมณไดอยางเหมาะสมและเอ้ืออาทรแกผูอ่ืน ชอบเสี่ยง สรางกลยุทธ

ใหม ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย มีการโฆษณาตัวเอง และลดความขัดแยงภายในองคการ๒๔ 

 สนทยา พลศรี กลาววา ผูนําในการพัฒนาชุมชน เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีบุคลิก

เดนเปนพิเศษ เปนท่ียอมรับนับถือของบุคคลในชุมชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ท้ังท่ีไดรับ

แตงตั้งและเลือกตั้งใหเปนผูนํากลุม เพ่ือรวมกันดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหบรรลุเปาหมาย ผูนําทองถ่ิน

ตองมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน เพราะเปนผูท่ีประชาชนในชุมชนใหความเคารพนับถือ สามารถชักจูง

และกอใหเกิดความศรัทธาในหมูประชาชนไดและพัฒนากลุมในชุมชน ดังนั้นการคนหาและการพัฒนา

ผูนํา จึงเปนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพและมีลักษณะเปนแกน

นําท่ีดี๒๕  

 พงศักดิ์ อังกสิทธ กลาววา มนุษยมีภาวะผูนําได เนื่องจาก เปนสภาวะท่ีตนเองแสดงออกให

บุคคลอ่ืนเห็น รับทราบและเกิดการยอมรับ อันเปนผลสําเร็จทางจิตใจ ท่ียินยอมรับฟงและปฏิบัติตาม มี

นักวิชาการไดศึกษาถึงสิ่งท่ีบุคคลบางคน  เปนท่ียอมรับใหเปนหัวหนาผูนํา เปนท่ีพ่ึงทางจิตใจ รางกาย 

และชีวิต ลักษณะพ้ืนฐานท่ีแสดงออกดวยกิริยา ทาทาง การพูด และบุคลิกภาพ การปฏิบัติตลอดจนการ

แสดงผลทางจิตใจของบุคคลอ่ืน เรียกวาเปนภาวะท่ีแสดงออก คนไทยเรียกลักษณะดังกลาววา “บารมี” 

หรือ Grandeur หมายถึง ความยิ่งใหญ มโหฬาร คําในภาษาอังกฤษ หมายถึง คนในสังคมใหความเคารพ

นับถือ ศรัทธา ยึดม่ัน เชื่อฟง และปฏิบัติตาม และเปนดีตอชีวิตจิตใจ และความเปนอยูท่ีดี บารมี  จึง

                                                           
๒๒ ชัชวลิต สรวารี, ภาวะผูนําลาสมัยไดและไมมีมาแตกําเนิด, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศูนย

สงเสริมสื่อการเรียนกรุงเทพ, ๒๕๔๗), หนา ๑๑. 
๒๓ เสรี พงศพิศ, วัฒนธรรมองคการของโลกยุคใหม เครือขาย ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมแข็ง ชุมชน

เขมแข็ง, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๙), หนา ๔. 
๒๔ รังสรรค ประเสริฐศรี, ภาวะผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธนชัชการพิมพ, ๒๕๔๔), หนา ๕๕.  
๒๕ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๘๓. 



๒๒ 

หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีแสดงออกอันเปนการสรางความเชื่อถือ และยึดม่ัน บารมีเปนการสรางหรือ

สั่งสมมา มีอยู ๔ ประการ ท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญตามความเชื่อของสังคมไทย๒๖ ไดแก 

  ๑. ศีลบารมี (Moral) เปนการแสดงออกดานพฤติกรรมของมนุษยในการเปนคนดีไม

เบียดเบียน และทําใหผูอ่ืนเสียหายเดือดรอน รูจักประพฤติปฏิบัติตนในทํานองคลองธรรม อันเปนภาพ

ของภาวะผูนําท่ีพบในสังคมท่ัวไป และไดรับการยอมรับวาเปนบารมีสําคัญในสังคมไทย 

  ๒. สมาธิบารมี เปนการแสดงถึงภาวะผูนําในความตั้งม่ัน ในความสําเร็จเปยมดวยความ

ตั้งใจ ความเจริญมีหลักการ ท่ีจะสรางความเจริญกาวหนาในชีวิตการงาน 

  ๓. ปญญาบารมี (Intelligence) เปนการแสดงออกถึงสภาวะของมนุษย มีความฉลาด

ปราดเปรื่องสามารถนํากลุมในสังคมใหอยูรอดปลอดภัย เจริญกาวหนา และประสบผลสําเร็จ 

  ๔. ทานบารมี (Dominate) เปนการแสดงออกซ่ึงบารมีในการให  เปนการใหความม่ันใจ 

คุมครองภัย ใหความอบอุน ใหทรัพยสินเงินทอง และใหความรัก ความปรารถนาดี จะเปนบารมีทานท่ี

แสดงภาวะของผูนําท่ีทําใหผูคนในสังคมใหการยอมรับนับถือและเชื่อฟงได 

 ๒.๒.๓ ตัวช้ีวัดผูนําชุมชน 

 ชุมชนท่ีมีศักยภาพจะมีตัวชี้วัดจํานวนมาก กรมการพัฒนาชุมชน ไดกลาวถึงตัวชี้วัด ๓ ตัว 

คือ ความเขมแข็งของผูนําชุมชน ความเขมแข็งของผูนําชุมชน และความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

ชุมชน การกําหนดมาตรฐานผูนําชุมชนประกอบดวยภาวะผูนํา ๓ ดาน ๑๕ องคประกอบ คือ ดานการ

บริหารตนเอง มี ๔ องคประกอบ คือ บุคลิกภาพดี มีความรูความสามารถ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 

และวินัยในตนเอง ดานการบริหารงาน มี ๗ องคประกอบ คือ การวางแผน การแกไขปญหาและการ

ตัดสินใจ การบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี การพัฒนางานอยางตอเนื่อง การควบคุม และการ

ประเมินผล การสรางและพัฒนาทีมงาน และความรับผิดชอบตองาน และดานการบริหารสังคม มี ๔ 

องคประกอบ คือ มนุษยสัมพันธ ความเปนประชาธิปไตย การประสานงานท่ีดี๒๗ 

 ดังนั้น สรุปแนวคิดของผูนําไดวา ผูนํา ตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล เปนผูท่ีมีความรู

ความสามารถในการมองเห็นปญหาขององคกรหรือชุมชน มีแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปญหา 

สามารถระดมสมองคนและองคกรชุมชนมารวมกันแกปญหาของชุมชนได เปนผูท่ีประชาชนในชุมชนให

การยอมรับนับถือและใหความรวมมือ ท้ังในดานความคิด การพูด การกระทํา เปนแบบอยางท่ีดี 

สามารถสนับสนุนใหการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  

                                                           
๒๖ พงศักดิ์ อังกสิทธ, การพัฒนาภาวะผูนําในงานสงเสริมเกษตร, (นนทบุรี: โรงพิมพมหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๔), หนา ๑๗๕-๑๗๖. 
๒๗ กรมการพัฒนาชุมชน, การพัฒนาชุมชนโดยวิธีการพัฒนาผูนํา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสวน

ทองถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๕๔๙), หนา ๒๗. 



๒๓ 

 ๒.๒.๔ คุณสมบัติของผูนําในการพัฒนาชุมชน 

  ครรชิต พุทธโกษา กลาววา ความเปนผูนําเปนศาสตรท่ีไมมีสูตรตายตัว อยางไรก็ตามผูนํา

ในการพัฒนาชุมชนท่ีดีควรประกอบดวยคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดหลาย ๆ คุณสมบัติ ดังตอไปนี้๒๘ 

  ๑.  มีบุคลิกภาพ ลักษณะทาทาง การวางตัว ท่ีสามารถสรางความประทับใจ เปนบุคคล

ท่ีมีความสงาผาเผย แตงกายสะอาดเรียบรอย ท่ีสําคัญคือเปนผูมีความประพฤติดี ไมหยิ่งผยอง มีความ

สุภาพนุมนวล ออนนอมถอมตน ไมใชถอยคําท่ีหยาบคายหรือแสดงกิริยากาวราว เหยียดหยามผูอ่ืน รูจัก

กาละเทสะ ควบคุมตนเองไดท้ังในการพูด การปฏิบัติตนและอารมณ 

  ๒. มีความกลาหาญ ซ่ึงเปนลักษณะพ้ืนฐานท่ีสําคัญของผูนํา ผูนําจะตองเปนผูยืนอยู

ดานหลัง เม่ืองานประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย แตจะออกมายืนดานหนาทันทีเม่ืองานนั้นพบกับปญหา

ท่ีไมคาดถึง ตองกลาเผชิญกับปญหาตางๆ กลาตัดสินใจท่ีตองกระทําการใด ๆ หากมีโอกาสสรางความ

เจริญกาวหนา และกลายอมรับผิดเม่ือเกิดความผิดพลาดหรือบกพรอง  

  ๓. มีไหวพริบ ฉลาดสรางโอกาสและแกไขปญหาตาง ๆ มีความเสียสละ เห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตัว มีทัศนะคติทางบวก (Positive Attitude) หรือมองโลกในแงดี 

เชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีความสุขุมรอบครอบ มองทุกสิ่งท่ีปรากฏตอ

หนาอยางลึกซ้ึง สามารถคาดคะเนผลท่ีจะเกิดตามมาในอนาคต โดยการวิเคราะหหาเหตุผล ไมใชอารมณ

ในการตัดสินใจ 

  ๔. ความเด็ดขาด คือ ความสามารถในการตัดสินใจและลงมือทํา ยึดม่ันในหลักการอยาง

แนวแน ไมหวั่นไหวตอสถานการณใด ๆ ผูนําท่ีมีความเด็ดขาดมักมีคุณสมบัติท่ีพูดจาคําไหนคํานั้น กลา

ไดกลาเสีย มีความเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงจะทําใหผูรวมงานเกิดความเชื่อถือ นอกจากนี้ตองมีวิสัยทัศน มอง

การณไกล หมายถึง มีความสามารถในการคาดการณการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต และสามารถ

ท่ีจะกําหนดเปาหมายท่ีจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีในอนาคตไดอยาชัดเจน ทาทายและมีความ

เปนไปได  ท่ีสําคัญคือมี ความสามารถท่ีจะมองเห็นภาพรวมของสถานการณ จุดออน จุดแข็ง ขอจํากัด

และศักยภาพของตนเองและชุมชน เพ่ือปรับปรุงใหเจริญกาวหนา มีความรูทันโลกหรือคิดถึงภาพรวม 

(Thinking Globally) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Chang Leadership) มีความสามารถในการคิดนอก

กรอบ ประยุกตงานใหเกิดความกาวหนา หรือปรับปรุงพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาใหพัฒนาไป

ในทางท่ีดีข้ึน 

  ๕. มีเปาหมายท่ีชัดเจน ยึดม่ันในอุดมการณ มุงไปขางหนา ความไวใจผูรวมงาน คือ 

ความเชื่อม่ันและการไววางใจตอเพ่ือรวมงาน มีความรูสึกรวมทุกขรวมสุขกับชุมชน มีความอดทน 

(Endurance) คือ ความสามารถในการทนตองานหนัก ความยากลําบาก ความเครงครัด รวมถึงความอด

                                                           
๒๘ ครรชิต พุทธโกษา, คูมือการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๗๕-๗๘. 



๒๔ 

กลั้นตอสถานการณท่ีบีบค้ัน ไมยอทอตอแรงกดดัน มีความกระตือรือรน มีพลังและมีความทะเยอทะยาน 

(Enthusiasm Energy and ambition) คือ การแสดงออกในความสนใจอยางจริงจัง และมีความจดจอ

ตอการปฏิบัติงาน รวมทํางานดวยความราเริงและคิดแตแงดีเสมอ 

  ๖. ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งในขอบเขต

อํานาจหนาท่ีไดดวยตนเอง มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น ท่ีจะแกไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดีข้ึน มี

ความซ่ือสัตย มีจริยธรรม ยึดม่ันในหลักการ (Honesty and integrity) เปนคุณสมบัติของการรักความ

จริง ซ่ือตรง สุจริตท้ังกาย วาจา ใจ และยึดม่ันอยูในหลักแหงศีลธรรมอันดีงาม  ดําเนินงานอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได ไมมีผลประโยชนทับซอน ไมเอาเปรียบใหเปนท่ีวิพากษวิจารณ นอกจากนี้ยังยึดถือหลัก

ของความยุติธรรม (Justice) คือ มีความเท่ียงธรรม เสมอภาค ไมลําเอียงเขาขางใคร 

  ๗. มีความรอบรู หูตากวางไกล รูทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก เนื่องจากวัฒนธรรม 

วิธีการปฏิบัติหรือแนวคิดแบบเดิมอาจลาสมัยไมสามารถนํามาใชในปจจุบัน  นอกจากนี้ผูนําตองพรอมท่ี

จะเรียนรูและใชนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รูจักใชขอมูลทาง

สถิติและงานวิจัยมาประกอบในการตัดสินใจใหเกิดความแมนยํา ยึดขอเท็จจริงเปนหลักเพ่ือความโปรงใส 

ชัดเจน รวมถึงมีความรูเก่ียวกับผูรวมงาน มีความจงรักภักดี (Loyalty) และยึดม่ันตอองคกร ไมเห็นแก

ตัว (Selflessness) คือ ไมฉกฉวยโอกาสตัดตวงความสุข ความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง โดยทําใหผูอ่ืน

เสียผลประโยชน แตรวมเปนรวมตายกับผูรวมงาน 

  ๘. มีมนุษยสัมพันธท่ีดี เขาถึงประชาชน ทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีมนุษยสัมพันธกับบุคคล

รอบขางจะทําใหเกิดความยอมรับศรัทธา ทําใหทราบถึงความรูสึก ความคิด ความเชื่อของแตละคน ชวย

ลดชองวางและความขัดแยงในการบริหารจัดการ และจะทําใหไดรับความรวมมือจากบุคคลตาง ๆ ผูนําท่ี

ดีจะตองรูจักการประสานความคิด ประสานผลประโยชน สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดทุกเพศทุกวัย ทุก

ระดับการศึกษา ขณะเดียวกันตองมีความสามารถท่ีจะสรางแนวรวมในดานอุดมการณ มีความสามารถใน

การสรางเครือขายในชุมชนและนอกชุมชน หากผูนําสามารถสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับชุมชนจะ

ชวยใหมีการระดมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร สื่ออุปกรณ งบประมาณ มาสรางสรรคพัฒนาชุมชนไดอยาง

มีคุณภาพ มีความมุงม่ันในทํางานเพ่ือใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย เนนท่ีผลงานเปนหลัก  

  ๙. เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง รับฟงเหตุผลและความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางตั้งใจ 

จะทําใหเขาใจผูอ่ืน และทําใหการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เปนไปอยางรอบครอบ ครอบคลุม พัฒนาไปได

อยางรวดเร็ว นอกจากนั้นจะทําใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมตาง ๆ มากข้ึน ผูนําจึง

ตองมีการเรียนรู ท่ีตั้งคําถามพ้ืนฐานเพ่ือถามตนเองและเพ่ือรวมงาน และตองมีความเขาใจความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เคารพในศักดิ์ศรี ใหเกียรติ ไมดูถูกผูอ่ืน นอกจากนี้ผูนําตองมีความรับผิดชอบ 

และมีวินัยในการใชชีวิต เพ่ือเปนตัวอยางใหกับองคกร 



๒๕ 

  ๑๐. มีความเขาใจใจจิตวิทยาการบริหาร เขาใจองคกรและเห็นใจผูรวมงาน ผูนําท่ีเขาใจ

จิตใจของมนุษย จะคาดเดาการพฤติกรรมการแสดงออกของคน และสามารถท่ีจะสรางสถานการณ

รองรับไวลวงหนาเพ่ือปองกันความเสียหายจากปฏิกิริยาตอบโตของคนได  นอกจากนี้ผูนําท่ีดีตองมี

ความสามารถในการใชแรงจูงใจเพ่ือกระตุนใหลูกนองทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ตองวิเคราะหแยกแยะ

บุคลากรและใชความสามารถในการใชแรงจูงใจเพ่ือผลักดันใหบุคคลทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ 

  ๑๑. เปนคนใจกวาง มีน้ําใจ เอ้ือเฟอเผื่อแผ สนับสนุนชวยเหลือสวนรวม เปนแบบอยาง

ท่ีดีในการปฏิบัติ ไมดีแตพูด มีวุฒิภาวะทางอารมณ ความสามารถในการปรับตัวและมีความยืดหยุน 

สามารถในการจัดการความขัดแยง คลี่คลายปญหาใหกับผูอ่ืน ความสามารถในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ

ใหผูอ่ืนเขาใจในสิ่งท่ีตนคิด 

 ๒.๒.๕ มุมมองเกี่ยวกับภาวะผูนําชุมชน 

  มุมมอง (Perspective) คือ ความสามารถในการมองสิ่งตาง ๆ ถึงสัมพันธภาพท่ีถูกตอง 

การมีมุมมองจึงเปนมุมมองเชิงเปรียบเทียบสิ่งตางๆ โดยการพิจารณาหลาย ๆ ประเด็น เชน หลักเกณฑ 

ความคิดเห็น เหตุการณ ท่ีเก่ียวของกัน มุมมองเก่ียวกับภาวะผูนําชุมชนในการวิจัยเรื่องนี้ ไดเสนอ

สาระสําคัญท่ีมีตอผูนําชุมชน ดังนี้  

  ๑. อุปนิสัยท่ีสนับสนุนความมีประสิทธิผลของผูนํา อุปนิสัย คือ สิ่งท่ีมีอยูในตัวหรือนิสัย

ท่ีเปนมานาน อุปนิสัยหลักท่ีชุมชนควรมี๒๙ ดังนี้  

   ๑) ความเชื่อม่ันในตนเอง (Self Confidence) คือ ความรูสึกวาตนเองมี

ความสามารถจะทํางานประสบความสําเร็จไดตามตองการ แนวปฏิบัติ คือการประเมินจุดออนจุดแข็ง

สวนตัว แสวงหาประสบการณจากการฝกอบรมและประสบการณทักษะท่ีตองการ และฝกปฏิบัติการพูด

และจินตนาการดานบวก 

   ๒) ความสามารถในการตัดสินใจ (Decisiveness) คือ ความสามารถดําเนินงานได

รวดเร็วตามเหตุการณโดยไมทําลายคุณภาพการตัดสินใจมากเกินไป แนวปฏิบัติคือ การศึกษาการ

ตัดสินใจ ไมผัดวันประกันพรุง ในการรวบรวมขาวสารหรือตัดสินใจ เตรียมตัวเพ่ือภาวะฉุกเฉินและภาวะ

วิกฤติ และมีความสุขุมรอบครอบ 

   ๑.๓) ความสามารถในการลับสูสภาพเดิม (Resilience) คือ ความสามารถในการ

กลับคืนสูสภาพ ตําแหนงหรือทิศทางเดินหลังจาการถูกกดดันหรือบีบค้ัน แนวปฏิบัติ คือ รูเปาหมาย

ระยะยาว อดทนและยืดหยุนในการบรรลุเปาหมาย และเรียนรูวิธีการอดทนตอความกดดัน 

                                                           
๒๙ Wart, Montgomery Van, Dynamic of Leadership in Public Service : Theory and 

Practice, (Armok M.E. Sharpe, Inc, 2005), pp. 93-122. 



๒๖ 

   ๔) ความมีพลัง (Energy) คือ มีความสามารถท้ังรางกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน 

แนวการปฏิบัติ คือ รักษาสุขภาพท่ีดีของรางกายและความสุขทางจิตใจ อุทิศตัวใหกับอาชีพและ

ผลประโยชนในการปฏิบัติงาน แสวงหาวิธีกําจัดสิ่งท่ีรบกวนพลังการทํางาน 

   ๕) ความตองการความสําเร็จ (Need for achievement) คือ การมีแรงขับเพ่ือ

ความสําเร็จและเห็นคุณคาหรือการยอมรับการกระทําของตน แนวปฏิบัติ คือ วางโครงรางและจัดลําดับ

เปาหมาย มุงม่ันเพ่ือการทาทายแตเปนเปาหมายท่ีเปนจริง ควบคุมโอกาสใหเปนผลบวกตอการ

ประสานงาน การแขงขัน และการมีมาตรฐานท่ีสูงข้ึน และสรางความสมดุลระหวางความสมบูรณของ

เปาหมาย เชน การสรางทีมงาน การพัฒนาพนักงาน วิสัยทัศนระยะยาว และประเด็นการยึดม่ันความ

ถูกตองชอบธรรม 

   ๖) ความเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบ (Willingness to assume responsibility) หมายถึง 

การท่ีบุคคลจะรับตําแหนงท่ีมีขอบเขตการตัดสินใจกวางขวางข้ึน และมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมข้ึน แนวปฏิบัติ

คือ สรางความเขาใจความแตกตางของความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีแตกตางกัน พัฒนามุมมองอํานาจ

การอบรมขัดเกลาเพราะสรางความสําเร็จในระยะยาว เรียนรูการใชกลยุทธตาง ๆ  

   ๗) ความยืดหยุน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโดยไม

แตกหักและปรับตัวเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือมีความสามารถท่ีจะดัดแปลงแกไข แนวปฏิบัติ คือ รูถึงขอ

แตกตางของวัตถุประสงคท่ีสําคัญจากวิธีการท่ีไมสําคัญ ชื่นชมการตัดสินใจท่ีไมสรางสรรค ชื่นชมอํานาจ

นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 

   ๘) การมีจิตใจบริการ (A service mentality) หมายถึง หลักจริยธรรมท่ีให

ความสําคัญกับผูอ่ืนกอนท้ังในเรื่องผลประโยชน มุมมอง และความสนใจ แนวปฏิบัติ คือ ระลึกวาสัจจะ

ของหนวยงาน คือ การรับใชผลประโยชนสาธารณะ แสดงความเคารพและความสนใจผูผูบังคับบัญชา 

และการกระจายการตัดสินใจใหผูเก่ียวของมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 

   ๙) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมประจําตน (Personal integrity) เปน

คุณสมบัติท่ีหลายคนยอมรับวาเปนคุณภาพสูงสุดของผูนํา หมายถึง ภาวะแหงความดีพรอมท่ีเก่ียวของ

กับบุคคล อาชีพ และสังคมท่ีบุคคลเปนสมาชิก เปนความไมเสื่อมเสีย เปนคุณลักษณะท่ีคลายกับความมี

คุณธรรม และความซ่ือสัตย ความยุติธรรม ถือวาเปนสวนหนึ่งของคุณสมบัตินี้ แนวปฏิบัติคือ ตรวจสอบ

และอธิบายหลักการตาง ๆ เบื้องหลังการกระทํา ธํารงไวซ่ึงการตัดสินใจท่ีโปรงใส และจัดโอกาสใหมี

ขอมูลยอนกลับอยางเปดเผยตรงไปตรงมา 

   ๑๐) การมีวุฒิภาวะทางอารมณ (Emotional maturity) หมายถึง กลุมของ

คุณลักษณะท่ีถือวาบุคคลสามารถสรางดุลยภาพในมิติตาง ๆ ดานจิตวิทยาและพฤติกรรม แนวปฏิบัติคือ 

การประเมินจุดแข็งและจุดออนของตนเอง ฝกปฏิบัติการควบคุมตนเอง และการมีวินัยในตนเอง 

รับผิดชอบตอการกระทํา และพัฒนาการงานทางสังคม 



๒๗ 

  คุณสมบัติท่ีกลาวมา พบวา ขอ ๑.๑-๑.๕ เปนคุณสมบัติสวนบุคคล ขอ ๑.๖-๑.๗ เปน

การใหความสําคัญกับการจูงใจ ขอ ๑.๘-๑.๙ ใหความสําคัญกับสิ่งท่ีมีคุณคา สวนขอสุดทายเปนการรวม

ลักษณะตาง ๆ เนื่องจากผูตามมักประเมินผูนําตามคุณลักษณะมากกวาพฤติกรรม เพราะคุณลักษณะ

หรืออุปนิสัยเขาใจไดงายกวา สวนการทําหนาท่ีของผูนําจะประสบผลสําเร็จ จะตองมีคุณสมบัติ

ประสานกัน และไมควรมีคุณสมบัติดานใดดานหนึ่งสุดโตง ดังนั้นคุณสมบัติท่ีกลาวมา ๑๐ ประการ เปน

คุณลักษณะท่ีไดศึกษามานานวามีความเหมาะสมสําหรับผูนําท่ีทํางานสาธารณะ นั้นคือ ผูนําชุมชน

นั้นเอง 

  ๒. ทักษะท่ีสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของผูนํา ทักษะคือ ลักษณะเฉพาะท่ีผูนําได

เรียนรูและนําไปประยุกตใช ทักษะเกิดจากการฝกอบรม การศึกษา และการปฏิบัติ ทักษะสําคัญของ

ภาวะผูนําชุมชนซ่ึงเปนผูท่ีทํางานบริการสาธารณะ ประกอบดวย ๖ ประการ คือ 

   ๑) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) คือ ความสามารถในการแลกเปลี่ยน

ขาวสารอยางมีประสิทธิผลโดยผานวิธีการท้ังทางตรงและทางออม ทักษะการสื่อสารจึงรวมถึงทักษะการ

พูด การเขียน การฟง และการสื่อสารโดยไมใชคําพูด แนวปฏิบัติ คือ ประเมินทักษะการสื่อสารเพ่ือ

ทราบถึงจุดออนจุดแข็งของการสื่อแตละประเภท พัฒนาตนเพ่ือแกไขจุดออนในการสื่อสาร 

   ๒) ทักษะทางสังคม (Social skills) คือ ความสามารถในการสรางปฏิสัมพันธอยางมี

ประสิทธิผลในภาวะสังคม เขาใจและควบคุมโครงสรางทางบุคลิกภาพของตนเองและผูอ่ืนไดโดยมีผลิต

ภาพ ทักษะนี้มีสวนประกอบ ๓ สวนคือ สวนประกอบแรก ความนารักสวนบุคคลท่ีประกอบดวยการมอง

โลกในแงดี ความเมตตา ปฏิภาณดี และเคารพผูอ่ืน สวนประกอบท่ีสอง คือ กลาแสดงออก กลาพูด กลา

ทําในสิ่งท่ีถูกตอง สวนประกอบสุดทาย คือ ความสามารถในการเขาใจสังคม เปนการเขาใจสิ่งจูงใจและ

การกระทําของผูอ่ืน แนวปฏิบัติ คือ ใหความสนใจอยางมากตอทักษะทางสังคมวาตนมีจุดออนดานใด 

และพัฒนาตนเองเพ่ือแกไขและปรับปรุงจุดออนดานทักษะทางสังคม 

   ๓) ทักษะการชักจูง (Influence skills)  หมายถึง การใชประโยชนจากแหลงอํานาจ

เพ่ือใหเปนไปตามกลยุทธเชิงพฤติกรรมอยางมีรูปธรรม ผูนําจะใชอํานาจตอผูอ่ืนโดยมีกลยุทธท่ีสําคัญ ๘ 

กลวิธีคือ กฎหมาย กดดัน แลกเปลี่ยน ชักชวนดวยเหตุผล การปรึกษาหารือ จูงใจดวยบุคคล จูงใจทาง

ความรูสึก (เชน การเสียสละเพ่ือแผนดิน) และสรางความเปนเพ่ือน แนวปฏิบัติ คือ ผูนําประเมินอยาง

เปดเผยและเพ่ิมพูนทักษะท่ีตองการโดยเฉพาะการจูงใจของบุคคล การเขาใจและสรางกลวิธี การชักจูง

ตลอดเวลาเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลระดับสูง และปกปองผลกระทบท่ีกัดกรอนอํานาจและอิทธิพลของผูนํา 

   ๔) ทักษะการวิเคราะห (Analysis skills) เปนความพยายามในการจดจํา แยกแยะ 

และการจัดการกับความซับซอนและความกํากวมได ทักษะนี้มีสวนประกอบยอย ๔ ประการ คือ ความ

ทรงจํา ความสามารถในการจําแนก การเขาใจความซับซอน และความอดทนตอความกํากวม แนวปฏิบัติ 

คือ ประเมินความสามารถในการจดจําสิ่งตาง ๆ เพ่ิมทักษะการวิเคราะหโดยหาประสบการณในสิ่งท่ี



๒๘ 

ตองการศึกษา การเขารับการศึกษาและเขารับการฝกอบรมท่ีครอบคลุมในเรื่องการบริหาร พิจารณา

ผลงานท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสบการณทํางานใหดีกวาเดิม 

   ๕) ทักษะดานเทคนิค (Technical skills) แมวาผูนําจะไมคอยไดทํางานดานเทคนิค

ดวยตนเอง แตผูนําตองมีความรูเพียงพอในเรื่องกวาง ๆ ทักษะดานเทคนิค หมายถึง ความรูและการ

ปฏิบัติดานองคการและอาชีพพ้ืนฐานท่ีสัมพันธกับงานท่ีตองปฏิบัติ ทักษะดานเทคนิค ประกอบดวย 

ขาวสาร ความรู และทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ แนวปฏิบัติ คือ ประเมินทักษะดานเทคนิคและความ

จําเปนในทรรศนะทางเทคนิค แลวพัฒนาตนเองเพ่ือปรับปรุงดานทักษะเทคนิค 

   ๖) การเรียนรูอยางตอเนื่อง (Continual skills) คือ การมีความรับผิดชอบตอการ

ไดมาซ่ึงขาวสารใหม ๆ มองการขาวสารเกาในวิถีทางใหม และการหาวิถีทางเพ่ือใชขาวสารใหมและเกา

อยางสรางสรรค ทักษะนี้ประกอบดวย ความสามารถในการรวบรวมขอมูลและใชขาสารขอมูลใหม ๆ 

และความสามารถในกระจายความรูหรือการสรางสรรคความรู แนวการปฏิบัติ คือ เนนผลประโยชนการ

เรียนรู เรียนรูจากท่ีแปลกใหมและคนหาวิถีทางท่ีทาทายกับสมมติฐาน และการลงทุนในการเรียนรูไมวา

จะอยูในชวงเวลายากลําบากหรือความสับสนวุนวาย 

  ๓. ภาวะผูนําชุมชนยุคใหม การแบงภาวะผูนํามีหลายแบบแตกตางกันออกไป เชน แบง

ตามรูปแบบการทํางาน แบงตามพฤติกรรมท่ีแสดงออก แตยุคใหมจะแบงตามลักษณะบทบาทของผูนํา

และผูตาม โดยภาวะผูนํา แบงออกเปน ๒ แบบ๓๐ คือ  

   ๑) ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional leadership) หมายถึง ผูบริหารใช

การใหรางวัลหรือการลงโทษเพ่ือผลักดันหรือชักนํา (Influence) ผูใตบังคับบัญชา นั่นหมายถึง การ

กระทําท่ีผูบังคับบัญชาตองการจะไดรับรางวัล แตหากไมทําตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการก็จะถูกลงโทษ 

ผูเชี่ยวชาญดานภาวะผูนําพบวา ภาวะผูนําแบบแลกเปลี่ยนทํางานไดผลมาก อยางไรก็ตาม ภาวะผูนํา

แบบนี้ไมสามารถทําใหองคการไปสูความยิ่งใหญ 

   ๒) ภาวะผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เพ่ือ

ความสําเร็จในการเปนองคการท่ียิ่งใหญอยางแทจริง ผูบริหารจะตองรับเอารูปแบบของภาวะผูนําท่ีสูง

กวาเรียกวา ภาวะผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เปนภาวะผูนําท่ีไดรับการพิจารณาวามีความความเหนือกวา

ผูนําแบบอ่ืน ๆ ในทุกสังคม พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูนําเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ (๑) แสดง

วิสัยทัศนนําเสนอในรูปแบบท่ีชัดเจนและใหความรูสึกเชิงอุดมคติของอนาคตขององคการ  (๒) สลัดสิ่ง

เดิมมีความปรารถนาอยางแรงกลาท่ีจะสลัดท้ิงสิ่งเกา ทําในสิ่งท่ีแตกตาง (๓)  เพ่ิมเปาหมายแผน มี

วิสัยทัศนท่ีใหความสําคัญกับอนาคตนําเสนอข้ันตอนท่ีชัดเจนแกบุคลากรเพ่ือเปลี่ยนแปลงหนวยงาน (๔) 

หนักแนนสูเปาหมาย กําหนดใหเปาหมายเปนเรื่องท่ีสรางความรูสึกหรือบริบทเชิงวัฒนธรรม (๕) เต็มใจ

                                                           
๓๐ Cullen and Parboteeah, Multinational Management: A Strategic Approach, 3th 

(Mason: Thumson South-Western, 2005), pp. 591-593. 



