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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆดาน
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการวิจัย คือ ประชาชนท่ีเขามาทําบุญในวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จํานวน ๕๒๙ คน 
จากจํานวนประชากรท้ังหมด ๑,๔๕๖ คน ซ่ึงใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ (Simple Random 
Sampling) การเก็บรวบรวมขอมูลใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของประชากร 
คือ คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และการทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s post hoc comparison) 
 

ผลการวิจัยพบวา 
๑. บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณีกรุงเทพมหานคร 

ท้ัง ๕ ดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการ
พัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุด และประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ดานการเมือง 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และดานการพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก 
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๒. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนท่ีมีเพศ และอายุตางกันมีความคิดเห็นตอ
บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ประชาชนท่ีมีเพศ และอายุตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดาน
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได แตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดาน
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   

๓. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร พบวา พระสงฆบางรูปยังวางตัวไมเปนกลางตอการพัฒนาสังคม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัดใหมีการฝกอบรมพระสงฆเก่ียวกับการพัฒนาสังคมพระสงฆบางรูป
ยังขาดความรูความสามารถในการถายทอดความรูดานเศรษฐกิจ และวัดขาดการจัดโครงการพัฒนา
จิตใจประชาชนแบบตอเนื่อง วัดยังขาดสถานท่ี ท่ีถายทอดดานสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ควรจัดใหมีการฝกอบรมพระสงฆเก่ียวกับการพัฒนาสังคมควรสงเสริมแหลงพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหมากกวานี้ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the present study were  1) to study the role of Sangha 
in Community Development : a case study of Wat Kaewfachulamani, Bangkok,         
2) to compare he role of Sangha in Community  Development : a case study of Wat 
Kaewfachulamani, Bangkok, 3) to study the problems and suggestions on how to fix 
the role of Sangha in Community Development : a case study of Wat 
Kaewfachulamani, Bangkok. 

This study was quantitative research with samples used in the study are 
people who make merit at the temple 320 people of the total population consisted 
of 529 people , using a systematic sampling (Simple Random Sampling) and data 
collection tool was a questionnaire and analyzed by using a computer program for 
social science research . The statistics for the general population is the frequency, 
Percentage; Average (Mean), the standard deviation, test values (t-test) analysis of 
variance one-way (One-Way ANOVA) and the test as a method of Scheffe (Scheffe's 
post hoc comparison). 
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The results showed that the 
1. The role of Sangha in Community  Development : a case study of Wat 

Kaewfachulamani, Bangkok   in 5 overall levels. Considering it was found that People 
have opinions the role of Sangha on social works: a case study of Wat 
Kaewfachulamani, Bangkok on mental development In highest and public opinion 
about the role of Sangha on social works: a case study of Wat Kaewfachulamani, 
Bangkok in sides of development environment, the political and economic 
development  and Social Development lower respectively. 

2.  Results of hypothesis testing found that people who have sex and 
age has a different opinion on the role of Sangha in Community  Development : a 
case study of Wat Kaewfachulamani, Bangkok. Overall difference was significant at 
the 0.05 level, which is based on the hypothesis. Considering it was found that 
people who have sex and age has a different opinion on he role of Sangha in 
Community  Development : a case study of Wat Kaewfachulamani, Bangkok  with 
difference was significant at the 0.05 level with the level of education, occupation 
and income are different. With comments on the role of the clergy, Bangkok overall 
difference was significant at the 0.05 level, which does not conform to the 
hypothesis. Considering it was found that individuals with higher levels of education, 
occupation and income of different opinions on the role of the clergy, in Community  
Development, case study of Wat Kaew Fa Chula Manee . Bangkok All the difference 
is significant at the 0.05 level. 

3. Problems and suggestions about the role of Sangha in Community  
Development : a case study of Wat Kaewfachulamani< Bangkok. It was found that 
some of Bangkok’s also posing a neutral social development. And Related Agencies 
should arrange for training clergy on social development, some monks lacked the 
knowledge and ability to convey knowledge economy. And the lacks of a continuous 
development program the public mind. The place lacks Environmental broadcast to 
the public. Agencies should arrange for training clergy on social development should 
be encouraged to make more source development environment.  
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จาก อาจารย พระมหาสม กลฺยาโณ ดร. และ ผศ.ดร.โกนิฎฐ ศรีทอง ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา 
และดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขงานดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอขอบพระคุณ 
และอนุโมทนาขอบคุณไวในโอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณ ประกอบดวย พระครูปุริมานุรักษ,รศ.ดร. 
ประธานกรรมการ รศ.พิเศษ วิชชุดา หุนวิไล ผูทรงคุณวุฒิ อาจารย พระมหาสม กลฺยาโณ ดร.
กรรมการและ ผศ.โกนิษฐ ศรีทอง กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ ตลอดถึงเจาหนาท่ี
ทุกฝาย ท่ีไดกรุณาชวยตรวจสอบความถูกตอง อีกท้ังใหคําแนะนํา ชี้ทางใหในการแกไขงานวิจัยดวยดี 
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณดี 
 ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือการวิจัย ประกอบดวย ผศ.ดร.ณัฐพงศ สังวรวรรณ., ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น, พระมหา
อํานวย อํสุการี, อาจารย ผดุง วรรณทอง และอาจารย เดช ชูจันอัด ท่ีใหความอนุเคราะหชวย
ตรวจสอบความถูกตองท้ังดานภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัยใหมี
ความสมบูรณยิ่งข้ึน  
 ขออนุโมทนาขอบคุณ ประธานชุมชนพิบูลยฝงซาย และประธานชุมชนบานพักองคการ
ทอผา ท่ีไดใหความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัย รวมถึงขออนุโมทนาขอบคุณ ผูตอบ
แบบสอบถามทุกทานท่ีเปนกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้ง
นี้เปนอยางดี 

สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาขอบคุณ คณาจารยทุกๆ ทาน ภายใน
คณะสังคมศาสตร ท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ ประสบการณ ถายทอดความรู ความเขาใจ และ
เปนกําลังใจมาโดยตลอด พรอมท้ังเจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัยทุกทานท่ีไดอํานวยความสะดวกและ
ชวยเหลือ และขอขอบคุณนิสิตการพัฒนาสังคม รุนท่ี ๑ ทุกๆ ทาน ท่ีใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษา
ดวยดี และขออุทิศบุญกุศลนี้แดทานผูรูท้ังหลาย ซ่ึงเปนเจาของตําราท่ีใชในการวิจัยและศึกษาคนควา 
ทานท่ีมีบุญคุณทุกทาน ครู อุปชฌาย อาจารย คุณโยมพอ-คุณโยมแม ซ่ึงเปนผูใหอุปการคุณดาน
ทุนการศึกษา และญาติพ่ีนองทุกคนท่ีไดใหความรัก เปนกําลังใจ และใหความชวยเหลือในทุกๆ ดาน
เสมอมา 

 
          พระครูสุทธิกิจวิธาน ปภสฺสโร (แสงอรุณ) 

 ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๖) 

สารบัญ  
เรื่อง หนา 

 

บทคัดยอภาษาไทย (๑) 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ (๓) 
กิตติกรรมประกาศ (๕) 
สารบัญ (๖) 
สารบัญตาราง (๙) 

สารบัญแผนภูมิ   (๑๒) 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 
 

 (๑๓) 
 

บทท่ี ๑  บทนํา     ๑ 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา     ๑ 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๒ 
๑.๓ ปญหาท่ีตองการทราบ ๓ 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๓ 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๔ 
๑.๖ นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๔ 
๑.๗ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย ๕ 

บทท่ี ๒  แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ๖ 
           ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับบทบาท   ๗ 

 ๒.๑.๑ ความหมายของบทบาท ๗ 
 ๒.๑.๒ ลักษณะของบทบาท ๙ 

           ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ๑๐ 

            ๒.๒.๑ แนวคิดและความหมายการพัฒนาชุมชน ๑๐ 
 ๒.๒.๒ แนวคิดท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชน ๑๒ 
 ๒.๒.๓ ความหมายของการพัฒนาชุมชน ๑๔ 
 ๒.๒.๔ เปาหมายของการพัฒนาชุมชน ๑๕ 
 ๒.๒.๕ กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนา ๑๘ 

            ๒.๓          แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆตามหลักการทางศาสนา ๑๙ 
 ๒.๓.๑ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคม ๒๓ 
 
 
 

 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๗) 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 
 

 ๒.๓.๒ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ ๒๗ 
 ๒.๓.๓ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานการเมือง ๓๐ 
 ๒.๓.๔ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ๓๓ 
 ๒.๓.๕ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ ๓๕ 

๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน ๓๘ 
๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับสาธารณะสงเคราะห ๔๒ 
๒.๖ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ ๔๕ 

 ๒.๖.๑ การปกครองคณะสงฆ ๔๙ 
 ๒.๖.๒ การศาสนศึกษา ๕๑ 
 ๒.๖.๓ การศึกษาสงเคราะห ๕๔ 
 ๒.๖.๔ การเผยแผพระพุทธศาสนา ๕๘ 
 ๒.๖.๕ การสาธารณูปการ ๖๐ 
 ๒.๖.๖ การสาธารณสงเคราะห ๖๔ 

๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ๖๙ 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยเก่ียวของกับบทบาท ๖๙ 
 ๒.๗.๒ งานวิจัยเก่ียวของกับการบทบาทพระสงฆ ๗๑ 
 ๒.๗.๓ งานวิจัยเก่ียวของกับบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน ๗๒ 

๒.๘ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๔ 
บทท่ี ๓  วิธีดําเนินการวิจัย ๗๕ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๗๕ 
๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง ๗๕ 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ๗๖ 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล ๗๘ 
๓.๕ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ๗๙ 

บทท่ี ๔   ผลการวิจัย                                                                                  ๘๐ 
๔.๑ ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ขอมูลโดยการหา

คาความถ่ี คารอยละ และการแปลความหมายจากคารอยละ ไดผลการ
วิเคราะห  

  
๘๑ 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๘) 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 
 

           ๔.๒ ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอบทบาทพระสงฆดาน
สังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครใช
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และแปลเปนความหมายตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
ไดผลวิเคราะห ๘๒ 

           ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ๙๘ 

           ๔.๔ ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทพระสงฆ
ดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และเรียงลําดับความถ่ี 
(Frequency) ๙๘ 

๔.๕ องคความรูจากการวิจัย ๙๙ 
บทท่ี ๕  สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ๑๐๐ 

          ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๐๐ 
 ๕.๑.๑ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ 
 ๕.๑.๒ ผลการทดสอบสมมติฐาน บทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห 

: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
 

๑๐๐ 
 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล ๑๐๑ 

๕.๒ การอภิปรายผล ๑๐๒ 
๕.๓ ขอเสนอแนะ ๑๐๖ 

 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๐๖ 
 ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ ๑๐๖ 
 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ๑๐๗ 

 

 

 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๙) 

สารบัญ (ตอ) 

เรื่อง หนา 
 

บรรณานุกรม ๑๐๙ 
ภาคผนวก ๑๑๕ 

ภาคผนวก ก  แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๑๔ 
ภาคผนวก ข  ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) ๑๒๐ 
ภาคผนวก ค ผลการหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try Out) ๑๒๔ 
ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ 

 
ภาคผนวก ฉ 

 

ประวัติผูวิจัย  

รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
เครื่องมือในการวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง 
ของแบบสอบถาม 

๑๒๖ 
 

๑๒๘ 
 

๑๓๔ 
๑๓๗ 

   
 
 
 
 

 

 
 
            
   

                                                                      
                                  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

\ 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๑๐) 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี หนา 

 

 ๓.๑. แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ๗๖ 
๔.๑ แสดงจํานวนและรอยละ  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ๘๑ 

๔.๒ 
คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 

 

   ๘๓ 

๔.๓ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม 

๘๔ 

๔.๔ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ๘๕ 

๔.๕ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง ๘๖ 

๔.๖ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  

๘๗ 

๔.๗ คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน 
เก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ ๘๘ 

๔.๘ การเปรียบเทียบความเห็นตอบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพ
ดานเพศ ๘๙ 

๔.๙ การเปรียบเทียบความเห็นตอบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามสถานภาพ
ดานอายุ ๙๐ 

๔.๑๐ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวม จําแนกตามดานอายุ ๙๑ 

๔.๑๑ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสังคม จําแนกตามดาน
อายุ ๙๑ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



(๑๑) 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี หนา 

 

๔.๑๒ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จําแนกตาม
ดานอายุ ๙๒ 

๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการเมือง จําแนกตามดานอายุ ๙๓ 

๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม จําแนกตาม
ดานอายุ ๙๓ 

๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนกตามดาน
อายุ ๙๔ 

 ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห 
: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ 
จําแนกตามสถานภาพดานการศึกษา ๙๔ 

 

 

    ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห 
: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ 
จําแนกตามสถานภาพดานอาชีพ ๙๕ 

   ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนก
ตามสถานภาพดานรายได ๙๖ 

   ๔.๑๙ ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ๙๗ 
   ๔.๒๐ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาสังคม ๙๘ 
   ๔.๒๑ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๙๘ 
   ๔.๒๒ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการเมือง ๙๘ 
   ๔.๒๓ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ๙๘ 
   ๔.๒๔ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาจิตใจ  ๙๘ 
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(๑๒) 

สารบัญแผนภูม ิ

แผนภูมิท่ี หนา 
 

 ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๗๔ 
        ๔๑ แผนภูมิองคความรูในการวิจัย ๙๙ 
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(๑๓) 

 

คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฎก    
          วิทยานิพนธฉบับนี้ใช พระไตรปฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ และพระไตรปฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในการอางอิง โดยจะระบุท่ี เลม/ขอ/หนา หลัง คํายอ 
ชื่อคัมภีร  ตัวอยางเชน ที.สี.(บาลี) ๙/๓/๓๖ หมายถึง สุตฺตนฺตปฎก ทีฆนิกาย สีลขนฺธวคฺคพระไตร
ปฎกภาษาบาลี เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๓ หนา ๓๖, ที.สี.(ไทย) ๙/๑๗๐/๕๖  หมายถึง สุตันตปฎก ทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค พระไตรปฎก เลมท่ี ๙ ขอท่ี ๑๗๐ หนา ๕๖ 

พระวินัยปฎก 
วิ.มหา.           (ไทย)           =  วินัยปฎก มหาวิภังค       (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ม.            (ไทย)           =  สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย มหาวรรค       (ภาษาไทย) 
ที.ปา.          (ไทย)           =  สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค             (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.  (ไทย) =  สุตตันตปฎก   สังยุตตนิกาย จตุกกนิปาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท                        (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) =  สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย)
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย)
ม.มู.            (ไทย) = สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก (ภาษาไทย) 
สํ.สฬ. (ไทย) = สุตตันตปฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย)     
   
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



  บทท่ี ๑ 

บทนํา 
 

๑.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
สถาบันทางพระพุทธศาสนาเปนสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดสถาบันหนึ่ง ในการใหความชวยเหลือตอ

สังคมไทยตลอดมา โดยมีสวนชวยเหลือในการกลอมเกลาจิตใจ และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการ

ใหบริการตามความจําเปน ตามความตองการของประชาชน อีกท้ังมีสวนชวยในการแกไขปญหาทางสังคม

ใหแกเรามาแลวเปนสวนมากแมกระท่ังในปจจุบัน ความสําคัญในประการดังกลาวก็ยังคงอยู พระภิกษุสงฆ

กับวัดตองรับภาระหนาท่ีในการชวยเหลือสังคม และทางราชการของเราอยูตลอดไป สถาบันแหงนี้จึง

อํานวยประโยชนเก้ือกูลตอการปกครอง และการบริหารของไทยอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม

ประชาชนแถบชนบท ท่ีรับการบริการจากรัฐบาลไดไมท่ัวถึงนักซ่ึงมีจํานวนเกือบ ๙๐ เปอรเซ็นต    

นอกจากนั้นชุมชนในประเทศไทยสวนใหญยังมีลักษณะเปนชุมชนเล็กๆ กระจายอยู ท่ัว

ประเทศประมาณรอยละ ๙๐ สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ ๑๐ เทานั้น ท่ีมีอยูในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล  

ซ่ึงเปนชุมชนหนาแนน ในประเทศไทยจึงมีชุมชนสวนใหญท่ีมีหมูบานเปนหนวยหลัก และมักจะมีวัดตั้งอยูใน

ใจกลางราษฎรในหมูบานจึงมีวัดเปนแหลงศูนยกลางสําหรับการสมาคม หรือการดํารงชีวิตทางสังคมและ

ศูนยกลางของวัฒนธรรม ชีวิตในชนบทจะอยูรอบๆ วัด เพราะประชาชนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา

อยางจริงจัง วัดจึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาท่ีอยูเหนือจิตใจของชาวไทยอยูมาก และนับไดวาเปน

สถาบันท่ีสําคัญท่ีสุดในหมูบานท่ีรองไปจากครอบครัว  ความนับถือของประชาชนท่ีมีตอสถาบันนี้จะเห็นได

วาจากการท่ีคนไทยไดอุทิศตนใหกับวัด ท้ังในดานจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพยสิน จํานวนเงินท่ี 

พุทธศาสนิกชนใชไปในการทําบุญประมาณรอยละ ๗ ถึงรอยละ ๘๔ ของรายจายภายในครอบครัว วัดเปน

สถานท่ีมีความสําคัญเปนท่ีประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน เปนแหลงหรือศูนยกลางของชุมชน เปนโรงเรียน  

เปนสถานสงเคราะหและท่ีพักผิงสําหรับผูยากจน เปนสถานท่ีพักผอนและศูนยกลางการกีฬา เปนท่ีเก็บศพ  

เปนตน วัดในพระพุทธศาสนาจึงเปนท่ีแบงเบาภาระใหกับรัฐบาลท้ังยังกอใหเกิดรากฐานอันม่ันคง         

และเสริมสรางตอบริการในดานสวัสดิการของรัฐ วัดจึงมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันของคน

ไทยอยูมาก  

ดังนั้น จะเห็นไดวาวัดเปนท่ีเกิดแหงความสําคัญดานตางๆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคนไทยนับถือ

พระพุทธศาสนาอยางจริงจัง และแสดงใหเห็นถึง อิทธิพลของพระพุทธศาสนาท่ีอยูเหนือจิตใจและความรูสึก

นึกคิดของคนไทยสวนใหญดวย การบวชเปนพระภิกษุยอมไดรับการนับถือเหนือกวาความม่ันค่ังหรือการมี

อํานาจใดๆ การบวชเรียนนอกจากจะชวยทําใหพระภิกษุหรือผูท่ีผานการบวชเรียนไดรับการกลอมเกลาให

เปนผูประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีงามแลว ยังมีสวนชวยทําใหบุคคลเหลานั้นเปนผูมีสติปญญา

เฉลียวฉลาด มีความคิดสุขุมรอบคอบยิ่งข้ึน ดวยเหตุนี้ ประเพณีโบราณจึงถือการบวชเรียนของฝายชายเปน
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 ๒

ปจจัยสําคัญสําหรับการแตงงานดวย การบวชจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญกับคนไทยแตการบวชจะเกิดข้ึนไมไดหาก

ไมมีพระอุปชฌาย พระอุปชฌาย คือ พระภิกษุผูไดรับการแตงตั้งใหมีหนาท่ีเปนประธานและผูรับผิดชอบใน

การใหบรรพชาอุปสมบท ตามบทบัญญัติแหงกฎมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๐๕๑   

วัดแกวฟามีสถิติการบวชของกุลบุตรเพ่ิมข้ึนทุกป อยางไรก็ตามพระสงฆซ่ึงทําหนาท่ี         

และบทบาทตามท่ีไดรับหลังจากการแตงตั้งเปนพระสังฆาธิการแลว ประชาชนผูท่ีไดนํากุลบุตรไปบวชดวย

นั้นยอมตั้งความหวังไวสูงหรือยอมมีความคาดหวังคอนขางสูงในการท่ีจะอบรม กลอมเกลาจิตใจกุลบุตรผู

บวชแลวใหเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมตั้งตนเหมาะสม ไมประพฤติผิดหลักธรรม นอกจากนั้นพระสังฆาธิ

การถือวาเปนพระสงฆธรรมดารูปหนึ่งซ่ึงมาจากการแตงตั้ง เม่ือทานอยูในวัดกิจวัตรท่ีกระทําอยูยอม

มากมาย เนื่องจากวาทานจะตองทําหนาท่ีสองอยางพรอมกันคือ เปนเจาอาวาสปกครองพระและสามเณร  

ภายในวัดแลว ทานตองทําหนาท่ีในการอบรมสั่งสอนและดูแลความเรียบรอยภายในเขตปกครองดวย เรียก

ไดวาทําการพัฒนา ๒ อยางไปพรอมๆ กัน และวัดแกวฟาเปนอีกวัดหนึ่งท่ีมีการสงเคราะหสังคมในดาน

ตางๆ ไมวาจะเปนดานมูลนิธิ หรือดานสงเคราะหประชาชนท่ียากไร เปนตน จากเหตุผลและความสําคัญ

ดังกลาวมานั้น จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจศึกษาบทบาทของพระสงฆในดานสังคมสงเคราะหท่ีมีการ

ชวยเหลือประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ท่ีตองการความชวยหรือ หรือสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ ใหแกสาธารณะชนท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือจะไดทราบขอมูลเก่ียวกับพระสงฆวามีบทบาทในดานสังคม

สงเคราะหอยางไรมีปญหาอุปสรรคอยางไรหรือไม ซ่ึงการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการพัฒนากิจการ    

คณะสงฆ 

ดังนั้น ผูวิจัยเองจึงเล็งเห็นความสําคัญของการสังคมสงเคราะห โดยมีพระสงฆมีบทบาทในการ

สงเคราะหดวย จึงทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปรับปรุงและพัฒนาบทบาทใหกับคณะสงฆในเขตการ

ปกครองตางๆ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

 

๒.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑.๒.๑เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร 

    ๑.๒.๒ เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา

จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

    ๑.๒.๓ เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทของ

พระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

 

                                                 

 ๑อรรณพ จันทรกิติสกุล, พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕- ๒๕๓๕, (กรุงเทพมหานคร : สูตรไพศาล, 
๒๕๓๘),  หนา  ๒๖๓. 
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๓.  ปญหาที่ตองการทราบ 
๑.๔.๑ บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 

๑.๔.๒ ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา

จุฬามณี กรุงเทพมหานครมีอะไรบาง 

๑.๔.๓ ปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทของพระสงฆในการ

พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร มีอะไรบาง 

 

๔. ขอบเขตของการวิจัย 
๑.๓.๑  ขอบเขตของเนื้อหา  

การศึกษาครั้งนี้ มุงศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา

มณี กรุงเทพมหานคร ๕ ดาน คือ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสิ่งแวดลอม และดานจิตใจ 

๑.๓.๒. ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผา 

ตั้งอยูในเขตดุสิต ซ่ึงเปนชุมชนประเภทเมืองประกาศเปนชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร      

ซ่ึงชุมชนตั้งอยูท่ี ถ.ทหาร ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี ซ่ึงเปนกลุมเขต ๑. มีประชากร ๕๒๓ และ

ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝงซาย ตั้งอยูในเขตบางซ่ือ ซ่ึงเปนชุมชนประเภทแออัดประกาศเปนชุมชนท่ี

จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซ่ึงชุมชนตั้งอยูท่ี ซ.เชิงสะพานพิบูลสงครามฝงซาย ถนน ประชาราษฎร 

สาย1 แขวง บางซ่ือ ซ่ึงเปนกลุมเขต ๓. กลุมกรุงเทพเหนือชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝงซาย มี

ประชากรจํานวน ๙๓๓ รวมเปน ๑,๔๕๖ คน ท้ังสองชุมชนติดกลับ วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร๒ 

ในวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร เปนประชากร และกลุมตังอยางท่ีทําการศึกษา 

๑.๓.๓ ขอบเขตดานพ้ืนท่ี    

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กําหนดศึกษาเฉพาะวัดแกวฟาจุฬามณี เขตดูสิต กรุงเทพมหานคร 

๑.๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา   

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้กําหนดระยะเวลาตั้งแต เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเดือน 

ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมเปนระเวลา ๘  เดือน  
 

 

 

 

 

                                                 
๒ขอมูลชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๒ 
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๕. สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

๑.๕.๒ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

๑.๕.๓ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนา

ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

๑.๕.๔ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ

พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

๑.๕.๔ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตางกัน มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 

๖.  นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา   

จุฬามณี กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวดังนี้ 

บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําของพระสงฆในวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร  

พระสงฆ  หมายถึง   พระภิกษุท่ีอาศัยอยูในวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  

การพัฒนา หมายถึง ทําใหม่ันคง ทําใหกาวหนา ในการดําเนินชีวิตประจําวันใหเกิดปกติสุข 

ท้ังทางรางกาย และจิตใจ  

ดานสังคม  หมายถึง  การท่ีพระสงฆมีบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน โดยการชวยเหลือ

เก้ือกูลเพ่ือใหสังคมไดรับความสงบสุข 

ดานเศรษฐกิจ  หมายถึง บทบาทของพระสงฆในการสั่งสอนใหประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม  

ในเรื่องการประหยัด ขยัน อดออม สงเสริมใหประชาชนประกอบอาชีพสุจริต 

ดานการเมือง  หมายถึง พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริมใหประชาชนใหมีสวนรวมใน

ประชาธิปไตย และสงเสริมความยุติธรรม  

ส่ิงแวดลอม หมายถึง พระสงฆเขาไปมีบทบาทสั่งสอนใหประชาชนมีความรูความเขาใจ    

และรวมกิจกรรมการพัฒนาในเรื่องปาไม แหลงน้ํา ไฟฟา ประปา ถนนในชุมชน 

ดานจิตใจ หมายถึง พระสงฆมีบทบาทในการสงเสริม และพัฒนาจิตใจของประชาชน 
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๗.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

๑.๗.๑ ทําใหทราบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานครเปนอยางไร 

๑.๗.๒ ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา        

วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครมีอะไรบาง 

๑.๗.๓ ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทของ

พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร มีอะไรบาง 
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บทท่ี ๒ 
 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษา เรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา      
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร” ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน
พ้ืนฐานของการศึกษาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 
  ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
   ๒.๑.๑  ความหมายของบทบาท 
   ๒.๑.๒  ลักษณะของบทบาท 
  ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

 ๒.๒.๑   แนวคิดและความหมายการพัฒนาชุมชน 
๒.๒.๒  แนวคิดท่ีสําคัญในการพัฒนา  
๒.๒.๓   ความหมายของการพัฒนา 
๒.๒.๔  เปาหมายของการพัฒนา 
๒.๒.๕   กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของการพัฒนา 

  ๒.๓ หลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีสงเสริมดานการพัฒนาชุมชน 
   ๒.๓.๑ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคม 
   ๒.๓.๒ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ 
   ๒.๓.๓ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานการเมือง 
   ๒.๓.๔ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
   ๒.๓.๕ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ 
  ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน 
  ๒.๕ แนวคิดเก่ียวกับสาธารณะสงเคราะห 
  ๒.๖ ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
   ๒.๖.๑  ทฤษฎีพัฒนาการ  

   ๒.๖.๒  ทฤษฎวีิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ๒.๖.๓  การนําทฤษฎีวิวัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมไปใชในการ 
                               พัฒนาชุมชน 

  ๒.๗ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๘ กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท  
 ทฤษฎีบทบาท เปนทฤษฎีท่ีเนนวามนุษยจะแสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นหรือทัศนคติ
ท่ีเปนผลมาจากความความหวังทางสังคมตามสถานภาพ  ตําแหนง และจาหนาท่ีทางสังคมของแตละ
บุคคลกลาวอีกนัยหนึ่ง  ก็คือ บทบาทของแตละบุคคลเปนผลมาจากปจจัยทางจิตวิทยา ซ่ึงไดแก  
ความคิดเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล  และปจจัยทางสังคม  ไดแก  ตําแหนงหนาท่ี  และสถานภาพ
ของบุคคลท่ีประกอบดวยความคาดหวังตางๆ จากสังคม ซ่ึงจะสรุปรวบรวมมาเปนขอสมมติฐาน
สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 

 ๒.๑.๑  ความหมายของบทบาท 
 ในแนวคิดเก่ียวกับบทบาทนี้  มีผูใหความหมายของคําวาบทบาทไวหลายดานดวยกัน  แต
โดยสวนใหญใหความหมายไวคลายๆ กันวา “ บทบาท คือ สิทธิและหนาท่ีของบุคคลแตละคนท่ีสังคม
กําหนดข้ึนมาตามตําแหนงท่ีบุคคลนั้นดํารงอยู”   
 สุชา  จันทรเอม  กลาววา “ บทบาท คือ สิ่งท่ีบุคคลไดสถานภาพตางๆ พึงกระทําและ
ขยายความออกไปอีกวา เม่ือสังคมกําหนดสิทธิและหนาท่ีใหสถานภาพอยางใดแลว บุคคลท่ีอยูใน
สถานภาพนั้นๆ จะตองประพฤติปฏิบัติตามหนาท่ีกําหนดไวนั้น”๑ 
 ประสพสุข  พันธุประยูร  กลาววา “ บทบาทคือ การประพฤติปฏิบัติของบุคคลตาม
ตําแหนงและสถานภาพในสังคม”๒ 
 ณรงค  เส็งประชา  กลาววา “บทบาท คือ พฤติกรรมท่ีปฏิบัติตามสถานภาพบทบาทเปน
พฤติกรรมท่ีสังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา บทบาทเปนหนาท่ีท่ีเราจะตองทําสวน
สถานภาพ คือสิ่งท่ีเราเปน๓ 
 งามพิศ  สัตยสงวน  กลาวอธิบายวา “สถานภาพเปนตําแหนง บทบาท คือการกระทํา
ตามสิทธิและหนาท่ีของสถานภาพ  สถานภาพและบทบาท  มักจะเปนของคูกัน  คือเม่ือมีสถานภาพ
จะตองมีบทบาทดวย แตไมเสมอไป บทบาท คือพฤติกรรมท่ีคาดหวังสําหรับผูท่ีอยูในสถานภาพตางๆ  
วาจะตองปฏิบตัิอยางไร เปนบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุมคนหรือสังคม เพ่ือทําใหคูสัมพันธมีการกระทํา
ระหวางกันทางสังคมได รวมท้ังสามารถคาดการณพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนได”๔ 

                                                 

 ๑สุชา  จันทรเอม, จิตวิทยาสังคม,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพาณิช, ๒๕๒๔), หนา 
๒๘. 
 ๒ประสพสุข  พันธุประยูร, รายงานการวิจัยเร่ือง  “บทบาทพระสงฆในการอนุรักษทรัพยากรปาไมใน
จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย”,  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕, หนา ๑๒. 
 ๓ณรงค  เส็งประชา,  มนุษยกับสังคม,   (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๐), หนา 
๑๐๙.   
 ๔งามพิศ  สัตยสงวน,  การจัดระเบียบทางสังคมในสังคมและวัฒนธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ๒๕๓๘), หนา ๑๑๒. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๘

พัทยา  สายหู กลาววา “สถานภาพและบทบาทเปรียบเสมือน “ตัว”(ละคร) และบท  
(บทบาท) ในการเลนละคร ก็คือ การกําหนดตําแหนง และหนาท่ี ใหผูแสดงแตละคนมาเลนเรื่อง
เดียวกันและโรงเดียวกันนั้นเอง”๕ 
 ไพบูลย  ชางเรียน  ไดใหความหมายแตกตางออกไป โดยอธิบายวา บทบาทโดยท่ัวไป
พิจารณาความหมายไดสองนัย คือ นัยแรกพิจารณาดานโครงสรางสังคม บทบาท หมายถึง ตําแหนง
ทางสังคมท่ีมีชื่อเรียกตางๆ  ซ่ึงแสดงลักษณะโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลท่ีครองตําแหนงนั้น 
อีกนัยหนึ่งพิจารณาในดานการแสดงบทบาทหรือการปะทะสังสรรคทางสังคมบทบาทจึงหมายถึงผล
สืบเนื่องท่ีมีแบบแผนของการกระทําท่ีเกิดจากการเรียนรูของบุคคลท่ีอยูในสถาน ภาพแหงการปะทะ
สังสรรคนั้น  ตามนัยแรก  บทบาทเปนการจําแนกชนิดของบุคคลท่ีอยุในสังคมซ่ึงถูกจําแนกโดย
คุณสมบัติและพฤติกรรมของเขาท่ีมีตอปทัสถาน  ตามนัยหลัง  บทบาทเปนวิถีการแสดงพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีสังสรรคกันนั้นวาจะปฏิบัติอยางไร ดังนั้น บทบาทของบุคคลจึงแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมและความพอใจ๖ 
 สวนสํานักวิชาการตะวันตกท่ีมีอิทธิพลตอวงวิชาการไทย ไดใหความหมายของบทบาทไว
หลายนัยดวยกัน พอประมวลมาเปนขอสรุปเพ่ือการศึกษาไดดังนี้ 
 พารสัน  (Parsans)  (อางในปฬาณี  ฐิติวัฒนา) เปนนักสังคมชาวอเมริกัน ไดศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับบทบาทและสรุปไววา สถานภาพและบทบาท เปนคุณลักษณะของผูแสดงบทบาท คือ
การจัดระเบียบของผูเริ่มแสดง  เปนการสรางและกําหนดการมีสวนรวมของเขาในกระบวนการท่ีมีการ
กระทํารวมกัน  ซ่ึงเปนการรวบรวมความคาดหวัง  ซ่ึงเก่ียวกับตนเองและของบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขามี
ความสัมพันธดวย  สถานภาพ  คือตําแหนงของผูแสดงภายในสถาบันท่ีเขาอยู  จึงสรุปไดวา  บทบาท
มีลักษณะเปนกระบวนการ  สวนสถานภาพมีลักษณะเปนตําแหนงของผู๗ แสดงภายในระบบสังคม  
ซ่ึงกลไกของการขัดเกลาทางสังคมจะเตรียมบุคคลใหแสดงบทบาทท่ีเขาชอบ 

 ลินตัน  (Linton) กลาววา  พฤติกรรมบทบาทเปนผลมาจากปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก  
ความคิดเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล และปจจัยทางสังคม ไดแก ตําแหนงสถานภาพตางๆ ของบุคคล
ท่ีประกอบดวยความคาดหวังจากสังคมใหบุคคลท่ีครองตําแหนงนั้นๆ ปฏิบัติ บทบาทแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะท่ีไมหยุดนิ่งของสถานภาพ แตละบุคคลไดรับการกําหนดสถานภาพและครองสถานภาพนั้น  
โดยมีความสัมพันธกับสถานภาพอ่ืนๆ  เม่ือบุคคลใชสิทธิและหนาท่ีซ่ึงประกอบข้ึนเปนสถานภาพ    
จึงแยกจากกันไมได๘ 

                                                 

 ๕พัทยา  สายหู,  กลไกของสังคม,  พิมพครั้งท่ี ๙,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. ๒๕๔๐),  หนา ๔๘. 
 ๖ไพบูลย  ชางเรียน, สารานุกรมศัพททางสังคมวิทย,  (กรุงเทพมหานคร : แพรวิทยา, ๒๕๑๖), หนา 
๒๗-๒๙. 
 ๗ปฬาณี  ฐิติวัฒนา,  รายงานการวิจัยเร่ือง  สาเหตุและผลของความเครียดในบทบาทขอครูผูสอน
วิชาสังคมศาสตรในวิทยาลัยครู,  เอกสารวิจัยคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  ประจําป ๒๕๒๓, หนา ๘. 
 ๘สมคิด  เพ็งอุดม,  “การศึกษาบทบาทของพระสงฆท่ีมีตอการพัฒนาชุมชนตามทรรศนะของพระสงฆ
และเจาหนาท่ีสี่กระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต,  
(บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๖). 
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 จากความหมายดังท่ีกลาวมา  สรุปไดวา บทบาทเปนแบบแผนหรือพฤติกรรมหรือการ
กระทําของบุคคล  ตามสิทธิ  อํานาจ  และหนาท่ี  ตามความรับผิดชอบของสถานภาพหรือฐานะของ
ตําแหนงทางสังคมท่ีบุคคลนั้นดํารงอยู 