๒๙ 

เสี่ยง สมัครใจท่ีจะเสี่ยงเพ่ือใหองคการมองเห็น (๖) ไมเลี่ยงการนํา แสวงหาตําแหนงภาวะผูนําและ

ดําเนินงานตามรูปแบบนั้น (๗) สรางอํานาจในตน ใชประโยชนจากอํานาจสวนตนเปนพ้ืนฐานของความ

เชี่ยวชาญ การใหความเคารพ (๘) เปนคนท่ีมีจริยธรรม ประพฤติตนอยางคงเสนคงวา และยุติธรรมดวย

มาตรฐานทางจริยธรรมท่ีรับรูกัน 

  ภาวะผูนําชุมชนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงมีความจําเปนสําหรับสังคมพัฒนา โดยเฉพาะใน

สภาวะท่ีมีการใชทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใชเพ่ือการพัฒนาชุมชน ผูนําในชุมชนจะตองมีสวนสําคัญ

ในการระดมทรัพยากรดังกลาวมาแกไขปญหาของชุมชน ดังนั้นผูนําชุมชนยังเปนทุนทางสังคมท่ีจําเปน

ตอการสรางความรวมมือและประสานงานการพัฒนา 

  ๔. ภาวะผูนํากับภารกิจในการจัดการชุมชน การท่ีจะนําประชาชนมารวมจัดการชุมชน

เปนสิ่งท่ีกระทําไดยาก บุคคลท่ีทํางานในฐานะตัวแทนของประชาชน คือ ผูนํา ท่ีจะใชภาวะผูนําใหเกิด

ประโยชนแกสาธารณะมากท่ีสุด ซ่ึงในชุมชนหนึ่ง ๆ จะมีผูนําท้ังแบบทางการและไมเปนทางการ ผูนํา

ชุมชนเหลานี้ตางมีจิตวิญญาณท่ีตองการเห็นชุมชนตนเองไดรับการพัฒนา และผูนําชุมชนตองมีความรู

ความสามารถในการทํางานรวมกับประชาชน ดังนั้นความสามารถท่ีจําเปนสําหรับผูนําชุมชนเปนภาวะ

ผูนําในดานตาง ๆ คือ   (๑) ภาวะผูนําในบริบท มีความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เทคโนโลยี (๒) ภาวะผูนําสวนบุคคล มีความเขาใจและพัฒนาคุณสมบัติสวนบุคคลเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเปนประโยชน (๓) ภาวะผูนําทีม สามารถสรางกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (๔)  

ภาวะผูนําองคการ สนับสนุนองคการท่ีมีประสิทธิผล (๕) ภาวะผูนําเชิงกลยุทธรวมสรางสรรคและสื่อ

ความหมายตาง ๆ ในท่ีประชุมสาธารณะ สรางวิสัยทัศน และการเปลี่ยนแปลงท่ีตอเนื่อง  

  ภาวะผูนําท้ัง ๕ ประการ ตางมีความสําคัญมากนอยตามสถานการณ และลักษณะ

สิ่งแวดลอมของแตละชุมชน ท่ีผูนําสามารถเลือกใช ความสําคัญกับภาวะผูนําท่ีสอดคลองกับการจัดการ

ชุมชน แบงภาวะผูนําออกเปน ๒ กลุม คือ กลุมแรก คือภาวะผูนําพ้ืนฐานในการจัดการชุมชน 

ประกอบดวย ภาวะผูนําในบริบท และภาวะผูนําสวนบุคคล ภาวะผูนําท้ังสองประการนี้ เปนจุดเริ่มตน

สําคัญของความสามารถอ่ืน ๆ ในการบรรลุผลประโยชนของชุมชน กลุมท่ีสอง คือ ภาวะผูนําเพ่ือ

ดําเนินการจัดการชุมชน เปนภาวะผูนําเพ่ือผูตามและสรางความรวมมือจากผูท่ีเก่ียวของ และพัฒนา

ชุมชนใหประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย ภาวะผูนําทีม ภาวะผูนําองคการ และภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 

 ๒.๒.๖ แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผูนํา 

 ครรชิต พุทธโกษา กลาววา ความเปนผูนํา เปนคุณลักษณะท่ีมีอยูแลวในบางคน และเปน

คุณสมบัติท่ีทุกคนสามารถสรางข้ึนได การพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชนนี้คือ การทําใหผูนําชุมชนมี

ภาวะความเปนผูนําเพ่ิมมากข้ึน หรือทําใหผูนําชุมชนมีการปรับปรุงความสามารถในการทําหนาท่ี หรือ

เขาไปมีบทบาทในชุมชนไดดี รวมท้ังเพ่ือใหผูนําชุมชนมีความม่ันใจท่ีจะดึงเอาศักยภาพท่ีมีอยูในตนเอง

ออกมาใชอยางเต็มท่ี นอกนี้ผูนําชุมชนหากถูกพัฒนาข้ึนใหเปนวิทยากรชุมชน เพ่ือเปนกําลังหลักในการ



๓๐ 

สงตอความรูตาง ๆ ท่ีมีอยูในชุมชนออกไปสูบุคคลภายนอก จะทําใหขยายผลการเรียนรูเปนไปอยาง

สะดวก ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน มีหลายวิธี๓๑ ไดแก 

  ๑. การจัดฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําในดานตาง ๆ เชน การพัฒนาบุคลิกภาพ 

การพูดตอหนาท่ีประชุมชน การพัฒนาในการติดตอสื่อสาร การพัฒนาความจํา เปนตน (๒) การเปด

โอกาสใหมีสวนรวมในการเขารวมประชุม สัมมนาตั้งแตระดับทองถ่ินถึงระดับชาติ เพ่ือเปนการเปด

วิสัยทัศน และใหรูจักเขาสังคม (๓) เปดเวทีใหมีโอกาสไดพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเวทีสาธารณะเพ่ือ

เสริมสรางความม่ันใจ (๔) เปดโอกาสใหเขารับการฝกฝนหรือทักษะในดานตาง ๆ ท่ีเปนการสงเสริมความ

ชํานาญหรือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ ท้ังท่ีเปนความรูเฉพาะดาน และความรูในเรื่องรอบตัวท่ัวไป 

และ (๕) ใชระบบพ่ีสอนนองโดยใชผูนํารุนกอน ๆ หรือการใชแบบอยางท่ีดีจากคนท่ีเขาศรัทธาและเปนท่ี

ยอมรับในสังคม  

  การพัฒนาผูนําจะเนนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคคลเพ่ือเก้ือกูลการ

ดําเนินงานใหบรรลุตามจุดมุงหมาย ท่ีกําหนดในสถานท่ีตาง ๆ ใหสอดคลองกับสภาวะความตองการทาง

เศรษฐกิจ และสังคมอยางมีประสิทธิภาพ  เดิมเคยคิดกันวา คนท่ีจะเปนผูนําไดนั้น ผูท่ีเกิดมาเปนผูนํา

โดยเฉพาะ ตองมีคุณสมบัติของผูนํามาตั้งแตกําเนิด ท้ังนิสัยใจคอ รางกาย และความเปนกันเอง แต

ปจจุบันมีความเชื่อวา การเปนผูนําตองมีการฝกฝน เม่ือจะแตงตั้งใครดํารงตําแหนง จึงตองมีการ

ฝกอบรมเพ่ือใหเกิดความเปนผูนําโดยตําแหนง การฝกฝน หรือฝกอบรม จะเปนการสงเสริม เพ่ิมพูน

คุณสมบัติท่ีมีอยูแลวใหเกิดความพรอม และแสดงบทบาทในการเปนผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา ไดกลาวถึง หลัก ๑๐ ประการในการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

คน ใหเปนผูนํา ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาผูนํา๓๒ ดังนี้ 

  ๑. มนุษยแตละคนมีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะดานท่ีแตกตางกันกับผู อ่ืน และยัง

เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา และในขณะเดียวกันแบบของผูนํายังมีความแตกตางตามชนิดงานและสมาชิก

ในกลุม ดังนั้น การฝกอบรมเพ่ือพัฒนาความเปนผูนํา ถาจะใชมาตรฐานท่ีคลาย ๆ กัน ก็จะตองคํานึงถึง

ความแตกตางของสถานการณ และสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับผูท่ีเราจะฝกเปนผูนําดวย เม่ือเปนเชนนี้

หลักสูตรท่ีเหมาะสมอาจจะตองทําการแกไขในสวนท่ีนาจะเปลี่ยนแปลง 

  ๒. บุคคลแตละคนมีหนาท่ีในการพัฒนาตนเอง จะตองดําเนินงานสรางจิตสํานึกใหผูนําท่ี

ฝกข้ึนมานี้เกิดความรูสึกวา แมองคกรทําหนาท่ีฝกมีหนาท่ีเก่ียวของชวยพัฒนาบุคคลท่ีอยูในความดูแล

                                                           
๓๑ ครรชิต พุทธโกษา, คูมือการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูฉบับสมบูรณ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๔), หนา ๘๐-๘๑. 
๓๒ ประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา, ยุทธศาสตรการพัฒนาและการวางแผนชุมชนเกษตรกรรม, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔), หนา ๑๑๕-๑๑๖. 



๓๑ 

ขององคการ แตผูท่ีถูกอบรวมมีหนาท่ีโดยตรงจะตองพัฒนาตนเองเพ่ือประโยชนโดยตอสวนรวมและตอ

ตนเองดวยในท่ีสุด 

  ๓. ไมมีความจําเปนท่ีจะตองคนหาบุคคลท่ีมีลักษณะตามอุดมการณ เอามาฝกอบรม 

เพราะการเปนผูนําท่ีดีไมจําเปนตองมีลักษณะพิเศษท่ีเกิดมากับตัวเสมอไป และท่ีสําคัญแตละคนสามารถ

ไดรับการพัฒนาใหเปนผูนําท่ีดีได เพราะเราจะพบวาผูนําท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน บางคนสุขุมเจา

ความคิด บางคนกาวราว เรงรีบ และอ่ืน ๆ ผูนําท่ีทํางานไดดีมีทุกลักษณะท่ีกลาวมาแลว โดยไม

จําเปนตองหลอพิมพออกมาเปนพิมพเดียวหรือใกลเคียงกัน 

  ๔. การเปนผูหรือนักบริหารนั้น ไมจําเปนตองเปนผูท่ีปฏิบัติงานฝมือดี เชน เกษตรกรท่ี

ประสบผลสําเร็จในการทํานา ไมจําเปนวาเม่ือมาฝกฝนใหเปนผูนําจะตองทํางานในหนาท่ีผูนําไดดีกวาคน

ท่ีไมประสบผลสําเร็จในการทํานาเทาเกษตรกรคนอ่ืน 

  ๕. การพัฒนาบุคคลใหเปนผูนํา อยางเนนหนักในเรื่องของการมีตําแหนงในกลุมมากกวา

ท่ีจะเนนหนักในเรื่องของการทํางานเพ่ือชุมชน 

  ๖. ตองเปดโอกาสใหมีการพัฒนาไมจํากัด เพราะบุคคลหลายคนอาจจะลมเหลวในชีวิต

เบื้องตน แตอาจประสบผลสําเร็จภายหลังก็ได 

  ๗. การพัฒนาโดยเริ่มจากประสบการณในการทํางานประจําวันของเขา กลาวคือ ถาเขา

เปนชาวนาก็หาทางพัฒนาตามรูปแบบท่ีจะปลูกฝงใหเขาเปนผูนําชาวนาท่ีดี 

  ๘. ควรเปดโอกาสใหผูถูกฝกมาเปนผูนํา ไดมีโอกาสวินิจฉัยสั่งการผลัดเปลี่ยนกันไป โดย

ท่ัวถึง 

  ๙. ผูท่ีถูกฝกอบรมมาเปนผูนํา ตองถูกสรางใหเกิดมีจิตสํานึกในการท่ีจะสนใจท่ีพัฒนา

หนุมสาวในชุมชนใหเปนผูนําท่ีสามารถไดเชนเดียวกับตนตอไปดวย เพ่ือท่ีจะทําหนาท่ีสืบทอด

เจตนารมณของชุมชนตอไป 

  ๑๐. การฝกอบรมความเปนผูนําตองเนนสัดสวนท้ังการพัฒนาดานวัตถุและพัฒนาจิตใจ 

และจรรยาบรรณใหสมดุลกันในอันท่ีจะเปนประโยชนตอสวนรวมอยางแทจริง 

 วิเชียร วิทยอุดม ไดกลาวถึงการพัฒนาทักษะความเปนผูนํา (Development Leadership 

Skills) ประกอบดวย ๒ วิธีการท่ีแตกตางกัน คือ โปรแกรมการฝกอบรมและการเรียนรูจากประสบการณ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้๓๓ 

  ๑. โปรแกรมการฝกอบรมความเปนผูนํา (Leadership Training Programs) 

  ปจจุบันไดมีการนําโปรแกรมการฝกอบรมอยางเปนทางการมาใชอยางกวางขวาง เพ่ือ

พัฒนาทักษะความเปนผูนําใหมีมากข้ึนในองคการ องคการขนาดใหญมีการจัดโปรแกรมการพัฒนาการ

จัดการ รวมท้ังสงผูจัดการไปเขารวมประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โปรแกรมการฝกอบรมถูกใช

                                                           
๓๓ วิเชียร วิทยอุดม, ภาวะผูนํา, (นนทบุรี: ม.ป.ท., ๒๕๔๘), หนา ๒๔๙-๒๕๗. 



๓๒ 

กวางขวางในการพัฒนาทักษะความเปนผูนําในสวนท่ีเฉพาะเจาะจงในองคการ โปรแกรมการฝกอบรม

ความเปนผูนําถูกจัดทําข้ึนเพ่ือเพ่ิมทักษะ ประสิทธิภาพและความกาวหนาของการจัดการ นอกจากนี้

โปรแกรมการฝกอบรมยังอาจชวยเพ่ิมจิตสํานึกระหวางผูเขารวมการฝกอบรม หากแตไมไดรวมถึงความ

พยายามท่ีจะเปลี่ยนอุปนิสัยพ้ืนฐานของผูเขารวมแตละคน 

  การฝกอบรมความเปนผูนําสามารถจัดทําข้ึนไดหลายรูปแบบ ไดแก การสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการท่ีมุงเนนทักษะเฉพาะบางอยางท่ีใชเวลาไมก่ีชั่วโมง ไปจนถึงโปรแกรมท่ีครอบคลุมเนื้อหาและ

การฝกทักษะในระดับกวางซ่ึงอาจใชเวลาเปนปหรือมากกวา บริษัทท่ีปรึกษาหลายแหงเลือกการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการในชวงเวลาสั้น ๆ ท่ีเปดสําหรับผูจัดการท่ีมาจากหลายองคการ บริษัทท่ีปรึกษาอาจออก

โปรแกรมการฝกทักษะความเปนผูนําใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ โดยเฉพาะใน

มหาวิทยาลัยสวนใหญจัดทําหลักสูตรการพัฒนาการบริหารจัดการ (Executive MBA) โดยใชเวลาเรียน 

๑-๓ ป โดยเนื้อหาของโปรแกรมการฝกอบรมการจัดการจะอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีความเปนผูนําเฉพาะ

เรื่อง ไดแก ทฤษฎีการบริหารตามสถานการณ ตัวแบบการตัดสินใจเชิงปทัสถาน ความเปนผูนําเชิงปฏิรูป 

สามารถเพ่ิมประสิทธิผลของความเปนผูนําใหดีข้ึน อยางไรก็ตาม ทฤษฎีพ้ืนฐานเหลานี้ยังมีความสําคัญท่ี

ทําใหทราบวา การศึกษาสวนใหญมักจะไมไดรับการยอมรับแมวาการเพ่ิมประสิทธิภาพใหดีข้ึน คือ 

ผลลัพธของการประยุกตทฤษฎี หรือผลลัพธของการไดรับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะ

ในการบริหารเพ่ิมมากข้ึน 

   ๑) การกําหนดรูปแบบการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิผล (Designing Effective Training) 

   ความมีประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกอบรม ข้ึนอยูกับความเหมาะสมในการ

ออกแบบโปรแกรม การวางรูปแบบการฝกอบรมควรจะพิจารณาถึงทฤษฎีเปาหมายของการศึกษาท่ี

เฉพาะเจาะจง ลักษณะนิสัยของผูฝกอบรม และการพิจารณาถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ ขอบขาย

ความรูเก่ียวกับกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน ไมไดกอใหเกิดแนวทางท่ีแนนอนสําหรับการกําหนด

โปรแกรมการฝกอบรม อยางไรก็ตามการฝกอบรมความเปนผูนํามีความเปนไปไดท่ีจะประสบผลสําเร็จ

มากกวาถูกกําหนดและดําเนินไปในแนวทางท่ีเหมาะสม สอดคลองกับขอสรุปสําคัญในกระบวนการ

เรียนรูและวิธีการเรียนรู ข้ันตอนท่ีสําคัญในการกําหนดรูปแบบการฝกอบรมมีดังนี้ 

    (๑) การกําหนดเนื้อหา วัตถุประสงคของการเรียนรูใหชัดเจน (Clear Learning 

Objectives) จุดประสงคของการเรียนรูควรอธิบาย พฤติกรรม ทักษะ และความรูของผูท่ีเขารับการ

ฝกอบรมท่ีคาดหวังวาจะไดรับจากการฝกอบรม และประเด็นในการฝกอบรมอยางชัดเจน วัตถุประสงค

สวนใหญไมเพียงแตใหคําอธิบายสิ่งท่ีกําลังศึกษา แตรวมถึงคําอธิบายของประโยชนของการฝกอบรมท่ีผู

เขาอบรมไดรับ ดังนั้นชวงเริ่มตนในการอบรม ครูฝกอบรมควรระบุวัตถุประสงคของการฝกอบรมอยาง

ชัดเจน รวมท้ังควรอธิบายสาเหตุท่ีทําใหการฝกอบรมชวยเพ่ิมประสิทธิผลของความเปนผูนํา 



๓๓ 

    (๒) กําหนดเนื้อหาท่ีชัดเจน (Clear Meaningful content) เนื้อหาของการ

ฝกอบรม ควรมีการกําหนดตัวอยางชัดเจน และมากดวยเนื้อหาสาระสําคัญ นอกจากนี้เนื้อหาการ

ฝกอบรมควรเนนเฉพาะในสิ่งท่ีสําคัญ ควรประกอบดวยกรณีตัวอยางจํานวนมาก การจัดทําเปนขอสรุป

ระยะ เปนสิ่งสําคัญท่ีงายตอความเขาใจและจดจํา โดยอาจมีการเพ่ิมแผนภาพตัวอยาง เนนทฤษฎีท่ัวไป

ท่ีงายตอการจดจํา และตรงประเด็นเพียงพอท่ีจะทําใหผูรับการฝกอบรมสามารถตีความไดจาก

ประสบการณตนเอง 

    (๓) การจัดลําดับเนื้อหาท่ีเหมาะสม (Appropriate Sequencing of Content) 

กิจกรรมการฝกอบรม ควรไดรับการจัดระเบียบ แบบแผน และพัฒนาอยางตอเนื่อง ท่ีจะชวยใหเกิดการ

เรียนรูอยางรวดเร็ว อาทิการฝกอบรมควรเริ่มตนจากภาคทฤษฎีกอนท่ีจะทํากิจกรรม และควรเริ่มจาก

การคิดแบบธรรมจนถึงการคิดแบบซับซอน แลวแตกเปนสวนประกอบท่ีงายตอการความเขาใจ  และตอง

มีการพักชวงระหวางการฝกอบรมจะชวยใหผูเขารับการอบรมมีโอกาสทบทวน และหลีกเลี่ยงไมใหผูเขา

อบรมเหน็ดเหนื่อย 

    (๔) การผสมผสานวิธีการฝกอยางเหมาะสม (Appropriate Mix of Training 

Methods)  วิธีการฝกอบรมมีอยูหลายวิธี แตควรเลือกวิธีอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับทักษะ

ของผูฝกอบรม ความกระตือรือรน ความสามารถในการเขาใจและความสามารถในการจดจําขอมูลท่ี

สลับซับซอน วิธีการควรสอดคลองกับความรู ทักษะ ทัศนคติ หรือพฤติกรรม นอกจากนี้วิธีการฝกอบรม

ควรมีความหลากหลายตามความตองการของผูเขารับการฝกอบรม เชน การนั่งฟงบรรยายนานกวา ๓๐ 

นาที อาจทําใหผูเขาอบรมขาดความสนใจ ท้ังนี้วิธีการฝกอบรมท่ีชวยใหดึงดูดความสนใจของผูเขารับการ

ฝกอบรม คือ การจัดกลุมอภิปรายและใหฝกอบรมเปนระยะ 

    (๕) โอกาสสําหรับการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ (Opportunity for Active 

Practice) ผูเขาฝกอบรมทักษะเพ่ือท่ีจะเรียนรู อาทิ พฤติกรรมในการเรียนรูและทบทวนขอมูลท่ียังอยูใน

ความทรงจํามาประยุกตในหลักการทํางาน ประยุกตหลักการท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือใชกับสถานการณ

ท่ีแตกตางกัน และปรับหลักการเหลานี้อยางสอดคลองกัน แทนท่ีจะเรียนรูสถานการณเดียว  และทักษะ

ท่ีเก่ียวกับการฝกอบรมทักษะของกลุมควรไดรับการฝกอบรมภายใตเง่ือนไปความเปนจริง 

    (๖) การประเมินผลการฝกอบรมท่ีถูกเวลา (Relevant Timely Feedback) ผูเขา

รับการฝกอบรม ควรไดรับการประเมินผลท่ีตรงประเด็นจากผูประเมินท่ีมาจากท่ีตางๆ การประเมินควรมี

ความแมนยํา เหมาะกับเวลา และสรางสรรค การเรียนรูงานตองอาศัยขบวนการของการศึกษา ท่ีชวยให

ผูเขารับการฝกอบรมไดเห็นพัฒนาการตนเอง และนํามาประเมินไดวาอะไรสิ่งท่ีตนรูหรือไมรู แตการ

ประเมินผลอาจไมกอประโยชนหากผูเขารับการฝกอบรมใชอารมณในการประเมินอยางไมเหมาะสม มิ

เชนนั้นการประเมินก็จะไมชวยใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตนเองใหดีข้ึนไดเลย 



๓๔ 

    (๗) การเพ่ิมความม่ันใจในตนเองใหกับผูเขารับการฝกอบรม (Enhancement of 

Trainee self-confidence) วิธีการนี้ทําไดโดยการเพ่ิมความม่ันใจในตนเองของผูเขารับการฝกอบรม 

และใหความคาดหวังในตัวของพวกเขาวาจะสามารถทํางานสําเร็จ วิทยากรควรใหกําลังใจและอดทน 

รวมท้ังบอกความคาดหวังท่ีผูเขารับการฝกอบรมควรจะทํา ท้ังนี้วิทยากรควรใหโอกาสผูเขารับการ

ฝกอบรมไดเรียนรูงานตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางทักษะในตนเอง 

    (๘) การใหมีกิจกรรมในการติดตามผลอยางเหมาะสม (Appropriate Follow-up 

Activities) การเรียนรูทักษะท่ีซับซอนภายในระยะเวลาสั้น ๆท่ีกําหนดไวเปนสิ่งท่ียาก ดังนั้นการเรียนรู

ดังกลาวจึงสามารถกระทําไดโดยการติดตามของผูเขารับการฝกอบรมอยางใกลชิด เชน ในสวนของการ

ทบทวนบทเรียน หรือใหจัดทําโครงงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะกับการฝกอบรมในครั้งนั้น 

   ๒) เทคนิคพิเศษของการฝกอบรมภาวะผูนํา (Special Techniques for 

Leadership Training) เทคนิคพิเศษท่ีนํามาใชอยางกวางขวางในการฝกอบรมภาวะผูนํา สามารถจําแนก

ไดเปน ๓ เทคนิค คือ การสรางตัวแบบบทบาทของพฤติกรรม การใชกรณีศึกษาตัวอยาง และการใช

วิธีการเลียนแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    (๑) การสรางตัวแบบอยางบทบาทของพฤติกรรม (Behavior Role Modeling) 

การสรางตัวแบบอยางบทบาทของพฤติกรรมเกิดจากการรวมกันของวิธีการฝกอบรมแบบเกา ๒ วิธี คือ 

การสาธิตและการแสดงบทบาท ซ่ึงจะทําใหเกิดทักษะท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคล ในการสาธิต 

ผูเขารับการฝกอบรมจะไดรับการแบงออกเปนกลุมยอย ๆ และใหสังเกตคนท่ีจะมาทําการสาธิตวิธีการท่ี

จะจัดการกับปญหาท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางบุคคลในบางประเภท หลังจากนั้นใหผูเขารวมการ

ฝกอบรมแสดง และจบลงดวยการรับผลการประเมินท่ีไมทําใหเสียกําลังใจ การแสดงท่ีมีประสิทธิผลของ

ผูเขารับการฝกอบรม มักจะถูกนําเสนอในรูปของวีดีโอเทปสั้น ๆ โดยท่ัวไปวิทยากรการฝกอบรมจะทํา

การอธิบายจุดท่ีตองการใหผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูกอนท่ีจะเกิดการสาธิต มีการสังเกตตลอดการ

สาธิต และนําเอาสิ่งเรียนรู สังเกตไดมาประยุกตใชในงานของตน  สวนการสรางตัวแบบอยาง บทบาท

ไดรับการยอมรับ โดยท่ัวไปวาเปนพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิผลของลักษณะความเปนผูนําโดยเฉพาะ แต

วิธีการนี้ เม่ือนํามาใชกับการสอนพฤติกรรมหรือกระบวนการคนหาความรูความเขาใจท่ีสามารถ

ปรับเปลี่ยนได  

    (๒) การอภิปรายกรณีตัวอยาง (Case Discussion) กรณีตัวอยางสวนใหญ คือ 

เหตุการณท่ีเปนตามจริง ถึงแมวาบางครั้งกรณีตัวอยางจะถูกนํามาขยายเพ่ือทําใหเกิดประโยชนมากข้ึน 

ในการท่ีจะนํากรณีนั้นมาเปนตัวอยาง กรณีตัวอยางจะถูกนํามาใชหลายทางดวยวัตถุประสงคเพียง

ตองการพัฒนาทักษะดานการจัดการ โดยมีรูปแบบท่ีคอนขางสั้น และมุงเนนไปท่ีการจัดการดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงผูเขารับการฝกอบรมจะวิเคราะหรายละเอียดของสถานการณในกรณี

ตัวอยาง และนําความรูหลักการทางการจัดการ และเทคนิคการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผลมาใชในการแกไข



๓๕ 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น กรณีตัวอยาง อาจนํามาอภิปรายในกลุมใหญหรือกลุมนอย ซ่ึงจะใชเวลานานกวาจะ

ทําใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายอยางใกลชิด 

    ผลดีของกรณีตัวอยาง คือ การท่ีทําใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจถึงปญหาและ

สถานการณท่ีผูจัดการพบ และกรณีตัวอยางยังสามารถแสดงถึงลักษณะเดียวกันท่ีสามารถเกิดข้ึน  ไดแก 

กลุมคนท่ีมีคานิยมและความสนใจท่ีตางกัน การใชกรณีตัวอยาง ยังสามารถแสดงใหเขาใจถึงพฤติกรรม

ในการจัดการท่ีมีประสิทธิผล โดยผูเขารับการฝกอบรมจะเปนผูวิเคราะหและประเมินพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมของผูจัดการในกรณีตัวอยาง  รวมท้ังใหคําแนะนํารูปแบบของผูเขารับการฝกอบรมเอง 

    (๓) การเลนเกมสธุรกิจและการเลียนแบบ (Business Game and Simulation) 

วิธีการนี้ถูกนํามาใชในการฝกดานการจัดการมาเปนเวลานาน 

 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 

 การพัฒนาท่ีประชาชนถูกกระตนใหเกิดความอยากโดยเฉพาะกับวัตถุท่ีเปนสิ่งฟุมเฟอยตาม

กระแสเศรษฐกิจมีผลรายแรงตอสังคมทองถ่ินอันเปนเหตุวิถีชีวิตชาวบานเปลี่ยนไปแบบแกงแยงฉกฉวย

โอกาสเพ่ือการดํารงชีพ ชาวบานตองสูญเสียพ้ืนท่ีสาธารณะอันเปนฐานในการดํารงชีวิตแบบยังชีพ เชน 

ปาเขา หนองบึง และท่ีอ่ืน อันชาวบานสามารถใชรวมกันเพ่ือยังชีพ๓๔ 

 พระดุษฎี เมธงฺกโร ไดใหความหมายของการพัฒนาวา หมายถึง “เจริญเติบโต” “กาวหนา” 

และ “ทันสมัย” นั้น ลวนเปนไปตามรูปแบบและปริมาณ ซ่ึงผิดกับสิ่งท่ีพระพุทธศาสนาตองการและเนน

ย้ํา คือ คุณภาพชีวิตและความถูกตองดีงาม ซ่ึงมีประโยชนสูงสุด กลมกลืนและเก้ือกูลแกสรรชีวิตและไม

เบียดเบียนทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดลอม๓๕ 

 ประเวศ วะสี ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาท่ีผานมาท่ีไมคํานึงถึงฐานของสังคมไทย ๒ 

อยาง คือ อยากแรก ชาวไรชาวนาท่ีเปนคนสวนใหญของประเทศ และอยางท่ีสอง พระพุทธศาสนา 

เพราะการพัฒนาท่ีผานมาทําโดยทอดท้ิงและดูถูกชาวไรชาวนาและทอดท้ิงพุทธศาสนาซ่ึงเปนรากฐาน

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยมาชานาน๓๖ 

 พระธรรมปฎก ไดกลาวถึง แนวคิดการพัฒนาท่ีผานมานั้นวามีความผิดพลาด โดยเฉพาะ

ผูนําฝายบานเมืองซ่ึงเปนผูวางแผนในการพัฒนาท่ีใหความสําคัญในดานเศรษฐกิจ โดยมีความเขาใจวา

                                                           
๓๔ กรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, ประวัติศาสตรทองถิ่น: ความเปนมาของอําเภอ

สําคัญทางประวัติศาสตร, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒), หนา ฎ. 
๓๕ พระดุษฎี เมธงฺกโร, การพัฒนาสังคมในทัศนะของพระพุทธทาสภิกษุ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒), หนา ๗. 
๓๖ ประเวศ วะสี, พุทธเกษตรกรรมกับศาสนคติของสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอ

ชาวบาน, ๒๕๓๙), หนา ๗. 



๓๖ 

การท่ีประชาชนท่ีมีความอยากมากๆ จะทําใหเกิดความเจริญกาวหนา เพราะประชาชนจะไดแขงขนกัน

ทํามาหากิน๓๗ 

 สมทรง เขมะวิชานุวัตร กลาววา ในการพัฒนาชุมชนชนบท วัฒนธรรมพ้ืนบานเปนสวน

สําคัญ เพ่ือรักษาเสถียรภาพของชุมชนในดําเนินอยูได การประยุกตวัฒนธรรมพ้ืนบานเพ่ือสรางสิ่งใหม

บนรากฐานเดิม เปนการใชภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหมูบาน๓๘ 

 จิรพรรณ กาญจนะจิตรา ไดกลาวถึงความหมายของงานพัฒนาชุมชนเม่ือครั้งท่ีประเทศไทย

ริเริ่มงานพัฒนาชุมชนข้ึนมา “การพัฒนาชุมชน” จึงหมายถึง กระบวนการอยางหนึ่งท่ีรัฐบาลนํามาใช

ปลุกระดมประชาชนในชนบทเกิดความริเริ่มและเขามารวมมือในการปรับปรุงความเปนอยูของตนเอง 

และเสริมสรางทองถ่ินใหเจริญกาวหนาท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตย๓๙ 

 สนธยา พลศรี ไดใหความหมายของ “การพัฒนา” วา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กที

ละนอย โดยผานลําดับข้ันตอนตาง ๆ ไปสูระดับท่ีสามารถขยายตัว มีการปรับปรุงใหดีข้ึน และเหมาะสม

กวาเดิม หรืออาจกาวไปถึงข้ันอุดมสมบูรณเปนท่ีพอใจ เปนความหมายตามศัพทภาษาอังกฤษ สวน

ความหมายในภาษาไทย “การพัฒนา” หมายถึง การทําใหเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเจริญข้ึน การ

คลี่คลายไปในทางท่ีดี๔๐ 

 

๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ๒.๔.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับบทบาทพระสงฆในงานพัฒนา 

  สุริยา รักการศิลป ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา มีจุดมุงหมายเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทในการทํางานพัฒนาของพระสงฆ ท่ีสงผล

กระทบตอพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และ ๒) เพ่ือศึกษาบริบทเศรษฐกิจชุมชนตามการ

พัฒนาของพระสงฆจัดหวัดนครราชสีมาในประเด็น โครงสรางทางชนชั้น วิถีการผลิต การจําหนายจาย

แจกและการบริโภค วามีความสอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐกิจการเมือง ทฤษฏีเศรษฐกิจชุมชน

ชาวนา และทฤษฏีพุทธเศรษฐศาสตร ท่ีใชเปนกรอบในการศึกษามากนอยเพียงใด ผูใหขอมูลในงาน

                                                           
๓๗ พระธรรมปฎก, สถานการณพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ

พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๒๑-๒๒. 
๓๘ สมทรง เขมะวิชานุวัตร, การศึกษากับการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: ทวีกิจการพิมพ, ๒๕๔๑), 

หนา ๘๘. 
๓๙ จิราพรรณ กาญจนจิตรา, การพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๖), หนา ๒๒. 
๔๐ สนธยา พลศรี, ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน, หนา ๒. 



๓๗ 

ศึกษาครั้งนี้ไดแก พระครูใบฎีกาชฏิล อมรปฺโญ วัดอาศรมธรรมทายาท อางซับประดู ถนนมิตรภาพ 

พระครูวิมลสารวิสุทธิ วัดหนองหัวแรด อําเภอหนองบุญมาก พระครูพัฒนากิจจานุยุต วัดทุงสวาง บาน

ทุงสวาง ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด พระครูศีลวราภรณ วัดโนนเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอขาม

สะแกแสง กรอบแนวคิดทางทฤษฏีใชหลักเศรษฐศาสตรการเมือง ทฤษฏีเศรษฐกิจชุมชนชาวนา ทฤษฏี

พุทธเศรษฐศาสตร เทคนิควิทยาในการวิจัย ใชเทคนิคผสม ประกอบดวยวิธีการวิเคราะหเอกสารในแนว

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุม

ตัวอยางพระสงฆและชุมชนรอบวัดในพ้ืนท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

ผลการศึกษาท่ีตอบวัตถุประสงคขอแรก พบวา บทบาทของพระสงฆท่ีสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน สามารถ

แยกออกไดเปนสองสวนใหญๆ คือ ๑) บทบาททางดานการเผยแพรธรรมะกับก่ึงเผยแผธรรมะ เชน การ

จัดตั้งโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองสวนนี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน

ทางออม ในสวนท่ีโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ ไดชวยลดภาระการใชจายของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเขา

เรียน สวนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใชจายของเด็กนักเรียนประจํามีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน 

บทบาทในสวนของการเผยแพรธรรมะนั้นแมวาจะไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง แตกลับมี

ผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของปจเจกชนท่ีเขามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายนั้นไดชวยใหกลับมามี

รายไดปละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและสวนท่ีมีผลกระทบตอ

สังคมเศรษฐกิจ บทบาทในสวนแรกท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงนั้น สวนท่ีสงผลกระทบ

ไดมากท่ีสุดคือการผลิตน้ําหมักชีวภาพ มีมูลคาประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรดวัดเดียวสูงถึง ๓.๑๕ ลาน

บาทตอป สวนท่ีมีผลกระทบในระดับรองลงมาคือการจัดทําและซอมบํารุงระบบน้ําประปา ในสวนของ

กลุมธุรกิจชุมชนนั้นมีผลกระทบตอเนื่องทุกปแตปริมาณเงินนั้นไมมาก เพราะประเมินจากดอกเบี้ยจาย

และกําไรจากกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกไมมาก โดยภาพรวมแลวบทบาทของพระสงฆนั้นมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจชุมชน ในระดับท่ีสามารถประเมินคาเปนตัวเลขท่ีชัดเจนได อยางไรก็ตามมูลคาตัวเลขนั้นไมได

มีความหมายอยางใดตอการทํางานของพระสงฆ เพราะพระสงฆมุงเนนการทํางานเพ่ือถวายพระพุทธเจา 

ท่ีสั่งสอนใหมีความสุขภายใตกรอบจํากัดของชีวิต และผลงานนั้นเกิดประโยชนกับประชาชนเปนการตอบ

แทนท่ีไดนําอาหารมาถวายพระสงฆ ผลการศึกษาท่ีตอบวัตถุประสงคในขอท่ี ๒ พบวา ๑) แมวาราษฎร

ในพ้ืนท่ีจะไดรับการศึกษาในระบบของภาครัฐนอยมาก แตพระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับ

ศักยภาพของท้ังพระสงฆและราษฎรใหสูงข้ึนได สะทอนผานการดําเนินกิจกรรม กลุมสัจจะสะสมทรัพย

ท่ีมีประสิทธิภาพของหมูบานทุงสวางและบานขางเคียง ๑๒ หมูบาน ๒) พระสงฆและราษฎรในพ้ืนท่ีไมมี

ความแตกตางดานชนชั้น ความรูสึกเปนชนชั้นจะมีอยูบางระหวางราษฎรกับพอคาในตลาดและราษฎร

กับผูมีตําแหนงราชการ แตชนชั้นไมไดกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงและการนําไปสูเง่ือนไขทางการเมือง 

ตําแหนงราชการท่ีมีอํานาจยังเปนเปาหมายของคนบางกลุมและเปนสิ่งสรางความขัดแยงในระดับชุมชน

ได ๓) วิถีการผลิตของชุมชนพระสงฆไดมีสวนเขามาชวยในเรื่องลดการทําลายสภาพแวดลอม ลดตนทุน



๓๘ 

การผลิตของชาวบาน และสามารถผลิตในแบบของการขูดรีดตนเอง เชนการปลูกปาและการผลิตน้ําหมัก

ชีวะภาพเพ่ือใชแทนปุยเคมีของหลวงพอแกน กับการผลิตอิฐบล็อกของหลวงพอเฉลิม ๔) แมวา

พระพุทธศาสนาจะเนนใหพระสงฆและชาวบานบริโภคตามสมควร ไมทําลายธรรมชาติ แตกระแสนิยม

ของโลกยังคงสงผลกระทบผานวัดและชุมชนตลอดจนคานิยมบริโภคตามกันของคนในชุมชนยังมีผลตอ

การตัดสินใจบริโภค แตผูบริโภคในชุมชนยังบริโภคอยางมีประสิทธิภาพกวากลุมคนในเมืองใหญ ๕) 

สวัสดิการจากวัดและพระสงฆในชุมชนชวยใหสังคมไทยมีความม่ันคงมากข้ึน ชุมชนและวัดไดสรางระบบ

การจัดสรรรายไดท่ีเปนธรรม ผานกระบวนการจัดสวัสดิการในสังคมชนบท ๖) ราษฎรในพ้ืนท่ีเชื่อวา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆนํามาประยุกตใชนั้น สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคงและ

ยั่งยืน๔๑ 

 สมพงษ เกษานุช ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการแกปญหาความขัดแยงใน

สังคมไทย ผลการศึกษา พบวา  พระสงฆตองพัฒนาตนใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณและเปนแบบอยางท่ีดี

แกสังคม และตองอยูเหนือความขัดแยงพรอมกับการสรางภูมิคุมกันใหสังคมดวยการใชหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในการปองกันความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนใหมในอนาคต๔๒ 

 พระครูปลัดบุญยัง ทุลลฺโภ (สุทนทรวิภาต) และ พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ ไดศึกษาเรื่อง 

บทบาทพระสงฆกับการเผยแผยุคปจจุบัน ผลการศึกษา พบวา ปจจุบันมีการเผยแผแนวความคิดความ

เชื่อในการใชชีวิตท่ีหลากหลาย สําหรับพระพุทธศาสนาเองเม่ือตองเผชิญกับภาวะท่ีสังคมโลกมีความ

ระส่ําระสายองคกรพระพุทธศาสนาเองก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพ่ือใหการเผยแผศาสนา

ของพระบรมศาสดาควรมีการปรับตัวอยางไรใหเหมาะสม ไมกระทบกระเทือนตอหลักการสําคัญท่ีพระ

พุทธองคทรงวางไว ขณะเดียวกันก็ใหสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยางแข็งแกรง

สามารถเขาไปสถิตอยูในจิตใจและชีวิตของประชากรยุคใหมของโลกไดอยางยั่งยืนและถาวร โจทยใหญ

ขอนี้ไมเพียงเปนของพุทธศาสนากระแสหลักในประเทศไทยเทานั้นท่ีตองตอบ แตยอมหมายถึงพุทธ

ศาสนากระแสหลักท่ีมีอยู ท่ัวโลกท่ีตองหันหนามารวมกันระดมคําตอบเพ่ือใหเปนทางออกรวมกัน

โดยเฉพาะเรื่องบทบาทของพระสงฆในปจจุบัน๔๓ 

 

                                                           
๔๑ สุริยา รักการศิลป, “การศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๕๓). 
๔๒ สมพงษ เกศานุช, “การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย”, 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน, ๑๖ (๑) (๒๕๕๙): ๒๒๗-๒๔๙. 
๔๓ พระครูปลัดบุญยัง ทุลลฺโภ (สุทนทรวิภาต) และ พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ “บทบาทพระสงฆกับการ

เผยแผยุคปจจุบัน”, วารสารครุศาสตรปริทรรศน, ๒ (๓) (๒๕๕๘): ๑๓๒-๑๓๘. 



๓๙ 

 พระมหาโชคทอง นนทศิริ และนงนุช โรจนเลิศ ไดศึกษาเรื่อง บทบาทการสงเสริม

พฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชนของพระสงฆเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครปฐม ผล

การศึกษาพบวา ๑. บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชน ควรตะหนักถึง

บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน และความเชื่อ

ในประสิทธิภาพแหงตน อยูในระดับมาก สวนแรงสนับสนุนจากคณะสงฆอยูในระดับปานกลาง ๒. ความ

เชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความตระหนักถึงบทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแก

ประชาชน สัมพันธภาพกับชุนชนและแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ มีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทการ

สงเสริมพฤติกรรมกรรมอยูรวมกันในสังคม๔๔ 

   

๒.๕ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 
      

 
 

                                                           
๔๔ พระมหาโชคทอง นนทศิริ และนงนุช โรจนเลิศ “บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม

แกประชาชนของพระสงฆเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครปฐม”, วารสารวิชาการมนุษยศาสตร สังคมศาสตร และ

ศิลปะ, ๙ (๓) (๒๕๕๙): ๑๔๙๔-๑๕๑๐. 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบน 

บทบาทของพระสงฆในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน แบงเปน ๕  ดาน 

 ๑ ดานการศึกษาสงเคราะห 

 ๒ ดานการสาธารณสงเคราะห 

 ๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม 

 ๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ๕ ดานการพัฒนาจิตใจ 

แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน            

ในเขตภาคกลางตอนบน 



 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเก่ียวกับ การเสริมสรางบทบาทความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

 ๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ๓.๒ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๓.๓ การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

 ๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 

 

๓.๑ ประชากรและกลุมตวัอยาง 

 ๓.๑.๑ ประชากร ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก จังหวัด

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท ประชากร จํานวน

ท้ังหมด ๔,๖๐๘,๔๐๕ คน๑ 

 ๓.๑.๒ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน กําหนด

จากสูตร โดยใชตารางเครซ่ีและมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) ไดกลุมอยางจํานวน 

๔๐๐ คน จําแนกเปนรายจังหวัดดังนี้๒ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ๑ สํานักงานสถิติแหงชาติ, ประชากร ป ๒๕๕๘, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://www2.nso.go.th/2558. 

[๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

 
๒

 เครซี่และมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) อางใน ทิพยา กิจวิจารณ, วิธีการวิจัยทางการ

ศึกษา, (ขอนแกน: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๗). 

http://www2.nso.go.th/2558


๔๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

จังหวัด ประชากร กลุมตัวอยาง 

นนทบุรี ๓๓๒,๗๖๙ ๒๙ 

พระนครศรีอยุธยา ๗๕๗,๙๗๐ ๖๖ 

ปทุมธานี ๒๑๒,๖๙๐ ๑๘ 

อางทอง ๒๘๓,๗๓๒ ๒๕ 

สระบุรี ๗๘๗,๖๕๓ ๖๘ 

ลพบุรี ๑,๒๑๑,๙๒๔ ๑๐๕ 

สิงหบุรี ๓๙๔,๖๐๐ ๓๔ 

ชัยนาท ๖๒๗,๐๖๗ ๕๔ 

รวม ๔,๖๐๘,๔๐๕ ๔๐๐ 

 

 ๓.๑.๓ กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษากับประชากร

กลุมเปาหมายแบงออกเปน ๒ กลุม ดังนี้ 

  ๑) พระสงฆ ท่ีพํานักอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ๘ จังหวัด เปนกลุมผูใหขอมูล

หลัก จํานวน ๒ รูป 

   ๒) ผูนําชุมชน ท่ีอาศัยอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ๘ จังหวัด ซ่ึงเปนกลุมผูให

ขอมูลหลัก จํานวน ๕ คน 

 

๓.๒ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ๓.๒.๑ การวิจัยเชิงปริมาณ 

  ๑) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม   

ท่ีไดศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยแบงออกเปน ๒ ตอน ไดแก 

  ตอนท่ี ๑ เปนขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะ

แบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

  ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน เปนลักษณะคําถามมาตรสวน

ประมาณคา ๕ ระดับ (Rating scale) ดังนี้ 

 



๔๒ 

   ๕ หมายถึง  ระดับของบทบาท มากท่ีสุด 

   ๔ หมายถึง  ระดับของบทบาท มาก 

   ๓ หมายถึง  ระดับของบทบาท ปานกลาง 

   ๒ หมายถึง  ระดับของบทบาท นอย 

   ๑ หมายถึง  ระดับของบทบาท นอยท่ีสุด 

  ๒) ข้ันตอนการสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม ผูวิจัยสรางจากแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เปนข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้  

   (๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆในการ

พัฒนาชุมชน แลวรวบรวมขอมูลท่ีไดสรางเปนขอคําถามตามกรอบแนวคิด 

   (๒)  ดําเนินการสรางเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามสําหรับการวิจัย ตามกรอบ

แนวคิดท่ีไดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัย 

   (๓) นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จํานวน ๓ ทาน 

โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาความ

เหมาะสมของสํานวนภาษาท่ีใชสื่อความหมายใหชัดเจน และใชดัชนีความสอดคลองหรือคา IOC โดย

การนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญ ๓ ทานลงความเห็น 

   (๔) นําเครื่องมือไปทดลองใชเพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Try out) 

กับประชากรท่ีเปนพระสงฆในภาคกลางและไมถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาคา

สัมประสิทธิ์ของความเชื่อม่ัน (Reliability Coefficient) ของครอนบาคสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-

Coefficient) ท่ีมีคาความเชื่อม่ันท้ังฉบับ ไมต่ํากวา ๐.๘๐ 

   (๕) นําเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามท่ีผานการทดลองมาปรับปรุงแกไขใหถูกตอง

และเหมาะสมแลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยผลครั้งนี้ 

 

๓.๓ การเก็บรวบรวมขอมูล  

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

 ๑) ทําหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยและขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยจาก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ถึง วัดเขตภาคกลางตอนบนเพ่ือขอ

ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลกับพระสงฆท่ีถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยาง 

 ๒) ผูวิจัยและผูชวยนักวิจัยจํานวน ๓ คน ลงพ้ืนท่ีในวัดเขตภาคกลางตอนบน แลวทําการ

ชี้แจงแลวแจกแบบสอบถามใหกับพระสงฆท่ีถูกเลือกใหเปนกลุมตัวอยางเพ่ือใหตอบแบบสอบถาม 

จากนั้นสงขอมูลกลับมายังผูวิจัย  



๔๓ 

 ๓) นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

 ๑) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใชวิเคราะห

คาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (percentage) 

 ๒) วิเคราะหบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน โดยการหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปล

ความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการแบบสอบถาม

ผลท่ีไดจากการแปลผล ดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง  ๔.๒๑-๕.๐๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับมากท่ีสุด 

  คาเฉลี่ยระหวาง  ๓.๔๑-๔.๒๐ หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ยระหวาง  ๒.๖๑-๓.๔๐ หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ยระหวาง  ๑.๘๑-๒.๖๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง  ๑.๐๐-๑.๘๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับนอยท่ีสุด  

 ๓) วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนํา

ตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน จําแนกตาม อายุ ตําแหนง และการศึกษาทางธรรม ใช

สถิติทดสอบคาที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) 

 ๓.๔.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๑) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แนวทางการสัมภาษณ (Interview 

Guide) เพ่ือสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวมขอมูลแบบเจาะลึกเสริม

ผลการวิจัยท่ีไดจากเชิงปริมาณ 

  ๒) การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ

ในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ มีข้ันตอนดังนี้ 

   (๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของและกรอบแนวคิดใน

การวิจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆ ท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาค

กลางตอนบน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

   (๒) ขอมูลท่ีไดมาจากข้ันตอนท่ี ๑ มาเปนประเด็นคําถามแบบสัมภาษณ และ

นําเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 



๔๔ 

   (๓) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาโครงการวิจัยแลวนําไป

เก็บขอมูล 

  ๓) การเก็บรวมรวมขอมูล 

   (๑) นําหนังสือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

ถึงผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ 

   (๒) สรางความสัมพันธกับผูใหขอมูลหลัก และกลุมเปาหมายพบปะพูดคุยเพ่ือสราง

ความคุนเคย และแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   (๓) กําหนดนัดหมายวันเวลาท่ีจะดําเนินการสัมภาษณ ท่ีแนนอน เ พ่ือให

กลุมเปาหมายไดเตรียมตัวและเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   (๔) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกับกลุมเปาหมายท่ีเปนผูให

ขอมูลหลัก และบุคคลอ่ืนๆ โดยใชวิธีการบันทึกเทป จดบันทึก และการสนทนากับกลุมเปาหมาย 

  ๔) การวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใช การแปรความ การตีความ 

(Interpretation) และนําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายการ

เสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบน  

 



 
 

 

บทท่ี  ๔ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 ๔.๑ สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  

 ๔.๓ ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยภาพรวมและรายดาน 

๔.๔ ขอเสนอแนะในทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

๔.๕ บทสัมภาษณแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

๔.๑ สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและความหมายของ

สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 Χ
   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

 S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 df  แทน ระดับชั้นแบงความอิสระ (Degree of Freedom) 

 SS  แทน คาผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS  แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 

 F  แทน คาท่ีใชในการพิจารณาความมีนัยสําคัญ ในการแจกแจงแบบ F 

    (F-distribution) 

 t  แทน คาท่ีใชในการพิจารณาความมีนัยสําคัญ ในการแจกแจงแบบ t 

   (T-distribution) 

 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 P-value  แทน     คาความนาจะเปนท่ีจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 



๔๖ 

๔.๒  ผลการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆที่เปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ปรากฏผล ดังนี้ 

          ๔.๒.๑ การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 การเก็บขอมูลการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยาง  จํานวน ๔๐๐  

ฉบับ  ไดรับแบบสอบถามคืนและ มีความสมบูรณ จํานวน  ๔๐๐ ฉบับ จากนั้นไดวิเคราะหขอมูล

ท่ัวไป ดังตารางท่ี ๔.๑ 

 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  (คน) รอยละ 

เพศ   

           ชาย ๑๒๐ ๓๐.๐ 

           หญิง ๒๘๐ ๗๐.๐ 

 ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

อายุ   

           ๒๐-๓๐  ป  ๓๘ ๙.๕ 

           ๓๑-๔๐ ป ๑๑๙ ๒๙.๘ 

           ๔๑-๕๐ ป ๑๒๑ ๓๐.๒ 

           ๕๑-๖๐  ป   ๘๐ ๒๐.๐ 

           ๖๑ ป ข้ึนไป ๔๒ ๑๐.๕ 

 ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

ระดับการศึกษา   

          ประถมศึกษา ๔๐ ๑๐.๐ 

          มัธยมศึกษา ๑๖๐ ๔๐.๐ 

          อนุปริญญา / ปวส. ๖๖ ๑๖.๕ 

          ปริญญาตรี ๘๐ ๒๐.๐ 

          ปริญญาโท ๔๐ ๑๐.๐ 

          ปริญญาเอก ๑๔ ๓.๕ 

 ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 



๔๗ 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  (คน) รอยละ 

อาชีพ   

เกษตรกรรม ๔๘ ๑๒.๐ 

                   รับราชการ ๘๗ ๒๑.๘ 

                   คาขาย ๑๑๗ ๒๙.๒ 

ธรุกิจสวนตัว ๑๔๘ ๓๗.๐ 

 ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

รายไดตอเดือน   

ต่ํากวา ๕,๐๐๐ ๖๕ ๑๖.๒ 

๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ๙๙ ๒๔.๘ 

๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ ๑๔๑ ๓๕.๒ 

๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป ๙๕ ๒๓.๘ 

 ๔๐๐ ๑๐๐.๐ 

 

 จากตารางท่ี ๔.๑ พบวา แบบสอบถามในการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ 

 เพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน ๒๘๐ คน คิดเปน

รอยละ ๗๐.๐  ตามดวยเพศชาย จํานวน  ๑๒๐ คน คิดเปนรอยละ  ๓๐.๐ 

 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย สวนใหญมีอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๑๒๑ คน  คิด

เปนรอยละ ๓๐.๒ รองลงมาคือ ๓๑-๔๐ ป คิดเปนรอยละ ๒๙.๘ ตามดวย ๕๑-๖๐ ป จํานวน ๘๐ คน 

คิดเปนรอยละ ๒๐.๐ และนอยท่ีสุด คือ ๒๐-๓๐ ป คิดเปนรอยละ ๙.๕ 

 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  สวนใหญมีระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษา จํานวน ๑๖๐ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๐ รองลงมาคือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ ๒๐.๐  

ตามดวย อนุปริญญา/ปวส จํานวน ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๕ และนอยท่ีสุด คือ ปริญญาเอก

จํานวน ๑๔ คน คิดเปนรอยละ ๓.๕ 

 

 



๔๘ 

 อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  สวนใหญมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว จํานวน  

๑๔๘ คน คิดเปนรอยละ ๓๗.๐ รองลงมาคือ คาขาย จํานวน ๑๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๙.๒ ตามดวย 

รับราชการ จํานวน ๘๗ คน คิดเปนรอยละ  ๒๑.๘ และนอยท่ีสุด คือ เกษตรกรรม จํานวน ๔๘ คน        

คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ 

 รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  สวนใหญมีรายไดตอเดือน 

๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ จํานวน ๑๔๑ คน  คิดเปนรอยละ ๓๕.๒ รองลงมาคือ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ จํานวน 

๙๙ คน คิดเปนรอยละ ๒๔.๘ ตามดวย ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป จํานวน ๙๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๓.๘ และ

นอยท่ีสุด คือ ต่ํากวา ๕,๐๐๐ จํานวน ๖๕ คน คิดเปนรอยละ ๑๖.๒ 

 ๔.๒.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

  ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยภาพรวมและรายดาน ปรากฏ

ตามตารางท่ี ๔.๒ - ๔.๑๒ 

ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวมและรายดาน 
 

ดาน

ท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนํา

ตอการพัฒนาชุมชน 

ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๐๐ .๒๙ ปานกลาง 

๒. ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๓ .๒๑ มาก 

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๓ .๔๐ ปานกลาง 

๔. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๑ .๑๙ ปานกลาง 

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๖๗ .๒๗ ปานกลาง 

 โดยภาพรวม ๓.๐๑ .๑๒ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๒  พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๑)  และรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ 

และปานกลาง ๔ ขอ คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ดานการศึกษา

สงเคราะห ( X = ๓.๐๐) ตามดวย ดานการเผยแผศาสนธรรม ( X = ๒.๙๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยปฏิบัติ

ต่ําสุดคือ ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗) 



๔๙ 

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการศึกษาสงเคราะห โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้ 
 

ขอ

ท่ี 
ดานการศึกษาสงเคราะห 

ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

๓.๐๐ ๑.๒๕ ปานกลาง 

๒. พระสงฆสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยเพ่ือเปนแหลงเผยแผพุทธรรมและจริยธรรมแกเยาวชน 

๒.๗๙ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๓. พระสงฆรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัด ๒.๘๕ ๑.๓๐ ปานกลาง 

๔. พระสงฆดําเนินการอบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม 

๓.๐๒ .๗๖ ปานกลาง 

๕. พระสงฆการมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลน

ทุนทรัพยเปนประจําทุกป 

๓.๔๗ ๑.๐๖ มาก 

๖. พระสงฆจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเพ่ือใชในการศึกษาสงเคราะห

แกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

๒.๘๕ .๙๑ ปานกลาง 

๗. พระสงฆนําเด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพยตามชนบทเขามาบวชเพ่ือ

เรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม 

๓.๗๐ ๑.๓๖ มาก 

๘. พระสงฆบริจาคทุนทรัพยสวนตัวเพ่ือการศึกษาแกเด็กท่ัวไปท้ัง

ในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

๓.๐๔ .๘๕ ปานกลาง 

๙. พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแกโรงเรียน ๒.๗๔ .๘๖ ปานกลาง 

๑๐. พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ๓.๓๘ ๑.๐๓ ปานกลาง 

โดยภาพรวม ๓.๐๘ .๒๙ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๓ พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ดานการศึกษาสงเคราะห  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๘) และรายขอมีการ

ปฏิบัติในระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๘ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆนําเด็กท่ีขาด

แคลนทุนทรัพยตามชนบทเขามาบวชเพ่ือเรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ 

พระสงฆการมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป ( X = ๓.๔๗) 

ตามดวย พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ( X = ๓.๓๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแกโรงเรียน ( X = ๒.๗๔) 



๕๐ 

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสาธารณสงเคราะห โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้ 
 

ขอ

ท่ี 
ดานการสาธารณสงเคราะห 

ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ี

บําเพ็ญกุศล 

๓.๑๒ .๗๖ ปานกลาง 

๒. พระสงฆบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูยากไร ๓.๖๐ .๘๔ มาก 