 ๒.๑.๒  ลักษณะของบทบาท 
 เม่ือพิจารณาถึงลักษณะของบทบาทท่ีบุคคลแสดงออกมา นักวิชาการไดกลาวถึงลักษณะ
ของบทบาทท่ีบุคคลแสดงออกมาแตกตางกันเปน  ๒  กลุม  คือ 
 กลุมแรก  มีความเห็นวา บทบาทมี ๒ ลักษณะ โดยมีฑิตยา  สุวรรณชฎ  ประสพสุข  
พันธุประยูร ไดกลาวถึงลักษณะของบทบาทวามี  ๒ ประการ  คือ (๑) บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (Actual  
Role) เปนบทบาทท่ีแตละบุคคลไดปฏิบัติจริง ไมใชเพียงระดับความคิดเทานั้น และ (๒) บทบาทตาม
อุดมคติ  หรือบทบาทตามความคาดหวัง (Ideal Role) เปนบทบาทท่ีบุคคลควรปฏิบัติท่ีสังคม
คาดหวังเปนบทบาทท่ีอยูในระดบัความคิดเห็นสวนบุคคลเพ่ือสนองตอบสิ่งท่ีเราแตยังไมไดปฏิบัติจริง 
 กลมท่ีสอง  มีความเห็นวา บทบาทมี  ๒ ลักษณะ โดยมี  รังสรรค  ทิมพันธพงศ และ 
จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์  ไดกลาววา  บทบาทมีลักษณะ  ๓  ประการคือ 
 (๑) บทบาทท่ีกําหนดไวในสังคม  หรือบทบาทตามอุดมคติ  (The Sociality  Prescribed  
Role of  Ideal  Role) เปนบทบาทท่ีสังคมกําหนดสิทธิและหนาท่ีใหกับตําแหนงทางสังคมไว  เชน  
พระสงฆจะมีสิทธิและหนาท่ีเปนอยางไร ดังนั้น จึงทําใหพอคาดหวังบทบาทของบุคคลท่ีอยูใน
ตําแหนงเหลานั้นได 
 (๒) บทบาทตามความรูสึกท่ีไดรับรู  (The  Percieved  Role) เปนบทบาทท่ีแสดงออก
โดยการวินิจฉัยของตนเอง  เปนบทบาทท่ีข้ึนอยูกับบุคคลนั้นๆ จะคาดหวังดวยตนเองวา ควรจะให
เปนอยางไร ท้ังนี้ยอมเก่ียวของกับทัศนคติ คานิยม หรือบุคลิกภาพและประสบการณแตละคนอีกดวย 
 (๓)  บทบาทท่ีปฏิบัติจริง  (The  Actual  Role)  เปนบทบาทท่ีแตละบุคคลไดปฏิบัติได
จริง  บางครั้งการแสดงบทบาท ก็เปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนือจากความคาดหวัง และการรับรูปเหมือนกัน  
ซ่ึงยอมข้ึนอยูกับสถานการณเฉพาะหนาในขณะนั้นดวย สถานการณตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการแสดง
บทบาทหนึ่งๆ อาจเปนสภาวะแวดลอมทางธรรมชาติ และสภาวะแวดลอมทางสังคม 
 ทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทนี้ มีนักทฤษฎีไดใหความหมายมากมายและหลายรูปแบบ แตพอ 
จะสรุปประเด็นสําหรับการศึกษาได ดังนี้ 
 (๑) บทบาทเปนสิ่งท่ีจะตองเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ในสังคม มนุษยจะเขา
มารวมอยูในสังคมไดจากการเรียนรูบทบาทของตนเองในสังคม 
 (๒)  การมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืนจะทําใหมีการมองตนเองและผูอ่ืนวาเปนเจาของสถาน 
ภาพและบทบาทบางอยาง  และผูกพันอยูกับความคาดหวังของผูอ่ืน และความคาดหวังนี้จะเปน
ตัวกําหนดแนวทางของบทบาทในแตละคน 
 ดังนั้น บทบาทจึงเปนความคาดหมายทางการกระทําวา  ในสถานภาพหนึ่งๆ บุคคลควร
จะมีบทบาทอยางไรโดยจะมีการเรียนรูเปนกระบวนการสําคัญ เพ่ือใหทราบวาแตละบุคคลจะตอง
แสดงบทบาทและสวมบทบาทอยางไร ซ่ึงการเรียนรูบทบาทนี้จะเกิดจากการเลียนแบบและการสังเกต
จากบุคคลท่ีเรายึด เพ่ือจะนํามาเปนแบบอยางของบทบาทของตน ท่ีจะแสดงตอผูอ่ืนในสถานการณ
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ตางๆ ในสังคมนตามท่ีตนเองตองการ แตท้ังนี้การเสนอภาพของตนเองหรือแสดงบทบาทและการสวม
บทบาทนี้อาจจะสอดคลองหรือขัดแยงกับความคาดหวังของสังคมก็ได 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
 ๒.๒.๑   แนวคิดและความหมายการพัฒนาชุมชน 
 คําวา “ชุมชน” เปนคําท่ีใชในภาษาอังกฤษวา “Community”  ในภาษาไทยใชอีกคําวา  
“ประชาคม” แตไมไดรับความนิยมเทากับคําวา  “ชุมชน” ความหมายของคําวาชุมชนอาจจําแนกได
เปนความหมายตามสามัญสํานึก ความหมายตามรูปศัพท และความหมายทางวิชา ดังนี้ 

๑) ความหมายโดยสามัญสํานึก 
 “โดยสามัญสํานึกแลว “ชุมชน” หมายถึง ครอบครัวหลายๆ ครอบครัวมาอยูรวมใน
บริเวณเดียวกัน  มีลักษณะเปนเพ่ือนบานกัน  ซ่ึงอาจเปนญาติพ่ีนองหรือไมก็ได ดังนั้น คนท่ีอยูรวมใน
บานเรือนหรือครอบครัวเดียวกันจึงไมใชชุมชนในความหมายโดยสามัญสํานึกหรือความรูสึก คนท่ีอยู
รวมกันในบานหลังเดียวกันถึงจะมีอาณาบริเวณเปนภูมิลําเนารวมกันก็เรียกวาเปน “ครอบครัว” หรือ  
“ครัวเรือน” ไมเปน “ชุมชน” เพราะความรูสึกท่ีวา “ชุมชน” ตองประกอบดวยหลายๆ ครัวเรือนท่ี
อยูใกลเคียงกัน ซ่ึงทุกคนยอมรับวาอยูรวมในบริเวณเดียวกันนั่นเอง” 
 ๒) ความหมายโดยรูปศัพท 
 “ชุมชน” เปนคําท่ีบัญญัติใชในภาษาไทยอยางเปนทางการเม่ือไมนานมานี้เองจะเห็นได
จากไมไดบัญญัติไวในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๔๙๓  เพ่ิงบัญญัติไวครั้งแรกใน
พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕  โดยใหความหมายไววาหมายถึง หมูชน กลุมคน
ท่ีรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กอาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกัน ซ่ึงพจนานุกรมศัพท
สังคมวิทยา  อังกฤษ-ไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๒๔ ไดอธิบายไววา “ชุมชน” เรียกอีก
อยางหนึ่งวา “ประชาคม” หมายถึง 
  ๒.๑ กลุมยอยท่ีมีลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แตมีขนาดเล็กกวา
และมีความสนใจรวมท่ีประสานกันในวงแคบกวา ชุมชน หมายถึงเขตพ้ืนท่ี  ระดับของความคุนเคย
และการติดตอระหวางบุคคล ตลอดจนพ้ืนฐานความยึดเหนี่ยวเฉพาะบางอยางท่ีทําใหชุมชนตางไป
จากกลุมเพ่ือนบาน  ชุมชนมีลักษณะทางเศรษฐกิจเปนแบบเลี้ยงตนเองท่ีจํากัดมากกวาสังคม แต
ภายในวงจํากัดเหลานั้น ยอมมีการสังสรรคใกลชิดวา  และความเห็นอกเห็นใจลึกซ้ึงกวา  อาจมีเฉพาะ
บางประการท่ีผูกพันเอกภาพ เชน เชื้อชาติ ตนกําเนินเดิมของชาติ หรือศาสนา 
  ๒.๒ ความรูสึกและทัศนคติท้ังมวลท่ีผูกพันปจเจกบุคคลใหรวมเขาเปนกลุมความ 
หมาย ของชุมชนโดยรูปศัพทจึงมีลักษณะใกลเคียงกับความหมายโดยสามัญสํานึก แตท่ีแตกตาง
ออกไปบาง  คือ  การเปนสังคมขนาดเล็กและมีผลประโยชนรวมกัน  สวนคําวา  “สังคม”  นั้น  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ใหความหมายไววา  การคบคาสมาคมกันหมูคนท่ีเจริญแลวรวม
คบคาสมาคมกัน หรือ การพบปะ พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดให
ความหมายไววา คนจํานวนหนึ่งท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญรวมกัน วงการหรือสมาคมของคนกลุมหนึ่ง เชน สังคมชั้นสูง ดังนั้น “ชุมชน”  ในความหมาย
โดยรากศัพท จึงเปนสังคมขนาดเล็ก คือเปนกลุมคนท่ีมีการคบคาสมาคมกัน มีความสัมพันธ
ตอเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ และมีวัตถุประสงครวมกัน  ถาหากเปนเพียงหมูชนท่ีรวมกันอยู
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อยางหนาแนนหรือรวมกันมาก ๆ  ในบริเวณเดียวกันโดยไมมีการคบคาสมาคมและไมมีผลประโยชน
รวมกันแลวจะหมายถึงชุมนุมชน  ไมใชชุมชน  ดังนั้น  ถาพิจารณาจากรูปศัพทแลวครอบครัวจึงเปน
สังคมขนาดเล็กท่ีสุด  ก็มีลักษณะเปนชุมชนดวย 
              สรุปไดวา ชุมชน”  เปนคําท่ีบัญญัติใชในภาษาไทยอยางเปนทางการเม่ือไมนานมานี้เองจะ
เห็นไดจากไมไดบัญญัติไวในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๔๙๓ เพ่ิงบัญญัติไวครั้งแรก
ในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  โดยใหความหมายไววาหมายถึง  หมูชน  
กลุมคนท่ีรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กอาสัยอยูในบริเวณเดียวกัน  มีผลประโยชนรวมกัน   

 ๓) ความหมายทางวิชาการ 
 ชุมชน”  เปนคําท่ีบัญญัติใชในภาษาไทยอยางเปนทางการเม่ือไมนานมานี้เองจะเห็นได
จากไมไดบัญญัติไวในพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๔๙๓  เพ่ิงบัญญัติไวครั้งแรกใน
พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๒๕  โดยใหความหมายไววาหมายถึง  หมูชน  กลุม
คนท่ีรวมกันเปนสังคมขนาดเล็กอาสัยอยูในบริเวณเดียวกัน  มีผลประโยชนรวมกัน  ซ่ึงนักวิชาการได
ใหความหมายของ  “ชุมชน”  ไวหลายทาน  ดังนี ้
 ประสาท   หลักศิลา   ไดใหความหมายไววา  “ชุมชน”  หมายถึง กลุมคนพวกหนึ่งซ่ึง
ครอบครองบริเวณท่ีมีอาณาเขตแนนอนโดยถือวาตนมีความผูกพันอยูกับอาณาบริเวณแหงนั้น  และมี
ความยึดเหนี่ยวกันเปนปกแผนม่ันคง๙ 
 เสาวคนธ  สุดสวาท   ใหความหมายไววา  “ชุมชน” เปนการมารวมกันอยูเปนกลุม
ตั้งแตกลุมขนาดเล็ก  เชน  หมูบาน  ไปจนถึงกลุมขนาดใหญ  เชน  เมือง ประเทศ  หรือ หมายถึง
อาณาบริเวณทองถ่ินหนึ่งๆ  ซ่ึงผูคนในทองถ่ินนั้นมีภาษาพูดเดียวกัน  มีจารีตประเพณีเดียวกัน  มี
ความรูสึกแบบเดียวกัน  และมีพฤติกรรมไปตามเจตคติซ่ึงเปนไปในทํานองเดียวกัน๑๐ 
 สัญญา  สัญาวิวัตน  ใหความหมายไววา  “ชุมชน”  หมายถึงองคการทางสังคมอยาง
หนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมทองถ่ินหนึ่งท่ีปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความตองการพ้ืนฐานสวนใหญ
และสามารถแกไขปญหาสวนใหญในชุมชนของตนเองได๑๑ 
 ยุวัฒน  วุฒิเมธี   ไดใหความหมายไววา  “ชุมชน”  พ้ืนท่ีอันเปนท่ีอยูอาศัยของคนและ
หมายความถึงกลุมของประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีนั้น  โดยมีความสนใจ  มีวัตถุประสงค  เปาหมาย  
และจุดหมายในการท่ีจะอยูรวมกันอยางมีความสุข๑๒ 
 ประเวศ  วะสี  ใหความหมายไววา  “ชุมชน” หมายถึง การท่ีคนจํานวนหนึ่งมี
วัตถุประสงครวมกัน  มีความเอ้ืออาทรตอกัน  มีความพยายามทําอะไรรวมกัน  มีการเรียนรูรวมกันใน

                                                 

 ๙ประสาท  หลักศิลา,  ชุมชนชน,  พิมพครั้งท่ี  ๓.  (กรุงเทพมหานคร : มติชน,  ๒๕๔๑), หนา ๘๖. 
 ๑๐เสาวคนธ  สุดสวาท,  สังคมวิทยาชนบท,  (กรุงเทพมหานคร : คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร,๒๕๒๔), หนา ๕๙. 
 ๑๑สัญญา  สัญญาวิวัฒน,  ทฤษฎีสังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร  : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
๒๕๔๐), หนา  ๒๙. 
 ๑๒ยุวัฒน  วุฒิเมธี,  หลักการพัฒนาชุมชนและหลักการพัฒนาชนบท,  (กรุงเทพมหานคร : 
สํานักพิมพไทยอนุเคราะห, ๒๕๒๖), หนา ๔๓-๔๔.   
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การกระทํา  ซ่ึงรวมถึงกาติดตอสื่อสารกัน๑๓จะเห็นไดวานักวิชาการไดใหความหมายของชุมชน
แตกตางกันออกไปโดยอาจแบงได เปน ๓ แนวทาง  คือ 
 ๑. ชุมชน  หมายถึง  กลุมทางสังคมท่ีมีความสัมพันธกันตามบรรทัดฐานทางสังคมมี
ความผูกพันกันและมีความเปนปกแผนม่ันคง ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับความหมายโดยรูปศัพท  
และอาจหมายถึงกลุมบุคคลท่ีมีสายสัมพันธเดียวกัน  เชน  ครอบครั ว เผาชนตางๆ  ดวย 
 ๒.ชุมชน หมายถึง  พ้ืนท่ีหรือบริเวณทางภูมิศาสตรซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยของกลุมคน เชน  
ละแวกบาน  หมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  เปนตน 
 ๓.ชุมชน หมายถึง องคการทางสังคมท่ีมีวัตถุประสงคแนชัด และรวมกันในระยะเวลาท่ี
นานพอสมควร  จนเกิดระบบความสัมพันธและความผูกพันกันข้ึน  เชน องคการบริหารสวนตําบล  
พรรคการเมือง กลุมอาชีพตางๆ เปนตน 
 จากความหมายโดยสามัญสํานึก  ความหมายโดยรูปศัพท  และความหมายทางวิชาการท่ี
กลาวมาแลว  อาจจะใหความหมายของชุมชนไดวา  หมายถึง  กลุมทางสังคมท่ีอยูอาศัยรวมกันใน
อาณาบริเวณเดียวกันเชน  ครอบครัว   หมูบาน  ตําบล  หรือเรียกเปนอยางอ่ืน  มีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน  มีการติดตอสื่อสารและเรียนรูรวมกัน  มีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกันภายใตบรรทัดฐาน
และวัฒนธรรมเดียวกัน  รวมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

 ๒.๒.๒  แนวคิดท่ีสําคัญในการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนจําเปนอยางยิ่งท่ีนักพัฒนาจะตองมีความเขาใจในกระบวนการทํางาน
และสิ่งสําคัญท่ีจะตองเขาใจในวิถีชีวิต  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนท่ีเขาไปดําเนิน 
การเพราะการพัฒนาชุมชนจําเปนอยางยิ่งท่ีคนในชุมชนจะตองใหการยอมรับและสามารถผสมผสาน
เขากับสภาพสิ่งแวดลอม  ตามศักยภาพความเปนอยูของคนในชุมชน  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ตอไป  การพัฒนาชุมชนมีแนวคิดท่ีสําคัญ  ดังนี้๑๔ 
 ๑. คนเปนทรัพยากรท่ีสําคัญมากท่ีสุดของชุมชน  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อม่ันใน
พลังความสามารถของคน  การดํารงอยู  หรือการลมสลายของชุมชน  การพัฒนาหรือเสื่อมถอยของ
ชุมชน ข้ึนอยฦกับคนในชุมชนเปนสําคัญ การพัฒนาชุมชนจึงตองใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา  
คือ  พัฒนาคนใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และชุมชนจนมีมาตรฐานในการดํารงชีวิต  
หรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความพรอมท่ีจะพัฒนาชุมชนของตนเองในระดับหนึ่ง 
 ๒. การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนาชุมชนเปนการเปดโอกาสใหประชาชนใน
ชุมชน ไดเขามามารวมคิด  รวมปฏิบัติ  และรวมรับผิดชอบในทุกๆ ข้ันตอน  ท้ังรวมคิด  รวมวางแผน  
รวมปฏิบัติงาน  รวมประเมินผล  และรวมรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึน  ซ่ึงอาจจะกลาวไดวาการพัฒนา
ชุมชนเปนของประชาชน  โดยประชาชน  เพ่ือประชาชน  การมีสวนรวมของประชาชน  จึงเปน
แนวความคิดท่ีสําคัญประการหนึ่ง  ของการพัฒนาชุมชน 
                                                 