๓. พระสงฆใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึด

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓.๒๔ .๖๑ ปานกลาง 

๔. พระสงฆใหการอนุเคราะหในท่ีกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ ๓.๗๕ .๕๘ มาก 

๕. พระสงฆชักชวนญาติโยมรวมบริจาคทรัพยเพ่ือการสาธารณ

สงเคราะห 

๓.๓๗ .๖๔ ปานกลาง 

๖. พระสงฆอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการบําเพ็ญกุศลตาม

ประเพณีทองถ่ิน 

๔.๑๙ .๘๙ มาก 

๗. พระสงฆใหชาวบานไดยืมสิ่งของตางๆ ภายในวัด เชน โตะ เกาอ้ี 

ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการทําบุญ หรืองานสาธารณตาง ๆ  

๓.๖๙ .๕๘ มาก 

๘. พระสงฆการชวยเหลือทางราชการจัดกิจกรรมปองกันและรักษาผู

ติดยาเสพติด 

๓.๗๖ .๖๕ มาก 

๙. พระสงฆจัดตั้งหองสมุดภายในบริเวณวัดสําหรับใหประชาชนท่ัวไป

ไดศึกษาคนควา 

๒.๙๗ .๙๔ ปานกลาง 

๑๐. พระสงฆเปนผูนําในการสรางสาธารณประโยชนใหกับชุมชน ๒.๖๒ ๑.๔๘ ปานกลาง 

โดยภาพรวม ๓.๔๓ .๒๑ มาก 

 จากตารางท่ี ๔.๔  พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ดานการสาธารณสงเคราะห โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) และรายขอมี

การปฏิบัติในระดับมาก ๕ ขอ ปานกลาง ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนในการบําเพ็ญกุศลตามประเพณีทองถ่ิน ( X = ๔.๑๙) รองลงมาคือ 

พระสงฆการชวยเหลือทางราชการจัดกิจกรรมปองกันและรักษาผูติดยาเสพติด ( X = ๓.๗๖) ตามดวย 

พระสงฆใหชาวบานไดยืมสิ่งของตาง ๆ ภายในวัด เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการ

ทําบุญ หรืองานสาธารณตาง ๆ ( X = ๓.๖๙) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเปนผูนําในการสราง

สาธารณประโยชนใหกับชุมชน ( X = ๒.๖๒) 



๕๑ 

ตารางท่ี ๔.๕  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการเผยแผศาสนธรรม โดยภาพรวมและรายขอ 

ดังตอไปนี้ 
 

ขอ

ท่ี 
ดานการเผยแผศาสนธรรม 

ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและใน

ชุมชนตาง ๆ 
๓.๗๐ .๗๙ มาก 

๒. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศนในบาง

โอกาส 
๓.๒๘ .๙๒ ปานกลาง 

๓. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาสอนวิปสสนากัมมัฏฐานแก

ประชาชน 
๒.๘๓ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๔. พระสงฆมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ  ๒.๑๓ ๑.๓๒ นอย 

๕. พระสงฆจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ๒.๖๗ ๑.๐๒ ปานกลาง 

๖. พระสงฆจัดใหมีพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด ๓.๔๒ ๑.๑๔ มาก 

๗. พระสงฆจัดโครงการเขาคายปฏิบัติธรรมตามโรงเรียน ๓.๐๒ .๘๕ ปานกลาง 

๘. พระสงฆจัดให มีการฝกอบรมพระภิกษุสามเณร ให เปนพระ

นักเทศนเพ่ือท่ีจะไดเผยแผศาสนธรรม 
๒.๖๖ ๑.๑๘ ปานกลาง 

๙. พระสงฆจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมภายในวัด ๒.๕๗ .๙๗ นอย 

๑๐. พระสงฆจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือแนะนําสั่งสอน

ประชาชน 
๓.๐๗ ๑.๑๑ ปานกลาง 

โดยภาพรวม ๒.๙๓ .๔๐ ปานกลาง 

 จากตารางท่ี ๔.๕  พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ดานการเผยแผศาสนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๓) และราย

ขอมีการปฏิบัติในระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๖ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด

คือ พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและในชุมชนตาง ๆ ( X = ๓.๗๐) 

รองลงมาคือ พระสงฆจัดใหมีพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด ( X = ๓.๔๒) ตามดวย พระสงฆแสดง

พระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศนในบางโอกาส ( X = ๓.๒๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

พระสงฆมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ ( X = ๒.๑๓) 



๕๒ 

ตารางท่ี ๔.๖  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวมและราย

ขอ ดังตอไปนี้ 
 

ขอ 
ท่ี 

ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณี ๒.๙๘ .๘๐ ปานกลาง 

๒. พระสงฆใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณี 
ตาง ๆ  

๓.๔๓ ๑.๑๘ มาก 

๓. พระสงฆใหความรูแกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติ 

๓.๓๐ .๙๖ ปานกลาง 

๔. พระสงฆสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานการสงเสริมภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 

๒.๙๒ ๑.๐๘ ปานกลาง 

๕. พระสงฆใหคําแนะนําเก่ียวกับการประยุกตวัฒนธรรมประเพณีท่ี
เห็นวาเหมาะสมกับการปฏิบัติในสถานการณปจจุบัน 

๒.๗๖ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๖. พระสงฆสนับสนุนการจัดประกวดศิลปะพ้ืนบาน เชน โปงลาง 
ผญา สรภญัญะ เปนตน 

๒.๗๕ ๑.๐๐ ปานกลาง 

๗. พระสงฆสงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของบรรพ
ชน 

๓.๒๒ ๑.๐๓ ปานกลาง 

๘. พระสงฆเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีทางบานเมือง
หือชุมชนจัดข้ึนทุกครั้ง 

๒.๗๔ ๑.๑๐ ปานกลาง 

๙. พระสงฆ ใชสถานท่ีของวัดจัดแสดงนิทรรศการท่ี เ ก่ียวกับ
ศิลปวัฒนธรรม 

๒.๔๕ .๘๘ นอย 

๑๐ พระสงฆมีความสนใจในการแสวงหาความรูในดานศิลปวัฒนธรรม
อันเปนมรดกของชาติ 

๒.๕๔ ๑.๑๖ นอย 

 โดยภาพรวม ๒.๙๑ .๑๙ ปานกลาง 

               จากตารางท่ี ๔.๖  พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๑) และ

รายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ ปานกลาง ๗ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติ

สูงสุดคือ พระสงฆใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ ( X = ๓.๔๓) รองลงมา

คือ พระสงฆใหความรูแกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ( X = 

๓.๓๐) ตามดวย พระสงฆสงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและ



๕๓ 

หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของบรรพชน ( X = ๓.๒๒) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆใช

สถานท่ีของวัดจัดแสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ( X = ๒.๔๕) 

ตารางท่ี ๔.๗  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาจิตใจ โดยภาพรวมและรายขอ ดังตอไปนี้ 

 

ขอ

ท่ี 
ดานการพัฒนาจิตใจ 

ระดับปฏิบัติ 

Χ  S.D. แปลผล 

๑. พระสงฆจัดกิจกรรมใหญาติโยมรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระในชวง

ระยะเวลาเขาพรรษา 
๒.๕๒ .๙๒ นอย 

๒. พระสงฆจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน 

วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 
๓.๖๖ ๑.๔๓ มาก 

๓. พระสงฆบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบาน ๒.๖๔ ๑.๑๐ ปานกลาง 

๔. พระสงฆเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถ

นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต 
๒.๘๐ ๑.๑๔ ปานกลาง 

๕. พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา ๒.๙๔ .๙๖ ปานกลาง 

๖. พระสงฆ เปนวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูรอน ๒.๕๑ ๑.๑๔ นอย 

๗. พระสงฆเปนวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนในวันพระหรือวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 
๒.๓๘ .๙๗ นอย 

๘. พระสงฆใหคําปรึกษาท้ังปญหาดานจิตใจและปญหาการดําเนิน

ชีวิตใหแกชาวบาน 
๒.๓๙ .๙๙ นอย 

๙ พระสงฆจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขาวัดศึกษา

ธรรมะและปฏิบัติธรรม 
๒.๖๘ .๙๕ ปานกลาง 

๑๐. พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยู เปน

ประจํา 
๒.๒๒ .๙๐ นอย 

โดยภาพรวม ๒.๖๗ .๒๗ ปานกลาง 

               จากตารางท่ี ๔.๗  พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ดานการพัฒนาจิตใจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๖๗) และรายขอมี

การปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ ปานกลาง ๔ ขอ และนอย ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ 

พระสงฆจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ

( X = ๓.๖๖) รองลงมาคือ พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา ( X = ๒.๙๔) ตามดวย 

พระสงฆเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน



๕๔ 

ดําเนินชีวิต ( X = ๒.๘๐) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทาน

อาศัยอยูเปนประจํา ( X = ๒.๒๒) 

 

๔.๓  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆที่เปนผูนํา

ตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยภาพรวมและ

รายดาน ปรากฏตามตารางท่ี ๔.๘ – ๔.๑๖ 

 สมมติฐานท่ี ๑ ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีเพศ แตกตางกันมี

ความคิดเห็นตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๘   ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและราย

ดาน 
 

 

ขอท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ 

การพัฒนาชุมชน 

เพศชาย เพศหญิง  

t 

 

P-

Value 
X  S.D. X  S.D. 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๐๘ .๓๐ ๓.๐๘ .๒๘ .๐๓๐ .๙๗๖ 

๒. ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๕ .๑๙ ๓.๔๒ .๒๒ .๙๖๘ .๓๓๔ 

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๓ .๔๒ ๒.๙๔ .๔๐ -.๒๖๙ .๗๘๘ 

๔. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๑ .๑๙ ๒.๙๑ .๑๙ .๒๙๒ .๗๗๐ 

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๖๗ .๒๖ ๒.๖๗ .๒๘ .๐๑๖ .๙๘๘ 

โดยภาพรวม ๓.๐๑ .๑๑ ๓.๐๑ .๑๒ .๒๗๘ .๗๘๑ 

 จากตารางท่ี ๔.๘ พบวา ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม

และรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 



 
 

 

๕๕ 

 สมมติฐานท่ี ๒ ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีอายุ แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๙   ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ 

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

 

ขอท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน 

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

๒๐-๓๐  ป  ๓๑-๔๐ ป   ๔๑-๕๐ ป ๕๑-๖๐  ป  ๖๑ ป ข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

๑ ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๐๖ .๒๙ ๓.๐๘ .๒๘ ๓.๐๘ .๓๐ ๓.๑๐ .๒๙ ๓.๐๘ .๒๙ 

๒ ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๒ .๑๙ ๓.๔๓ .๒๒ ๓.๔๓ .๒๐ ๓.๔๕ .๒๐ ๓.๔๑ .๒๔ 

๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๓ .๔๕ ๒.๙๔ .๔๑ ๒.๙๔ .๓๙ ๒.๙๓ .๔๒ ๒.๙๒ .๓๖ 

๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๒ .๑๗ ๒.๙๑ .๑๘ ๒.๙๑ .๒๐ ๒.๙๑ .๑๙ ๒.๙๐ .๑๘ 

๕ ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๗๐ .๒๖ ๒.๖๗ .๒๖ ๒.๖๗ .๒๙ ๒.๖๗ .๒๘ ๒.๖๖ .๒๗ 

โดยภาพรวม ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๑ ๒.๙๙ .๑๒ 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 



๕๖ 

จากตารางท่ี ๔.๙  พบวา ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ ปรากฏดังนี้ 

 ๑. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ  ๒๐ – ๓๐ ป โดยภาพรวมอยู ในระดับปานกลาง 

 ( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๖) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๗๐)        

 ๒. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ๓๑-๔๐ ป โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๘) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗)        

 ๓. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ๔๑-๕๐ ป โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๘) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗)        

 ๔. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ๕๑-๖๐ ป โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๕) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๑๐) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗)        

 ๕. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ๖๑ ปข้ึนไป โดยภาพรวมอยูในระดับมากระดับปานกลาง 

( X = ๒.๙๙) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๑) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๘) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๖)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

ตารางท่ี ๔.๑๐  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ โดย

ภาพรวมและรายดาน 

 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ 

การพัฒนาชุมชน 

แหลงความ

แปรปรวน 

 

SS 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

P-Value 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๒๔ ๓ .๐๐๘ .๐๙๒ .๙๖๕ 

ภายในกลุม ๓๔.๑๘๙ ๓๙๕ .๐๘๗   

รวม ๓๔.๒๒๗ ๓๙๙    

๒. ดานการสาธารณสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๖๒ ๓ .๐๒๑ .๔๔๑ .๗๒๔ 

ภายในกลุม ๑๘.๔๓๗ ๓๙๕ .๐๔๗   

รวม ๑๘.๔๙๙ ๓๙๙    

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๑๑ ๓ .๐๐๔ .๐๒๓ .๙๙๕ 

ภายในกลุม ๖๖.๖๕๙ ๓๙๕ .๑๖๙   

รวม ๖๖.๖๗๔ ๓๙๙    

๔. ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๐๓ ๓ .๐๐๑ .๐๓๐ .๙๙๓ 

ภายในกลุม ๑๔.๙๗๒ ๓๙๕ .๐๓๘   

รวม ๑๔.๙๘๒ ๓๙๙    

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ 

ระหวางกลุม .๐๒๘ ๓ .๐๐๙ .๑๒๐ .๙๔๘ 

ภายในกลุม ๓๑.๐๘๖ ๓๙๕ .๐๗๙   

รวม ๓๑.๑๒๖ ๓๙๙    

รวม 

ระหวางกลุม .๐๐๙ ๓ .๐๐๓ .๒๐๙ .๘๙๐ 

ภายในกลุม ๕.๗๙๒ ๓๙๕ .๐๑๕   

รวม ๕.๘๐๒ ๓๙๙    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

จากตารางท่ี ๔.๑๐ พบวา ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม

และรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 



 
 

 

๕๘ 

สมมติฐานท่ี ๓ ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีระดับการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๑   ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับ

การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 

 

 

ขอท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา / 

ปวส. 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

๑ ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๑๐ .๓๐ ๓.๐๘ .๒๙ ๓.๐๗ .๒๗ ๓.๐๙ .๓๐ ๓.๐๖ .๒๙ ๓.๐๘ .๒๗ 

๒ ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๕ .๑๙ ๓.๔๓ .๒๑ ๓.๔๔ .๒๐ ๓.๔๓ .๒๓ ๓.๔๒ .๑๘ ๓.๔๔ .๒๒ 

๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๑ .๓๙ ๒.๙๓ .๔๐ ๒.๙๒ .๔๓ ๒.๙๕ .๓๙ ๒.๙๓ .๔๕ ๒.๙๖ .๔๒ 

๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๐ .๑๘ ๒.๙๑ .๑๙ ๒.๘๙ .๑๗ ๒.๙๓ .๒๑ ๒.๙๒ .๑๗ ๒.๙๐ .๑๘ 

๕ ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๖๙ .๒๗ ๒.๖๖ .๒๗ ๒.๗๒ .๓๐ ๒.๖๖ .๒๙ ๒.๗๑ .๒๗ ๒.๖๗ .๒๗ 

 โดยภาพรวม ๓.๐๑ .๑๑ ๓.๐๐ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๑ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๓ 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

 

 

 



๕๙ 

จากตารางท่ี ๔.๑๑  พบวา ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา ปรากฏดังนี้ 

 ๑. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา ประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๕) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๑๐) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๙)        

 ๒. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๐) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๘) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๖)        

 ๓. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๔) รองลงมา คือ 

ดานการศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๗) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๗๒)        

 ๔. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๙) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๖)        

 ๕. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาโท โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๖) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๗๑)        

 ๖. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาเอก โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒๔) รองลงมา คือ ดาน

การศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๘) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

ตารางท่ี ๔.๑๒  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดาน 

 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆ 

ท่ีเปนผูนําตอ 

การพัฒนาชุมชน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-Value 

๑.ดานการศึกษาสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๔๑ ๔ .๐๑๐ .๑๑๘ .๙๗๖ 

ภายในกลุม ๓๔.๑๗๗ ๓๙๔ .๐๘๗   

รวม ๓๔.๒๒๗ ๓๙๙    

๒.ดานการสาธารณสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๑๖ ๔ .๐๐๔ .๐๘๕ .๙๘๗ 

ภายในกลุม ๑๘.๔๘๒ ๓๙๔ .๐๔๗   

รวม ๑๘.๔๙๙ ๓๙๙    

๓.ดานการเผยแผศาสนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๔๖ ๔ .๐๑๒ .๐๖๘ .๙๙๑ 

ภายในกลุม ๖๖.๕๙๖ ๓๙๔ .๑๖๙   

รวม ๖๖.๖๗๔ ๓๙๙    

๔.ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๔๕ ๔ .๐๑๑ .๒๙๖ .๘๘๐ 

ภายในกลุม ๑๔.๙๓๕ ๓๙๔ .๐๓๘   

รวม ๑๔.๙๘๒ ๓๙๙    

๕.ดานการพัฒนาจิตใจ 

ระหวางกลุม .๑๖๓ ๔ .๐๔๑ .๕๑๗ .๗๒๓ 

ภายในกลุม ๓๐.๙๖๑ ๓๙๔ .๐๗๙   

รวม ๓๑.๑๒๖ ๓๙๙    

 

รวม 

ระหวางกลุม .๐๐๒ ๔ .๐๐๑ .๐๓๙ .๙๙๗ 

ภายในกลุม ๕.๗๙๙ ๓๙๔ .๐๑๕   

รวม ๕.๘๐๒ ๓๙๙    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

จากตารางท่ี ๔.๑๒ พบวา ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา 

โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 



 
 

 

๖๑ 

สมมติฐานท่ี ๔ ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีอาชีพ แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 

ตารางท่ี ๔.๑๓  ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดย

ภาพรวมและรายดาน 
 

 

ขอท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

เกษตรกรรม รับราชการ คาขาย  ธรุกิจสวนตัว 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

๑ ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๑๑ .๓๑ ๓.๐๗ .๓๑ ๓.๐๗ .๒๘ ๓.๐๙ .๒๘ 

๒ ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๕ .๒๐ ๓.๔๕ .๒๒ ๓.๔๓ .๒๑ ๓.๔๒ .๒๑ 

๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๘ .๔๔ ๒.๙๗ .๔๓ ๒.๙๓ .๔๑ ๒.๙๐ .๓๗ 

๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๐ .๑๙ ๒.๘๙ .๑๙ ๒.๙๐ .๑๙ ๒.๙๓ .๑๙ 

๕ ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๗๐ .๒๗ ๒.๖๘ .๒๕ ๒.๖๗ .๒๗ ๒.๖๖ .๒๙ 

 โดยภาพรวม ๓.๐๓ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๐ .๑๑ ๓.๐๐ .๑๑ 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

 

 



๖๒ 

จากตารางท่ี ๔.๑๓  พบวา ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ ปรากฏดังนี้ 

 ๑. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ เกษตรกรรม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 

๓.๐๓) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๕) รองลงมา คือ ดานการศึกษา

สงเคราะห ( X =๓.๑๑) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๗๐)        

 ๒. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ รับราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 

๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๕) รองลงมา คือ ดานการศึกษา

สงเคราะห ( X =๓.๐๗) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๘)        

 ๓. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ คาขาย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =  

๓.๐๐) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมา คือ ดานการศึกษา

สงเคราะห ( X =๓.๐๗) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗)        

 ๔. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =  

๓.๐๐) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒) รองลงมา คือ ดานการศึกษา

สงเคราะห ( X =๓.๐๙) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๖)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 

ตารางท่ี ๔.๑๔  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดย

ภาพรวมและรายดาน 
 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ 

การพัฒนาชุมชน 

แหลงความ

แปรปรวน 

 

SS 

 

df 

 

MS 

 

F 

 

P-Value 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห ระหวางกลุม .๐๖๔ ๒ .๐๓๒ .๓๖๘ .๖๙๒ 

ภายในกลุม ๓๔.๑๖๓ ๓๙๖ .๐๘๖   

รวม ๓๔.๒๒๗ ๓๙๙    

๒. ดานการสาธารณสงเคราะห ระหวางกลุม .๐๐๒ ๒ .๐๐๑ .๐๒๗ .๙๗๔ 

ภายในกลุม ๑๘.๔๒๔ ๓๙๖ .๐๔๗   

รวม ๑๘.๔๙๙ ๓๙๙    

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม ระหวางกลุม .๐๑๕ ๒ .๐๐๘ .๐๔๖ .๙๕๕ 

ภายในกลุม ๖๖.๓๓๔ ๓๙๖ .๑๖๘   

รวม ๖๖.๖๗๔ ๓๙๙    

๔. ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๒๔ ๒ .๐๑๒ .๓๑๔ .๗๓๐ 

ภายในกลุม ๑๔.๙๑๒ ๓๙๖ .๐๓๘   

รวม ๑๔.๙๘๒ ๓๙๙    

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ระหวางกลุม .๐๐๖ ๒ .๐๐๓ .๐๓๖ .๙๖๕ 

ภายในกลุม ๓๑.๐๖๕ ๓๙๖ .๐๗๘   

รวม ๓๑.๑๒๖ ๓๙๙    

 

รวม 

ระหวางกลุม .๐๐๖ ๒ .๐๐๓ .๒๐๓ .๘๑๖ 

ภายในกลุม ๕.๗๖๔ ๓๙๖ .๐๑๕   

รวม ๕.๘๐๒ ๓๙๙    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบวา ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม

และรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 



๖๔ 
 

 

๖๔ 

สมมติฐานท่ี ๕ ประชาชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ท่ีมีรายไดตอเดือน แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕   ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอ

เดือน โดยภาพรวมและรายดาน 
 

 

ขอท่ี 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆ 

ท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ต่ํากวา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

๑ ดานการศึกษาสงเคราะห ๓.๐๗ .๒๙ ๓.๐๙ .๒๘ ๓.๐๙ .๓๐ ๓.๐๗ .๒๘ 

๒ ดานการสาธารณสงเคราะห ๓.๔๔ .๒๐ ๓.๔๒ .๒๓ ๓.๔๕ .๒๑ ๓.๔๒ .๒๐ 

๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม ๒.๙๕ .๔๔ ๒.๙๕ .๔๑ ๒.๙๓ .๓๙ ๒.๙๒ .๓๘ 

๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒.๙๒ .๑๙ ๒.๘๙ .๑๗ ๒.๙๒ .๒๐ ๒.๙๑ .๒๐ 

๕ ดานการพัฒนาจิตใจ ๒.๖๖ .๒๗ ๒.๖๖ .๒๗ ๒.๖๙ .๒๘ ๒.๖๙ .๒๘ 

 โดยภาพรวม ๓.๐๑ .๑๑ ๓.๐๐ .๑๒ ๓.๐๑ .๑๒ ๓.๐๐ .๑๑ 

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .๐๕ 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบวา ระดับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน ปรากฏดังนี้ 

 ๑. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน ต่ํากวา ๕,๐๐๐ โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๔) รองลงมา 

คือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๗) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = 

๒.๖๖)        

 ๒. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = ๓.๐๐) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒) 

รองลงมา คือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๙) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนา

จิตใจ ( X = ๒.๖๖)        

 ๓. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ โดยภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง ( X = ๓.๐๑) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๕) 

รองลงมา คือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๙) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนา

จิตใจ ( X = ๒.๖๙)        

 ๔. ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือน ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป โดยภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X = ๓.๐๐) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๒) รองลงมา 

คือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X =๓.๐๗) สวนดานท่ีมีการปฏิบัติต่ําสุด ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = 

๒.๖๙)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

ตารางท่ี ๔.๑๖  ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน 

โดยภาพรวมและรายดาน 
 

การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ 

การพัฒนาชุมชน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F P-Value 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๓๕ ๒ .๐๑๗ .๒๐๐ .๘๑๙ 

ภายในกลุม ๓๔.๑๙๒ ๓๙๖ .๐๘๖   

รวม ๓๔.๒๒๗ ๓๙๙    

๒.ดานการสาธารณสงเคราะห 

ระหวางกลุม .๐๘๙ ๒ .๐๔๕ .๙๖๒ .๓๘๓ 

ภายในกลุม ๑๘.๔๐๕ ๓๙๖ .๐๔๖   

รวม ๑๘.๔๙๙ ๓๙๙    

๓.ดานการเผยแผศาสนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๐๖ ๒ .๐๐๓ .๐๑๙ .๙๘๒ 

ภายในกลุม ๖๖.๖๐๙ ๓๙๖ .๑๖๘   

รวม ๖๖.๖๗๔ ๓๙๙    

๔.ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ระหวางกลุม .๐๕๐ ๒ .๐๒๕ .๖๖๖ .๕๑๔ 

ภายในกลุม ๑๔.๙๓๑ ๓๙๖ .๐๓๘   

รวม ๑๔.๙๘๒ ๓๙๙    

๕.ดานการพัฒนาจิตใจ 

ระหวางกลุม .๐๑๗ ๒ .๐๐๘ .๑๐๗ .๘๙๘ 

ภายในกลุม ๓๑.๐๔๐ ๓๙๖ .๐๗๘   

รวม ๓๑.๑๒๖ ๓๙๙    

 

รวม 

ระหวางกลุม .๐๑๒ ๒ .๐๐๖ .๔๑๐ .๖๖๔ 

ภายในกลุม ๕.๗๙๐ ๓๙๖ .๐๑๕   

รวม ๕.๘๐๒ ๓๙๙    

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  

จากตารางท่ี ๔.๑๖ พบวา ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน โดย

ภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 



๖๗ 

๔.๔ ขอเสนอแนะในทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆที่เปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

ตารางท่ี ๔.๑๗ ขอเสนอแนะในการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 
 

ดาน ขอท่ี ขอความ 
จํานวน 

(คน) 

การเสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของพระสงฆ

ท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนา

ชุมชน ในเขต

ภาคกลาง

ตอนบนของ

ประเทศไทย 

๑.ดานการศึกษา

สงเคราะห 

พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชนสงเสริม

ใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตย เ พ่ือเปนแหลงเผยแผพุทธรรมและ

จริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็ก

กอนเกณฑข้ึนในวัดและดําเนินการอบรมเด็ก

กอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

๑๒ 

๒.ดานการสาธารณ

สงเคราะห 

พระสงฆควรอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและให

คําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดย

ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการ

อนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาด

แคลนปจจัย ๔ 

๙ 

๓.ดานการเผยแผศา

สนธรรม 

พระสงฆควรแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานี

วิทยุและโทรทัศนเ พ่ิมมากข้ึน และจัดมอบ

หนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการ

พัฒนาทางดานจิตใจให กับองคกรและจัด

กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๑๒ 

๔.ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

พระสงฆควรสนับสนุนการจัดทําบุญตาม

ประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับ

บุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบาน

สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได ถูกตอง 

เพราะเกิดจากการปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไม

ถูกตองตองทําใหชาวบานไมเขาใจข้ันตอนและ

ขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 

๑๐ 



๖๘ 

ดาน ขอท่ี ขอความ 
จํานวน 

(คน) 

๕.ดานการพัฒนา

จิตใจ 

พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญ

หรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอน

ใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัด

อบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมี

คุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไข

ปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 

๘ 

  

 จากตารางท่ี ๔.๑๗ พบวา ขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พบวา 

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพ่ือเปนแหลง

เผยแผพุทธรรมและจริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและดําเนินการ

อบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

 ๒. ดานการสาธารณสงเคราะห พระสงฆควรอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใช

วัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

 ๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน และจัดมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาทางดานจิตใจ

ใหกับองคกรและจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ๔. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณี

และใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตาม

หลักศาสนพิธีไดถูกตอง เพราะเกิดจากการปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทําใหชาวบานไม

เขาใจข้ันตอนและขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณี

ในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 



๖๙ 

๔.๕ บทสัมภาษณแนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆที่เปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก ๗ ทาน ซ่ึงไดแนวทางการการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย เพ่ือพัฒนาการ

เสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของ

ประเทศไทย ใหดียิ่งข้ึนตอไป 

๑. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการศึกษาสงเคราะห 

พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการจัดระบบของพระสงฆยังไมเปน

ระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ี

เปนเอกภาพในการดําเนินการใหพระสงฆมีบทบาทและใหพระสงฆฝกและเรียนรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแกพุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และสิ่งท่ีสําคัญพระสงฆควรสงเสริมใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ีตองการเผยแพรพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง เพราะสวนมากทําเพ่ือ ลาภ ยศ  อํานาจ ท่ีตนจะไดรับ แตถาหากวาพระสงฆท่ีสิ่งเหลานี้

ดวยจิตวิญญาณของผูท่ีมีจิตใจท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางแทจริงแลว สิ่งเหลานี้จะเปนท่ีชวยในการเปนแบบอยางท่ีแทจริงใหกับพุทธศาสนิกชน และ

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  

๒. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ใน

เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสาธารณสงเคราะห ถาพระสงฆจัดการและอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแกบุคคลหมูมาก 

สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณสงเคราะหไดนั้น พระสงฆ

ตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ ดังนั้นแลว ถาการปกครองของคณะสงฆสามารถจัดระเบียบในการอบรม

และวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนในการเผยแผ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ไดเปนอยางดี และมีวิธีการในการเผยแผท่ีถูกตอง เพราะสาธารณสงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะ

เนื่องจากวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม พระสงฆมีความแตกตางกัน และการบริหารจัดการจะ

แตกตางกัน จะเห็นไดวาวัดท่ีสงเสริมสาธารณสงเคราะหใหกับบุคคลอ่ืน ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มีการ

บริหารจัดการท่ีเปนระบบ วัดเหลานั้นจะเปนวัดท่ีมีการพัฒนาไดเปนอยางดี แตถาหากวาวัดท่ีมีการ

บริหารจัดการท่ีไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนในการดําเนินการ วัดเหลานั้นจะไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนแต

อยางไร ดังนั้น หากมหาเถรสมาคมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความสามารถในการดําเนินการการพัฒนา



๗๐ 

ไดอยางท่ัวถึง จะเปนประโยชนแกการบริหารจัดการพระสงฆไดเปนอยางดีและเปนระบบแบบแผนท่ี

ชัดเจน  

๓. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ใน

เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆมีบทบาทในการแสดง

หลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางมาก แตแทท่ีจริงแลวพระสงฆ

สวนมากรูซ้ึงถึงหลักธรรมไมเปนจริง บางครั้งเปนการพูดโดยไมมีหลักพุทธศาสนาท่ีแทจริงมาเผยแผแก

พุทธศาสนิกชน หากสามารถมีวิธีการในการอบรมใหแกพระสงฆท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนาไดเขาใจ

ในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนแก

พุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก ดังนั้น พระสงฆตองสรางเกณฑมาตรฐานใหเปนรูปธรรมอยางแทจริง 

สวนมากแลว พระสงฆไมมีหลักการในการวางแผนท่ีถูกตอง ยังเปนแคเปลือกนอกยังไมถึงแกนแทของ 

วิธีการ และแนวทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง ระบบอุปถัมภ ยังฝงลึกในวงการคณะสงฆ จึงทําใหการบริหาร

จัดการท่ีสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงยังคงตองมีการปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะถา

หากไมมีพระสงฆผูท่ีมีความรูความสามารถจริงในพระพุทธศาสนาแลว ก็จะเปนปญหาตอไปในอนาคต

ขางหนา ถาหากวาการดําเนินการแกไขชัดเจน การเผยแผศาสนธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาก็จะชัดเจนและสามารถพุทธศาสนิกชนเขาใจไดอยางแทจริงและสามารถพัฒนาพุทธศาสนิกชนได

เขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง 

๔. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรเพ่ิมการ

สนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ 

เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง พระสงฆควรจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดอบรมใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในข้ันตอนตางๆ ทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง และควร

มีการเชิญชวนญาติโยมทําวัตรสวดมนตในทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ ท่ัวประเทศ สิ่ง

เหลานี้จะเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสุขทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนกับพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี หรือถา

หากวาสังคมท่ีเปลี่ยนไปการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนไดอยางแทจริงควร

จัดใหเหมาะกับสถานการท่ีเปลี่ยนไป คือ เวลาท่ีพุทธศาสนิกชนสะดวก คือ ในชวงวันศุกรตอนเย็น 

และวันเสาร อาทิตย เปนตน ถาหากวาจัดใหมีพิธีกรรมการทําวัตรสวดมนต จัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เปน

ประจําทุกวัดท่ัวไปประเทศจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง 

และพุทธศาสนิกชนจะมีความเขาใจท่ีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนไดเปนอยางดี  
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๕. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ใน

เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงาน

บุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยาง

ถูกวิธี หลักการท่ีกลาวมานี้มีทุกท่ีท่ีเปนวัด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนยังไมเขาใจในหลักคําสอนท่ี

ถูกตอง ดังนั้นการพัฒนาทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆตองมีวิธีการสั่งสอนเปนแบบ

เดียวกัน ตัวอยางเชน พระสงฆ ๑๐ วัด มีวิธีการสั่งสอน ๑๐ วิธี ท้ังนี้ท้ังนั้น ๑๐ วิธี พระสงฆสวนมากไม

เขาใจในหลักการท่ีแทจริง ดังนั้นถาสามารถเขาใจในขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ควรมีการจัดระเบียบใหเปนแบบ

เดียวกัน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไมสับสนในการพัฒนาทางดานจิตใจ ถาหากเปนไปไดควรยึดหลักแกนแท

ของพระพุทธเจาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมการพัฒนาทางดานจิตใจใหกับพระสงฆ 

 องคความรูในการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

 การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆเปนการพัฒนาและเผยแผพระพุทธศาสนาใหถูก

วิธีนําไปสูการปฏิบัติท่ีสรางความเขมแข็งใหกับพระสงฆและพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป โดย

มีวิธีการตามข้ันตอนดังนี้ 

 วิธีการเผยแพร 

 การเผยแพรจะไดผลหรือใหประโยชน เราตองเลือกกาลเทศะ และ บุคคลตลอดท้ังวิธีการ

นําธรรมะเขาถึงจิตใจของประชาชนดวย ซ่ึงมีหลายวิธี เชน 

๑. การเทศนา  พระสงฆในเขตพ้ืนท่ีตองวางแผนการดําเนินการเชนการจัดโครงการ

ตางๆ ท่ีสามารถพัฒนาใหกับพระสงฆในเขตพ้ืนท่ี ตัวอยางโครงการพัฒนานักวิทยากรนักเทศน เปน

ตน ซ่ึงถือไดวาเปนสิ่งท่ีสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับสังคม สรางรากฐานการพัฒนาชีวิตใหกับชุมชน 

สังคม ไดมีวิธีคิดท่ีเปนนักวิเคราะห รูจักเหตุและผลในการดําเนินชีวิต ไมงมงายในปญหาสังคมท่ี

เกิดข้ึน สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีสรางเสริมวัฒนธรรมในการวางแผนของสังคม ดังนั้น พระสงฆจึงเปนสวน

หนึ่งในการขับเคลื่อนในการพัฒนาใหมีการเปลี่ยนแปลงในสังคม ฉะนั้น พระสงฆควรมีทักษะในการ

แสดงธรรมท่ีเหมาะสมและเปนแบบอยางท่ีถูกตองใหกับวิถีชีวิตของชุมชนในสังคม 

๒. การปาฐกถา  ฝกใหพระสงฆปาฐกถาบูรณาใหกับชุมชนสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน

ปจจุบันพัฒนาทักษะทางดานความคิด ภาวะผูนํา การเขารวมในทุกมิติของสังคม พระสงฆตองมี

ทักษะท่ีสรางความแตกตาง สามารถเปนท่ีพ่ึงใหกับชุมชนได เพราะสิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีขับเคลื่อนให

พระสงฆสรางระบบ สรางสรรค  



๗๒ 

๓. การอภิปราย  ยกระดับแนวคิดของพระสงฆในการสรางนวัตกรรมแบบใหมใหมีการ

ปรึกษาสามารถถกเถียงในประเด็นปญหาดําเนินการหาทางแกไขปญหาเหลานั้นรวมกัน จัดโครงการ

ตัวอยางใหพระสงฆไดฝกทักษะในการอภิปรายประเด็นตางๆ เพ่ือเปนฐานท่ีม่ันในการพัฒนาในระบบ

ความคิด พัฒนาในระบบ 

๔. การโตวาที สรางธรรมทายาทรุนใหมข้ึนมา โดยการฝกทักษะใหกับกลุมของสามเณร 

พระนวกะ เพ่ือสรางทักษะในการพัฒนาการเผยแผพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป 

๕. การสาธิต วิธีการเผยแผธรรมอยางหนึ่งคือการวางแผนและกลไกในการพัฒนา ดังนั้น

พระสงฆตองมีตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมในการนําเสนอแนวทางในการดําเนินการสิ่งเหลานั้นใหเกิดรูปธรรม

เปนนวัตกรรมการสรางความเปลี่ยนแปลงในการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาได 

๖. การสนทนา ทักษะในการสนทนาพระสงฆตองดูบริบทของฐานะในการสนทนา ความ

เหมาะสมในการสนทนา การสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนซ่ึงเปนทิศทางท่ีหลากหลายในการพัฒนาตอนเอง 

พัฒนาชุมชน สังคม 

๗. การเขียนบทความ  พระสงฆตองพัฒนาในดานวิชาการ เพราะเปนพ้ืนฐานแหงการคิด

วิเคราะห ความเหมาะสมในการ 

 



 

บทท่ี ๕ 
 

  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขต

ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความ

เขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาท

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๓. เพ่ือ

หาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆท่ีเปนผูนํา

ตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ผูวิจัยนําเสนอ สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะจากการ

วิจัยตามลําดับดังนี้ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 

๕.๑  สรุปผลการวิจัย 

               จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 ๕.๑.๑  การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดย

ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๑)  และรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ และปาน

กลาง ๔ ขอ คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ดานการศึกษาสงเคราะห 

( X = ๓.๐๐) ตามดวย ดานการเผยแผศาสนธรรม ( X = ๒.๙๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยปฏิบัติต่ําสุดคือ 

ดานการพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังตอไปนี้ 
  ๕.๑.๑.๑ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ดานการศึกษาสงเคราะห  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๘) และรายขอมีการปฏิบัติ

ในระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๘ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆนําเด็กท่ีขาดแคลน

ทุนทรัพยตามชนบทเขามาบวชเพ่ือเรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ 

พระสงฆการมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป ( X = ๓.๔๗) 

ตามดวย พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ( X = ๓.๓๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแกโรงเรียน ( X = ๒.๗๔) 



๗๔ 

   ๕.๑.๑.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ดานการสาธารณสงเคราะห โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๕ ขอ ปานกลาง ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆอํานวยความสะดวกแก

ประชาชนในการบําเพ็ญกุศลตามประเพณีทองถ่ิน ( X = ๔.๑๙) รองลงมาคือ พระสงฆการชวยเหลือทาง

ราชการจัดกิจกรรมปองกันและรักษาผูติดยาเสพติด ( X = ๓.๗๖) ตามดวย พระสงฆใหชาวบานไดยืม

สิ่งของตาง ๆ ภายในวัด เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการทําบุญ หรืองานสาธารณ  

ตาง ๆ ( X = ๓.๖๙) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเปนผูนําในการสรางสาธารณประโยชนใหกับ

ชุมชน ( X = ๒.๖๒) 

  ๕.๑.๑.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การเผยแผศาสนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๓) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๖ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆแสดงพระ

ธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและในชุมชนตาง ๆ ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ พระสงฆจัดใหมีพิธี

แสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด ( X = ๓.๔๒) ตามดวย พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศนในบางโอกาส ( X = ๓.๒๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกร

ตาง ๆ ( X = ๒.๑๓) 

   ๕.๑.๑.๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๑) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๑ ขอ ปานกลาง ๗ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆให

คําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ พระสงฆใหความรู

แกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ( X = ๓.๓๐) ตามดวย พระสงฆ

สงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและหวงแหนในมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของบรรพชน ( X = ๓.๒๒) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆใชสถานท่ีของวัดจัดแสดง

นิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ( X = ๒.๔๕) 

  ๕.๑.๑.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การพัฒนาจิตใจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๖๗) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก 

๑ ขอ ปานกลาง ๔ ขอ และนอย ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆจัดกิจกรรมการ

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ( X = ๓.๖๖) รองลงมาคือ 

พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา ( X = ๒.๙๔) ตามดวย พระสงฆเทศนาสั่งสอนใหชาวบาน

เขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต ( X = ๒.๘๐) สวนท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา ( X = ๒.๒๒) 

 



๗๕ 

 ๕.๑.๒ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดานมี

การปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดานมี

การปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๕.๑.๔ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๕.๑.๕ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายดานมี

การปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๕.๑.๖ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและ

รายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๕.๑.๗ ขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  พบวา 

  ๑) ดานการศึกษาสงเคราะห พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพ่ือเปนแหลงเผย

แผพุทธรรมและจริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและดําเนินการอบรม

เด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

  ๒) ดานการสาธารณสงเคราะห พระสงฆควรอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน

การใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

  ๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุ

และโทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน และจัดมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาทางดาน

จิตใจใหกับองคกรและจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

  ๔) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณี

และใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตาม

หลักศาสนพิธีไดถูกตอง เพราะเกิดจากการปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทําใหชาวบานไม

เขาใจข้ันตอนและขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 



๗๖ 

  ๕) ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองาน

ประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 

 ๕.๑.๘ แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

  ๑) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการศึกษาสงเคราะห 

  พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

แกเด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการจัดระบบของพระสงฆยังไม

เปนระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ี

เปนเอกภาพในการดําเนินการใหพราสงฆมีบทบาทและใหพระสงฆฝกและเรียนรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแกพุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และสิ่งท่ีสําคัญพระสงฆควรสงเสริมใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ีตองการเผยแพรพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง เพราะสวนมากทําเพ่ือ ลาภ ยศ  อํานาจ ท่ีตนจะไดรับ แตถาหากวาพระสงฆท่ีสิ่งเหลานี้

ดวยจิตวิญญาณของผูท่ีมีจิตใจท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางแทจริงแลว สิ่งเหลานี้จะเปนท่ีชวยในการเปนแบบอยางท่ีแทจริงใหกับพุทธศาสนิกชน และ

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  

  ๒) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสาธารณสงเคราะห ถาพระสงฆจัดการ

และอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแก

บุคคลหมูมาก สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห

ไดนั้น พระสงฆตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ ดังนั้นแลว ถาการปกครองของคณะสงฆสามารถจัด

ระเบียบในการอบรมและวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนในการเผยแผ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี และมีวิธีการในการเผยแผท่ีถูกตอง เพราะสาธารณ

สงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะเนื่องจากวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม พระสงฆมีความแตกตาง

กัน และการบริหารจัดการจะแตกตางกัน จะเห็นไดวาวัดท่ีสงเสริมสาธารณสงเคราะหใหกับบุคคลอ่ืน 

ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ วัดเหลานั้นจะเปนวัดท่ีมีการพัฒนาไดเปน

อยางดี แตถาหากวาวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนในการดําเนินการ วัด

เหลานั้นจะไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนแตอยางไร ดังนั้น หากมหาเถรสมาคมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมี



๗๗ 

ความสามารถในการดําเนินการการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง จะเปนประโยชนแกการบริหารจัดการ

พระสงฆไดเปนอยางดีและเปนระบบแบบแผนท่ีชัดเจน  

  ๓) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆมีบทบาทใน

การแสดงหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางมาก แตแทท่ีจริงแลว

พระสงฆสวนมากรูซ้ึงถึงหลักธรรมไมเปนจริง บางครั้งเปนการพูดโดยไมมีหลักพุทธศาสนาท่ีแทจริงมา

เผยแผแกพุทธศาสนิกชน หากสามารถมีวิธีการในการอบรมใหแกพระสงฆ ท่ีบวชเขามาใน

พระพุทธศาสนาไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง 

จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก ดังนั้น พระสงฆตองสรางเกณฑมาตรฐานใหเปน

รูปธรรมอยางแทจริง สวนมากแลว พระสงฆไมมีหลักการในการวางแผนท่ีถูกตอง ยังเปนแคเปลือก

นอกยังไมถึงแกนแทของ วิธีการ และแนวทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง ระบบอุปถัมภ ยังฝงลึกในวงการ

คณะสงฆ จึงทําใหการบริหารจัดการท่ีสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงยังคงตองมีการ

ปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะถาหากไมมีพระสงฆผูท่ีมีความรูความสามารถจริงในพระพุทธศาสนาแลว 

ก็จะเปนปญหาตอไปในอนาคตขางหนา ถาหากวาการดําเนินการแกไขชัดเจน การเผยแผศาสนธรรม

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะชัดเจนและสามารถพุทธศาสนิกชนเขาใจไดอยางแทจริงและ

สามารถพัฒนาพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยาง

แทจริง 

  ๔) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรเพ่ิมการ

สนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ 

เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง พระสงฆควรจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัด

อบรมใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในข้ันตอนตางๆ ทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง และควรมีการ

เชิญชวนญาติโยมทําวัตรสวดมนตในทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ ท่ัวประเทศ สิ่งเหลานี้

จะเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสุขทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนกับพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี หรือถาหากวาสังคม

ท่ีเปลี่ยนไปการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนไดอยางแทจริงควรจัดใหเหมาะกับ

สถานการท่ีเปลี่ยนไป คือ เวลาท่ีพุทธศานิกชนสะดวก คือ ในชวงวันศุกรตอนเย็น และวันเสาร อาทิตย 

เปนตน ถาหากวาจัดใหมีพิธีกรรมการทําวัตรสวดมนต จัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เปนประจําทุกวัดท่ัวไป

ประเทศจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง และพุทธศาสนิกชน

จะมีความเขาใจท่ีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ

เกิดประโยชนไดเปนอยางดี  

 



๗๘ 

  ๕) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมี

งานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยาง

ถูกวิธี  หลักการท่ีกลาวมานี้มีทุกท่ีท่ีเปนวัด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนยังไมเขาใจในหลักคําสอน

ท่ีถูกตอง ดังนั้นการพัฒนาทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆตองมีวิธีการสั่งสอนเปนแบบ

เดียวกัน ตัวอยางเชน พระสงฆ ๑๐ วัด มีวิธีการสั่งสอน ๑๐ วิธี ท้ังนี้ท้ังนั้น ๑๐ วิธี พระสงฆสวนมากไม

เขาใจในหลักการท่ีแทจริง ดังนั้นถาสามารถเขาใจในขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ควรมีการจัดระเบียบใหเปนแบบ

เดียวกัน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไมสับสนในการพัฒนาทางดานจิตใจ ถาหากเปนไปไดควรยึดหลักแกนแท

ของพระพุทธเจาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมการพัฒนาทางดานจิตใจใหกับพระสงฆ 

 

๕.๒  อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

 ๕.๒.๑ ผลการวิจัย พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การเสริมสรางความ

เขมแข็งของพระสงฆยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการท้ังนี้การดําเนินการยังขาดความเขาใจท่ี

ชัดเจน แบบแผนในการดําเนินการยังไมมีความชัดเจน และไมมีหลักการและขอปฏิบัติดําเนินการท่ี

แนนอน ใกลเคียงกับงานวิจัยของ สมพงษ เกษานุช ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการ

แกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย ผลการศึกษา พบวา  พระสงฆตองพัฒนาตนใหเปนผูนําทางจิต

วิญญาณและเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม และตองอยูเหนือความขัดแยงพรอมกับการสรางภูมิคุมกันให

สังคมดวยการใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการปองกันความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนใหมในอนาคต 

 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายดานสามารถนํามาอภิปรายผลวิจัยได ดังนี้ 

  ๑) การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การศึกษาสงเคราะห  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พระสงฆยังขาด

การเสริมสรางความเขมแข็งท่ีแทจริงใหกับชุมชนจึงทําใหยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการ 

พระสงฆสวนมากยังขาดการเปนภาวะผูนําในชุมชน สังคมเหลานั้น ใกลเคียงกับงานวิจัยของ พระครู

ปลัดบุญยัง ทุลลฺโภ (สุทนทรวิภาต) และ พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ ไดศึกษาเรื่อง บทบาทพระสงฆ

กับการเผยแผยุคปจจุบัน ผลการศึกษา พบวา ปจจุบันมีการเผยแผแนวความคิดความเชื่อในการใชชีวิตท่ี

หลากหลาย สําหรับพระพุทธศาสนาเองเม่ือตองเผชิญกับภาวะท่ีสังคมโลกมีความระส่ําระสายองคกร

พระพุทธศาสนาเองก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพ่ือใหการเผยแผศาสนาของพระบรมศาสดา
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ควรมีการปรับตัวอยางไรใหเหมาะสม ไมกระทบกระเทือนตอหลักการสําคัญท่ีพระพุทธองคทรงวางไว 

ขณะเดียวกันก็ใหสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยางแข็งแกรงสามารถเขาไปสถิตอยู

ในจิตใจและชีวิตของประชากรยุคใหมของโลกไดอยางยั่งยืนและถาวร โจทยใหญขอนี้ไมเพียงเปนของ

พุทธศาสนากระแสหลักในประเทศไทยเทานั้นท่ีตองตอบ แตยอมหมายถึงพุทธศาสนากระแสหลักท่ีมีอยู

ท่ัวโลกท่ีตองหันหนามารวมกันระดมคําตอบเพ่ือใหเปนทางออกรวมกันโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของ

พระสงฆในปจจุบัน 

  ๒) การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสา

ธารณสงเคราะห โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พระสงฆไดดูแลเก่ียวกับสา

ธารณสงเคราะหใหกับพุทธศาสนิกชนทําใหเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา แตท้ังนี้การดําเนินการดังกลาว

จะเปนไปตาม ใกลเคียงกับงานวิจัยของ  พระมหาโชคทอง นนทศิริ และนงนุช โรจนเลิศ ไดศึกษาเรื่อง 

บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชนของพระสงฆเขตปกครองคณะสงฆ

จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ๑. บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแก

ประชาชน ควรตะหนักถึงบทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชน 

สัมพันธภาพกับชุมชน และความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน อยูในระดับมาก สวนแรงสนับสนุนจาก

คณะสงฆอยูในระดับปานกลาง ๒. ความเชื่อในประสิทธิภาพแหงตน ความตระหนักถึงบทบาทการ

สงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคมแกประชาชน สัมพันธภาพกับชุนชนและแรงสนับสนุนจากคณะ

สงฆ มีความสัมพันธทางบวกกับบทบาทการสงเสริมพฤติกรรมกรรมอยูรวมกันในสังคม 

  ๓) การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการเผย

แผศาสนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พระสงฆสวนมากไม

สามารถท่ีจะเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองใหกับประชาชนได ดังนั้น จึงเปนปญหาอยาง

ยิ่งท่ีควรปรับปรุงแกไขปญหาเหลานี้ และหาทางดําเนินการใหมีคุณภาพมากข้ึน ถาสามารถจัดการและ

ดําเนินการอยางเปนระบบไดจะสามารถทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองได ใกลเคียงกับ

งานวิจัยของ สุริยา รักการศิลป ไดทําการศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา มีจุดมุงหมายเพ่ือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทในการทํางานพัฒนาของพระสงฆ ท่ีสงผล

กระทบตอพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา และ ๒) เพ่ือศึกษาบริบทเศรษฐกิจชุมชนตามการ

พัฒนาของพระสงฆจัดหวัดนครราชสีมาในประเด็น โครงสรางทางชนชั้น วิถีการผลิต การจําหนายจาย

แจกและการบริโภค วามีความสอดคลองกับแนวคิดทางทฤษฏีเศรษฐกิจการเมือง ทฤษฏีเศรษฐกิจชุมชน

ชาวนา และทฤษฏีพุทธเศรษฐศาสตร ท่ีใชเปนกรอบในการศึกษามากนอยเพียงใด ผูใหขอมูลในงาน

ศึกษาครั้งนี้ไดแก พระครูใบฎีกาชฏิล อมรปฺโญ วัดอาศรมธรรมทายาท อางซับประดู ถนนมิตรภาพ 

พระครูวิมลสารวิสุทธิ วัดหนองหัวแรด อําเภอหนองบุญมาก พระครูพัฒนากิจจานุยุต วัดทุงสวาง บาน

ทุงสวาง ตําบลหินดาด อําเภอดานขุนทด พระครูศีลวราภรณ วัดโนนเมือง ตําบลโนนเมือง อําเภอขาม
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สะแกแสง กรอบแนวคิดทางทฤษฏีใชหลักเศรษฐศาสตรการเมือง ทฤษฏีเศรษฐกิจชุมชนชาวนา ทฤษฏี

พุทธเศรษฐศาสตร เทคนิควิทยาในการวิจัย ใชเทคนิคผสม ประกอบดวยวิธีการวิเคราะหเอกสารในแนว

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุม

ตัวอยางพระสงฆและชุมชนรอบวัดในพ้ืนท่ีศึกษา เครื่องมือในการวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง 

ผลการศึกษาท่ีตอบวัตถุประสงคขอแรก พบวา บทบาทของพระสงฆท่ีสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน สามารถ

แยกออกไดเปนสองสวนใหญๆ คือ ๑) บทบาททางดานการเผยแพรธรรมะกับก่ึงเผยแผธรรมะ เชน การ

จัดตั้งโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ และโรงเรียนพุทธเกษตร บทบาทสองสวนนี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน

ทางออม ในสวนท่ีโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ ไดชวยลดภาระการใชจายของผูปกครองท่ีสงบุตรหลานมาเขา

เรียน สวนโรงเรียนพุทธเกษตรนั้นการใชจายของเด็กนักเรียนประจํามีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน 

บทบาทในสวนของการเผยแพรธรรมะนั้นแมวาจะไมมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง แตกลับมี

ผลกระทบตอชีวิตครอบครัวของปจเจกชนท่ีเขามาปฏิบัติธรรมในวัด บางรายนั้นไดชวยใหกลับมามี

รายไดปละนับแสนบาท ๒) บทบาทท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงและสวนท่ีมีผลกระทบตอ

สังคมเศรษฐกิจ บทบาทในสวนแรกท่ีมีผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชนโดยตรงนั้น สวนท่ีสงผลกระทบ

ไดมากท่ีสุดคือการผลิตน้ําหมักชีวภาพ มีมูลคาประเมินเฉพาะวัดหนองหัวแรดวัดเดียวสูงถึง ๓.๑๕ ลาน

บาทตอป สวนท่ีมีผลกระทบในระดับรองลงมาคือการจัดทําและซอมบํารุงระบบน้ําประปา ในสวนของ

กลุมธุรกิจชุมชนนั้นมีผลกระทบตอเนื่องทุกปแตปริมาณเงินนั้นไมมาก เพราะประเมินจากดอกเบี้ยจาย

และกําไรจากกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกไมมาก โดยภาพรวมแลวบทบาทของพระสงฆนั้นมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจชุมชน ในระดับท่ีสามารถประเมินคาเปนตัวเลขท่ีชัดเจนได อยางไรก็ตามมูลคาตัวเลขนั้นไมได

มีความหมายอยางใดตอการทํางานของพระสงฆ เพราะพระสงฆมุงเนนการทํางานเพ่ือถวายพระพุทธเจา 

ท่ีสั่งสอนใหมีความสุขภายใตกรอบจํากัดของชีวิต และผลงานนั้นเกิดประโยชนกับประชาชนเปนการตอบ

แทนท่ีไดนําอาหารมาถวายพระสงฆ ผลการศึกษาท่ีตอบวัตถุประสงคในขอท่ี ๒ พบวา ๑) แมวาราษฎร

ในพ้ืนท่ีจะไดรับการศึกษาในระบบของภาครัฐนอยมาก แตพระพุทธศาสนาสามารถขัดเกลายกระดับ

ศักยภาพของท้ังพระสงฆและราษฎรใหสูงข้ึนได สะทอนผานการดําเนินกิจกรรม กลุมสัจจะสะสมทรัพย

ท่ีมีประสิทธิภาพของหมูบานทุงสวางและบานขางเคียง ๑๒ หมูบาน ๒) พระสงฆและราษฎรในพ้ืนท่ีไมมี

ความแตกตางดานชนชั้น ความรูสึกเปนชนชั้นจะมีอยูบางระหวางราษฎรกับพอคาในตลาดและราษฎร

กับผูมีตําแหนงราชการ แตชนชั้นไมไดกอใหเกิดความรูสึกขัดแยงและการนําไปสูเง่ือนไขทางการเมือง 

ตําแหนงราชการท่ีมีอํานาจยังเปนเปาหมายของคนบางกลุมและเปนสิ่งสรางความขัดแยงในระดับชุมชน

ได ๓) วิถีการผลิตของชุมชนพระสงฆไดมีสวนเขามาชวยในเรื่องลดการทําลายสภาพแวดลอม ลดตนทุน

การผลิตของชาวบาน และสามารถผลิตในแบบของการขูดรีดตนเอง เชนการปลูกปาและการผลิตน้ําหมัก

ชีวะภาพเพ่ือใชแทนปุยเคมีของหลวงพอแกน กับการผลิตอิฐบล็อกของหลวงพอเฉลิม ๔) แมวา

พระพุทธศาสนาจะเนนใหพระสงฆและชาวบานบริโภคตามสมควร ไมทําลายธรรมชาติ แตกระแสนิยม
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ของโลกยังคงสงผลกระทบผานวัดและชุมชนตลอดจนคานิยมบริโภคตามกันของคนในชุมชนยังมีผลตอ

การตัดสินใจบริโภค แตผูบริโภคในชุมชนยังบริโภคอยางมีประสิทธิภาพกวากลุมคนในเมืองใหญ ๕) 

สวัสดิการจากวัดและพระสงฆในชุมชนชวยใหสังคมไทยมีความม่ันคงมากข้ึน ชุมชนและวัดไดสรางระบบ

การจัดสรรรายไดท่ีเปนธรรม ผานกระบวนการจัดสวัสดิการในสังคมชนบท ๖) ราษฎรในพ้ืนท่ีเชื่อวา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีพระสงฆนํามาประยุกตใชนั้น สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนมีความม่ันคงและ

ยั่งยืน 

  ๔) การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา พระสงฆ

สวนมากยังขาดมนุษยสัมพันธและวิธีการสรางความรวมมือกับพุทธศาสนิกชน เพราะมองวาการอยู

รวมกันในสังคมเปนสิ่งท่ีเอ้ือเฟอซ่ึงกันและกันได แตบางครั้งจะหเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผกันตองอาศัย

หลายอยางเขามาเปนสวนสําคัญในการดําเนินการใหเกิดผลไดอยางแทจริง วิธีการคือ พระสงฆตอง

เขาใจในบริบทของสังคมอยางแทจริงและสามารถวิเคราะหปญหาเหลานั้นได ใกลเคียงกับงานวิจัย

ของ สมพงษ เกษานุช ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการแกปญหาความขัดแยงใน

สังคมไทย ผลการศึกษา พบวา  พระสงฆตองพัฒนาตนใหเปนผูนําทางจิตวิญญาณและเปนแบบอยาง

ท่ีดีแกสังคม และตองอยูเหนือความขัดแยงพรอมกับการสรางภูมิคุมกันใหสังคมดวยการใชหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาในการปองกันความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนใหมในอนาคต 

  ๕) การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

พัฒนาจิตใจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การบริหารจัดการใน

กิจการคณะสงฆตองมีการปรับปรุงและแกไขเปนอยางมากเพราะในบริบทจริงของสังคมพระสงฆยังขาด

การจัดการท่ีเปนระบบถาพระสงฆมีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบมากข้ึนจะเปนสิ่งท่ีชวยพัฒนาความ

เขาใจพัฒนาศักยภาพการดําเนินการอยางมีระบบ เม่ือสามารถพัฒนาการเหลานี้อยางเปนระบบแลว สิ่ง

ท่ีจะชวยพัฒนาพุทธศาสนิกชนไดคือการพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนไดอยางแทจริง ใกลเคียงกับ

งานวิจัยของ พระครูปลัดบุญยัง ทุลลฺโภ (สุทนทรวิภาต) และ พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ ไดศึกษา

เรื่อง บทบาทพระสงฆกับการเผยแผยุคปจจุบัน ผลการศึกษา พบวา ปจจุบันมีการเผยแผแนวความคิด

ความเชื่อในการใชชีวิตท่ีหลากหลาย สําหรับพระพุทธศาสนาเองเม่ือตองเผชิญกับภาวะท่ีสังคมโลกมี

ความระส่ําระสายองคกรพระพุทธศาสนาเองก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนและปรับตัวเพ่ือใหการเผยแผ