 ๑๓ประเวศ  วะสี,  มองอนาคต : บทวิเคราะหเพ่ือการปรับเปลี่ยนทิศทางในสังคมไทย,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อเมรินทรพริ้นติ้งแอนดพลับลิชช่ิง  จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๕๕. 
                  ๑๔ฉ า ย ศิ ล ป   เ ช่ี ย ว ช า ญ พิ พั ฒ น  แ ล ะ ค น อ่ื น ๆ .ก า ร บ ริ ห า ร .( ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. ๒๕๔๗). หนา ๘๗. 
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 ๓. การชวยเหลือตัวเองของชุมชนจากความเชื่อในปรัชญาเรื่องศักยภาพและพลังความ 
สามารถของชุมชนการพัฒนาชุมชนจึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและชุนให
สามารถท่ีจะพัฒนาชุมชนไดดวยตัวเอง การขอความชวยเหลือจากภายนอกชุมชน  ตองเปนสิ่งท่ีเกิด
ขีดความสามารถของชุมชนเทานั้น  เพ่ือใหชุมชนมีความเขมแข็ง และพ่ึงตนเองไดท้ังทางดาน
เศรษฐกิจ  ศีลธรรม  และสุขภาพ 
 ๔. การใชทรัพยากรในชุมชนการพัฒนาชุมชนใดผลประโยชนยอมเกิดข้ึนแกชุมชนนั้น  
ดังนั้นนอกจากการพัฒนาดวยการชวยตนเองของคนในชุมชนแลว  ตองใชทรัพยากรตางๆ  เชน  คน  
เงิน  วัสดุอุปกรณ  และทรัพยากรอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีมีอยูในชุมชน  ไมหวังพ่ึงพาจาก
ภายนอกชุมชน  เพราะชุมชนอ่ืนๆ  ก็มีความจําเปนท่ีจะตองใชทรัพยากรเพ่ือพัฒนาชุมชนของตน
เชนเดียวกัน  ในเรื่องของการใชทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาชุมชนนี้  สวนหนึ่งของรัฐบาลจะใหการ
สนับสนุนแตมักจะเปนโครงการขนาดใหญ  ตองใชทรัพยากรมาก  เปนแผนและโครงการท่ีรัฐ
ดําเนินการผานหนวยงานราชการ ไมใชเปนแผน  และโครงการพัฒนาของประชาชนในชุมชน 
 ๕. การริเริ่มของประชาชน  ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเชื่อในสิทธิเสรีภาพของคน  
การพัฒนาชุมชนตองเกิดจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในชุมชน  โดยประชาชนเปนผูริเริ่ม
ในการจัดทําโครงการ  ไมใชถูกกําหนดโดยบุคคล  หรือหนวยงานนอกชุมชน  การดําเนินงานพัฒนา
ในข้ันตอนตางๆ  ตองใหประชาชนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบ  หนวยงานอ่ืนๆ  ควรเปนหนวยท่ี
สนับสนุนสงเสริมเทานั้น  แนวความคิดดังกลาวนี้  จะเกิดข้ึนไดโดยวิธีใหการศึกษาแกชุมชนจนมี
ความรู  ความสามารถ  ในระดับท่ีเรียกวา  คิดเปน  ทําเปน  จนมีความสามารถท่ีจะคนหาปญหา  
วิธีการแกไขปญหา  และดําเนินการแกไขปญหาไดดวยตนเอง 
 ๖. ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล  การพัฒนาชุมชนมุงเนนใหดําเนินการโดยคน
และทรัพยากรในชุมชนเปนสําคัญ  เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัด  ท้ังบุคลากร  งบประมาณ
หรือทรัพยากร  ระบบการบริหารและดําเนินงานพัฒนา  สวนประชาชนในชุมชนเองก็มีขีดจํากัดใน
เรื่องความไมพรอมของตน  และทรัพยากรท่ีใชในการพัฒนาไมเพียงพอ  ดังนั้น  การจะดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนในชุมชนใดจึงตองคํานึงถึงขีดความสนามารถของชุมชนและรัฐบาล  กลาวคือ  ชุมชนท่ีมี
ความพรอมมากก็พ่ึงขีดความสามารถของตนเองมาก  ชุมชนท่ีมีความพรอมนอยรัฐก็เขาไปใหความ
ชวยเหลือมากข้ึน  ขีดความสามารถของชุมชน  และรัฐนี้จะตองเปนสัดสวนและสอดคลองซ่ึงกันและ
กัน 
 ๗. การรวมมือกันระหวางรัฐกับประชาชน การพัฒนาชุมชนจะประสบความสําเร็จไดตอง
เกิดจากความรวมมือกันระหวางรัฐบาลกับประชาชน ไมปลอยใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบเพียงฝาย
เดียวเพราะท้ังรัฐบาลและประชาชนในชุมชนตางก็มีขีดความสามารถท่ีจํากัด ไมสามารถดําเนินงาน
พัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพได  การรวมมือระหวางรัฐบาล  และประชาชนตองตั้งอยูบนปรัชญา
และนวความคิดของการพัฒนาชุมชน  คือ  การชวยเหลือตนเองการใชทรัพยากรในชุมชนการมีสวน
รวมของประชาชน และการสนับสนุนสงเสริมของรัฐบาลอยางเหมาะสม  นอกจากการรวมมือระหวาง
รัฐกับประชาชนในชุมชนแลว ยังสามารถขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน  และชุมชนภายนอกท่ี
พรอมจะใหการสนับสนุนไดอีกทางหนึ่ง 
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 ๘. การพัฒนาแบบเบ็ดเตล็ด   การพัฒนาชุมชนตองดําเนินการไปพรอมๆ  กันหลายๆ  
ดาน  จะมุงเพียงงดานใดดานหนึ่งไมได  เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม  การ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ตองสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือการประหยัดแรงงาน
งบประมาณและเวลาท่ีใชการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจึงตองเก่ียวของกับบุคคลหนวยงาน  และ
องคกรตางๆ  เปนจํานวนมาก  ตองใชการประสานงานท่ีดี  จึงจะประสบความสําเร็จ 
 ๙. ความสมดุลในการพัฒนา  การพัฒนาชุมชนมีกิจกรรมท่ีตองดําเนินการหลายดาน
ไมใชเพียงกิจกรรมเดียว  ตองดําเนินไปพรอมกันทุกดาน  ไมมุงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  เพราะ
ทุกกิจกรรมมีความเก่ียวของกันอยางใกลชิด  จึงตองคํานึงถึงความสมดุลในการพัฒนาดวยเชนกัน  
ความสมดุลระหวางการพัฒนาคนกับสิ่งแวดลอม  ความสมดุลระหวางสิ่งท่ีเปนรูปธรรมกับนามธรรม  
ความสมดุลระหวางการพัฒนารางกายกับจิตใจของคน ความสมดุลระหวางเพศและวัย  เปนตน 
 ๑๐. การพัฒนาภาคชีวิต การพัฒนาชุมชน  มีลักษณะเปนการใหการศึกษาแกประชาชน
ทุกเพศทุกวัยอยางตอเนื่องกันไปตลอดชีวิต  การพัฒนาชุมชนจึงมีลักษณะท่ีเปนกระบวนการเปน
วิธีการ เปนโครงการ  และเปนขบวนการทางสังคม 
 ๑๐.๑ การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการ  (Process) คือ มีความตอเนื่องของปฏิกิริยา
โตตอบตอกันของคนในชุมชน  การพัฒนาชุมชนจึงตองมีการดําเนินงานเปนข้ันตอนตอเนื่องกันจะ
ขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งไมได 
 ๑๐.๒ การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการ (Method)  ซ่ึงนําไปสูเปาหมายท่ีวางไวจึงตอง
กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานใหชัดเจนมีความสอดคลองกับแนวนโยบาย ของรัฐบาล
ความตองการของประชาชนในชุมชน  และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนฐานของชุมชน 
 ๑๐.๓ การพัฒนาชุมชนเปนโครงการ  (Program) ประกอบดวยเนื้อหา และแผนงาน
ยอยท่ีเนนความคิดริเริ่มของชุมชน การสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาของคนในชุมชน การมีสวน
รวมของประชาชน  การสนับสนุนจากรัฐบาล  และการประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  เปนตน 
 ๑๐.๔  การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการทางสังคม  (Social Process) ซ่ึงเก่ียวของกับการ
แพรระบาดทางอารมณ  อันกอใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชน การพัฒนาชุมชน
จึงตองใชแรงจูงใจกระตุนใหประชาชนมีความตื่นตัว เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา (Movement)         
ไมเฉ่ือยชา หรือทอถอย 
 สรุปไดวาแนวคิดของการพัฒนาชุมชนตั้งอยูบนพ้ืนฐานปรัชญาการพัฒนาชุมชนท่ีใหคน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยเปนผูริ เริ่ม รวมคิด รวมทํา และรวมกันรับผลท่ีเกิดข้ึน  
แนวความคิดดังกลาวนี้ เปนแนวทางของการกําหนดความหมายของ “การพัฒนาชุมชน” 

 ๒.๒.๓. ความหมายของการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนเปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย หนวยงาน นักวิชาการ และนัก
ปฏิบัติการดานการพัฒนาชุมชนขององคการระหวางประเทศ  และประเทศตางๆ  ไดใหความหมาย
ของการพัฒนาชุมชนไวอยางมากมาย ซ่ึงสวนใหญมีความสอดคลอง และคลายคลึงกัน  ดังนี้๑๕ 

                                                 

                 ๑๕กิติมา  ปรีดีดิลก.   ทฤษฎีการบริหารองคกร.  (กรุงเทพมหานคร : ธนการพิมพ.๒๕๔๙.) หนา ๑๙. 
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 ๑. ท่ีประชุมสัมมนาของผูเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารและการปกครองของประเทศในทวีป
แอฟริกา  ณ  มหาวิทยาลัยเคมบริดจ  ประเทศอังกฤษ  ไดใหความหมายของ  “การพัฒนาชุมชน”  
ไวเปนครั้งแรกเม่ือป  ค.ศ.  ๑๙๔๘  วา “การพัฒนาชุมชน” เปนกระบวนการท่ีมุงสงเสริมความ
เปนอยูของประชาชนแตถาประชาชนไมเกิดความริเริ่มก็ใชเทคนิคกระตุนใหเกิดความริเริ่มข้ึน ท้ังนี้  
เพ่ือใหไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวยความกระตือรือรนอยางแทจริง 
 ๒. องคการสหประชาชาติ  ไดใหความหมายไวเปนครั้งแรก เม่ือป ค.ศ. ๑๙๕๕ วา  
“การพัฒนาชุมชน”เปนกระบวนการสรางเสริมความเจริญทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหแกชุมชน
ดวยการมีสวนรวมอยางจริงจังและการพ่ึงตนเองอยางแทจริงโดยความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน
ในปตอมาไดปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและเปนท่ียอมรับท่ัวไปวา “การพัฒนาชุมชน” เปน
กระบวนการรวมกําลังระหวางประกับเจาหนาท่ีรัฐบาลเพ่ือปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ใหเจริญยิ่งข้ึน และผสมผสานเขาเปนชีวิตของชาติ ทําใหประชาชนสามารถ
อุทิศตนเองเพ่ือความกาวหนาของประเทศชาติไดอยางเต็มท่ี 
 ๓. องคการบริหารวิเทศกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดใหความหมายไวเ ม่ือ             
ป ค.ศ.  ๑๙๕๖  วา “การพัฒนาชุมชน” เปนกระบวนการแหงการกระทําทางสังคม ซ่ึงประชาชนใน
ชุมชนรวมกันจักวางแผน  และลงมือปฏิบัติการดวยตนเอง  โดยกําหนดวากลุมของตนและแตลุบุคคล
มีความตองการอยางไร  มีปญหาอะไรรวมกัน แลวจัดทําแผนของกลุมและของแตละบุคคล  เพ่ือใหได
ในสิ่งท่ีตองการและสามารถแกไขปญหาเหลานี้  โดยใชทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนนั้นใหมากท่ีสุด แลว
เสริมดวยบริการและวัสดุจากองคการหรือหนวยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีอยูนอกชุมชน 
 ๔.นักวิชาการและนักพัฒนาชุมชนในประเทศไทยไดใหความหมายของการพัฒนาชุมชน
วา  “การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการท่ีรัฐบาลและประชาชนในชุมชน รวมมือกันวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงสรางสรรคชุมชนใหเกิดความเจริญกาวหนาท้ังในดานเศรษฐกิจสังคมการเมือง การปกครอง
และสิ่งแวดลอม  ความตองการของประชาชนในชุมชน  โดยอาศัยความคิดริเริ่ม การพ่ึงตนเองของ
ประชาชนเปนสําคัญ  แตถาประชาชนไมเกิดความคิดริเริ่มดวยตนเอง รัฐบาลก็ใชเทคนิคกระตุนเตือน
ใหเกิดความคิดริเริ่มข้ึนและถามีความจําเปนก็อาจขอความชวยเหลือจากหนวยงาน หรือองคกร
ภายนอกชุมชนได   
 จากความหมายท่ีกลาวมาสรุปไดวา การพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการพัฒนาคนใน
ชุมชนใหมีศักยภาพเพียงพอ และรวมมือกันปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองและชุมชน  ตามแผน
และโครงการท่ีกําหนดไวโดยใชท้ังความสามารถของคนในชุมชนและสนับสนุนจากภายนอกชุมชน 

 ๒.๒.๔ เปาหมายของการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนมีเปาหมายท่ีสําคัญ  ๒ ประการ  คือ  “การพัฒนาคนใหมีความสุข  และ
การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  พ่ึงตนเองได  และมีความสุข”  ดังนี้๑๖ 

                                                                                                                                            
 
                   ๑๖ชุบ   กาญจนประการ.    แบบของผูนํา.  วารสารรัฐประศาสนศาสตร  ฉบับพิเศษ  ๒๕๓๗.
(กรุงเทพมหานคร :  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.๒๕๓๙.) หนา ๔๓ 
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 ๑.  การพัฒนาคนใหมีความสุข 
 คนมีความสําคัญตอการพัฒนาชุมชนมากเพราะคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาเนื่อง 
จากเปนผูมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน ท้ังเปนผูดําเนินงาน  เปนผูไดรับผลท่ีเกิดข้ึน  และเปนผูท่ีสืบ
ทอดงานของการพัฒนาไมใหสิ้นสุด  คนจึงเปนเปาหมายสุดยอด  หรือเปาหมายสูงสุด  (Ultimate  
Goal)   ของการพัฒนาชุมชน  จึงตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม และมีความสุข  โดยมีวิธี  
ดังตอไปนี้ 
 ๑.๑  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คือ  ทําใหคนมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะในการ
ประกอบกิจการงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองและครอบครัวมีความรูทางการเมืองและความรูท่ีจําเปนในการดํารง ชีวิต  เฉลียว  ฉลาด  
มีวิสัยทัศน  สุขภาพดี  บุคลิกภาพดี  สามารถพ่ึงตนเองได  ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนได  เปนตน 
 ๑.๒  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรม  คือ  ทําใหคนเปนคนดีท้ังการคิด  การพูด  และการ
ประพฤติอยางถูกตองตามกฎหมาย  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม  เชน  ละเวนอบายมุข  
ขยันหม่ันเพียร  ซ่ือสัตยสุจริต  ยุติธรรม  เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  
รูจักความพอเพียงในสิ่งตางๆ  มีความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไมใหประพฤติชั่วได  เปนตน 
 ๑.๓  การพัฒนาคนใหมีความสุข  คือ  การทําใหคนมีความสงบสุข  มีจิตใจดีงาน  เยือก
เย็น  ม่ันคง  ผองใส  ไมมีความเครียด  มีความสุขเยือกเย็น  มีเมตตากรุณา  รูจักประมาณเขาถึงสัจ
ธรรมของชีวิต  มองโลกในแงดี  ปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งตาง ๆ  ได  เปนตนการทํา
ใหคนมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  และมีความสุข  นับวาเปนพ้ืนฐานสําคัญของการท่ีจะสรางชุมชนให
เขมแข็ง 
 ๒. การพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็ง  พ่ึงตนเองได  และมีความสุข 
 การพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  พ่ึงตนเองได  และมีความสุข  คือการทําใหคนในชุมชนมี
จิตสํานึกรวมกัน  มารวมตัวกันในลักษณะท่ีเปนหุนสวนกันในการกระทําบางอยาง  ดวยความรัก  
และความเอ้ืออาทรตอกัน  ภายใตระบบการจัดการ  ใหเกิดความรูสึกรวมกัน  เพ่ือประโยชน
สาธารณะ  การรวมตัวกันอาจจะเปนกลุมเล็กๆ  กระจัดกระจายกันก็ได  แตสามารถติดตอสื่อสารกัน
ไดจนกลายเปนองคกร  (Community  Organization)  และมีความเชื่อมโยงกันเปนเครือขายยอยๆ 
ข้ึน(Community Network)ทําใหเกิดโครงสรางสังคมแนวใหมท่ีมีความสัมพันธกันในแนวราบท่ีเทา
เทียมกัน ซ่ึงเม่ือประสานกับโครงสรางท่ีมีความสัมพันธในแนวดิ่งดวยความสมานฉันทแลว  ก็จะทําให
ชุมชนมีความเขมแข็งข้ึน (Community) ชุมชนท่ีเขมแข็งมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 ๒.๑ มีจิตสํานึกชุมชน   หรือเปนชุมชนท่ีมีจิตวิญญาณ คือ สมาชิกสํานึกวาตนเองเปน
เจาของชุมชน  มีความตั้งใจท่ีจะเขารวมรับผิดชอบปญหาตางๆ  กับบุคคลอ่ืน  อยางเทาเทียมกันและ
มิตรภาพยอมรับในศักยภาพของกันและกันและยอมรับในความแตกตางหลากหลาย  ระหวางสมาชิก
มีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชนรวมกัน 
 ๒.๒  มีจิตวิญญาณชุมชน คือ การท่ีสมาชิกมีความจงรักภักดีตอชุมชน เสียสละทํางาน
เพ่ือชุมชน  หวงแหนชุมชน  มีสิ่งยึดเหนี่ยวรวมกัน  เชน  วัด  เครือญาติ  หรือความสัมพันธทางสังคม 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๗

แบบตางๆ  ทําใหชุมชนมีชีวิตจิตใจเหมือนเปนสิ่งมีชีวิตอยางหนึ่ง  ความมีจิตวิญญาณชุมชน ทําให
เกิดความปติ ความสุขอยางลนเหลือ และเกิดพลังอยางมโหฬาร เปนพลังเยียวยา ท่ีทําใหคนและ
ชุมชนมีความสุข  จิตวิญญาณชุมชน  เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากการมีจิตสํานึกชุมชน ซ่ึงนอกจากจะ
ทําใหชุมชนเขมแข็งโดยตรงแลวยังเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหเกิดความเขมแข็งแกชุมชนในดานอ่ืนๆ  
อีกดวย  เพราะเปนเสมือนการทําใหสมาชิกในชุมชนมีจิตใจท่ีแข็งแกรง  มีความพรอมท่ีจะรวมพลังกัน
เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนตอไป 
 ๒.๓  เปนชุมชนเรียนรู  คือ สมาชิกชวยกันเรียนรู หรือเรียนรูเปนกลุม  มีความตื่นตัวอยู
ตลอดเวลา  รูขาวคราวในดานตางๆ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงอยูนอกชุมชน และ
ความรู เ ก่ียวกับชุมชนท่ีเปนผลมาจากการปฏิบัติ หรือประสบการณท่ีไดรับรวมกัน หรือเปน
กระบวนการเรียนรูและการตัดสินใจรวมกัน  ความรูท่ีเกิดข้ึนจึงเปนการเรียนรูซ่ึงและกัน  ผานการ
แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดรวมกัน เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชุมชน  
การเปนชุมชนเรียนรู ทําใหสมาชิกมีการเรียนรูรวมกัน ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนรวมกัน เพราะผลจากการเรียนรูจะนําไปสูการคิดหาวิธีการท่ีจะรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
 ๒.๔  มีองคกรชุมชนเขมแข็ง คือ ประชาชนรวมตัวกันอยางเหนียวแนนดวยจิตสํานึก
ชุมชน  และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกัน เพ่ือชวยกันแกไขปญหาของชุมชน ซ่ึงเปนผลมาจากการ
เรียนรูรวมกัน ไมใชตางคนตางทํา 
 ๒.๕  มีการจัดการชุมชนท่ีดี  คือ  สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง
และชุมชนได วางแผน และจัดกระบวนการดําเนินงาน  และประเมินผลการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ได  ทําใหองคกรชุมชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๒.๖  มีเครือขายชุมชน  คือ  มีกระบวนการเชื่อมโยงสมาชิกในกลุมและองคกรชุมชน
ตางๆ  เขาดวยกัน  ดวยระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  และการประชาสัมพันธดวยความ
สมานฉันททําใหเกิดการรวมจิตสํานึก  และจิตวิญญาณของสมาชิก  และองคกรชุมชนตางๆ  ใหมีพลัง
เขมแข็ง 
 ๒.๗  มีภาวะผูนําชุมชน  คือ ผูนําเปนผูประสานความคิดของสมาชิก ใหโอกาสสมาชิก
ไดแสดงความคิดเห็น ไมผูกขาดความคิด หรือเปนเจาของชุมชนเพียงผูเดียว พรอมท่ีจะเรียนรู
แลกเปลี่ยนขอมูล  และความคิดเห็นกับผูอ่ืน  ผนึกตัวเองเขากับชุมชนเพียงผูเดียว และทําประโยชน
เพ่ือชุมชน โดยสรุป ผูนําท่ีทําใหชุมชนเขมแข็ง คือผูท่ีเชื่อมประสาน แนวความคิดตางๆ ของสมาชิก
และองคกรชุมชน เพ่ือนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสมนั้นเอง 
 ๒.๘  เปนชุมชนท่ีพ่ึงตนเองได  คือ  สมาชิกและองคกรตาง ๆ  ในชุมชนมีความเขมแข็ง
พอท่ีจะชวยเหลือ  หรือพ่ึงตนเองได  ท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และ
วัฒนธรรม ท้ังในยามท่ีปกติและประสบกับภาวะวิกฤติตางๆ อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนท่ีพึง
ประสงค 
 ๒.๙ เปนชุมชนสงบสุข ชุมชนเขมแข็งมีผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ มี
คุณธรรม และมีความสุข เม่ือคนมารวมกันเปนชุมชน และสรางชุมชนใหเขมแข็งได ก็ทําใหคนและ
ชุมชนมีความสงบสุข บรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชน 
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 ๒.๑๐ เปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ชุมชนเขมแข็งมีลักษณะดังกลาวมาแลวขางตน ทําให
ชุมชนดํารงอยู และดํารงตอไปได โดยไมลมสลาย อันเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเอง 