ศาสนาของพระบรมศาสดาควรมีการปรับตัวอยางไรใหเหมาะสม ไมกระทบกระเทือนตอหลักการสําคัญ

ท่ีพระพุทธองคทรงวางไว ขณะเดียวกันก็ใหสามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยาง

แข็งแกรงสามารถเขาไปสถิตอยูในจิตใจและชีวิตของประชากรยุคใหมของโลกไดอยางยั่งยืนและถาวร  

 

 



๘๒ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยไดแนวทางในการพัฒนาท่ีใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติการ 

และใชในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๕.๓.๑.๑ พระสงฆควรมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษา

คนควาของประชาชนในชุมชนและพัฒนาทางดานจิตวิญญาณใหดีข้ึนกับเยาวชน 

  ๕.๓.๑.๒ พระสงฆควรเปนวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูรอน อยางจริงจังเพ่ือเปน

การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง   

  ๕.๓.๑.๓ พระสงฆใหคําปรึกษาท้ังปญหาดานจิตใจและปญหาการดําเนินชีวิตใหแก

ชาวบาน เพ่ือชวยพัฒนาทางดานจิตใจของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 

  ๕.๓.๑.๔ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา เพ่ือเปน

การขัดเกลากิเลสและสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของประชาชน 

 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  ๕.๓.๒.๑ พระสงฆควรจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมภายในวัด ใหเปนระบบและจัดการอยาง

มีระบบและแบบแผนสูการเผยแผท่ียั่งยืนตอไป 

  ๕.๓.๒.๒ พระสงฆควรใชสถานท่ีของวัดจัดแสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือเชิญชวนญาติโยมเขาวัดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  ๕.๓.๒.๓ พระสงฆควรเปนวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนในวันพระหรือวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผหลักธรรมใหกับนักเรียนใหเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาก

ยิ่งข้ึน 

 การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆเปนการพัฒนาและเผยแผพระพุทธศาสนาใหถูก

วิธีนําไปสูการปฏิบัติท่ีสรางความเขมแข็งใหกับพระสงฆและพระพุทธศาสนาใหเจริญรุงเรืองตอไป โดย

มีวิธีการตามข้ันตอนดังนี้ 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนวทางการพัฒนา 

 วิธีการเผยแพร 

  การเผยแพรจะไดผลหรือใหประโยชน เราตองเลือกกาลเทศะ และ บุคคลตลอดท้ัง

วิธีการนําธรรมะเขาถึงจิตใจของประชาชนดวย ซ่ึงมีหลายวิธี เชน 

  ๑. การเทศนา 

  ๒. การปาฐกถา 



๘๓ 

  ๓. การอภิปราย 

  ๔. การโตวาที 

  ๕. การสาธิต 

  ๖. การสนทนา 

  ๗. การเขียนบทความ 

 ยังมีวิธีการเผยแพรอ่ืนๆ อยูอีกมากท้ังนี้อยูกับสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบสําคัญใน

ท่ีนี้ ไดนําลักษณะของการเผยแพรมาไว ๒ หัวขอสําคัญ คือ 

  ๑. เผยแพรประจําท่ี 

   ๑.๑. เผยแพรในวัดของตน 

   ๑.๒ เผยแพรทางวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน หรือทางสื่อมวลชนอ่ืน ๆ 

   ๑.๓. เผยแพรตามจุด ศูนย องคการ หรือสมาคม และอ่ืน ๆ ท่ีตั้งไวเปนหลักแหลง 

  ๒. เผยแพรเคลื่อนท่ี 

   ๒.๑  เผยแพรในตามวัดตาง ๆ 

   ๒.๒  เผยแพรไปตามหมูบาน 

   ๒.๓  เผยแพรไปตามโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

   ๒.๔  เผยแพรไปตามหนวยราชการตาง ๆ 

   ๒.๕  และสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร 

 มีหลักเกณฑในการเปนองคแหงธรรมกถึก ๕ อยาง 

  ๑. แสดงธรรมไปโดยลําดับไมตัดลัดใหขาดความ 

  ๒. อางเหตุผลแนะนําใหผูฟงเขาใจ 

  ๓. ตั้งจิตเมตตา ปรารถนาใหเปนประโยชนแกผูฟง 

  ๔. ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภ 

  ๕.ไมแสดงธรรมกระทบตนและผูอ่ืน คือวาไมยกตนเสียดสีผูอ่ืน 

 คุณสมบัติของนักเผยแพรอีกอยางหนึ่ง 

  ๑. มีความรูความสามารถดี 

  ๒. มีปฏิภาณดี 

  ๓. มีความประพฤติดี 

  ๔. มีความรักงานการเผยแพร 

  ๕. มีอนามัยดี 

  ๖. เปนนักเสียสละ 

  ๗. มีความอดทน 



๘๔ 

 ความแตกตางระหวางบุคคลผูรับการเผยแพร 

  ๑. เพศ - วัย                  

  ๒. เศรษฐกิจ 

  ๓. สังคม                      

  ๔. การศึกษา                 

  ๕. อุปนิสัย 

 การเผยแพรท่ีดี 

  ๑. ตองรูจักบุคคลท่ีจะอบรมสั่งสอน 

  ๒. เลือกธรรมะอบรมสั่งสอนใหเหมาะสมกับบุคคล 

  ๓. อบรมสั่งสอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 

  ๔. อบรมสั่งสอนจากสิ่งท่ีเห็นไดงายไปหาสิ่งท่ีเห็นไดยาก 

  ๕. อบรมสั่งสอนจากสิ่งท่ีรูอยูแลวไปหาสิ่งท่ียังไมรู 

  ๖. อบรมสั่งสอนอุปกรณการสอนการอบรม 

  ๗. ตองเตรียมพรอมในการอบรมสั่งสอน 

  ๘. อบรมสั่งสอนดวยอุปมา - อุปมัย 

  ๙. อบรมสั่งสอนดวยเมตตา กรุณา ไมเห็นแกอามิส 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลทุติยภูมิ Secondary Sources  

(๑) หนังสือ: 

กรมการพัฒนาชุมชน. การพัฒนาชุมชนโดยวิธีการพัฒนาผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพสวน

ทองถ่ิน กรมการปกครอง, ๒๕๔๙.  

กรมการศาสนา. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพการศาสนา, ๒๕๔๑.  

กรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. ประวัติศาสตรทองถิ่น: ความเปนมาของอําเภอสําคัญ

ทางประวัติศาสตร. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงมหาดไทย, ๒๕๔๒.  

ครรชิต พุทธโกษา. คูมือการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรูฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ๒๕๕๔.  

คูณ โทขันธ. พระพุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๒๗.  

จิราพรรณ กาญจนจิตรา. การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๓๖.  

ชัชวลิต สรวารี. ภาวะผูนําลาสมัยไดและไมมีมาแตกําเนิด. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพศูนยสงเสริม

สื่อการเรียนกรุงเทพ, ๒๕๔๗.  

ทินพันธุ นาคตะ. พุทธศาสนากับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙.  

ทิพยา กิจวิจารณ. วิธีการวิจัยทางการศึกษา. ขอนแกน: มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ๒๕๕๗ 

ธีรโชติ เกิดแกว และ ณกมล ปุญชเขคคทิกุล. รายงานผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๔๘ สํานัก

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรมการศาสนา, ๒๕๔๘.  

นฤมิตร สอดสุข. อานสังคมไทย ๕ นาที : รวมรวมบทความและบทวิจารณการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

และศิลปะวรรณกรรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพโอ เอส ปริ้นตริ้ง เฮาส, ๒๕๓๗.  

ประทีป สยามชัย. สารถะทางสังคมวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย, ๒๕๒๘.  

ประภัสสร  เตชะประเสริฐวิทยา. ยุทธศาสตรการพัฒนาและการวางแผนชุมชนเกษตรกรรม. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๔.  

ประเวศ วะสี. พุทธเกษตรกรรมกับศาสนคติของสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพหมอชาวบาน, 

๒๕๓๙.  



๘๖ 

ปาริชาติ  วลัยเสถียร .  กระบวนการและเทคนิคการทํางานของนักพัฒนา. พิมพครั้ ง ท่ี  ๒ 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖.  

พงศักดิ์  อังกสิทธ. การพัฒนาภาวะผูนําในงานสงเสริมการเกษตร ใน เอกสารการสอนชุดวิชา การ

เปนผูนํามนุษยสัมพันธและจิตวิทยาสําหรับเกษตรกร. นนทบุรี: สุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๔๔. 

พระดุษฎี เมธงฺกโร. การพัฒนาสังคมในทัศนะของพระพุทธทาสภิกษุ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๔๒.  

พระธรรมปฎก. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๕.  

________. สถานการณพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๙.  

พระธรรมปฏก ป.อ. ปยุตฺโต. การพัฒนาท่ีย่ังยืน SUSTAINABLE DEVELOPMENT. พิมพครั้งท่ี ๒. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสหธรรมิก, ๒๕๓๙.  

พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต. บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: สยามสมาคม, 

๒๕๑๓.  

พระราชวรมุนี ป.อ. ปยุตฺโต. บทบาทของพระสงฆไทยปจจุบัน ในพระพุทธศาสนากับสังคมไทย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพศิกษิตสยาม, ๒๕๒๗.  

พวง สุวรรณรัฐ . ทัศนะเกี่ยวกับโครงการอบรมพระภิกษุเ พ่ือสงเสริมการพัฒนาทองถิ่น . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพกรุงสยามการพิมพ, ๒๕๕๐.   

ไพบูลย เสียงกอง. รายงานการศาสนา ประจําป ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๔๒.  

ภัทรพร สิริกาญจนา. หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของ พระคําเขียน 

สุวณโณ ในการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

๒๕๕๐.  

รังสรรค ประเสริฐศรี. ภาวะผูนํา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพธนชัชการพิมพ, ๒๕๔๔.  

วิเชียร วิทยอุดม. ภาวะผูนํา. นนทบุร:ี ม.ป.ท., ๒๕๔๘.  

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๔๕.  

สมทรง เขมะวิชานุวัตร. การศึกษากับการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: ทวีกิจการพิมพ, ๒๕๔๑.  

สมบูรณ สุขสําราญ. การพัฒนาชนบทนาพุทธศาสนา กรณีพระสงฆนักพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพพิมพสวย, ๒๕๓๐.  



๘๗ 

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได. รายงานผลการศึกษาการพัฒนาตัวช้ีวัดความ

เขมแข็งของชมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๔๘.  

สุชาดา เสโส. บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบททามกลางภาวะวิกฤติ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๔๒.  

สุทธิวงศ พงศไพบูลย. บทบาทของวัดท่ีเคยมีและพึงมีตอสังคมภาคใต. ในของดีวัดมัชฌิมาวาส            

สงขาล. สงขลา: มงคลการพิมพ, ๒๕๒๒.  

เสรี พงศพิศ. วัฒนธรรมองคการของโลกยุคใหม เครือขาย ยุทธวิธีเพ่ือประชาคมเขมแข็ง ชุมชน

เขมแข็ง. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๙.  

อมร โสภณวิเชษวงศ และ กวี อิสริวรรณ. หนังสือเรียนสมบูรณแบบ ส. ๐๑๑๒ พระพุทธศาสนา ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี ๓ ภาคเรียนท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗.  

อริ ยา ลิ้ มสุ วัฒน .  บทบาทของพระภิกษุ ในการพัฒนาชนบทไทย พ.ศ. ๒๕๐๐ -๒๕๐๒ . 

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.   

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ/รายงานการวิจัย: 

ประสบสุข พันธุประยูร. “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม ในจังหวัดภาคเหนือของ

ประเทศไทย”. รายงานการวิจัย. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๗.  

มาโนช ตัณวนิชย. “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. 

รายงานการวิจัย. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, 

๒๕๒๙.  

สุริยา รักการศิลป. “การศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆกับพลวัตเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดนครราชสีมา”. 

วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร. ๒๕๕๓. 

อนุดิษฐ สมฤทธิ์ . “การมีสวนรวมของพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไม อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

๒๕๔๒. 

 

(๓) บทความ: 

พระครูปลัดบุญยัง ทุลลฺโภ สุทนทรวิภาต และ พระมหาสมบัติ ธนปฺโญ “บทบาทพระสงฆกับการเผย

แผยุคปจจุบัน”. วารสารครุศาสตรปริทรรศน. ๒ ๓ ๒๕๕๘: ๑๓๒-๑๓๘. 



๘๘ 

พระมหาโชคทอง นนทศิริ และนงนุช โรจนเลิศ “บทบาทการสงเสริมพฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม

แกประชาชนของพระสงฆเขตปกครองคณะสงฆจังหวัดนครปฐม”. วารสารวิชาการมนุษย

ศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ. ๙ (๓) (๒๕๕๙): ๑๔๙๔-๑๕๑๐. 

สมพงษ เกศานุช . “การพัฒนาบทบาทพระสงฆในการแกปญหาความขัดแยงในสังคมไทย”. 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน. ๑๖ (๑) (๒๕๕๙): ๒๒๗-๒๔๙. 

 

(๔) ส่ืออิเลคทรอนิคส: 

Wikipedia. กลุมจังหวัด. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://wikipedia.org/wiki/กลุมจังหวัด [๒๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. ประชากร ป ๒๕๕๘. [ออนไลน]. แหลงท่ีมา: http://www2.nso.go.th/2558. 

[๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐]. 

 

(๕) เอกสารไมไดตีพิมพเผยแพร/อ่ืนๆ: 

ยุวัฒน วุฒิเมธี. บทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนาชุมชน. การสัมมนาท่ีสํานักธรรมวิจัย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖.  

 

๒. ภาษาอังกฤษ 

Wart. Montgomery Van. Dynamic of Leadership in Public Service : Theory and 

Practice. Armok M.E. Sharpe. Inc, 2005.  

Cullen and Parboteeah. Multinational Management: A Strategic Approach. 3th Mason: 

Thumson South-Western, 2005.  
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การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

ร.ต.ดร.วสันต ศรีสอาด 

ธีรดนัย กัปโก 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน 

บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการ

เสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน ๓. เพ่ือ

หาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนาของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ

โดยเก็บขอมูลเชิงปริมาณ จากพระภิกษุและประชาชนท่ีอยูในเขตในเขตภาคกลางตอนบน จํานวน 

๓๘๕ รูป/คน กลุมเปาหมายผูใหขอมูลสําคัญจํานวน ๗ รูป/คน ในการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการ

สัมภาษณและการประชุมกลุมยอย โดยใชการสรุปความ และการตีความ แลวนําเสนอขอมูลโดยการ

พรรณนาวิเคราะห ตามหลักอุปนัย   

 ผลการวิจัยพบวา 

 ๑. การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๑)  และรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ และปานกลาง ๔ 

ขอ คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X = 

๓.๐๐) ตามดวย ดานการเผยแผศาสนธรรม ( X = ๒.๙๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยปฏิบัติต่ําสุดคือ ดาน

การพัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗) 

 ๒. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเข็มแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๓. ขอเสนอแนะในทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแกชาวบานใน



๙๒ 

การประกอบอาชีพ ควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่ง

สอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต 

 ๔. แนวทางพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการ

จัดระบบของพระสงฆยังไมเปนระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับ

สิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดี

เพียงพอ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปน

ประโยชนแกบุคคลหมูมาก สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสา

ธารณสงเคราะหไดนั้น พระสงฆตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ พระสงฆควรเพ่ิมการสนับสนุนการ

จัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือให

ชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง จัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปน

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหา

ตางๆไดอยางถูกวิธี 

 

คําสําคัญ  : การเสริมสราง, ความเขมแข็ง, พระสงฆ 

บทนํา 

 ประเทศไทยไดรับอารยธรรมตะวันตก ชาวไทยไดพัฒนาประเทศไปสูสังคมท่ีเจริญข้ึน

กวาเดิม การพัฒนาดังกลาวก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เพราะยังมีปญหาดานการพัฒนา

บุคคล การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศจะสามารถดําเนินตอไปไดดวยปริมาณและคุณภาพ

เพียงใดนั้น ยอมจะข้ึนอยูกับลักษณะตางๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ ดวย ดั้งนั้น จึงจําเปนท่ี

จะตองมีการพัฒนาบุคคลใหมีสังคมและใหบุคคลเหลานั้นอยูรอดในสังคมได โดยกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา 

การพัฒนาบุคคลถือวาเปนสวนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคม เพราะสังคมปจจุบันประกอบดวย บุคคล

หลายๆ คนรวมไปถึงกลุมทางสังคมเม่ือพัฒนาใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพท่ีดีก็จะเปนพลังสําคัญใน

การพัฒนาตนเอง และสังคมตอไป ในการท่ีจะชวยใหสังคมนําไปสูการพัฒนาการท่ีไดผลดีข้ึนนั้น ใน

การพัฒนาสังคมหรือพัฒนาบุคคล หลักของพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอความคิดทางดาน

การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม เพราะพระพุทธศาสนาเนนถึงการใชธรรมะท่ีสามารถ

นํามาประยุกตกับการพัฒนาสังคมไดเปนอยางดีท่ีสอนใหคนมีความเสียสละชวยเหลือตอสวนรวม มี

จิตใจท่ีเปนธรรม เปนตอน 

 



๙๓ 

 ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจัก

ไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ไดกลาววา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปน

อัครศาสนนูปถัมภก๑ ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ ๙๕ และ

สถาบันศาสนาเปนระบบยอยของสังคมไทย ท่ีมีวัดเปนศาสนสถาน มีพระสงฆเปนศาสนบุคคลท่ีจะทํา

ใหพระพุทธศาสนาชวยในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางสําคัญยิ่ง๒ 

 ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกกลางตอนบน ประกอบไปดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดนครนายกโดย

จังหวัดลพบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด๓ วัดและพระสงฆมีบทบาทเก่ียวของกับความเปนอยู

ของชาวบาน ซ่ึงถือเปนวิถีชีวิตของสังคมไทยมาตลอดเปนเวลาหลายรอยป แตละหมูบานตองมีวัด

ประจําหมูบานของตนเปนศูนยกลาง ซ่ึงตางมีความรูสึกวาวัดเปนสมบัติของสวนรวมและเปน

ศูนยกลางหลายอยางของสังคมในหมูบานดังนี้๔ 

 ๑. เปนสถานท่ีอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน รวมท้ังใหบริการดานพิธีกรรมท่ี

เก่ียวเนื่องของทุกคนในระยะเวลาของการดําเนินชีวิต 

 ๒. เปนสถานศึกษาเลาเรียนศิลปะวิชาตางๆ ของคนในหมูบาน 

 ๓. เปนศูนยกลางรวบรวมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและประจําชาติ 

 ๔. เปนสถานพยาบาลบําบัดรักษาโรคกายและชวยคลายทุกขทางใจ 

 ๕. เปนศูนยกลางการนัดพบระหวางผูปกครองกับลูกบาน จะมาพบประงานราชการหรือ

งานท่ีเก่ียวกับผูคนในชุมชน 

 เม่ือกลาวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สัญลักษณท่ีแสดงถึงความเปนตัวแทนของ

พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม เปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ยังมีวัดและ

พระสงฆอีกความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆกับประชาชน วัดเปนศูนยกลางท่ีรวมจิตใจของ

ประชาชน ถือเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน ท่ีประชาชนใหความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และ

ความรวมมือ โดยพระสงฆมีบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆเปนผูนําตอการพัฒนา

                                                           
๑ กรมการศาสนา, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐,(กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพการศาสนา, ๒๕๔๑), หนา ๔. 
๒ ไพบูลย เสียงกอง, รายงานการศาสนา ประจําป ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 

๒๕๔๒) หนา ๕๗ 
๓ ออนไลน http://wikipedia.org/wiki/กลุมจังหวัด สือคนเมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๔ มาโนช ตัณวนิชย, บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

๒๕๒๙, หนา ๓๘. 

http://wikipedia.org/wiki/กลุ่ม


๙๔ 

ชุมชน เปนผูนําทางดานจิตใจของชาวชุมชนในทองถ่ินนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจและมีสวน

รวมท่ีสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินชุมชนนอกจากชวยใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย 

การประพฤติศีลธรรมในสังคมหากรูจักดําเนินการใหดีแลว พระสงฆนั้นเองท่ีจะเปนผูท่ีสามารถนํา

ชุมชนไปสูความเจริญไดโดยวิถีทางท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑโดยความเคารพนับถือ และเชื่อฟงก็

เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไมไดเกิดจากความเกรงกลัวอํานาจ การกระทําจึงเปนไปดวยความเต็มใจ

และเต็มกําลัง ไดผลสําเร็จของงานพรอมท้ังผลทางจิตใจของผูทํางานดวย๕ 

 แตในสังคมไทยปจจุบัน เนื่องจากสถาบันอ่ืนๆ เขามาทําหนาท่ีแทนบทบาทตางๆ ทําให

วัดและพระสงฆมีสวนชวยสังคมนอยลง เชน มีโรงเรียนทําหนาท่ีสอนกุลบุตรแทนวัด มีโรงพยาบาล

รักษาคนปวยแทนวัด มีโรงมหรสพท่ีใหความบันเทิงซ่ึงไมจํากัดฤดูกาลแทนวัด มีเครื่องจักรกลผอนแรง

จนเปนเหตุใหการพ่ึงพาอาศัยแรงเพ่ือนบานหมดความจําเปน สิ่งเหลานี้เริ่มทําใหคนหางวัดมากข้ึน๖ 

 จากสภาพการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงเปนสิ่งท่ีนาศึกษาวาในความคิดเห็นของ

พระสงฆกับผูนําชุมชน ไดมองบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆในจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ในการพัฒนาชุมชนอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และผลการศึกษา

เรื่องนี้จะชวยใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ท่ีจะ

เปนสิ่งชวยกระตุนหรือชวยใหเกิดความตระหนักในการฟนฟูบทบาทและการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆดังกลาว ท่ีจะชวยใหประชาชนเกิดความศรัทธา ยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนผลดีตอ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

๓. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนาของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 

                                                           
๕ พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต, บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร: สยามสมาคม, 

๒๕๒๗),หนา ๔๓. 
๖ สุทธิวงศ พงศไพบูลย,บทบาทของวัดท่ีเคยมีและพึงมีตอสังคมภาคใต,ในของดีวัดมัชฌิมาวาส สงขาล,

(สงขลา : มงคลการพิมพ,๒๕๒๒),หนา ๗๓. 



๙๕ 

เครื่องมือและวิธีการศึกษา 

 ๑. ประชากร ไดแก ประชาชนท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ไดแก จังหวัด

นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และชัยนาท ประชากร จํานวน

ท้ังหมด ๔,๖๐๘,๔๐๕ คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๘) 

 ๒. กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน กําหนดจาก

สูตร โดยใชตารางเครซ่ีและมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) อางถึงใน ทิพยา กิจวิจารณ 

(๒๕๕๙) ไดกลุมอยางจํานวน ๔๐๐ คน  จําแนกเปนรายจังหวัดดังนี้  

 การวิจัยครั้งนี้ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสังคมศาสตร สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้  

    ๑) ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท่ีเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใช

วิเคราะหคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (percentage) 

   ๒) วิเคราะหบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวแปลความหมายตามเกณฑท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากขอบเขตของคะแนนเฉลี่ยท่ีไดจากการ

แบบสอบถามผลท่ีไดจากการแปลผล ดังนี้ 

   คาเฉลี่ยระหวาง  ๔.๒๑-๕.๐๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับมากท่ีสุด 

   คาเฉลี่ยระหวาง  ๓.๔๑-๔.๒๐ หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับมาก 

   คาเฉลี่ยระหวาง  ๒.๖๑-๓.๔๐ หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับปานกลาง 

   คาเฉลี่ยระหวาง  ๑.๘๑-๒.๖๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับนอย 

   คาเฉลี่ยระหวาง  ๑.๐๐-๑.๘๐  หมายถึง  มีบทบาท อยูในระดับนอยท่ีสุด  

  ๓) วิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปน

ผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน จําแนกตาม อายุ ตําแหนง และการศึกษาทางธรรม 

ใชสถิติทดสอบคาที (Independent t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way 

ANOVA) 

 ๒. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ๑) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก  แนวทางการสัมภาษณ 

(Interview Guide) เพ่ือสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือเก็บรวมขอมูลแบบ

เจาะลึกเสริมผลการวิจัยท่ีไดจากเชิงปริมาณ 

  ๒) การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

  การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณ มีข้ันตอน

ดังนี้ 
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   ๒.๑) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเก่ียวของและกรอบแนวคิดใน

การวิจัยเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆ ท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาค

กลางตอนบน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณ 

   ๒.๒) ขอมูลท่ีไดมาจากข้ันตอนท่ี ๑ มาเปนประเด็นคําถามแบบสัมภาษณ และ

นําเสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

   ๒.๓) ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของท่ีปรึกษาโครงการวิจัยแลว

นําไปเก็บขอมูล 

  ๓)  การเก็บรวมรวมขอมูล 

   ๓.๑) นําหนังสือจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ขอนแกน ถึงผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ 

   ๓.๒) สรางความสัมพันธกับผูใหขอมูลหลัก และกลุมเปาหมายพบปะพูดคุยเพ่ือ

สรางความคุนเคย และแจงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   ๓.๓) กําหนดนัดหมายวันเวลาท่ีจะดําเนินการสัมภาษณท่ีแนนอน เพ่ือให

กลุมเปาหมายไดเตรียมตัวและเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการเก็บรวบรวมขอมูล 

   ๓.๔) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกับกลุมเปาหมายท่ีเปน

ผูใหขอมูลหลัก และบุคคลอ่ืนๆ โดยใชวิธีการบันทึกเทป จดบันทึก และการสนทนากับกลุมเปาหมาย 

  ๔)  การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณโดยใช การแปรความ การตีความ 

(Interpretation) และนําเสนอขอมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบาย

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบน  

ผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 ๑.  การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๑)  และรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ และปานกลาง ๔ 

ขอ คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X = ๓.๐๐) 

ตามดวย ดานการเผยแผศาสนธรรม ( X = ๒.๙๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยปฏิบัติต่ําสุดคือ ดานการ

พัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การศึกษาสงเคราะห  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๘) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๘ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆนําเด็กท่ีขาดแคลนทุน
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ทรัพยตามชนบทเขามาบวชเพ่ือเรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ พระสงฆ

การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป ( X = ๓.๔๗) ตาม

ดวย พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ( X = ๓.๓๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแกโรงเรียน ( X = ๒.๗๔) 

  ๑.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

สาธารณสงเคราะห โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก 

๕ ขอ ปานกลาง ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆอํานวยความสะดวกแกประชาชน

ในการบําเพ็ญกุศลตามประเพณีทองถ่ิน ( X = ๔.๑๙) รองลงมาคือ พระสงฆการชวยเหลือทาง

ราชการจัดกิจกรรมปองกันและรักษาผูติดยาเสพติด ( X = ๓.๗๖) ตามดวย พระสงฆใหชาวบานไดยืม

สิ่งของตาง ๆ ภายในวัด เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการทําบุญ หรืองานสาธารณ

ตาง ๆ ( X = ๓.๖๙) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเปนผูนําในการสรางสาธารณประโยชนใหกับ

ชุมชน ( X = ๒.๖๒) 

  ๑.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

เผยแผศาสนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๓) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับ

มาก ๒ ขอ ปานกลาง ๖ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆแสดงพระ

ธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและในชุมชนตาง ๆ ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ พระสงฆจัดใหมี

พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด ( X = ๓.๔๒) ตามดวย พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานี

วิทยุและโทรทัศนในบางโอกาส ( X = ๓.๒๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆมอบหนังสือธรรมะ

ใหแกองคกรตาง ๆ ( X = ๒.๑๓) 

  ๑.๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๑) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๑ ขอ ปานกลาง ๗ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆให

คําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ พระสงฆให

ความรูแกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ( X = ๓.๓๐) ตามดวย 

พระสงฆสงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและหวงแหนในมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของบรรพชน ( X = ๓.๒๒) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆใชสถานท่ีของวัดจัด

แสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ( X = ๒.๔๕) 

  ๑.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

พัฒนาจิตใจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๖๗) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก 

๑ ขอ ปานกลาง ๔ ขอ และนอย ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆจัดกิจกรรมการ

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ( X = ๓.๖๖) รองลงมาคือ 
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พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา ( X = ๒.๙๔) ตามดวย พระสงฆเทศนาสั่งสอนให

ชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต ( X = ๒.๘๐) สวน

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา ( X = ๒.๒๒) 

             ๒. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเข็มแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๓. ขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  พบวา 

  ๑) ดานการศึกษาสงเคราะห พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝง

คุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพ่ือ

เปนแหลงเผยแผพุทธรรมและจริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและ

ดําเนินการอบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

  ๒) ดานการสาธารณสงเคราะห พระสงฆควรอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน

การใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

  ๓) ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุ

และโทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน และจัดมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาทางดาน

จิตใจใหกับองคกรและจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

  ๔) ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรสนับสนุนการจัดทําบุญตาม

ประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถ

ปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง เพราะเกิดจากการปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทําให

ชาวบานไมเขาใจข้ันตอนและขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 

  ๕) ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองาน

ประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 

 ๔. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

  ๑) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการศึกษาสงเคราะห 



๙๙ 

  พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

แกเด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการจัดระบบของพระสงฆยังไม

เปนระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ี

เปนเอกภาพในการดําเนินการใหพราสงฆมีบทบาทและใหพระสงฆฝกและเรียนรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแกพุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และสิ่งท่ีสําคัญพระสงฆควรสงเสริมใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ีตองการเผยแพรพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง เพราะสวนมากทําเพ่ือ ลาภ ยศ  อํานาจ ท่ีตนจะไดรับ แตถาหากวาพระสงฆท่ีสิ่งเหลานี้

ดวยจิตวิญญาณของผูท่ีมีจิตใจท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางแทจริงแลว สิ่งเหลานี้จะเปนท่ีชวยในการเปนแบบอยางท่ีแทจริงใหกับพุทธศาสนิกชน และ

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  

  ๒) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสาธารณสงเคราะห ถาพระสงฆจัดการ

และอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแก

บุคคลหมูมาก สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห

ไดนั้น พระสงฆตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ ดังนั้นแลว ถาการปกครองของคณะสงฆสามารถจัด

ระเบียบในการอบรมและวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนในการเผยแผ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี และมีวิธีการในการเผยแผท่ีถูกตอง เพราะสาธารณ

สงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะเนื่องจากวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม พระสงฆมีความแตกตาง

กัน และการบริหารจัดการจะแตกตางกัน จะเห็นไดวาวัดท่ีสงเสริมสาธารณสงเคราะหใหกับบุคคลอ่ืน 

ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ วัดเหลานั้นจะเปนวัดท่ีมีการพัฒนาไดเปน

อยางดี แตถาหากวาวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนในการดําเนินการ วัด

เหลานั้นจะไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนแตอยางไร ดังนั้น หากมหาเถรสมาคมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมี

ความสามารถในการดําเนินการการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง จะเปนประโยชนแกการบริหารจัดการ

พระสงฆไดเปนอยางดีและเปนระบบแบบแผนท่ีชัดเจน  

  ๓) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆมีบทบาทใน

การแสดงหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางมาก แตแทท่ีจริงแลว

พระสงฆสวนมากรูซ้ึงถึงหลักธรรมไมเปนจริง บางครั้งเปนการพูดโดยไมมีหลักพุทธศาสนาท่ีแทจริงมา

เผยแผแกพุทธศาสนิกชน หากสามารถมีวิธีการในการอบรมใหแกพระสงฆ ท่ีบวชเขามาใน

พระพุทธศาสนาไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง 



๑๐๐ 

จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก ดังนั้น พระสงฆตองสรางเกณฑมาตรฐานใหเปน

รูปธรรมอยางแทจริง สวนมากแลว พระสงฆไมมีหลักการในการวางแผนท่ีถูกตอง ยังเปนแคเปลือก

นอกยังไมถึงแกนแทของ วิธีการ และแนวทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง ระบบอุปถัมภ ยังฝงลึกในวงการ

คณะสงฆ จึงทําใหการบริหารจัดการท่ีสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงยังคงตองมีการ

ปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะถาหากไมมีพระสงฆผูท่ีมีความรูความสามารถจริงในพระพุทธศาสนาแลว 

ก็จะเปนปญหาตอไปในอนาคตขางหนา ถาหากวาการดําเนินการแกไขชัดเจน การเผยแผศาสนธรรม

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะชัดเจนและสามารถพุทธศาสนิกชนเขาใจไดอยางแทจริงและ

สามารถพัฒนาพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยาง

แทจริง 

  ๔)แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรเพ่ิม

การสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณี

ตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง พระสงฆควรจัดโครงการท่ีเก่ียวของ

กับการจัดอบรมใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในข้ันตอนตางๆ ทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง 

และควรมีการเชิญชวนญาติโยมทําวัตรสวดมนตในทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ ท่ัว

ประเทศ สิ่งเหลานี้จะเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสุขทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนกับพุทธศาสนิกชนไดเปนอยาง

ดี หรือถาหากวาสังคมท่ีเปลี่ยนไปการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนไดอยาง

แทจริงควรจัดใหเหมาะกับสถานการท่ีเปลี่ยนไป คือ เวลาท่ีพุทธศานิกชนสะดวก คือ ในชวงวันศุกร

ตอนเย็น และวันเสาร อาทิตย เปนตน ถาหากวาจัดใหมีพิธีกรรมการทําวัตรสวดมนต จัดปฏิบัติธรรม

แบบนี้เปนประจําทุกวัดท่ัวไปประเทศจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาได

อยางแทจริง และพุทธศาสนิกชนจะมีความเขาใจท่ีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองและ

สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนไดเปนอยางดี 

  ๕) แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยาย

ธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา 

เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไข

ปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี  หลักการท่ีกลาวมานี้มีทุกท่ีท่ีเปนวัด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนยัง

ไมเขาใจในหลักคําสอนท่ีถูกตอง ดังนั้นการพัฒนาทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆตองมี

วิธีการสั่งสอนเปนแบบเดียวกัน ตัวอยางเชน พระสงฆ ๑๐ วัด มีวิธีการสั่งสอน ๑๐ วิธี ท้ังนี้ท้ังนั้น 

๑๐ วิธี พระสงฆสวนมากไมเขาใจในหลักการท่ีแทจริง ดังนั้นถาสามารถเขาใจในขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 



๑๐๑ 

ควรมีการจัดระเบียบใหเปนแบบเดียวกัน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไมสับสนในการพัฒนาทางดานจิตใจ 

ถาหากเปนไปไดควรยึดหลักแกนแทของพระพุทธเจาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมการพัฒนา

ทางดานจิตใจใหกับพระสงฆ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัย พบวา การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา การเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆยังไมมีความชัดเจนในการบริหารจัดการท้ังนี้การดําเนินการยังขาดความเขาใจท่ีชัดเจน 

แบบแผนในการดําเนินการยังไมมีความชัดเจน และไมมีหลักการและขอปฏิบัติดําเนินการท่ีแนนอน 

ใกลเคียงกับงานวิจัยของ จิตนา จาบุญ ไดทําการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลตอภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ พบวา 

๑) ความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตอภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน

ตําบล โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปนรายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานบุคลิกภาพ รองลงมาคือ ดานมุษยสัมพันธ ดาน

ทักษะความรูความสามารถในการบริหารงาน ดานความเปนผูนํา และดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ผล

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลตอภาวะผูนําของนายกองคการ

บริหารสวนตําบลจําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนงแตกตางกัน พบวา โดยรวมและรายดานมี

ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ และ ๓) ขอเสนอแนะของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลตอภาวะผูนํา เห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลควร เปนผูนําทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ใหความไววางใจตอผูใตบังคับบัญชาทุกระดับ มีการกําหนดวิสัยทัศนให

ชัดเจน ปฏิบัติงานอยางเปดเผยตรวจสอบได ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาอยางจริงใจ ยึดหลักศาสนาใน

การปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และสรางทีมงานท่ีม่ันคงในการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยไดแนวทางในการพัฒนาท่ีใชเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงปฏิบัติการ 

และใชในการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้ 

 ๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  ๑.๑ พระสงฆควรมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการศึกษาคนควา

ของประชาชนในชุมชนและพัฒนาทางดานจิตวิญญาณใหดีข้ึนกับเยาวชน 

  ๑.๒. พระสงฆควรเปนวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูรอน อยางจริงจังเพ่ือเปนการ

เผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเขาถึงประชาชนไดอยางแทจริง   



๑๐๒ 

  ๑.๓ พระสงฆใหคําปรึกษาท้ังปญหาดานจิตใจและปญหาการดําเนินชีวิตใหแก

ชาวบาน เพ่ือชวยพัฒนาทางดานจิตใจของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 

  ๑.๔ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา เพ่ือเปนการ

ขัดเกลากิเลสและสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนภายในจิตใจของประชาชน 

 ๒. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

  ๒.๑ พระสงฆควรจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมภายในวัด ใหเปนระบบและจัดการอยางมี

ระบบและแบบแผนสูการเผยแผท่ียั่งยืนตอไป 

  ๒.๒ พระสงฆควรใชสถานท่ีของวัดจัดแสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ

เชิญชวนญาติโยมเขาวัดปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

  ๒.๓ พระสงฆควรเปนวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนในวันพระหรือวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา เพ่ือเผยแผหลักธรรมใหกับนักเรียนใหเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาก

ยิ่งข้ึน 
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๑๐๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน ของการเสริมสรางความ

เขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  

  

การมีสวนรวมดานการศึกษาสงเคราะห  

 พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพ่ือเปนแหลงเผยแผพุทธรรมและจริยธรรม

แกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและดําเนินการอบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

 

การมีสวนรวมดานการสาธารณสงเคราะห 

 พระสงฆจัดการอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและ

ใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงการ

อนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

การมีสวนรวมดานการเผยแผศาสนธรรม 

 พระสงฆจัดกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน และ

จัดมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาทางดานจิตใจใหกับองคกรและจัด

กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

การมีสวนรวมดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 พระสงฆสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธี

หรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง เพราะเกิดจากการ

ปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทําใหชาวบานไมเขาใจข้ันตอนและขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 

การมีสวนรวมดานการพัฒนาจิตใจ 

พระสงฆดําเนินการจัดการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและ

เทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต 

และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมี

คุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 

 



๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว  

และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค กิจกรรมที่วางแผนไว  

และกิจกรรมที่ไดดําเนินการมาและผลที่ไดรับของโครงการ 

 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ดาน

การศึกษา

สงเคราะห 

พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนน

การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกเด็ก

และเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้ง

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย

เพ่ือเปนแหลงเผยแผพุทธรรมและ

จริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนย

อบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและ

ดําเนินการอบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

ขอท่ี ๑ ๒ ๓ พระสงฆสวนใหญจะสามารถ

พัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนน

ก า ร ป ลู ก ฝ ง คุ ณ ธ ร ร ม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

จ ะ เ ป น ก า ร พั ฒ น า

ประเทศชาติไดอยางแทจริง 

มีการปฏิบัติท่ีเปนเอกภาพ

ในการดําเนินการใหพระสงฆ

มีบทบาทและใหพระสงฆฝก

และเรียนรู ในการปฏิบัติ ท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแก

พุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และ

สิ่งท่ีสําคัญสงเสริมใหมีการ

จั ด ตั้ ง โ ร ง เ รี ย น

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ี

ต อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร

พระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

เป นสิ่ ง ท่ี ช วยในการเป น

แบบอยางท่ีแทจริ งให กับ

พุทธศาสนิกชน และสามารถ

นํ า ห ลั ก ธ ร ร ม ท า ง

พระพุทธศาสนาไปใช ใน

ชี วิ ตประจํ า วั น ได อย า ง

แทจริง  

 



๑๐๗ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ดานการสา

ธารณ

สงเคราะห 

พระสงฆจัดการอํานวยความสะดวก

แกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ี

บําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแก

ชาวบานในการประกอบอาชีพโดย

ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

รวมถึงการอนุเคราะหพระสงฆในอยู

ในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

ขอท่ี ๑ ๒ ๓ พระสงฆจัดการและอํานวย

ความสะดวกแกประชาชนใน

การใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญ

กุ ศล  สิ่ ง ท่ี ส ร า ง รู ปแบบ

ปฏิบัติท่ีทําใหพระสงฆมีจิต

วิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณ

สงเคราะหเปนประโยชนใน

การเผยแผ หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาไดเปนอยาง

ดี และมีวิธีการในการเผยแผ

ท่ี ถูกตอง เพราะสาธารณ

สงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ 

ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มี

การบริหารจัดการท่ี เปน

ระบบ  

ดานการเผย

แผศาสน

ธรรม 

พระสงฆจัดกิจกรรมแสดงพระธรรม

เทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน

เพ่ิมมากข้ึน และจัดมอบหนังสือ

ธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชใน

การพัฒนาทางด านจิ ตใจให กับ

องคกรและจัดกิจกรรมในวันสําคัญ

ทางพระพุทธศาสนา 

ขอท่ี ๑ ๒ ๓ พระสงฆ มีบทบาทในการ

แสดงหลักธรรมคําสั่งสอน

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ าเปนอยางมาก มี

วิธีการในการอบรมใหแก

พระสงฆ ท่ี บวชเข ามาใน

พระพุทธศาสนาไดเขาใจใน

หลักธรรมคําสั่งสอนขององค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ไดอยางแทจริง โดยการสราง

เกณฑ มาตรฐานให เป น

รูปธรรมอยางแทจริง  

ดานการ

สงเสริม

พระสงฆสนับสนุนการจัดทําบุญตาม

ประ เพณีและให คํ าปรึ กษาแก

ขอท่ี ๑ ๒ ๓ พระสงฆเพ่ิมการสนับสนุน

การจัดทําบุญตามประเพณี



๑๐๘ 

กิจกรรม ผลท่ีไดรับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค 
โดยทําให 

ศิลปวัฒนธร

รม 

ช า ว บ า น เ ก่ี ย ว กั บ บุ ญ พิ ธี ห รื อ

ประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบาน

สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได

ถูกตอง เพราะเกิดจากการปฏิบัติ

ทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทํา

ใหชาวบานไมเขาใจข้ันตอนและขอ

ปฏิบัติท่ีถูกตอง 

และใหคําปรึกษาแกชาวบาน

เก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณี

ต า ง  ๆ  จั ด โ ค ร ง ก า ร ท่ี

เก่ียวของกับการจัดอบรมให

พุทธศาสนิกชนไดเขาใจใน

ข้ั นตอนต า งๆ  ทา งด าน

พระพุทธศาสนาไดอย าง

ถูกตอง มีการเชิญชวนญาติ

โยมทําวัตรสวดมนตในทุกวัน

พระ และจัดปฏิบัติธรรมใน

ทุกวันพระ ท่ัวประเทศ   

ดานการ

พัฒนาจิตใจ 

พระสงฆดําเนินการจัดการบรรยาย

ธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองาน

ประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่ง

สอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรม

ปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา 

เปนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการ

ดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหา

ตางๆไดอยางถูกวิธี 

ขอท่ี ๑ ๒ ๓ พระสงฆจัดใหมีการบรรยาย

ธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองาน

ประเพณี ในหมู บ านและ

เทศนาสั่งสอนใหชาวบาน

เขาใจหลักธรรมและสามารถ

นํ า ไปประยุ กต ใช ให เ กิ ด

ประโยชนดําเนินชีวิต และ

จัดอบรมปฏิบัติธรรมตาม

ตามสถานศึกษา เปนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

ใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรม

ในการดํ า เ นิ น ชี วิ ต แล ะ

สามารถแกไขปญหาตางๆได

อยางถูกวิธี  การจัดระเบียบ

ใหเปนแบบเดียวกัน  

 

 

 



๑๐๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

แบบสอบถาม 

เรื่อง  บทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบน 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐานบางประการของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย √ลงใน (   ) ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานเพียงคําตอบเดียว 

 ๑. เพศ  

  (   ) ๑. ชาย (   ) ๒. หญิง 

 ๑. อายุ 

  (   ) ๑. ๒๐-๓๐  ป (   ) ๒. ๓๑-๔๐ ป  (   ) ๓. ๔๑-๕๐ ป 

  (   ) ๔. ๕๑-๖๐  ป  (   ) ๕. ๖๑ ป ข้ึนไป 

 ๒. ระดับการศึกษา 

  (   ) ๑. ประถมศึกษา (   ) ๒.  มัธยมศึกษา (   ) ๓.  อนุปริญญา / ปวส. 

  (   ) ๔. ปริญญาตรี (   ) ๕.  ปริญญาโท (   ) ๖. ปริญญาเอก 

 ๔. อาชีพ 

  (   ) ๑. เกษตรกรรม (   ) ๒.  รับราชการ 

  (   ) ๓. คาขาย (   ) ๔.  ธุรกิจสวนตัว 

 ๕. รายไดตอเดือน 

  (   ) ๑. ต่ํากวา ๕,๐๐๐ (   ) ๒. ๕,๐๐๑-๑๐,๐๐๐  

  (   ) ๓. ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ (   ) ๔. ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป 

 

 

  

 

 



๑๑๑ 

ตอนท่ี ๒  บทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนใน

เขตภาคกลางตอนบน 

คําช้ีแจง 

 โปรดอานขอความแตละขอใหเขาใจ แลวพิจารณาออกความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทท้ัง ๕ 

ดาน ท่ีทานคิดวามีบทบาทในระดับใด แลวกาเครื่องหมาย / ลงท่ีเดี่ยวในแตละขอ ท่ีตรงกับความรูสึก

ของทานตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

  ๕ หมายถึง  ระดับของบทบาท มากท่ีสุด 

  ๔ หมายถึง  ระดับของบทบาท มาก 

  ๓ หมายถึง  ระดับของบทบาท ปานกลาง 

  ๒ หมายถึง  ระดับของบทบาท นอย 

  ๑ หมายถึง  ระดับของบทบาท นอยท่ีสุด 

 

 

การเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน 

ระดับบทบาท 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ดานการศึกษาสงเคราะห 

๑. พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 

     

๒. พระสงฆสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัน

อาทิตยเพ่ือเปนแหลงเผยแผพุทธธรรมและจริยธรรมแก

เยาวชน 

     

๓. พระสงฆรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัด      

๔. พระสงฆดําเนินการอบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรม 

     

๕. พระสงฆ การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาด

แคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป 

     

๖. พระสงฆการจัดตั้งกองทุนสงเคราะหเพ่ือใชในการศึกษา

สงเคราะหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย 

     

๗. พระสงฆนําเด็กท่ีขาดแคลนทุนทรัพยตามชนบทเขามาบวช

เพ่ือเรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม 

     

๘. พระสงฆบริจาคทุนทรัพยสวนตัวเพ่ือการศึกษาแกเด็กท่ัวไป      



๑๑๒ 

 

การเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน 

ระดับบทบาท 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

ท้ังในโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

๙. พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแก

โรงเรียน 

     

๑๐. พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน      

ดานการสาธารณสงเคราะห 

๑. พระสงฆอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปน

สถานท่ีบําเพ็ญกุศล 

     

๒. พระสงฆบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูยากไร      

๓. พระสงฆใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดย

ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

     

๔. พระสงฆใหการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและ

ขาดแคลนปจจัย ๔ 

     

๕. พระสงฆชักชวนญาติโยมรวมบริจาคทรัพยเพ่ือการสาธารณ

สงเคราะห 

     

๖.พระสงฆ อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการบําเพ็ญกุศล

ตามประเพณีทองถ่ิน 

     

๗. พระสงฆใหชาวบานไดยืมสิ่งของตาง ๆ ภายในวัด เชน โตะ 

เกาอ้ี ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการทําบุญ หรืองานสา

ธารณตาง ๆ  

     

๘. พระสงฆการชวยเหลือทางราชการจัดกิจกรรมปองกันและ

รักษาผูติดยาเสพติด 

     

๙. พระสงฆจัดตั้งหองสมุดภายในบริเวณวัดสําหรับใหประชาชน

ท่ัวไปไดศึกษาคนควา 

     

๑๐.พระสงฆเปนผูนําในการสรางสาธารณประโยชนใหกับชุมชน      

ดานการเผยแผศาสนธรรม 

๑. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและ

ในชุมชนตาง ๆ 

     

๒. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศนใน      



๑๑๓ 

 

การเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน 

ระดับบทบาท 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

บางโอกาส 

๓. พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาของทานนอกจากจะแนะนํา

ขอธรรมะสําหรับการดําเนินชีวิตแลวยังสอนอุบายทําใหใจ

สงบ 

     

๔.พระสงฆมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ       

๕. พระสงฆจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธ ศาสนา      

๖. พระสงฆจัดใหมีพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด      

๗. พระสงฆจัดโครงการเขาคายปฏิบัติธรรมตามโรงเรียน      

๘. พระสงฆจัดใหมีการฝกอบรมพระภิกษุ สามเณร ใหเปนพระ

นักเทศนเพ่ือท่ีจะไดเผยแผศาสนธรรม 

     

๙. พระสงฆจัดตั้งศูนยปฏิบัติธรรมภายในวัด      

๑๐. พระสงฆการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือ

แนะนําสั่งสอนประชาชนเปนคนดี 

     

ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

๑. พระสงฆสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณี      

๒. พระสงฆให คําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือ

ประเพณีตาง ๆ  

     

๓. พระสงฆใหความรูแกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของ

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 

     

๔. พระสงฆสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดานการสงเสริมภูมิ

ปญญาในทองถ่ิน 

     

๕. พระสงฆใหคําแนะนําเก่ียวกับการประยุกตวัฒนธรรมประเพณี

ท่ีเห็นวาเหมาะสมกับการปฏิบัติในสถานการณปจจุบัน 

     

๖. พระสงฆสนับสนุนการจัดประกวดศิลปะพ้ืนบาน เชน โปงลาง 

ผญา สรภัญญะ เปนตน 

     

๗. พระสงฆสงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญ

ของศิลปวัฒนธรรมและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ของบรรพชน 

     



๑๑๔ 

 

การเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน 

ระดับบทบาท 

มาก 

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย 

ท่ีสุด 

 

๘. พระสงฆเขารวมโครงการท่ีเก่ียวกับศิลป วัฒนธรรมท่ีทาง

บานเมืองหือชุมชนจัดข้ึนทุกครั้ง 

     

๙. พระสงฆการใชสถานท่ีของวัดจัดแสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรม 

     

๑๐. พระสงฆ มีความสนใจในการแสวงหาความรู ในดาน

ศิลปวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชาติ 

     

ดานการพัฒนาจิตใจ 

๑. พระสงฆจัดกิจกรรมใหญาติโยมรักษาศีลอุโบสถทุกวันพระ

ในชวงระยะเวลาเขาพรรษา 

     

๒. พระสงฆจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของ

ชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ 

     

๓. พระสงฆการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณีใน

หมูบาน 

     

๔. พระสงฆเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและ

สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต 

     

๕. พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา 

๖.พระสงฆ เปนวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูรอน      

๗. พระสงฆเปนวิทยากรบรรยายตามโรงเรียนในวันพระหรือวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

     

๘. พระสงฆใหคําปรึกษาท้ังปญหาดานจิตใจและปญหาการ

ดําเนินชีวิตใหแกชาวบาน 

     

๙. พระสงฆการจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนเขา

วัดเพ่ือศึกษาและปฏิบัติธรรม 

     

๑๐. พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปน

ประจํา 

     

 

 
ขอขอบคุณทุกทานท่ีกรุณาสละเวลาตอบปญหาการวิจัยจนแลวเสร็จ 



๑๑๕ 

 

แบบสัมภาษณ 

เรื่อง  บทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนํา 

ตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 

ตอนท่ี ๑  

 ชื่อผูใหสัมภาษณ................................................................................................................ 

 อาชีพผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................... 

 ท่ีอยูผูใหสัมภาษณ.......................................................................................................... 

 วันเดือนป ท่ีใหสัมภาษณ............................................................................................. 

 

 คําช้ีแจง โปรดอานขอความแตละขอใหเขาใจ แลวพิจารณาออกความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทท้ัง ๕ 

ดาน ท่ีตรงกับความรูสึกของทานตามความเปนจริง  

๑. ดานการศึกษาสงเคราะห 

 ทานมีขอเสนอแนะอยางไร................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

๒. ดานการสาธารณสงเคราะห 

 ทานมีขอเสนอแนะอยางไร................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 



๑๑๖ 

๓. ดานการเผยแผศาสนธรรม 

 ทานมีขอเสนอแนะอยางไร................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

๔. ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

  ทานมีขอเสนอแนะอยางไร....................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

๕ ดานการพัฒนาจิตใจ 

  ทานมีขอเสนอแนะอยางไร....................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รูปแบบการจัดทํารายงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

โครงการวิจัยเร่ือง 

การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆที่เปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

    ๑. เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๓. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 

ขอบเขตการวิจัย   

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 

 ๑. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดเขตพ้ืนท่ีเฉพาะ วัด ชุมชน ท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน 

 ๒. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

   ๒.๑ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ไดแก จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี และ

ชัยนาท ประชากร จํานวนท้ังหมด ๔,๖๐๘,๔๐๕ คน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, ๒๕๕๘) 

   ๒.๒ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภาค

กลางตอนบน กําหนดจากสูตร โดยใชตารางเครซ่ีและมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. Morgan) 

อางถึงใน ทิพยา กิจวิจารณ (๒๕๕๙) ไดกลุมอยางจํานวน ๔๐๐ คน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 

 ๑. ไดทราบถึงบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๒. ไดทราบถึงเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 
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 ๓. ไดทราบถึงขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนา 

 ๔. ไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 

แนวทางในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ใน

เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

๑. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการศึกษาสงเคราะห 

พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการจัดระบบของพระสงฆยังไมเปน

ระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ี

เปนเอกภาพในการดําเนินการใหพระสงฆมีบทบาทและใหพระสงฆฝกและเรียนรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแกพุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และสิ่งท่ีสําคัญพระสงฆควรสงเสริมใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ีตองการเผยแพรพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง เพราะสวนมากทําเพ่ือ ลาภ ยศ  อํานาจ ท่ีตนจะไดรับ แตถาหากวาพระสงฆท่ีสิ่งเหลานี้

ดวยจิตวิญญาณของผูท่ีมีจิตใจท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางแทจริงแลว สิ่งเหลานี้จะเปนท่ีชวยในการเปนแบบอยางท่ีแทจริงใหกับพุทธศาสนิกชน และ

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  

๒. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสาธารณสงเคราะห ถาพระสงฆจัดการและ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแก

บุคคลหมูมาก สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห

ไดนั้น พระสงฆตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ ดังนั้นแลว ถาการปกครองของคณะสงฆสามารถจัด

ระเบียบในการอบรมและวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนในการเผยแผ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี และมีวิธีการในการเผยแผท่ีถูกตอง เพราะสาธารณ

สงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะเนื่องจากวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม พระสงฆมีความแตกตาง

กัน และการบริหารจัดการจะแตกตางกัน จะเห็นไดวาวัดท่ีสงเสริมสาธารณสงเคราะหใหกับบุคคลอ่ืน 

ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ วัดเหลานั้นจะเปนวัดท่ีมีการพัฒนาไดเปน
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อยางดี แตถาหากวาวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนในการดําเนินการ วัด

เหลานั้นจะไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนแตอยางไร ดังนั้น หากมหาเถรสมาคมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมี

ความสามารถในการดําเนินการการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง จะเปนประโยชนแกการบริหารจัดการ

พระสงฆไดเปนอยางดีและเปนระบบแบบแผนท่ีชัดเจน  

๓. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆมีบทบาทในการ

แสดงหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางมาก แตแทท่ีจริงแลว

พระสงฆสวนมากรูซ้ึงถึงหลักธรรมไมเปนจริง บางครั้งเปนการพูดโดยไมมีหลักพุทธศาสนาท่ีแทจริงมา

เผยแผแกพุทธศาสนิกชน หากสามารถมีวิธีการในการอบรมใหแกพระสงฆ ท่ีบวชเขามาใน

พระพุทธศาสนาไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง 

จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก ดังนั้น พระสงฆตองสรางเกณฑมาตรฐานใหเปน

รูปธรรมอยางแทจริง สวนมากแลว พระสงฆไมมีหลักการในการวางแผนท่ีถูกตอง ยังเปนแคเปลือก

นอกยังไมถึงแกนแทของ วิธีการ และแนวทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง ระบบอุปถัมภ ยังฝงลึกในวงการ

คณะสงฆ จึงทําใหการบริหารจัดการท่ีสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงยังคงตองมีการ

ปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะถาหากไมมีพระสงฆผูท่ีมีความรูความสามารถจริงในพระพุทธศาสนาแลว 

ก็จะเปนปญหาตอไปในอนาคตขางหนา ถาหากวาการดําเนินการแกไขชัดเจน การเผยแผศาสนธรรม

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะชัดเจนและสามารถพุทธศาสนิกชนเขาใจไดอยางแทจริงและ

สามารถพัฒนาพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยาง

แทจริง 

๔. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรเพ่ิมการ

สนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ 

เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง พระสงฆควรจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดอบรมใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในข้ันตอนตางๆ ทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง และควร

มีการเชิญชวนญาติโยมทําวัตรสวดมนตในทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ ท่ัวประเทศ สิ่ง

เหลานี้จะเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสุขทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนกับพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี หรือถา

หากวาสังคมท่ีเปลี่ยนไปการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนไดอยางแทจริงควร

จัดใหเหมาะกับสถานการท่ีเปลี่ยนไป คือ เวลาท่ีพุทธศานิกชนสะดวก คือ ในชวงวันศุกรตอนเย็น และ

วันเสาร อาทิตย เปนตน ถาหากวาจัดใหมีพิธีกรรมการทําวัตรสวดมนต จัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เปน

ประจําทุกวัดท่ัวไปประเทศจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง 
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และพุทธศาสนิกชนจะมีความเขาใจท่ีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนไดเปนอยางดี  

๕. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือ

มีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆ

ไดอยางถูกวิธี  หลักการท่ีกลาวมานี้มีทุกท่ีท่ีเปนวัด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนยังไมเขาใจใน

หลักคําสอนท่ีถูกตอง ดังนั้นการพัฒนาทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆตองมีวิธีการสั่งสอน

เปนแบบเดียวกัน ตัวอยางเชน พระสงฆ ๑๐ วัด มีวิธีการสั่งสอน ๑๐ วิธี ท้ังนี้ท้ังนั้น ๑๐ วิธี พระสงฆ

สวนมากไมเขาใจในหลักการท่ีแทจริง ดังนั้นถาสามารถเขาใจในขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ควรมีการจัด

ระเบียบใหเปนแบบเดียวกัน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไมสับสนในการพัฒนาทางดานจิตใจ ถาหาก

เปนไปไดควรยึดหลักแกนแทของพระพุทธเจาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมการพัฒนาทางดาน

จิตใจใหกับพระสงฆ 

 

ผลสําเร็จและความคุมคาของการวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๖ เดือนท่ี ๑ 

  ๑. ไดขอมูลพ้ืนฐานและขอมูลความรูเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆ 

  ๒. ไดแนวคิด องคความรู และสาระสําคัญของแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสราง

ความเขมแข็งของพระสงฆ (โดยภาพรวม) 

  ๓. ไดแนวคิดกระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม 

  ๔. ไดแนวทางการเรียนรูและการปฏิบัติเพ่ือการการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

  ๕. รายงานความกาวหนา 

 ๖ เดือนท่ี ๒ 

  ๑. ไดทราบถึงแนวทางจัดการวางแผนการแจกแบบสอบถามของการเสริมสราง

ความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศ

ไทย ท้ัง ๒๐ แหง 



๑๒๒ 

   ๒. ผลลัพธของความรูการเสริมสรางความเข็มแข็งของพระสงฆท่ีชวยในการพัฒนา

ชุมชน ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ใหดีข้ึนตอไป 

  ๓. เอกสาร/คูมือแสดงการเชื่อมโยงเก่ียวกับการเสริมสรางความเข็มแข.ของพระสงฆ

ในการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

  ๔. รายงานฉบับสมบูรณ 

  ๕. บทความวิจัย 

 

แผนงานของโครงการวิจัย 

 