 ๒.๒.๕ กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการพัฒนา 
 ๑.  สงเสริมศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในการเปนแกนนําสราง  ความเขมแข็ง  ใน
การพัฒนาชุมชน   ของชุมชนโดย 
 ๑.๑  สรางจิตสํานึกของคณะกรรมการชุมชน ใหมีสวนรวมในกระบวนการแกไข
ปญหาผลกระทบของวิกฤต 
 ๑.๒  เพ่ิมความสามารถของคณะกรรมการ/ผูนําชุมชน  ในการวิเคราะหสถานการณ 
การจัดทําแผนและการดําเนินงานตามแผน 
 ๑.๓  จัดเวทีการมีสวนรวมของคณะกรรมการชุมชน ชาวบาน และผูมีสวนไดสวน
เสียเพ่ือรวมกันวิเคราะหสถานการณผลกระทบของวิกฤตท่ีมีตอชุมชน วางแผนแกไขปญหา ติดตาม
การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกัน 
  ๑.๔  สงเสริมการสรางเครือขายระหวางหมูบาน ชุมชน ตําบล อําเภอ  จังหวัด 
 ๒.  สงเสริมศักยภาพ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการเปนแกนําสนับสนุน  การ
เสริมสรางผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาชุมชน  โดย 
 ๒.๑  พัฒนาแนวคิดขององคกรปกครองทองถ่ิน  ใหยอมรับและสนับสนุน
กระบวนการท่ีมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหาของชุมชน 
 ๒.๒  สงเสริมใหองคกรปกครองทองถ่ินใหมีความสามารถในการบริหาร  จัดการใน
กระบวนการแกปญหาใหกับชุมชน 
 ๓.  สนับสนุนการสงเสริมศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน 
 ๓.๑  สนับสนุนการบริหาร จัดการ พัฒนาวิชาการใหกับคณะกรรมการชุมชน 
 ๓.๒  สรางและพัฒนาเครือขายระหวางคณะกรรมการชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ใหชวยเหลือเก้ือกูลกัน สนับสนุนขอมูลในการจัดทําแผนแมบทชุมชน 
 จากลักษณะดังกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปลักษณะของชุมชนท่ีมีความเขมแข็งได
ดังนี้ 
 ๑.  สมาชิกมีความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง  และชุมชนท่ีจะแกปญหาและพัฒนา
ชีวิตความเปนอยูของตนเอง 
 ๒.  สมาชิกมีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเอง  เอ้ืออาทร รัก  และหวงใยซ่ึงกันและกัน  และ
พรอมท่ีจะรวมกันแกไขปญหาของตนและชุมชน 
 ๓.  สมาชิกมีการคัดเลือกผูนําท่ีหลากหลายดวยตนเองและตอเนื่อง 
 ๔.  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องจนเปนวิถีของชุมชน  ซ่ึงขับเคลื่อนโดยผูนํา
องคกรชุมชน ในลักษณะเปดกวาง โปรงใส  และมีการแสดงความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได 
 ๕.สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการประเมินสถานการณของชุมชน กําหนดวิสัยทัศน รวม
คิด รวมตัดสินใจ  ติดตามประเมินผลการแกปญหา  และการพัฒนาชุมชนผานกระบวนการของชุมชน 
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 ๖.  มีแผนของชุมชนในการพัฒนาทุกๆ ดานของชุมชน ท่ีมุงการพ่ึงตนเองเอ้ือประโยชน
ตอสมาชิกทุกคน  และหวังผลการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๗.การพ่ึงความชวยเหลือจากภายนอก เปนการพ่ึงเพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงตนเองไดไมใช
พ่ึงพาตลอดไปมีเครือขายความรวมมือกับภาคีการพัฒนาชุมชน ในลักษณะของการมีความสัมพันธท่ี
เทาเทียม 
 จากแนวคิดและความหมายของการพัฒนาชุมชนเปาหมายของการพัฒนาชุมชนและ
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ซ่ึงหากคณะกรรมการชุมชน ในอําเภอมีการพัฒนา
ชุมชนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกชุมชน  รักและหวงแหนชุมชน  มีความตั้งใจท่ีจะเขารวม
รับผิดชอบปญหาตางๆ  กับบุคคลอ่ืน เสียสละทํางานเพ่ือชุมชนมีการจัดการวางแผน  ในการทํางาน  
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปจจุบันและพัฒนากลุมคนใหมีความเขมแข็ง  
พ่ึงตนเองได  ตลอดจนทําใหคนในชุมชนมีความสุข จากการดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของชุมชน ยอมถือ
ไดวาชุมชน มีผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาชุมชน และมีความยั่งยืนในการพัฒนาตอไป 

๒.๓ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆตามหลักการทางศาสนา 
 องคประกอบของพุทธศาสนา คือ พระรัตนตรัย  อันไดแก พระพุทธ  พระธรรม  และ

พระสงฆ  พระพุทธ คือ พระพุทธเจาผูตรัสรูพระธรรมแลวสั่งสอนใหประชาชนประพฤติชอบดวยการ 
วาจา ใจ  ตามพระธรรมวินัย เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน และเปนผูปลุกใหผูอ่ืนตื่นดวย ไดสมญานาม
เรียกขานวา “พระพุทธเจา” สวนพระธรรม คือ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาท่ีพระองคไดคนพบ  และ
พระสงฆ คือ กลุมชนท่ีเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ยอมสละเพศฆราวาสเขา
อุปสมบท ตามพระบรมพุทธานุญาต (คูณ  โทขันธ, ๒๕๓๗, หนา ๗๑) และเปนผูมีบทบาทหนาท่ี
สําคัญในการสืบทอดและเผยแผพระพุทธศาสนาสืบตอกันมา 
 ประยุทธ  ปยุตฺโต๑๗ ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆวา พระสงฆในปจจุบันนี้มิไดอยู
อยางตัวใครตัวมัน แตพระสงฆไดกลายเปนสถาบันศาสนา ซ่ึงมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ ๒ ประการ คือ 
๑. บทบาทหรือหนาท่ีตอตนเอง ๒. บทบาทหรือหนาท่ีตอผูอ่ืน 

  ๑. บทบาทหรือหนาท่ีตอตนเองของพระสงฆ 
        ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองคไดทรงปรารภถึงธุระหรือกิจท่ีพึงกระทําของพระสงฆ 
๒  ประการ  คือ 
  ๑.๑ คันถธุระ  หมายถึง   การศึกษาถึงหลักธรรมตาง  ๆ  ท่ีพระองคไดแสดงไว    
จนสามารถจําได  บอกกลาวและถายทอดได  เรียกวา  บทบาทในการศึกษา 
  ๑.๒ วิปสสนาธุระ  หมายถึง การปฏิบัติ การพิจารณาถึงทุกขลักษณะ อนิจจ
ลักษณะ และอนัตตลักษณะ  ดวยความพากเพียรพยายามจนกวาจะบรรลุถึงพระนิพพาน เรียกวา  
บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตน ปกครองตน  
 จึงอาจกลาวไดวาหนาท่ีของพระสงฆตอตนเองนั้นสามารถแบงได ๒ ประการ  คือ   
บทบาทในการศึกษา และบทบาทในการปฏิบัติตน 

                                                 

 ๑๗ประยุทธ  ปยุตฺโต,  พระ, บทบาทพระสงฆในสังคมปจจุบัน,  (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเคล็ด
ไทย, ๒๕๒๓), หนา ๖๐.  
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 บทบาทหนาท่ีในการศึกษา หมายถึง การเรียนรูพระไตรปฎกอันเปนคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาท้ังในสวนของพระวินัยปฎก พระสูตร และพระอภิธรรม หรือการเรียนรูถึงศีล สมาธิ  
ปญญา ท่ีเรียกกันวา สิกขา ๓ และการศึกษานี้ตองครอบคลุมขอปฏิบัติท้ังหมดในพระพุทธศาสนา  
หลักธรรมภาคปฏิบัติ  ศึกษาถึงความถูกตองทางกาย ทางวาจา ทางจิตและทางปญญา  มีความรู  
ความคิดเห็น  ความเขาในถูกตอง ซ่ึงในคัมภีรขุททกนิกาย มหานิทเทศ ความวา “บุคคลยอมศึกษา
อธิศีล  คือ  ศึกษาเรื่องความประพฤติดีทางกาย  วาจาใหสูงข้ึนไปบาง  ศึกษาในการฝกอบรมจิตในให
ดีข้ึนบาง  ศึกษาในการอบรมปญญาใหเจริญข้ึนไปบาง  เม่ือหนวงจิตคํานึงถึงการศึกษา ๓ อยางนี้     
ก็ชื่อวา ศึกษา”  
 สมัยพุทธกาลการศึกษาของพระสงฆ พระพุทธเจาและพระอริยสาวกเปนผูทําหนาท่ี
แนะนําเปนครู เปนกัลยาณมิตร แมแตพระอริยสาวกตางก็มีการแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใน  
ประสบการณตอกัน  การศึกษาเปนการศึกษาถึงหลักพระธรรมและพระวินัย เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ
และการเปยแผตอไป  เม่ือพระพุทธเจาไดปรินิพพานลง  พระสงฆสมัยตอมา ไดศึกษาจากพระสงฆผู
เปนภันเต (ผูมีอุปสมบทกอนเรียนกวา “ภันเต” เรียกผูท่ีอุปสมบทท่ีหลังวา “อาวุโส”)  มีการทองจํา
พระวจนะของพระพุทธองคสืบตอกันมา จนถึงสมัยการทําสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี ๕ ท่ีประเทศ
ลังกาจึงมีการบันทึกพระไตรปฎกเปนลายลักษณอักษรเปนครั้งแรก ซ่ึงตอมามีการแปลเปนภาษาตาง 
ๆ ท่ัวโลก  พระไตรปฎก  คือไดวาสวนใหญเปนคําสอนของพระพุทธเจาท่ีพระสงฆควรแกการศึกษา 
ปจจุบันพระไตรปฎกฉบับภาษาทายมีท้ังหมด ๔๕ เลม และมีการบันทึกเปนพระไตรปฎกฉบับ
คอมพิวเตอรบนแผนซีดี  ซ่ึงจัดทําโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(พระไตรปฎกฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย )  และสํานักคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มียอพระไตรปฎกสําหรับประชาชน หรือฉบับเยาวชน รวมถึงมีการจัดทําคํา
บรรยายโดยพระสงฆท่ีนําหลักธรรมจากพระไตรปฎกมาขยายความพระสงฆท่ีไดรับการยอมรับใน
การศึกษาพระไตรปฎกท่ีแตกฉานและมีผลงานเปนท่ีแพรหลาย เชน ทานพุทธทาสภิกขุ ทานพระ
ธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เปนตน 
 การศึกษาท่ีเปนอยูของพระสงฆในปจจุบันนี้ไดมีการจัดระบบในรูปแบบใหม  คือ 
 ๑. การศึกษาท่ีเปนระบบของคณะสงฆเองโดยเฉพาะเปนอิสระตางหากจากระบบของรัฐ
โดยคณะสงฆเปนผูจัดดําเนินการเอง  ประกอบดวย 
 ๑.๑ การศึกษาท่ีเรียกวา “ปริยัติธรรมแผนกนักธรรม” ไดแก “นักธรรม” มี ๓ ชั้น  
คือ ชั้นตรี  ชั้นโท และชั้นเอก  เปนการศึกษาในเนื้อหาท่ีเก่ียวกับประวัติของพระพุทธเจา  รวมถึงพระ
สาวกคสําคัญ ๆ หลักธรรมของพระพุทธเจาในหัวขอตาง ๆ วินัยและขออันพึงประพฤติปฏิบัติของ
พระสงฆ  ศาสนพิธีท่ีวาดวยข้ันตอนในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ และเพ่ือเปฯการฝกฝนในการ
แสดงธรรม ก็มีวิชาการตางกระทูซ่ึงเปนการแตงขยายพุทธศาสนสุภาษิตเพ่ือการแสดงธรรมนอกจากนี้
ยังไดมีการจัดเพ่ือใหบุคคลท่ัวไปไดศึกษาดวย  เรียกวา “ธรรมศึกษา” และมีหลักสูตรเหมือนกับ
นักธรรมโดยเปลี่ยนเฉพาะสวนของวิชาวินัยเทานั้น 
 ๑.๒  การศึกษาท่ีเรียกวา “ปริยัติธรรมแผนกบาลี”  ซ่ึงเรียกวา “ประโยค” มีตั้งแต 
ประโยค ๑-๒ ถึง เปรียญธรรม  ๙  ประโยค  เปนการศึกษาภาษาบาลี คํา หลักการของภาษา การ
แปล การแตงประโยค  เปนตน  เม่ือผูเรียนไดประโยค ๓ ข้ึนไป จะเรียกวา “มหา” และถือวาเปรียญ
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ธรรม ๙ ประโยค  คือการศึกษาสูงสุดในระบบนี้ ซ่ึงปจจุบันมีการเทียบความรูเทากับปริญญาตรี
ในทางโลก 
 ๒.  การศึกษาท่ีอยูในระบบของรัฐหรือท่ีคณะสงฆจัดใหสอดคลองกับระบบของรัฐ      
แบง เปน 
 ๒.๑ การศึกษาท่ีคณะสงฆจัดใหสอดคลองกับระบบของรัฐ  โดยหนวยงานหรือ
บุคคลในพระพุทธศาสนาเปนผูจัดดําเนินงาน  ไดแก 
  ๑)การศึกษาท่ีคณะสงฆรับเขาเปนการศึกษาคณะสงฆไดแก มหาวิทยาลัยสงฆ  
คือ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เปนการ
สถาปนาข้ึนโดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพ่ือใหเปน
สถานศึกษาสําหรับพระสงฆ  สามเณร ซ่ึงปจจุบันไดมีการขยายวิทยาเขตสูจังหวัดตาง ๆ เปนการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีรวมหลักสูตรท้ังวิชาการทางโลกและทาง
ธรรมเขาดวยกัน 
  ๒) การศึกษาท่ีรัฐกําหนดข้ึนตามความประสงคของคณะสงฆ ไดแก โรงเรียน 
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา (มัธยมศึกษาปท่ี ๑-๖) โดยจัดหลักสูตรท่ีรวมกันระหวางวิชาสามัญ
กับวิชาพุทธศาสนา  โดยยกเวนวิชาพลศึกษาและเพ่ิมวิชาธรรมะ วินัย ภาษาบาลีแทน 
 ๒.๒ การศึกษาในระบบของรัฐ  ซ่ึงหนวยงานหรือกลุมบุคคลจัดใหแกพระสงฆ  สามเณร  
ไดแก  การศึกษาผูใหญ ซ่ึงปจจุบัน  เปดกวางใหเขาศึกษาไดตลอดหลักสูตร 
 ๓. การศึกษาท่ีวัดจัดข้ึนเปนอิสระตางหากจากระบบคณะสงฆและระบบรัฐ เชน         
จิตตภาวันวิทยาลัย โรงเรียนอภิธรรม เปนตน  เปนการจัดการศึกษาท่ีเปดอิสระของแตละสํานัก๑๘  

 บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตน  คือ การประพฤติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธิ์ของตน
และของสถาบันสงฆ เปนการนอมนําธรรมะและวินัยมาปฏิบัติเปนการอบรมในดานความประพฤติ
ระเบียบวินัยใหมีความสุจริตทางกาย  วาจา  และอาชีวะ เรียกวา ปฏิบัติศีล  รวมถึงการสํารวม ตา หู  
จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มีสติสัมปชัญญะ การปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือเรียกวาวิปสสนาธุระอันเปนการ
ฝกฝนอบรมจิตใหเปนสมาธิใหมีพลังเพ่ือนําไปใชในการกําจัดกิเลสความเศราหมองแหงจิตและเกิด
ความรูแจงเห็นจริงซ่ึงเปนการปฏิบัติตามทฤษฎีท่ีไดศึกษาเลาเรียนมาขางตน (ปริยัติ) ไดผลคือ การดับ
ทุกขเปนข้ัน ๆ จนดับไดสิ้นเชิงพัฒนาคุณภาพจิตเสริมสรางคุณภาพจิตและรูจักใชความ สามารถใน
กระบวนสมาธิ และการอบรมทางปญญาใหเกิดความรูแจงท่ีสามารถชําระจิตใจใหบริสุทธิ์หลุดพนเปน
อิสระ มองดู  รูจักและเขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง  ทําการตาง ๆ ดวยปญญา เปนบทบาทใน
การปกครองบริหารตนและคณะสงฆใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัย ถือไดวาเปนการปฏิบัติตนให
เปนไปตามหลักพระธรรมวินัย  ซ่ึงพระพุทธองคไดตรัสพระวจนะเก่ียวกับลักษณะของพระสงฆผูเปน
สมณะในทางพระพุทธศาสนาไวใน มหายมวรรค  มูลปณณาสก  มัชฌิมนิกาย ใจความวา  
 “ภิกษุท้ังหลาย  ธรรมเหลาไหนเลาท่ีจะทําพวกเราใหเปนสมณะ” 

                                                 

 ๑๘พระราชวรมุนี,  สถาบันสงฆกับสังคมปจจุบัน,  (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๑๗), 
หนา ๑๓๙-๑๔๐.  
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๒๒

 ๑. ภิกษุท้ังหลาย  จริงแท  พวกเธอตองสําเหนียกวา เราจักเปนผูถึงพรอมดวยหิริและ
โอตตัปปะ 
 ๒. ภิกษุท้ังหลาย  กิจท่ีพวกเธอตองทําใหยิ่ง ข้ึนไปอีกเปนลําดับนั้นคืออะไร คือ  
สําเหนียกวา กายสมาจาร  ประพฤติชอบสมํ่าเสมอดวยกาย 
 ๓. สําเหนียกวา วจีสมาจาร  การประพฤติชอบสมํ่าเสมอดวยวาจา 
 ๔. สําเหนียกวา มโนสมาจาร การประพฤติชอบสมํ่าเสมอดวยใจ 
 ๕. สําเหนียกวา อาชีวะของเราบริสุทธิ์แลว 
 ๖. สําเหนียกวา เราเปนผูสํารวนอินทรยท้ังหลาย 
 ๗. สําเหนียกวา เราเปนผูรูประมาณในโภชนะอยูเสมอ 
 ๘. สําเหนียกวา เราจักตามประกอบในธรรมเปนเครื่องตื่น เราจักชําระจิตใหหมดโดย
สิ้นเชิง 
 ๙. สําเหนียกวา เราจักเปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ 
 ๑๐. สําเหนียกวา ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในศาสนานี้ มาเสพเสนาสนะอันสงัด คอยระวังจิต 
 ๑๑. เธอก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ”  
 เพ่ือใหเปนไปตามหลักพระธรรมวินัยจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดหนาท่ีและอํานาจของเจาอาวาสไวในมาตรา ๓๗,๓๘ 
กลาว คือ “มาตรา ๓๗ เจาอาวาสมีหนาท่ีดังนี้๑๙ 
 ปกครองและสอดสองใหบรรชิตและคฤหัสถท่ีมีอยูหรือพํานักอาศัยอยูในวัดนั้นปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของมหาเถรสมาคม” ถาหากผูใดไม
ปฏิบัติตาม เจาอาวาสก็มีอํานาจตามาตรา ๓๘ คือ 
“เจาอาวาสมีอํานาจ  ดังนี้ 
 ๑. หามบรรพชิต  คฤหัสถซ่ึงมิไดอยูในโอวาทของเจาอาวาสเขาไปอาศัยอยูในวัด 
 ๒. สั่งใหบรรพชิต  และคฤหัสถซ่ึงไมอยูในโอวาทเจาอาวาสออกไปเสียจากวัด 
 ๓.  สั่งใหบรรพชิตและคฤหัสถท่ีมีท่ีอยูหรือพํานักอาศัยในวัดทํางานภายในวัดหรือใหทํา
ทัณฑบน  หรือให ขอขมาโทษในเม่ือบรรพชิตหรือคฤหัสถในวัดนั้นประพฤติผิดคําสั่งเจาอาวาสซ่ึงได
สั่งโดยชอบตามพระธรรมวินัย  กฎมหาเถรสมาคม  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งของมหาเถร
สมาคม”   
 จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติตน  คือ  การ
ประพฤติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธิ์ของตนและของสถาบันสงฆ เปนการนอมนําธรรมะและวินัย
มาปฏิบัติเปนการอบรมในดานความประพฤติระเบียบวินัยใหมีความสุจริตทางกาย  วาจา  และ
อาชีวะ  เรียกวา ปฏิบัติศีล  รวมถึงการสํารวม ตา หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  มีสติสัมปชัญญะ 

  

 

                                                 

          ๑๙อางแลว. หนา ๔๓ 
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 ๒. บทบาทหรอืหนาท่ีตอผูอ่ืน 
 หลังจากท่ีพระสิทธัตถะไดเปนพระพุทธเจา  พระองคทรงเสวยวิมุติอยูบริเวณรอบตนโพธิ์
เปนเวลาอีกระยะหนึ่ง  เพ่ือเปนการทบทวนสิ่งท่ีพระองคทรงตรัสรู  พระองคไดมีความวิตกรําพึงวา 
 “ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้เปนธรรมอันลึก สัตวอ่ืนเห็นไดยาก ยากท่ีสัตวอ่ืนจะรูตาม เปนธรรมระงับ
และประณีต ไมเปนวิสัยท่ีจะหยั่งลงงายๆ แหงความตรึก เปนของละเอียด เปนวิสัยรูไดเฉพาะบัณฑิต  
ก็สัตวเหลานี้มีอาลัยเปนท่ียินดี  ยินดีแลวในอาลัย เพลิดเพลินแลวในอาลัย สําหรับสัตรวผูมีอาลัยเปน
ท่ียินดี  ยินดีเพลิดเพลินในอาลัยนั้นยากนักท่ีจะเห็ฯปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งนี้ (คือมีอาลัย) เปนปจจัย  
ยากนักท่ีจะเห็นธรรม เปนท่ีสงบระงับแหงสังขารท้ังปวง คือ ธรรมอันถอนอุปธิท้ังสิ้น ความสิ้นตัณหา  
ความคลายกําหนัด  ความดับไมเหลือและนิพพาน  หากเราพึงแดสงธรรมแลว สัตวอ่ืนพึงไมรูท่ัวถึงขอ
นั้น จักเปนความเหนื่อยเปลาแกเรา เปนความลําบากแกเรา”  

 ๒.๓.๑ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคม   
 ในแงของการพัฒนาสังคม โดยกวาง ๆ แลวเราสามารถกลาวไดวาพุทธธรรมท้ังหมดเปน
คําสอนเก่ียวกับสังคม  เพราะพุทธธรรมเปนเรื่องของการสอนใหคนในสังคมทุกคนประพฤติปฏิบัติใน
สิ่งท่ีถูกตองดีงามและอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข อีกนัยหนึ่ง พุทธธรรมเปนคําสอนท่ี
ครอบคลุมชีวิตและสังคมท้ังหมด๒๐  หรือเปนหลักปฏิบัติสําหรับสังคมท้ังหมดนั่นเอง 
 การอยูรวมกันทําใหเกิดความสัมพันธในระดับสังคมข้ึนมานั่นคือ  ทุกคนในสังคมจะมี
บทบาทหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอคนอ่ืนๆ ในบทบาทตางๆ กันเชน ในฐานะเปนพอ เปนนาย เปน
พลเมือง  เปนตน  ความสัมพันธของคนในระดับสังคมจะเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางกาย  
วาจา เปนหลัก ดังนั้นพุทธธรรมท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธของคนในสังคมจึงเนนในเรื่องศีล หรือ
ธรรมะข้ันศีล เปนสําคัญ 
 หากพิจารณาจากโครงสรางหลักของคําสอนในพุทธศาสนา  พุทธธรรมท่ีเปนแกนกลาง
ของหลักธรรมท่ีเ ก่ียวของกับความสัมพันธของคนในสังคมก็คือ สัมมาวาจา (วาจาชอบ)  
สัมมากัมมันตะ (กระทําชอบ) และสัมมาอาชีวะ (อาชีพชอบ)  ซ่ึงเปนองคมรรคในหมวดศีล จาก
หลักธรรมหรือคําสอนท่ีเปนแกนกลางในดานการพัฒนาสังคมนี้  พุทธธรรมก็กระจายออกเปนขอวัตร
ปฏิบัติตาง ๆ มากมาย  เปนศีล  เปนวินัย  หรือเปนธรรมะข้ันศีล  การพิจารณาหลักคําสอนในแงของ
การสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคมนี้  จะพิจารณาเฉพาะหลักคําสอนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีสงเสริม
การพัฒนาสังคมและเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติตามหลักคําสอนขออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม
เปนหลัก 
 หลักการกวาง ๆ ในระดับสังคม  พุทธศาสนาจะสอนใหทุกคนทําหนาท่ีขอตนตอคนอ่ืนท่ี
อยูรอบ ๆ ขาง  หรือคนท่ีอยูรวมกันในสังคมใหครบถวนบริบูรณืเปนหลัก  หลักคําสอนท่ีเปนพ้ืนฐานท่ี
สงเสริมการพัฒนาสังคม  ก็คือ 
 ก. คุณธรรมท่ีจําเปนในการอยูรวมกัน  (สัมปรายิกัตถะ)  ๔ ประการ๒๑  ไดแก 

                                                 

 ๒๐พระราชวรมุนี,  (ประยุทธ ปยุตโต). ลักษณะสังคมแบบพุทธ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗,) หนา ๓๘-๓๙.   