คําถามวิจัย 
ระเบียบวิธีการ

ศึกษา 
กิจกรรม ผลคาดวาจะไดรับ ระยะเวลา 

๑.  เพ่ือศึกษา

บทบาทตอการ

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอ

การพัฒนา

ชุมชนในเขต

ภาคกลาง

ตอนบน 

  

 

  

๑. ศึกษาขอมูล

ทุติยภูมิ 

๒. สํารวจพ้ืนท่ีและ

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

๑. ศึกษาขอมูล

ปฐมภูมิ/ทุติย

ภูมิจากวัด/

องคกรท่ีเปน

กรณีศึกษา 

๒. สํารวจพ้ืนท่ี

กรณีศึกษา 

 

๑. ทราบถึงขอมูล

พ้ืนฐานรูปแบบ

การเสริมสราง

ความเขมแข็งตอ

บริบทชุมชน 

๒. ทราบถึงหลัก

ทฤษฎีสูวิธีการ

ปฏิบัติของ

พระสงฆท่ีมีการ

สรางความ

เขมแข็งใหกับ

ชุมชน (โดย

ภาพรวม) 

๖ เดือนท่ี ๑ 

๒.เพ่ือเปรียบเทียบ

บทบาทการ

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของพระสงฆท่ี

เปนผูนําตอ

การพัฒนา

๑.ศึกษาขอมูลทุติย

ภูมิจากเอกสาร

ท่ีเกียวของ 

๒.เก็บขอมูลจาก

รายละเอียดจาก

แหลงพ้ืนท่ี 

๓.การจัดประชุม

๑. แจก

แบบสอบถาม

จํานวน ๔๐๐ 

ฉบับ และ

สัมภาษณเชิง

ลึกผูมีสวน

เก่ียวของ๗ รูป/

๑. ไดทราบแนวคิด

กระบวนในการ

ดําเนินการ

วิเคราะห

ประเด็นตางๆ

ของชุม 

 ๒. มีแนวทางใน

๖ เดือนท่ี ๑ 



๑๒๓ 

คําถามวิจัย 
ระเบียบวิธีการ

ศึกษา 
กิจกรรม ผลคาดวาจะไดรับ ระยะเวลา 

ชุมชนในเขต

ภาคกลาง

ตอนบน 

 

กลุมยอย 

๔. การวิเคราะห

ขอมูล

กระบวนการ

สื่อสารเก่ียวกับ

ขอมูลการ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

พระสงฆ 

คน 

๒.ประชุมเพ่ือ

วิเคราะห

ประเด็นดาน

ตางๆเก่ียวกับ

บริบทชุมชน 

การพัฒนาการ

เสริมสรางความ

เข็มแข็งของ

พระสงฆ โดยทีมี

พระสงฆเปนผูมี

บทบาทสําคัญ

ในการ

ดําเนินการอยาง

เปนระบบ 

๓. เพ่ือหาแนว

ทางการ

พัฒนาการ

เสริมสราง

ความเขมแข็ง

ตามแนวทาง

พระพุทธศาสน

าของพระสงฆ

ท่ีเปนผูนําตอ

การพัฒนา

ชุมชนในเขต

ภาคกลาง

ตอนบน 

 

๑. เก็บขอมูลดวย

การสัมภาษณ 

๒. จัดประชุมกลุม

ยอยเกียวกับ

การเสริมสราง

ความเขมแข็ง

ของพระสงฆ

จากการ

วิเคราะหบริบท

ของชุมชน 

๓. การวิเคราะห

การเสริมสราง

ความเข็มแข็ง

ตอบริบทของ

ชุมชน 

๑. สรุปประเด็นท่ี

สําคัญในการ

ปรับใชการ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของ

พระสงฆตอ

บริบทชุมชน 

๒. จัดประชุมกลุม

ยอยฟงความ

คิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

ในภาพรวม 

๑. ไดแนวทางการ

พัฒนาชุมชนสู

การปฏิบัติได

อยางชัดเจน 

๒. ผลลัพธของ

ความรูจาก

การศึกษา

นําไปสูการ

พัฒนาในแหลง

พ้ืนท่ีของชุมชน

ไดอยางชัดเจน 

๖ เดือนท่ี ๒ 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

แผนงานและกิจกรรมในรอบ ๑ ป 

แผนงาน/กิจกรรม รายเดือนท่ี 

 ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ 

๑. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ/ทุติยภูมิจากวัด/องคกรท่ี

เปนกรณีศึกษา 

      

๒. การสํารวจพ้ืนท่ีกรณีศึกษา        

๓. แจกแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึกจากผู

ท่ีมีสวนเก่ียวของ 

      

๕. การจัดประชุมกลุมยอยจากผูทรงคุณวุฒิ

ผูเก่ียวของ 

      

๖. การประชุมเพ่ือสังเคราะหลักษณะการมีสวนรวม

ของพระสงฆตอชุมชน 

      

๙. สรุป วิเคราะห นําเสนอรายงานการวิจัย       

๑๐.บทความวิจัย       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

แบบสรุปโครงการวิจัย 

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

สัญญาเลขท่ี MCU RS  

ช่ือโครงการ การมีสวนรวมของพระสงฆในการจัดการแหลงโบราณคดีในสังกัดสํานักศิลปากรท่ี ๙ 

หัวหนาโครงการ  ร.ต.ดร.วสนัต ศรีสอาด 

โทร.  

ความเปนมาและความสําคัญ 

 ประเทศไทยไดรับอารยธรรมตะวันตก ชาวไทยไดพัฒนาประเทศไปสูสังคมท่ีเจริญข้ึน

กวาเดิม การพัฒนาดังกลาวก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เพราะยังมีปญหาดานการพัฒนา

บุคคล การพัฒนาชุมชน การพัฒนาประเทศจะสามารถดําเนินตอไปไดดวยปริมาณและคุณภาพ

เพียงใดนั้น ยอมจะข้ึนอยูกับลักษณะตางๆ ของประชากรในประเทศนั้นๆ ดวย ดั้งนั้น จึงจําเปนท่ี

จะตองมีการพัฒนาบุคคลใหมีสังคมและใหบุคคลเหลานั้นอยูรอดในสังคมได โดยกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา 

การพัฒนาบุคคลถือวาเปนสวนท่ีจะนําไปสูการพัฒนาสังคม เพราะสังคมปจจุบันประกอบดวย บุคคล

หลายๆ คนรวมไปถึงกลุมทางสังคมเม่ือพัฒนาใหบุคคลเหลานั้นมีคุณภาพท่ีดีก็จะเปนพลังสําคัญใน

การพัฒนาตนเอง และสังคมตอไป ในการท่ีจะชวยใหสังคมนําไปสูการพัฒนาการท่ีไดผลดีข้ึนนั้น ใน

การพัฒนาสังคมหรือพัฒนาบุคคล หลักของพระพุทธศาสนามีความสําคัญอยางยิ่งตอความคิดทางดาน

การพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลกับสังคม เพราะพระพุทธศาสนาเนนถึงการใชธรรมะท่ีสามารถ

นํามาประยุกตกับการพัฒนาสังคมไดเปนอยางดีท่ีสอนใหคนมีความเสียสละชวยเหลือตอสวนรวม มี

จิตใจท่ีเปนธรรม เปนตอน 

ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๙ ไดกลาววา พระมหากษัตริยทรงเปนพุทธมามกะ และทรงเปนอัครศา

สนนูปถัมภก๗ ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาประมาณรอยละ ๙๕ และสถาบัน

ศาสนาเปนระบบยอยของสังคมไทย ท่ีมีวัดเปนศาสนสถาน มีพระสงฆเปนศาสนบุคคลท่ีจะทําให

พระพุทธศาสนาชวยในการพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอยางสําคัญยิ่ง๘ 

 

                                                           
๗ กรมการศาสนา,รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ,

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา,๒๕๔๑),หนา ๔ 
๘ ไพบูลย เสียงกอง ,รายงานการศาสนา ประจําป ๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการ

ศาสนา,๒๕๔๒) หนา ๕๗ 



๑๒๗ 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกกลางตอนบน ประกอบไปดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดนครนายกโดยจังหวัด

ลพบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด๙ วัดและพระสงฆมีบทบาทเก่ียวของกับความเปนอยูของ

ชาวบาน ซ่ึงถือเปนวิถีชีวิตของสังคมไทยมาตลอดเปนเวลาหลายรอยป แตละหมูบานตองมีวัดประจํา

หมูบานของตนเปนศูนยกลาง ซ่ึงตางมีความรูสึกวาวัดเปนสมบัติของสวนรวมและเปนศูนยกลางหลาย

อยางของสังคมในหมูบานดังนี้๑๐ 

๑.เปนสถานท่ีอบรมสั่งสอนศีลธรรมแกประชาชน รวมท้ังใหบริการดานพิธีกรรมท่ีเก่ียวเนื่อง

ของทุกคนในระยะเวลาของการดําเนินชีวิต 

๒.เปนสถานศึกษาเลาเรียนศิลปะวิชาตางๆ ของคนในหมูบาน 

๓.เปนศูนยกลางรวบรวมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและประจําชาติ 

๔.เปนสถานพยาบาลบําบัดรักษาโรคกายและชวยคลายทุกขทางใจ 

๕.เปนศูนยกลางการนัดพบระหวางผูปกครองกับลูกบาน จะมาพบประงานราชการหรืองานท่ี

เก่ียวกับผูคนในชุมชน 

เม่ือกลาวถึงพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สัญลักษณท่ีแสดงถึงความเปนตัวแทนของ

พระพุทธศาสนานอกจากจะมีพระธรรม เปนคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ยังมีวัดและ

พระสงฆอีกความสัมพันธระหวางวัด พระสงฆกับประชาชน วัดเปนศูนยกลางท่ีรวมจิตใจของ

ประชาชน ถือเปนผูนําทางดานจิตใจของประชาชน ท่ีประชาชนใหความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา และ

ความรวมมือ โดยพระสงฆมีบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชน เปนผูนําทางดานจิตใจของชาวชุมชนในทองถ่ินนั้น เปนสิ่งยึดเหนี่ยวทางดานจิตใจและมีสวน

รวมท่ีสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินชุมชนนอกจากชวยใหเกิดความสามัคคี ความเปนระเบียบเรียบรอย 

การประพฤติศีลธรรมในสังคมหากรูจักดําเนินการใหดีแลว พระสงฆนั้นเองท่ีจะเปนผูท่ีสามารถนํา

ชุมชนไปสูความเจริญไดโดยวิถีทางท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑโดยความเคารพนับถือ และเชื่อฟงก็

เกิดความเลื่อมใสศรัทธา ไมไดเกิดจากความเกรงกลัวอํานาจ การกระทําจึงเปนไปดวยความเต็มใจ

และเต็มกําลัง ไดผลสําเร็จของงานพรอมท้ังผลทางจิตใจของผูทํางานดวย๑๑ 

แตในสังคมไทยปจจุบัน เนื่องจากสถาบันอ่ืนๆ เขามาทําหนาท่ีแทนบทบาทตางๆ ทําใหวัด

                                                           
๙ ออนไลน http://wikipedia.org/wiki/กลุมจังหวัด สือคนเม่ือ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
๑๐ มาโนช ตัณวนิชย ,  บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ,สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน,๒๕๒๙,หนา ๓๘ 
๑๑ ประยุทธ ปยุตฺโต,บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน,(สยามสมาคม,๒๕๒๗),หนา ๔๓. 

http://wikipedia.org/wiki/กลุ่ม


๑๒๘ 

และพระสงฆมีสวนชวยสังคมนอยลง เชน มีโรงเรียนทําหนาท่ีสอนกุลบุตรแทนวัด มีโรงพยาบาลรักษา

คนปวยแทนวัด มีโรงมหรสพท่ีใหความบันเทิงซ่ึงไมจํากัดฤดูกาลแทนวัด มีเครื่องจักรกลผอนแรงจน

เปนเหตุใหการพ่ึงพาอาศัยแรงเพ่ือนบานหมดความจําเปน สิ่งเหลานี้เริ่มทําใหคนหางวัดมากข้ึน๑๒ 

 จากสภาพการณและปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงเปนสิ่งท่ีนาศึกษาวาในความคิดเห็นของ

พระสงฆกับผูนําชุมชน ไดมองบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆในจังหวัดภาคกลาง

ตอนบน ในการพัฒนาชุมชนอยางไร ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรางความเขมแข็งของ

พระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย และผลการศึกษา

เรื่องนี้จะชวยใหทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน ท่ีจะ

เปนสิ่งชวยกระตุนหรือชวยใหเกิดความตระหนักในการฟนฟูบทบาทและการเสริมสรางความเขมแข็ง

ของพระสงฆดังกลาว ท่ีจะชวยใหประชาชนเกิดความศรัทธา ยึดม่ันในพระพุทธศาสนาเปนผลดีตอ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 

๑. เพ่ือศึกษาบทบาทตอการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการ

พัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

 ๓. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งตามแนวทางพระพุทธศาสนา

ของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชนในเขตภาคกลางตอนบน 

ผลการวิจัย 

  จากผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

 ๑  การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน โดยภาพรวม 

อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๑)  และรายดาน มีการปฏิบัติในระดับมาก ๑ ขอ และปานกลาง ๔ 

ขอ คือ ดานการสาธารณสงเคราะห ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ ดานการศึกษาสงเคราะห ( X = ๓.๐๐) 

ตามดวย ดานการเผยแผศาสนธรรม ( X = ๒.๙๓) สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยปฏิบัติต่ําสุดคือ ดานการ

พัฒนาจิตใจ ( X = ๒.๖๗) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ดังตอไปนี้ 
 ๑.๑ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดาน

การศึกษาสงเคราะห  โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๓.๐๘) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๒ ขอ ปานกลาง ๘ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆนําเด็กท่ีขาดแคลนทุน

                                                           
๑๒ สุทธิวงศ พงศไพบูลย,บทบาทของวัดท่ีเคยมีและพึงมีตอสังคมภาคใต,ในของดีวัดมัชฌิมา

วาส สงขาล,(สงขลา : มงคลการพิมพ,๒๕๒๒),หนา ๗๓. 



๑๒๙ 

ทรัพยตามชนบทเขามาบวชเพ่ือเรียนตอในโรงเรียนปริยัติธรรม ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ พระสงฆ

การมอบทุนการศึกษาใหแกเด็กท่ีเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพยเปนประจําทุกป ( X = ๓.๔๗) ตาม

ดวย พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ( X = ๓.๓๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 

พระสงฆมอบอุปกรณท่ีใชในการเรียนและการกีฬาแกโรงเรียน ( X = ๒.๗๔) 

  ๑.๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการสา

ธารณสงเคราะห โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = ๓.๔๓) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก ๕ 

ขอ ปานกลาง ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน

การบําเพ็ญกุศลตามประเพณีทองถ่ิน ( X = ๔.๑๙) รองลงมาคือ พระสงฆการชวยเหลือทางราชการ

จัดกิจกรรมปองกันและรักษาผูติดยาเสพติด ( X = ๓.๗๖) ตามดวย พระสงฆใหชาวบานไดยืมสิ่งของ

ตาง ๆ ภายในวัด เชน โตะ เกาอ้ี ถวยชาม เสื่อ เปนตน เพ่ือใชในการทําบุญ หรืองานสาธารณตาง ๆ 

( X = ๓.๖๙) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเปนผูนําในการสรางสาธารณประโยชนใหกับชุมชน 

( X = ๒.๖๒) 

 ๑.๓ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการเผย

แผศาสนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๓) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก 

๒ ขอ ปานกลาง ๖ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆแสดงพระธรรม

เทศนาสั่งสอนชาวบานท้ังในวัดและในชุมชนตาง ๆ ( X = ๓.๗๐) รองลงมาคือ พระสงฆจัดใหมีพิธี

แสดงตนเปนพุทธมามกะในวัด ( X = ๓.๔๒) ตามดวย พระสงฆแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุ

และโทรทัศนในบางโอกาส ( X = ๓.๒๘) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆมอบหนังสือธรรมะใหแก

องคกรตาง ๆ ( X = ๒.๑๓) 

  ๑.๔ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๙๑) และรายขอมีการปฏิบัติใน

ระดับมาก ๑ ขอ ปานกลาง ๗ ขอ และนอย ๒ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆให

คําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ ( X = ๓.๔๓) รองลงมาคือ พระสงฆให

ความรูแกประชาชนเพ่ือใหรูจักคุณคาของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ( X = ๓.๓๐) ตามดวย 

พระสงฆสงเสริมใหเยาวชนในทองถ่ินไดเขาใจถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมและหวงแหนในมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของบรรพชน ( X = ๓.๒๒) สวนท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆใชสถานท่ีของวัดจัด

แสดงนิทรรศการท่ีเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ( X = ๒.๔๕) 

 ๑.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ดานการ

พัฒนาจิตใจ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = ๒.๖๗) และรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก 

๑ ขอ ปานกลาง ๔ ขอ และนอย ๕ ขอ ขอท่ีมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุดคือ พระสงฆจัดกิจกรรมการ

ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ เชน วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ( X = ๓.๖๖) รองลงมาคือ 



๑๓๐ 

พระสงฆจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามสถานศึกษา ( X = ๒.๙๔) ตามดวย พระสงฆเทศนาสั่งสอนให

ชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต ( X = ๒.๘๐) สวน

ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ พระสงฆเทศนาอบรมประชาชนในชุมชนท่ีทานอาศัยอยูเปนประจํา ( X = ๒.๒๒) 

             ๒ ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรางความเข็มแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนา

ชุมชนในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

ตอเดือน โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไมแตกตางกัน 

 ๓. ขอเสนอแนะการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย  พบวา 

๓.๑ ดานการศึกษาสงเคราะห พระสงฆรวมการจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน สงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยเพ่ือเปนแหลง

เผยแผพุทธรรมและจริยธรรมแกเยาวชนรวมจั้งตั้งศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑข้ึนในวัดและดําเนินการ

อบรมเด็กกอนเกณฑเพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 

 ๓.๒ ดานการสาธารณสงเคราะห พระสงฆควรอํานวยความสะดวกแกประชาชนในการ

ใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลและใหคําแนะนําแกชาวบานในการประกอบอาชีพโดยยึดหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา รวมถึงการอนุเคราะหพระสงฆในอยูในวัดกันดารและขาดแคลนปจจัย ๔ 

 ๓.๓ ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆควรแสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและ

โทรทัศนเพ่ิมมากข้ึน และจัดมอบหนังสือธรรมะใหแกองคกรตาง ๆ เพ่ือใชในการพัฒนาทางดานจิตใจ

ใหกับองคกรและจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๔ ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรสนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณี

และใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตาม

หลักศาสนพิธีไดถูกตอง เพราะเกิดจากการปฏิบัติทางดานศาสนพิธีท่ีไมถูกตองตองทําใหชาวบานไม

เขาใจข้ันตอนและขอปฏิบัติท่ีถูกตอง 

๓.๕ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือมีงานบุญหรืองานประเพณี

ในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการปลูกฝงคุณธรรม

จริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆไดอยางถูกวิธี 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

              แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน ใน

เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย 

๑. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการศึกษาสงเคราะห 



๑๓๑ 

พระสงฆสวนใหญจะสามารถพัฒนาจัดการศึกษาท่ีเนนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก

เด็กและเยาวชน จะเปนการพัฒนาประเทศชาติไดอยางแทจริง แตการจัดระบบของพระสงฆยังไมเปน

ระบบท่ีไดมาตรฐาน อาจเปนเพราะงบประมาณในการดําเนินการกับสิ่งเหลานี้ไมเพียงพอตอการ

ปฏิบัติงาน จึงทําใหการดําเนินงานขาดชวง และไมมีการปฏิบัติท่ีดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการปฏิบัติท่ี

เปนเอกภาพในการดําเนินการใหพราสงฆมีบทบาทและใหพระสงฆฝกและเรียนรูในการปฏิบัติท่ี

ถูกตองเพ่ือนํามาเผยแพรแกพุทธศาสนิกชนไดถูกวิธี และสิ่งท่ีสําคัญพระสงฆควรสงเสริมใหมีการ

จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โดยทําดวยจิตวิญญาณท่ีตองการเผยแพรพระพุทธศาสนา

อยางแทจริง เพราะสวนมากทําเพ่ือ ลาภ ยศ  อํานาจ ท่ีตนจะไดรับ แตถาหากวาพระสงฆท่ีสิ่งเหลานี้

ดวยจิตวิญญาณของผูท่ีมีจิตใจท่ีเผยแพรหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

อยางแทจริงแลว สิ่งเหลานี้จะเปนท่ีชวยในการเปนแบบอยางท่ีแทจริงใหกับพุทธศาสนิกชน และ

สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง  

๒. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสาธารณสงเคราะห ถาพระสงฆจัดการและ

อํานวยความสะดวกแกประชาชนในการใชวัดเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลจะเปนสิ่งท่ีเปนประโยชนแก

บุคคลหมูมาก สิ่งท่ีสรางรูปแบบปฏิบัติท่ีจะทําใหพระสงฆมีจิตวิญญาณท่ีเก่ียวกับสาธารณสงเคราะห

ไดนั้น พระสงฆตองผานการเรียนรูในดานนั้นๆ ดังนั้นแลว ถาการปกครองของคณะสงฆสามารถจัด

ระเบียบในการอบรมและวิธีการปฏิบัติท่ีถูกตองไดอยางแทจริง จะเปนประโยชนในการเผยแผ 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดเปนอยางดี และมีวิธีการในการเผยแผท่ีถูกตอง เพราะสาธารณ

สงเคราะหก็เปนสิ่งท่ีสําคัญ เพราะเนื่องจากวาทุกอยางท่ีเกิดข้ึนภายในสังคม พระสงฆมีความแตกตาง

กัน และการบริหารจัดการจะแตกตางกัน จะเห็นไดวาวัดท่ีสงเสริมสาธารณสงเคราะหใหกับบุคคลอ่ืน 

ใหความสําคัญกับทุกสิ่ง มีการบริหารจัดการท่ีเปนระบบ วัดเหลานั้นจะเปนวัดท่ีมีการพัฒนาไดเปน

อยางดี แตถาหากวาวัดท่ีมีการบริหารจัดการท่ีไมเปนระบบ ไมมีการวางแผนในการดําเนินการ วัด

เหลานั้นจะไมมีการพัฒนาท่ีดีข้ึนแตอยางไร ดังนั้น หากมหาเถรสมาคมหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของมี

ความสามารถในการดําเนินการการพัฒนาไดอยางท่ัวถึง จะเปนประโยชนแกการบริหารจัดการ

พระสงฆไดเปนอยางดีและเปนระบบแบบแผนท่ีชัดเจน  

๓. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการเผยแผศาสนธรรม พระสงฆมีบทบาทในการ

แสดงหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางมาก แตแทท่ีจริงแลว

พระสงฆสวนมากรูซ้ึงถึงหลักธรรมไมเปนจริง บางครั้งเปนการพูดโดยไมมีหลักพุทธศาสนาท่ีแทจริงมา

เผยแผแกพุทธศาสนิกชน หากสามารถมีวิธีการในการอบรมใหแกพระสงฆ ท่ีบวชเขามาใน

พระพุทธศาสนาไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยางแทจริง 



๑๓๒

จะเปนประโยชนแกพุทธศาสนิกชนเปนอยางมาก ดังนั้น พระสงฆตองสรางเกณฑมาตรฐานใหเปน

รูปธรรมอยางแทจริง สวนมากแลว พระสงฆไมมีหลักการในการวางแผนท่ีถูกตอง ยังเปนแคเปลือก

นอกยังไมถึงแกนแทของ วิธีการ และแนวทางแกไขปญหาท่ีถูกตอง ระบบอุปถัมภ ยังฝงลึกในวงการ

คณะสงฆ จึงทําใหการบริหารจัดการท่ีสามารถสงเสริมพระพุทธศาสนาอยางแทจริงยังคงตองมีการ

ปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะถาหากไมมีพระสงฆผูท่ีมีความรูความสามารถจริงในพระพุทธศาสนาแลว 

ก็จะเปนปญหาตอไปในอนาคตขางหนา ถาหากวาการดําเนินการแกไขชัดเจน การเผยแผศาสนธรรม

ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะชัดเจนและสามารถพุทธศาสนิกชนเขาใจไดอยางแทจริงและ

สามารถพัฒนาพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาไดอยาง

แทจริง 

๔. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม พระสงฆควรเพ่ิมการ

สนับสนุนการจัดทําบุญตามประเพณีและใหคําปรึกษาแกชาวบานเก่ียวกับบุญพิธีหรือประเพณีตาง ๆ 

เพ่ือใหชาวบานสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีไดถูกตอง พระสงฆควรจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการ

จัดอบรมใหพุทธศาสนิกชนไดเขาใจในข้ันตอนตางๆ ทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง และควร

มีการเชิญชวนญาติโยมทําวัตรสวดมนตในทุกวันพระ และจัดปฏิบัติธรรมในทุกวันพระ ท่ัวประเทศ สิ่ง

เหลานี้จะเปนสิ่งท่ีสงเสริมความสุขทางดานจิตใจใหเกิดข้ึนกับพุทธศาสนิกชนไดเปนอยางดี หรือถา

หากวาสังคมท่ีเปลี่ยนไปการสงเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใหกับพุทธศาสนิกชนไดอยางแทจริงควร

จัดใหเหมาะกับสถานการท่ีเปลี่ยนไป คือ เวลาท่ีพุทธศานิกชนสะดวก คือ ในชวงวันศุกรตอนเย็น และ

วันเสาร อาทิตย เปนตน ถาหากวาจัดใหมีพิธีกรรมการทําวัตรสวดมนต จัดปฏิบัติธรรมแบบนี้เปน

ประจําทุกวัดท่ัวไปประเทศจะเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทางดานพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริง 

และพุทธศาสนิกชนจะมีความเขาใจท่ีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีถูกตองและสามารถนําไปปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวันและเกิดประโยชนไดเปนอยางดี  

๕. แนวทางการเสริมสรางความเขมแข็งของพระสงฆท่ีเปนผูนําตอการพัฒนาชุมชน 

ในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ดานการพัฒนาจิตใจ พระสงฆควรการบรรยายธรรมะเม่ือ

มีงานบุญหรืองานประเพณีในหมูบานและเทศนาสั่งสอนใหชาวบานเขาใจหลักธรรมและสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนดําเนินชีวิต และจัดอบรมปฏิบัติธรรมตามตามสถานศึกษา เปนการ

ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนใหมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิตและสามารถแกไขปญหาตางๆ

ไดอยางถูกวิธี  หลักการท่ีกลาวมานี้มีทุกท่ีท่ีเปนวัด แตสิ่งท่ีสําคัญ คือ พุทธศาสนิกชนยังไมเขาใจใน

หลักคําสอนท่ีถูกตอง ดังนั้นการพัฒนาทางดานจิตใจของพุทธศาสนิกชน พระสงฆตองมีวิธีการสั่งสอน

เปนแบบเดียวกัน ตัวอยางเชน พระสงฆ ๑๐ วัด มีวิธีการสั่งสอน ๑๐ วิธี ท้ังนี้ท้ังนั้น ๑๐ วิธี พระสงฆ

สวนมากไมเขาใจในหลักการท่ีแทจริง ดังนั้นถาสามารถเขาใจในขอปฏิบัติท่ีถูกตอง ควรมีการจัด



๑๓๓

ระเบียบใหเปนแบบเดียวกัน เพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไมสับสนในการพัฒนาทางดานจิตใจ ถาหาก

เปนไปไดควรยึดหลักแกนแทของพระพุทธเจาจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุดในการสงเสริมการพัฒนาทางดาน

จิตใจใหกับพระสงฆ 



๑๓๔

ประวัติผูวิจัย 

๑. หัวหนาโครงการวิจัย 

๑.  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  ร.ต.ดร.วสันต ศรีสอาด 

     ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Wasan Srisaard 

๒.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน  

๓.  ตําแหนงปจจุบัน   อาจารย  

๔.  หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ๓๐ หมู ๑  

ต.โคกสี  อ. เมือง  จ.ขอนแกน  ๔๐๐๐๐   

โทร. ๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗ ตอ ๑๐๒โทรสาร. ๐๔๓-๒๘๓๓๙๙  

๕.  ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สถาบันราชภัฎเทพสตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ปริญญาเอก   รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (รป.ด.) 

รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ 

๖.  สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ (แตกตางจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

  การบริหารการศึกษาเชิงพุทธระดับอุดมศึกษา 

๗.  ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

๗.๑  ผูอํานวยการแผนงานวิจัย : (ไมมี) 

๗.๒  งานวิจัยท่ีทําเสร็จแลว :  

๑)  รายงานการวิจัย เรื่อง  แนวทางการพัฒนาศูนยเด็กเล็กขององคการบริหารสวน

ตําบลหินซอน  อําเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  เสนองานประชุมระดับชาติ 

๒)  รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการปกครองทองถ่ินของประชาชน

ตําบลโคกสี  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  เสนองานประชุมระดับชาติ และ

นานาชาติ 

๓)  รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดของเยาวชน  กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบล

หนองกุงธนสาร  อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน 



๑๓๕

๗.๓  งานวิจัยรวมท่ีทําเสร็จแลว : 

๑)  รายงานการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมขององคการบริหาร

สวนทองถ่ินในการอนุรักษปาชุมชน กรณีศึกษาวัดปาประชาสรรค  ตําบล

หนองสองหอง  อําเภอหนองสองหอง  จังหวัดขอนแกน  เสนองานประชุม

ระดับชาติ  และนานาชาติ 

๒)  รายงานการวิจัย เรื่อง  ธรรมภิบาลของผูนําทองถ่ินตอการบริหารทรัพยากร

บุคคล  ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดสระบุรี  เสนองานประชุม

ระดับชาติ 

๗.๔  ผลงานวิจัย-บทความ 



๑๓๖

๒. ผูรวมวิจัย 

๑. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย)  นายธีรดนัย กัปโก 

   ชอื - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   Mr.Teedanai Kapko 

๒.  เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน 

๓.  ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําวิทยาลัยสงฆขอนแกน 

๔.  หนวยงานและสถานที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน ๓๐ หมู ๑ 

ตําบลโคกสี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐ 

๕.  ประวัติการศึกษา : 

ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร (การปกครอง) ป ๒๕๕๕ 

ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร ป  ๒๕๕๘ 

๖. ประสบการณท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยภายในประเทศ : เปนหัวหนา

โครงการวิจัย - 

๗. งานวิจัย – 

- แนวทางการ

๘. บทความทางวิชาการ - 

๙. หนังสือ - 