 ๒๑อง.อฏฐก. ๒๓/๑๑๔/๒๕๙-๒๖๐. 
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 ๑. สัทธาสัมปทา  ความมีศรัทธาในสิ่งท่ีถูกตอง  หรือเปนไปเพ่ือความสงบสุขของสังคม  
การท่ีคนในสังคมทีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีถูกตองดีงาม  เชน  ศาสนา  ขนบธรมเนียม  และจารีต
ประเพณีอันดีงามของสังคม  เปนตน  ยอมจะทําใหสังคมนั้น ๆ มีความสงบสุข  มีเสถียรภาพสังคมท่ีมี
เสถียรภาพและสงบสุขยอมเอ่ืออํานวยตอการพัฒนาสังคมเปนอยางดียิ่งเปนประการแรก 
 ๒.  สีลสัมปทา  การเคารพกฎหมายและศีลธรรม  การอยูรวมกันเปนสังคม  จําเปนที
จะตองมีกฎหมายและศีลธรรมเปนกรอบหรือเปนมาตรฐษนแหงความประพฤติรวมกัน  เพราะวาคน
ในสังคมยอมมีความแกตตางกันท้ังในดานความคิดเห็ฯและอุปนิสัยใจคอ  ดังนั้นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกทางกายและวาจายอมจะแตกตางกันออกไปดวย  ถาหากสังคมไมมีกฎหมายและศีลธรรม
เปนกรอบของความประพฤติแลว  สังคมยอมจะเดือดรอนวุนวายมาก  ในแงนี้เราจะเห็ฯไดวาการ
เคารพกฎหมายและศีลธรรมของสังคม  ยอมจะทําใหสังคมสงบสุข  และเอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
สังคมเปนประการท่ีสอง 
 ๓. จาคสัมปทา การชวยเหลือเก้ือกูลกัน เหตุผลประการหนึ่งของการมาอยูรวมกันเปน
สังคมของคน ก็คือเพ่ือความอยูรอดของชีวิต  คนมีความจําเปนท่ีจะตองรวมกันเพ่ือตอสูกับภัย
ธรรมชาติและพ่ึงพาอาศัยกันในการแสวงหาปจจัยตาง ๆ มาเพ่ือการดํารงชีพ  ในลักษณะเชนนี้แสดง
ใหเห็ฯวาโดยธรรมชาติแลวคนเราจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันสามารถ
ทําไดหลายลักษณะ  เชนชวยเหลือกันในดานทรัพยสิน  เงินทอง  แรงกาย  แรงใจ  เปนตน  การ
ชวยเหลือเก้ือกูลกันนี้  ยอมจะทําใหคนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข  และอํานวยตอการพัฒนา
สังคมเปนประการท่ีสาม 
 ๔. ปญญาสัมปทา  ความมีปญญารูเทาทันเหตุการณ  สิ่งท่ีจําเปนทีสุดในการท่ีจะทําให
คนตระหนักถึงความจําเปนท่ีจะตองมีศรัทธาในสิ่งท่ีถูกตอง  การเคารพกฎหมายและศีลธรรม        
และการชวยเหลือเก้ือกูลกันในสังคมคือ “ปญญา” ในการอยูรวมกันในสังคมนี้ บุคคลจะตองมี
สติปญญารูวาอะไรดี อะไรชั่ว  อะไรควรทํา อะไรไมควรทํา แลวเลือกกระทําในสิ่งท่ีถูกตองและ
คุณภาพดานสติปญญาของคนในสังคมมีความจําเปนยิ่งสําหรับการพัฒนาในทุกดาน  การพัฒนาและ
การสงเสริมคุณภาพดานสติปญญาใหรูเทาทันเหตุการณ  ยอมจะชวยทําใหการพัฒนาคมเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และเปนคุณธรรมท่ีจําเปน เปนประการท่ีสี่ 
 นอกจากคุณธรรมท่ีจําเปนในการอยูรวมกัน (สัมปรายิกัตถะ) ๔ ประการนี้แลว          
พุทธศาสนายังมีคําสอนอ่ืนๆ ท่ีเปนคุณธรรมพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการพัฒนาสังคมอีก คือ 
 ข. การอยูรวมกันในสังคมดวยหลักสาราณียธรรม ๖ ประการ๒๒  คือ 
     ๑. เมตตากายกรรม  ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงความหวังดีและไมตรีตอเพ่ือน
รวมงาน รวมทํากิจกรรม ชวยชุมชนโดยการชวยเหลือในการทํากิจธุระตางๆ โดยเต็มใจ แสดงกิริยา
อาการสุภาพ เคารพนับถือกันท้ังตอหนาและลับหลัง 
     ๒. เมตตาวจีกรรม พูดตอกันดวยเมตตา คือชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่งสอน
หรือแนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพแสดงความนับถือกันท้ังตอหนาและลับหลัง 
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 ๓. เมตตามโนกรรม  ติดตอกันดวยเมตตา  คือตั้งจิตปรารถนาดี  คิดทําแตสิ่งท่ีเปน
ประโยชนแกกัน มองกันในแงดี  มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน 
 ๔. สาธารณโภคี  แบงกันกินแบงกันใช  คือปนลาภผลท่ีไดมาโดยชอบธรรม  แมเปน
สิ่งของเล็กนอยก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคท่ัวกัน 
 ๕. สีลสามัญญตา  ความมีศลเหมือนเขาคือมีความประพฤติสุจริดีงาม  รักษา
ระเบียบวินัยของสวนรวม  ไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ หรือเสื่อมเสียแกหมูคณะ 
 ๖. ทิฏฐิสามัญญตา  ปรับความเห็นเขากันได  คือเคารพรับฟงความคิดเห็นกัน  มี
ความเห็นชอบรวมกัน  ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ  ยึดถืออุดมคติ หลักแหงความดีงามหรือ
จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน 
 หลักสาราณียธรรม ๖ ประการนี้  เปนหลักการพ้ืนฐานท่ีสงเสริมการพัฒนาสังคม  เปน
หลักการประยุกตสําหรับการอยูรวมกันในสังคม โดยหลักการแลวสาราณียธรรม ๖ ประการนี้  
เนนหนักไปในดานศล  แตก็สามรถสงเคราะหลงในหลักศล  สมาธิ  ปญญาได  คือสงเคราะหเมตตา
กายกรรม  เมตตาวจีกรรม  สาธารณโภคี  และสีลสามัญญตา  ลงในหมวดศีล สงเคราะหเมตตาท่ี
ประกอบอยูกับการแสดงออกทางกาย  วาจา  และเมตตามโนกรรม  ลงในหมวดสมาธิ  และ
สงเคราะหทิฏฐิสามัญญตาลงในหมวดปญยา  เม่ือบุคคลประพฤติตนอยูในหลักสาราณียธรรม ๖  
ประการนี้แลว  ยอมจะสามารถปฏิบัติธรรมในดานสังคมขออ่ืนๆ ไดงายยิ่งข้ึน 
 ค. ปฏิบัติหนาท่ีของตนตอคนในครอบครัวและคนท่ีอยูใกลชิดกันใหสมบูรณ ดวย
หลักธรรมท่ีชื่อวา ทิศ ๖๒๓  หลักธรรมในหมวดนี้เปนธรรมะในระดับศีล แสดงหนาท่ีความสัมพันธของ
คนในสังคม  ดังนี้ 
 ๑. ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา 
 ๒. ความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา 
 ๓. ความสัมพันธระหวางมิตรกับมิตร 
 ๔. ความสัมพันธระหวางศิษยกับอาจารย 
 ๕. ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 
 ๖. ความสัมพันธพุทธศาสนิกกับพระสงฆ 
 การท่ีบุคคลปฏิบัติหนาท่ีของตนตามความสัมพันธ หรือตามบทบาทหนาท่ีตอคนท่ีมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิดใหสมบูรณนี้ ก็เปนรากฐานของความสันติสุขในสังคม  ทําใหสังคมมี
เสถียรภาพ ซ่ึงก็จะสงผลดีตอการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ ดวย รายละเอียดบทบาทหนาท่ีท่ีบุคคลพึง
ปฏิบัติตอกันใหสมบูรณ   
 ง. ปฏิบัติตามหลักสังคมสงเคราะห  ท่ีเรียกวา  สังคหวัตถุ  ๔  ประการ๒๔ คือ  
  ๑. ทาน  ให  คือ  เอ้ือเฟอ  เผื่อแผ  เสียสละ  แบงปนชวยเหลือสงเคราะหกันดวย
ปจจัย ๔ ดายทุน  หรือทรัพยสิ่งของตลอดจนใหความรูความเขาใจและศิลปวิทยา 
  ๒. ปยวาจา  พูดจาไพเราะนารัก  คือ  กลาวคําสุภาพ  ไพเราะนาฟง  ชี้แจงแนะนํา
สิ่งท่ีเปนประโยชน  มีเหตุผลเปนหลักฐาน  ชักจูงในทางท่ีดีงาม  หรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ  ให
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กําลังใจ  พูดใหเกิดความเขาใจดีตอกัน  สมานสามัคคีไมตรี  ทําใหเกิดความรักใครนับถือ  และ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน 
  ๓. อัตถจริยา  ทําประโยชนแกสังคม  คือชวยเหลือดวยแรงกาย  ขวนขวาย
ชวยเหลือกิจการตาง ๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชน  ชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ และชวยปรับปรุง
สงเสริมในดานจริยธรรม 
  ๔. สมานัตตตา วางตนเสมอตนเสมอปลาย  หรือเอาตัวเขาสมาน คือทําตัวใหเขากับ
เขาได  ใหความเสมอภาค  ปฏิบัติสมํ่าเสมอตอคนท้ังหลาย  ไมเอารัดเอาเปรียบ  และเสมอในสุขทุกข  
คือรวมสุข รวมทุกข ชวยรับรู ชวยแกไขปญญา เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน 
 หลักธรรมพ้ืนฐานในการสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคมท้ัง ๔ หมวด  ตามท่ีกลาว
มานั้น ชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคม ในลักษณะดังตอไปนี้ 
 ๑. ชวยใหคนในชุมชน  หรือในสังคม  มีความสามัคคี  รักใครกลมเกลียวกัน  และเปน
มิตรกัน (ดวยการปฏิบัติธรรมหมวดสังคหวัตถุ ๔ เมตตา กายกรรม  เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรม 
ในสารณียธรรม ๖ และสัทธาสัมปทา) 
 ๒. ชวยใหคนในชุมชนมีความเห็นอกเห็นใจกัน เอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลือกัน (ดวยหลัก  
สาธารณโภคี และหลักจาคสัมปทา) 
 ๓. ชวยใหคนในชุมชน เปนคนเคารพระเบียบกฎเกณฑของสังคม  เคารพกฎหมาย    
ชวยใหชุมชนมีความสงบสุข (ดวยหลักสีลสามัญญตา และหลักสีลสัมปทา) 
 ๔. ชวยใหคนในชุมชน  มีความคิดท่ีถูกตองในแนวทางเดียวกัน มีอุดมการณรวมกัน  
เปนสัมมาทิฏฐิ (ดวยหลักทิฏฐิสามัญญตา และหลักปญญาสัมปทา) 
 ๕. ชวยใหความสัมพันธของคนในสังคมเปนไปอยางแนนแฟนสอดคลองกับวัฒนธรรม  
โดยทุกคนตางก็ปฏิบัติหนาท่ีของตนใหสมบูรณ มีความอบอุนม่ันคงในการอยูรวมกัน (ดวยการปฏิบัติ
ธรรมตามหลักทัศ ๖) 
 ลักษณะท่ีหลักธรรมชวยสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสังคมท้ัง ๕ ประการท่ีกลาวมานี้
เปนสิ่งท่ีจะเอ้ืออํานวยในการดําเนินงานพัฒนาทรรศนะ ความคิด ความเชื่อของประชาชนใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง  เชื่อม่ันในตนเอง  และมีจิตใจ และวัฒนธรรมอันดีงาม อันเปนจุดเนนหนักของการ
พัฒนาชุมชนในปจจุบัน๒๕  เปนไปไดโดยงายและบรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนในดานสังคมได
อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 โดยสรุป  หลักธรรมท้ัง  ๔  ประการท่ีกลาวมาขางตนนี้เปนหลักธรรมพ้ืนฐานของการ
พัฒนาชุมชนในดานสังคม  เม่ือประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีกลาวมายอมจะสามารถปฏิบัติตาม
หลักธรรมในดานสังคมขออ่ืน ๆ ไดงาย  และทําใหทุกคนอยูรวมกันในสังคม  อยางมีความอบอุน  
ม่ันใจ  และเปนสุข  บรรลุเปาหมายของการพัฒนาชุมชนในดานสังคมตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
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 ๒.๓.๒ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ 
 พุทธศาสนา  สอนใหคนทุกคนใหดําเนินชีวิตใหบรรลุประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการมี
ชีวิต  ๓  ประการ  คือ  ทิฏฐิธัมมิกัตถะ  เปนประโยชนท่ีพึงไดรับในปจจุบัน  คือ  ทรัพย  ยศ  เกียรติ  
ไมตรี  คูครอง  สัมปรายิกัตถะ  เปนประโยชนเบื้องหนาหรือเปนประโยชนดานคุณคาของชีวิต  เปน
ความงอกงามทางดานคุณธรรมคือ  มีศรัทธา  ศีล  จาคะ  และปญญา  ปรมัตถะ  เปนประโยชน
สูงสุด  เปนสาระแทของชีวิต  เปนจุดหมายข้ึนสุดทายควรจะเขาถึง  คือการดับกิเลส  และกองทุกได  
ท่ีเรียกสั้น  ๆ นิพพาน๒๖ 
 สําหรับประโยชนท่ีบุคคลพึงจะไดรับในปจจุบัน  เปนประโยชนหรือความสุขในแงโลกียะ
เปนประโยชนจากการท่ีบุคคลมีและใชทรัพยสมบัติในทางท่ีถูกตอง  ความสุขอันเปนโลกียะนี้เปน
ความสุขท่ีจําเปนสําหรับปุถุชน  ในแงของการแสวงหาความสุขอันเปฯโลกียะของปุถุชนนี้           
พุทธศาสนามีหลักธรรมจํานวนมากท่ีสงเสริมใหบุคคลแสวงหา  และใชสอยทรัพยอยางถูกตอง  
เพ่ือใหพุทธบริษัทท่ีเปนอุบาสก  อุบาสิกา  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
หลักธรรมท่ีเปนแกนกลางของคําสอนในแงเศรษฐกิจนี้  คือ  กลักสัมมาอาชีวะ  (การเลี้ยงชีพชอบ)  
อันเปนองคมรรคขอหนึ่งในหมวดศีล  และจากกลักคําสอนท่ีเปนแกนกลางนี้  พุทธศาสนาก็ได
กระจายคําสอนเก่ียวกับการจัดการดานเศรษฐกิจออกไปมากมาย  สําหรับหลักธรรมท่ีเก่ียวกับการ
จัดการดานเศรษฐกิจอันเปนสัมมาอาชีวะท่ีกลาวถึงนี้  จะศึกษาเฉพาะสัมมาอาชีวะของฆราวาส  อัน
เปนไปเพ่ือโลกียสุขและเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจเปนหลัก 
 ในแงโลกียธรรม  พุทธศาสนาไมไดปฏิเสธความสุขทางโลกเลย  ตรงกันขามกับสนับสนุน
ใหคนในสังคมพยายามสรางตนใหมีความม่ังค่ังในดานเศรษฐกิจ  ในขอบเขตของสัมมาอาชีวะ  ดังพระ
พุทธดํารัส  ดังตอไปนี้ 
 “ภิกษุท้ังหลาย  อริยสาวก  เม่ือเจริญดวยความเจริญ ๑๐  ประการ  ยอมเจริญดวยความ
เจริญอันประเสริฐและเปนผูถือเอาสิ่งท่ีเปนสาระ  ความเจริญ ๑๐  ประการเปนไฉน  คือ  อริยสาวก
ยอมเจริญดวยนาและสวน  ๑ ยอมเจริญดายทรัพยและขาวเปลือก ๑ ยอมเจริญดวยบุตรและภรรยา 
๑ ยอมเจริญดวยทาส  กรรมการและคนใช ๑ ยอมเจริญดวยสัตรวสี่เทา ๑  ยอมเจริญดวยศรัทธา ๑ 
ยอมเจริญดวยศีล ๑ ยอมเจริญดวยสุตตะ ๑  ยอมเจริญดวยจาคะ ๑ ยอมเจริญดวยปญญา ๑ ภิกษุ
ท้ังหลาย  อริยสาวก  เม่ือเจริญดวยความเจริญ ๑๐ ประการนี้  ยอมเจริญดวยความเจริญอัน
ประเสริฐ”๒๗ 
 จากพุทธดํารัสนี้  จะเห็นวาพระพุทธองคทรงสนับสนุนใหฆราวาส  ผูยังเปนปุถุชน  และ
ปรารถนาโลกียสุข  ขวนขวายในประโยชนอันมนุษยจะพึงไดรับในชีวิตอยางนอย ๒ ประการ  คือ 
ประโยชนในปจจุบัน  และประโยชนในเบื้งหนาอันเปนคุณคาดานคุณธรรมของชีวิต  และเราสามารถ
จัดความเจริญท้ัง ๑๐ ประการลงในประโยชนท้ัง ๒ ประการได  ดังนี้ 
  ๑. จัดความเจริญดวย นา สาวย ทรัพย  ขาวเปลือก  บุตร  ภรรยา  ทาสกรรมกร  คนใช
และสัตวสี่เทา  ซ่ึงเปนความเจริญม่ังค่ัง  ดานทรัพยสินและบริวารเขาในประโยชนปจจุบัน 
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  ๒. จัดความเจริญดวยศรัทธา  ศีล  สุตตะ  จาคะ และปญญาอันเปนความเจริญดาน
คุณธรรมเขาเปนประโยชนเบื้องหนาตอไป 
 ความสุขในปจจุบันท่ีบุคคลจะพึงไดรับนั้น  ประกอบไปดวยการรูจัดแสวงหาทรัพย  รู
จักเก็ฐรักษา  และรูจักจับจายใชสอยทรัพย  อันเปนเรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจเปนหลัก  ในการนี้พุทธ
ศาสนามีหลักธรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในแงโลกียสุข  ดังตอไปนี้ 
 ก. การแสวงหาและการรักษาทรัพย  พุทธศาสนาสอนใหบุคคลปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัม
มิกัตถะ  ๔  ประการ  ไดแก๒๘ 
  ๑. อุฏฐานสัมปทา  ถึงพรอมดวยความหม่ัน  คือขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการ
งาน  และประกอบอาชีพท่ีสุจริตฝกฝนใหมีความรูจริงและความชํานิชํานาญในอาชีพ  รูจักใชปญญา
สอดสองตรวจตราหาวิธีการท่ีเหมาะท่ีดี  จัดการแกไขปรับปรุงและดําเนินการใหไดผลดี 
  ๒. อารักขสัมปทา  ถึงพรอมดวยการรักษษ  คือรูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย  และ
ผลงานท่ีตนไดทําไว  ดวยความขยันหม่ันเพียรโดยชอบธรรม  ดวยกําลังงานของตน  ไมใหเปน
อันตรายหรือเสื่อมเสีย 
  ๓. กัลยาณมิตตตา  คบคนดีเปนมิตร คือรูจักเสวนา  คบหาคน  ไมคบคนท่ีชักนําไป
ในทางเสื่อมเสีย  เลือกเสวนาคบกับคนผูเปนบัณฑิต  ถึงพรอมดวยศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา  และ
มีคุณสมบัติ  เก้ือกูลแกอาชีพการงาน 
  ๔. สมชีวิตา  เลี้ยงชีวิตแตพอดี  คือรูจักกําหนดรายไดและรายจาย  เปนอยูแตพอดี สม
รายได  มิใหผืดเคืองหรือฟูมเฟอยใหรายไดเหนอืรายจาย  และมีประหยัดเก็บออมไว 
 ข. การจัดแจงทรัพย 
  เม่ือบุคคลแสวงหาทรัพยมาไดแลว  พุทธศาสนาสอนใหบุคคลรูจักจัดสรรทรัพย  เพ่ือใช
ใหเกิดประโยชนในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. เอเกน  โภค  ภุญเชยฺย  พึงใชจายเลี้ยงตนเลี้ยงครอบครัว  เลี้ยงคนท่ีพึงบํารุงเลี้ยง
และทําประโยชน  หนึ่งสวน 
  ๒. ทวีหิ  กมฺมํ  ปโยชเย  พึงใชเปนทุนในการประกอบอาชีพเสียสองสวน 
  ๓. จตุตฺถฺจ  ติราเปยฺย  อีกหนึ่งสวนพึงเก็บไวใชในคราวจําเปน  หรือคราวฉุกเฉิน๒๙ 
 ค.  การจับจายทรัพย 
  ในการจับจายทรัพยเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือการบํารุงเลี้ยง  เพ่ือการใชจายท่ีจําเปนตอ
การดํารงชีวิตนั้น  พุทธศาสนามีหลักคําสอนเปนแนวทางในการจัดจายทรัพย  ดังนี้ 
  ๑. เลี้ยงตัว เลี้ยงบิดามารดา บุตร  ภรรยา และคนในปกครองท้ังหลายใหเปนสุข 
  ๒. บํารุงมิตรสหายและผูรวมกิจการงานใหเปนสุข 
  ๓. ใชปกปองรักษาสวัสดิภาพ  ทํางานใหมีความปลอดภัยจากอันตราย 
  ๔. ทําพลี  คือ  สละเพ่ือบํารุงและบูชา ๕ อยางไดแก 
   ๑) ญาติพลี  สงเคราะหญาติ 
   ๒) อติถิพลี  ตอนรับแขก 
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   ๓) บุพพเปตพลี  ทําบุญอุทิศแกผูลวงลับไปกอน 
   ๔) ราชพลี บํารุงราชการเชนเสียภาษี  เปนตน 
   ๕) เทวตาพลี ทําบุญอุทิศแกสิ่งท่ีเคารพเชื่อถือ 
  ๕. อุปถัมภบํารุงพระสงฆและเหลาบรรพชิตผูประพฤติดี  ประพฤติชอบ  ผูไมประมาท
มัวเมา๓๐ 
 นอกจากนี้ พุทธศาสนายังสอนใหบุคคล  ระวังรักษาตนไมใหตกไปอยูในอบายมุข  อันเปน
หนทางแหงความเสื่อมของโภค  โดยใหงดเวนจากอบายมุข  ๖  และใหคํานึงถึงความจริงของความสุข
ในระดับฆราวาส  หรือระดับโลกียะวาเกิดจากอะไร  มิใหประมาทมัวเมา ในอบายมุข  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 ง. หลีกเวนอบายมุข 
 การจะรักษาทรัพยสมบัติใหคงอยูและใชประโยชนไดเปนเวลานาน ไมฉิบหายลมจมนั้น 
ทางแรกคือ การรูจักเก็บรักษาและรูจักจับจายใชสอย สวนทางท่ีสองก็คือ การหลีกเวนอบายมุข ๖ 
ประการ 
 การรูจักหลีกเวนจากอบายมุขนี้ เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญยิ่งประการหนึ่งของอริยสาวก 
พุทธศาสนิกชนท่ีดี  ในการท่ีจะดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข  พระพุทธองคทรงตรัสถึงคุณสมบัติขอนี้
ของอริยสาวกวา  อริยสาวกยอมไมเสพทางเสื่อมแหงโภคะ (อบายมุข ) ๖ ประการ คือ 
  ๑) การดื่มน้ําเมา 
  ๒) การเท่ียวกลางคืน 
  ๓) การเท่ียวดูมหรสพ 
  ๔) การเลนการพนัน 
  ๕) การคบคนชั่วเปฯมิตรและ 
  ๖) ความเกียจคราน๓๑ 
 จ. สรางสรรคความสุขของคฤหัสถ ๔ ประการ 
 สิ่งท่ีพึงปรารถนามากท่ีสุดในสังคมของคฤหัสถ ก็คือ “ความสุข” การมีทรัพยสินและมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ก็เพ่ือความสุข (โลกียสุข) ความสุขจะเกิดข้ึนไดก็ดวยการท่ีบุคคลรูจักสราง
ใหมันเกิดข้ึนอยางถูกวิธี 
 ความสุขอันชอบธรรมท่ีผูครองเรือน หรือฆราวาสควรพยายามทําใหเกิดข้ึนแกตนมี ๔ 
ประการ คือ๓๒ 
 ๑. สุขเกิดจากความทีทรัพย คือ ความภูมิใจ เอิบอ่ิมและอุนใจวาตนมีโภคทรัพย ท่ีไดมา
ดวยน้ําพักน้ําแรง ความขยันหม่ันเพียรของตนและโดยทางชอบธรรม (อัตถิสุข) 
 ๒. สุขเกิดจากการใชจายทรัพย คือ ความภูมิใจวาตนไดใชจายทรัพยในทางท่ีชอบท่ี
ถูกตอง  และเปนประโยชนอยางคุมคา (โภคสุข) 
 ๓. สุขเกิดจากความไมเปนหนี้ คือ ภูมิใจวา ตนเปนไท ไมมีหนี้สินติดคางใคร (อนณสุข) 
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 ๔. สุขเกิดจากความประพฤติไมมีโทษ คือความภูมิใจวา ตนมีความประพฤติสุจริตไม
บกพรองเสียหายใครติเตียนไมไดท้ังทางกาย ทางวาจา และทางใจ (อนวัชชสุข) 
 หลักปฏิบัติของฆราวาสในการแสวงหาทรัพย เก็บรักษาจัดแจง จับจายใชสอยทรัพยและ
ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุขนี้ เปนไปเพ่ือโลกียสุข อยางไรก็ตาม หลักการเหลานี้เปนกลัการท่ี
สอดคลองกับ หลักธรรมท่ีเปนแกนกลางคือ สัมมาอาชีวะ อยูนั่นเอง 
 การปกิบัติตามหลักธรรมหรือหลักการท่ีกลาวขางตนนี้ เปนสิ่งท่ีชวยสงเสริมการพัฒนา
ชุมชนในดานเศรษฐกิจ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ชวยใหประชาชนมีความเชื่อม่ัน ในผลของการทํางานขยันขันแข็งในการทํามาหากิน
ในทางสุจริต  และคิดปรับปรุงคุณภาพของงานใหดีข้ึนอยูเสมอ 
 ๒. ชวยใหประชาชนรูจักการออมและการลงทุน 
 ๓. ชวยทําใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดมากยิ่งข้ึน 
 ๔. ชวยใหเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ มีเสถียรภาพ 
 จากลักษณะท้ัง ๔ ประการเหลานี้  การปฏิบัติตามหลักธรรมในดานเศรษฐกิจของชุมชน  
มีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีถูกตอง ประชาชนอยูดีกินดี และสามารถพ่ึงตนเองในดานเศรษฐกิจได  อัน
เปนเปาหมายของการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจ ดังนั้น  จึงสามารถกลาวไดวา หลักธรรมในดาน
เศรษฐกิจของพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานเศรษฐกิจเปนอยางดียิ่ง 
 

 ๒.๓.๓ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานการเมือง 
 งานพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีเสริมสรางความม่ันคงของรัฐ ดวยการสงเสริมพลังความม่ันคง
ในชุมชนใหเขมแข็ง งานพัฒนาชุมชนเปนงานท่ีใชหลักประชาธิปไตยเปนหัวใจของวิธีการดําเนินงาน   
สนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ินใหครองตนตามระบอบประชาธิปไตย และเขามามีสวนรวมในการ
บริหารองคกรตางๆ ในระดับทองถ่ินในดานการเมือง งานพัฒนาชุมชนมีเปาหมายท่ีจะพัฒนาให
ประชาชนมีความคิด  ตื่นตัว  เขาใจในการปกครองตามระบบอบประชาธิปไตย  ซ่ึงเปนการเสริมสราง
ความม่ันคงของรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ๓๓ 
 สําหรับพุทธศาสนาซ่ึงเปนสถาบันหนึ่งในสังคม ยอมจะมีความสัมพันธกับการเมืองการ
ปกครองดวย  ในแงของการเมืองพุทธศาสนามิไดมองถึงรูปแบบ หรือระบอบการปกครองมากนักแต
มองการปกครองในรูปของความสัมพันธระหวาง ผูปกครอง กับพลเมืองเปนหลัก  การปกครองไมวา
จะเปนระบอบใด ถาหากผูปกครองมีคุณธรรม และพลเมืองมีคุณธรรม ยอมจะเปนระบอบการ
ปกครองท่ีดีท้ังสิ้น ดังนั้นพุทธศาสนาจึงมองเห็นองคประกอบของการปกครองคือ ผูปกครอง         
กับพลเมือง เปนสิ่งสําคัญยิ่งกวารูปแบบการปกครอง พุทธศาสนาไดกําหนดหลักปฏิบัติสําหรับ
ผูปกครองและพลเมืองไวหลายประการ โดยสรุปแลวยอมเปนไปเพ่ือการพัฒนาเพ่ือความสงบสุข  
และการอยูรวมกันอยางเปนสุขเปนสําคัญ 
 หลักธรรมท่ีเปนแกนกลางขนองคําสอนท่ีเก่ียวกับการเมืองก็คือ  หลักอธิสีลสิกขา  หรือ 
อริยมรรคหมวดศีล  อันไดแกสัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  และสัมมาอาชีวะ  จากหลักธรรมท่ีเปน
                                                 

 ๓๓กรมการพัฒนาชุมชน.  กระทรวงมหาดไทย,  คูมือพัฒนากร,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสวน
ทองถ่ิน, ๒๕๔๐), หนา ๑๒๑. 
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แกนกลางนี้พุทธศาสนาไดกระจายคําสอนออกเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูปกครอง  และพลเมือง
มากมายโดยสอนใหประชาชนเปนพลเมืองท่ีดี  มีสวนรวมและสนับสนุนการปกครอง  และสอนให
ผูปกครองตั้งตนอยูในคุณธรรม ดําเนินการปกครองเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หลักธรรมเหลานี้
เปนหลักปฏิบัติกลางๆ ท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดในทุกรูปแบบของการปกครอง 
 หลักธรรมสําหรับผูปกครอง 
 พุทธศาสนา ไดสอนหลักปฏิบัติสําหรับผูปกครอง ซ่ึงประกอบดวยหลักธรรมท่ีเปน
คุณสมบัติและขอปฏิบัติ ดังนี้ 
 ก. มีคุณธรรมของผูปกครองหรือราชธรรม  ๑๐  ประการ  ไดแก๓๔ 
  ๑) ทาน ใหปนชวยประชา 
  ๒) ศีล รักษาความสุจริต 
  ๓) ปริจจาคะ บําเพ็ญกิจดวยเสียสละ 
  ๔) อาชชวะ ปฏิบัติภาระโดยซ่ือตรง 
  ๕) มัททวะ ทรงความออนโยนเขาถึงคน 
  ๖) ตปะ พันมัวเมาดวยเผากิเลส 
  ๗) อักโกธะ ถือเหตุไมโกรธา 
  ๘) อวิหิงสา มีอหิงสานํารมเย็น 
  ๙) ขันต ิชํานะเข็ญดวยขันติ 
  ๑๐) อวิโรธนะ ไมปฏิบัติคลาดจากธรรมฯ 
 ข. ปฏิบัติหนาท่ีของนักปกครองผูยิ่งใหญ หรือบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร  ๕  ประการ คือ๓๕ 
  ๑) ธรรมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือ เคารพเชิดชูธรรม ประพฤติธรรมดวยตนเอง 
  ๒) ธรรมิการักขา ใหความคุมครองโดยธรรม คือจัดอํานวนการรักษาคุมครองปองกันอัน
ชอบธรรมแกชนทุกหมูเหลาในแผนดิน ตลอดจนสัตวเทาสัตวปกอันควรสงวนพันธท้ังหลาย 
  ๓) มา  อธรรมการ หามก้ันการอันอาธรรม คือจัดการ ปองกัน แกไขมิใหมีการกระทําท่ี
ไมเปนธรรม การเบียดเบียนขมเหง และความผิดอันรายแรงเดือดรอนเกิดข้ึนในบานเมืองชักนํา
ประชาชนใหตั้งม่ันอยูในสุจริตธรรม 
  ๔) ธนานุปทาน  ปนทรัพยเฉลี่ยใหแกผูยากไรทรัพย มิใหมีคนขัดสนยากไรในแผนดิน 
เชนจัดใหราฎรท้ังปวงมีอาชีพทํามาหากินไดโดยสุจริต 
  ๕) ปริปุจฉา สอบถามปรึกษาพระสงฆและนักปราชญท่ีมีปรึกษาทรงคุณธรรมทรง
วิชาการ  หม่ันพบถามไถหาความรู ความจริง และถกปญหาตามโอกาสอันควร  เพ่ือซักซอมตรวจสอบ
ตนใหกาวหนา และดําเนินกิจการในทางท่ีถูกท่ีชอบธรรม และเปนไปเพ่ือประโยชนสุข 
 ค. ทํานุบํารุงประชาราษฎร  ดวยหลักราชสังคหวัตถุ ๔ ประการคือ๓๖ 
  ๑) สัสสเมธะ ฉลาดบํารุงธัญญาหาร คือปรีชาสามารถในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร
สงเสริมการเกษตรใหอุดมสมบูรณ 
                                                 

 ๓๔เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๔-๑๕. 
 ๓๕ที.ปา. ๑๑/๓๕/๔๕-๔๖. 
 ๓๖สํ.ส. ๑๕/๓๕๑/๙๖-๙๗. 
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  ๒) ปุริสเมธะ ฉลาดบํารุงขาราชการ  คือปรีชาสามารถในการบํารุงขาราชการดวยการ
สงเสริมคนดีมีความสามารถ และจัดสวัสดิการใหดี 
  ๓) สัมมาปาสะ ผูกประสานปวงชา  คือ ผดุงผสานประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพของ
ประชาชน  ไมใหประชาชนมีฐานะเหลื่อมล้ํากันมากจนแตกแยกกัน 
  ๔) วาชไปยะ มีวาทะดูดดื่มใจ คือ รูจักพูดรูจักชี้แจงแนะนะ ไถถามทุกขสุขของ
ประชาชน  พูดจาไพเราะนาฟง มีเหตุผล  มีประโยชน ทําใหเกิดความเขาใจดี ความเชื่อถือ  และ
ความนิยมนับถือ 
 ง. งดเวนอคติ  ๔  ประการ คือ๓๗ 
  ๑) ฉันทาคติ  ลําเอียงเพราะชอบ 
  ๒) โทสาคติ  ลําเอียงเพราะชัง 
  ๓) โมหาคติ  ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา 
  ๔) ภยาคติ  ลําเอียงเพราะชลาดกลัว 
  
 หลักธรรมสําหรับพลเมือง 
 สวนพลเมืองผูอาศํยอยูในเมือง หรือในรัฐ ในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของการปกครองพุทธ
ศาสนาไดวางแนวทาง  ซ่ึงพลเมืองพึงรูและปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ก. รูหลักอธิปไตย พลเมืองพึงรูหลักความเปนใหญ หรือ อธิปไตย ๓ ประการ คือ๓๘ 
  ๑) อัตตาธิปไตย ถือตนเองเปนใหญ  คือการถือเอาความคิดความเห็นของตนเองเปน
หลัก 
  ๒) โลกาธิปไตย  ถือโลกเปนใหญ  คือ ถือเอาความนิยมของชาวโลกเปนใหญ หวั่นไหวไป
ตามเสียงนินทา และสรเสริญไมมีจุดยืนท่ีถูกตอง 
  ๓) ธัมมาธิปไตย ถือธรรมเปนใหญ คือถือเอาหลักการ ความจริง ความถูกตองความดีงาม
และเหตุผลเปนใหญ กระทําการสิ่งใดก็ดวยการปรารภศึกษาตรวจสอบตามขอเท็จจริงพิจารณาอยาง
รอบคอบและรับฟงความคิดเห็นอยางกวางขวาง มองเห็นดวยความบริสุทธิ์ใจวาเปนไปไดโดยชอบ
ธรรมและเพ่ือความดีงามเปนประมาณ 
 เม่ือบุคคลรูหลักอธิปไตยท้ัง ๓ ประการนี้แลว พึงเลือกปฏิบัติตามหลักธัมมาธิปไตยในการ
ท่ีจะเขาไปมีสวนรวมในทางการเมือง 
 ข. มีสวนรวมในการปกครอง บุคคลท่ีเปนพลเมืองท่ีดีของรัฐ นอกจากจะปฏิบัติตนเปน
พลเมืองดี มีความสุจริตท้ังกาย วาจา และใจแลว  พึงมีสวนรวมรับผิดชอบในการปกครอง ดวยการ
ปฏิบัติหลัก  อปริหานิยธรรม  ๗  ประการ คือ๓๙ 
  ๑) หม่ันประชุมกันเนืองนิตย 
  ๒) พรอมเพียงกันประชุม พรอมเพียงกันเลิกประชุม และพรอมเพียงกันทํากิจท่ีพึงทํา
รวมกัน 
                                                 

 ๓๗ที.ปา. ๑๑/๑๗๖/๑๑๓๙. 
 ๓๘ที. ปา. ๑๑/๒๒๘/๑๗๔. 
 ๓๙ที.ม. ๑๐/๖๘/๖๖-๖๗. 
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  ๓) ไมบัญญัติวางขอกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ อันมิไดตกลงกันไว  และไมเหยียบย่ําลมลาง
สิ่งท่ีบัญญัติตกลงกันไว  ถือปฏิบัติอยูในบทบัญญัติใหญท่ีวางไวเปนธรรมนูญ 
  ๔) ใหเกียรติยกยอง  นับถือทานผูใหญท่ีมีความรูและประสบการณอันยาวนาน  มองเห็น
ความสําคัญแหงถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันพึงรับฟง 
  ๕) ใหเกียรติและคุมครองกุลสตรี  มิใหมีการขมเหงรังแก 
  ๖) เคารพบูชาสักการะเจดีย ปูชนียสถาน อนุสาวรียประจําชาติ  อันเปนเครื่องเตือน
ความทรงจํา  เราใหทําดี  และเปนท่ีรวมใจของหมูชน ไมละเลยพิธีเคารพบูชาอันพึงทําตออนุสรณ
สถานเหลานั้นตามประเพณี 
  ๗) จัดการใหควาสมอารักขา บํารุง คุมครองอันชอบธรรมแกบรรพชิต ผูทรงศีลธรรม
บริสุทธิ์เปนหลักใจและเปนตัวอยางทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจตอนรับและหวังใหทานอยูโดย
ผาสุก 
 หลักธรรมในการทางการเมือง ท้ังท่ีเปนหลักปฏิบัติสําหรับผูปกครอง  และเปนหลักปฏิบัติ
สําหรับพลเมือง  ตามท่ีกลาวมาแลวนี้  เปนหลักธรรมท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะสงเสริมใหการปกครอง เปนการ
ปกครองโดยคุณธรรม คือเปนการปกครองท่ีผูปกครองตั้งตนอยูในคุณธรรม แลวใหการคุมครอง  
บํารุงรักษาพลเมืองใหมีความสุข ม่ันคง ปลอดภัย  และพลเมืองก็เปนคนท่ียึดม่ันในคุณธรรม  และเขา
มามีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมของสวนรวม การปกครองท่ีเนนคุณธรรมยอมจะทําใหสังคมสงบ
สุข ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การเมืองของสังคมนั้นๆ มีเสถียรภาพและพัฒนาแลวในระดับหนึ่ง 
 สําหรับสังคมประชาธิปไตย หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยไดแนชัดท่ีสุดคือ  หลักธรรมาธิปไตย  และหลักอปริหานิยธรรม ๗ หลักอปริหานิยธรรม 
๗ ประการท่ีเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมกิจกรรมทางการเมือง เชน การประชุม การคิด  
ตัดสินใจ  รับผิดชอบรวมกัน เปนตน  และการเคารพในกฎหมายเปนหลักธรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา
ทางการเมืองโดยตรง  ดังนน  หากมองในแงการเมือง  หลักธรรมท้ังหมดในดานการเมืองท่ีไดกลาว
มาแลวนั้น ลวนสงเสริมการพัฒนาทางการเมืองไดเปนอยางดีท้ังสิ้น 
 จากขอความดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา หลักธรรมในการทางการเมือง ท้ังท่ีเปน
หลักปฏิบัตสิําหรับผูปกครอง และเปนหลักปฏิบัติสําหรับพลเมือง ตามท่ีกลาวมาแลวนี้ เปนหลักธรรม
ท่ีสําคัญยิ่งท่ีจะสงเสริมใหการปกครอง เปนการปกครองโดยคุณธรรม คือเปนการปกครองท่ีผูปกครอง
ตั้งตนอยูในคุณธรรม แลวใหการคุมครอง บํารุงรักษาพลเมืองใหมีความสุข ม่ันคง ปลอดภัย และ
พลเมืองก็เปนคนท่ียึดม่ันในคุณธรรม และเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมของสวนรวม การ
ปกครองท่ีเนนคุณธรรมยอมจะทําใหสังคมสงบสุข ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การเมืองของสังคมนั้นๆ มี
เสถียรภาพและพัฒนาแลวในระดับหนึ่ง 

 ๒.๓.๔ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
 หากมองในแงของการพัฒนาชุมชน  จะพบวา  การกอสรางอาคารสิ่งสาธารณประโยชน
การบํารุงดูแลรักษา และการจัดระเบียบสิ่งแวดลอมดังกลาวมานั้น ก็คือ การพัฒนาชุมชนในดานการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมนั่นเอง 
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 การพัฒนาชุมชนในดานพัฒนาสิ่งแวดลอมในพุทธศาสนา  มีขอความในพระไตรปฎกมาก
แหงท่ีกลาวถึง จึงไมสามารถท่ีจะนํามาเสนอไดท้ังหมด ในท่ีนี้จะนําเอาขอความในพรไตรปฎก
ประมาณ ๒-๓ แหงมาเสนอเพ่ือเปนตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
  ๑) ในพระวินัยปฎก  พระพุทธองคทรงมีพุทธานุญาตหลายประการใหพระภิกษุสงฆ     
จัดระเบียบชุมชนของสงฆใหมีความสะอาดเรียบรอย ถูกสุขลักษณะเปนท่ีสมควรแกการปฏิบัติธรรม
และเปนท่ีนาเลื่อมใสแกผูพบเห็น  เชน 
  “ในสมัยนั้น  ภิกษุท้ังหลายตางถายอุจจาระลงในท่ีนั้น ๆ (ไมเปฯท่ีเปฯทาง) ในอาราม
สกปรก ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นแกพระผูมีพระภาค  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ภิกษุท้ังหลายเรา
อนุญาตใหถายอุจจาระในท่ีควรสวนขางหนึ่ง  อารามท่ีเกลิ่นเหม็น  ตรัสวาภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาต
หลุมถายอุจจาระปากขอบหลุมพัง  ตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยางคือ  กอดวย
อิฐ กอดวยศิลา  กอดวยไม  หลุมอุจจาระ  มีพ้ืนต่ําน้ําทวมได  ตรัสวาภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตให
ถมพ้ืนใหสูง  ดินท่ีถมพ้ืนพัง  ตรัสวาภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหกอกรุ ๓ อยาง  คือ ดวยอิฐ กอดวย
ศิลา  กอดวยไม  ภิกษุท้ังหลายข้ึนลงลําบาก ตรัสวา เราอนุญาตบันได  ๓ อยาง คือบันไดอิฐ  บันได
หิน  บันไดไม  ภิกษุท้ังหลายข้ึนลงพัดตกลงมา  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตราวสําหรับยึด  
ภิกษุท้ังหลายนั่งถายอุจจาระท่ีริมหลุมพัดตกลงไป  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตใหลาดพ้ืนแลว
เจาะชองถายอุจจาระตรงกลาง  ภิกษุท้ังหลาย  นั่งถายอุจจาระลําบาก ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลายเรา
อนุญาตเชียงเทาถายอุจจาระ  ภิกษุท้ังหลายถายปสสาวะออกไปขางนอก ภิกษุท้ังหลายเราอนุญาต
รางรองปสสาวะ ไมชําระไมมี  ตรัสวา ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตไมชําระ ตะกราไมชําระ  หลุม
อุจจาระไมไดปด  มีกลิ่นเหม็น  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญติฝาปด”๔๐ 
 “สมัยนั้น  บริเวณ  (อาราม)  เปนตม  ภิกษุท้ังหลายกราบทูลเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาค 
ๆ ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย  เราอนุญาตใหโรยกรวดแร กรวดแรไมเต็ม  ตรัสวา ภิกษุท้ังหลายเรา
อนุญาตใหปูศิลาเรียบ  น้ําขัง  ตรัสวา  ภิกษุท้ังหลาย เราอนุญาตทอระบายน้ํา” 
 นอกจากตัวอยางท่ียกมานั้น  ยังมีเรื่องการพัฒนาชุมชน อีกมากมายเชน  การจัด
เสนาสนะ  การสรางโรงไฟ  การรักษาความสะอาด  เปนตน 
 การจัดระเบียบชุมชนในพระวินัยปฎกท่ียกมาแสดงนี้จะเห็นวา พระพุทธองคทรงตระหนัก
ดีถึงการจัดใหชุมชนสะอาด  ถูกสุขลักษณะท่ีเปนท่ีรื่นรมย เหมาะสมเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีเรียกวา
เสนาสนะสัปปายะ เพราะวา เม่ือสภาพของชุมชนสะอาดเรียบรอย  เปนท่ีเจริญตาเจริญใจแลวยอม
เปนสิ่งท่ีชวยใหจิตใจของคนผูอยูในสถานท่ีนั้นๆ รูสึกสดชื่น  เบิกบาน  แจมใส เอ้ืออํานวยตอการ
ปฏิบัติธรรมมากยิ่งข้ึน 
  ๒) ในพระสุตตันตปฎก พุทธศาสนาไดสนับสนุนใหคนโดยท่ัวไปบําเพ็ญประโยชนตอ
สวนรวมสงเสริมใหมีการปรับปรุงรักษา เสริมสรางสิ่งสาธารณประโยชนแกชุมชน การบําเพ็ญกรณีย
กิจหรือสรางสิ่งท่ีมีผลานิสงสท่ีไพศาล เชนในวนโรปสูตร พระพุทธองคไดตรัสไววา 

                                                 

 ๔๐วินย.  ๗/๑๙๐/๕๘. 
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 “ชนเหลาใด สรางอาราม  (สวนไม  ดอกไม)  ปลูกหมูไม  สรางสะพาน  และชนเหลาใด
ใหโรงน้ําเปนทาน  และบอนกท้ังบานท่ีพักอาศัย ชนเหลานั้นยอมมีบุญ เจริญในกาลทุกเม่ือ  ท้ัง
กลางวันและกลางคืน  ชนเหลานั้นตั้งอยูในธรรม  สมบูรณดวยศีล เปนผูไปสวรรค”๔๑ 
 ในธัมมปทัฎฐกถา  พระพุทธองคไดตรัสถึงประวัติของบุคคลท่ีไดบําเพ็ญทานโดยการสราง
สิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชนแกประชาชนไวเปนอันมาก คือ พระอินทร หรือทาวสักกเทวราช  วา  
“(เรื่องยอ)  ทาวสักกะ เดิมเปนมนุษยชื่อ มฆะอยูในอจลคาม แควนมคธ มฆมานพ พรอมกับสหาย  
๓๓  คน ไดรวมกันบําเพ็ญบุญโดยการกอสรางและทําสิ่งท่ีเปนสาธารณประโยชนไวเปนอันมาก  คือ 
  ๑) ปรับปรุง ซอมแซม หนทาง (ใหราบเรียบ)  และสรางถนน 
  ๒) สรางศาลาใหเปนท่ีพักของคนเดินทาง 
  ๓) บริการ อํานวยความสะดวกแกคนเดินทาง  (เอ้ือเฟอใหอาคาร ท่ีพักอาศัย และ
บริการบีบนวด) 
  ๔) ปลูกตนไม เพ่ือชุมชน 
  ๕) ขุดบอน้ํา สรางสระน้ํา ใหมีน้ํากินน้ําอาบใชสอย 
  ๖) สรางสวนดอกไมสาธารณะ 
 ไดบําเพ็ญสาธารณะประโยชนอ่ืนๆ อีกมากมาย  สิ่งท่ีมฆมาณพและสหายทํารวมกันนี้  ได
สงผลใหมฆมณพไปเกิดเปนทาวสักกเทวราชหรือพระอินทรในวรรคชั้นดาวดึงส และสหายของมฆ
มาณพก็ไดไปเกิดเปนเทพบุตรในสวรรคชั้นดาวดึงสดวย๔๒ 
 นอกจากนี้ในพระสุตตันตปฏกยังไดกลาวถึงการบําเพ็ญสิ่งสาธารณประโยชนอ่ืน ๆ เปน
อันมาก เชน การสรางศาลา การสรางอาศรม การสรางสะพาน เปนตนวาเปนการกระทําท่ีเปนบุญ
กุศลยิ่ง มีผลมาก มีอานิสงสมาก 
 จากตัวอยางท่ีนําเสนอในท่ีนี้  จะเห็นวาพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนา
สิ่งแวดลอมของชุมชนเปนจํานวนมาก หลักธรรมในดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมดังท่ีกลาวมานั้น  
ยอมจะทําใหประชาชนตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาสิ่งแวดลอมท้ังในดานการจัดระเบียบ
ชุมชน  การเสริมสรางการใชสอย และการบํารุงรักษาสิ่งสาธารณประโยชน ดังนั้น จึงกลาวไดวาพุทธ
ศาสนาสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานสิ่งแวดลอมเปนอยางยิ่ง 

 ๒.๓.๕ หลักธรรมท่ีสงเสริมการพัฒนาดานจิตใจ 
 การพัฒนาจิตใจ  เปนแผนงานท่ีสําคัญยิ่งแผนงานหนึ่งของงานพัฒนาชุมชน การพัฒนา
คุณภาพของคนตามอุดมการณของงานพัฒนาชุมชนจะเปนไปไมได  ถาหากปราศจากการพัฒนาจิตใจ
การพัฒนาจิตใจตามแผนงานพัฒนาชุมชน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหประชาชนมีความเชื่อม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง  
มีจิตใจท่ีม่ันคง และยึดม่ันในคําสอนของศาสนา รวมท้ังธรงรักษาศิลปวัฒนธรรมดันดีงามของสังคมไว
สืบไป 

                                                 

 ๔๑ส. ส. ๑๕/๑๔๖/๓๗-๓๘.  
 ๔๒คณะกรรมการแผนกตํารา,  ธัมมปทัฏฐกถา (แปล ภาค ๒),  (กรุงเทพมหานคร : มหามกุฎราช
วิทยาลัย,  ๒๕๑๗), หนา ๔๘. 
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 ในแงของการพัฒนาจิตใจนี้ พุทธศาสนามองเห็นความสําคัญของจิตใจวาเปนสวนสําคัญ
และมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของคนมาก  เราจะเห็นไดวา  คําสอนของพุทธศาสนาสวนใหญมุงสอนใหคน
พัฒนาจิตใจ  หรือแกปญหาของชีวิตโดยเริ่มตนท่ีจิตใจของคนเปนสําคัญ๔๓  เพราะวาเม่ือจิตใจของ
บุคคลไดรับการพัฒนาแลว  ยอมจะทําใหการพัฒนาในดานอ่ืน ๆ หรือการแกไขปญหาดานอ่ืน ๆ เชน  
ดานสิ่งแวดลอม  ดานเศรษฐกิจ  และดานสังคม  เปนตนทําไดงายข้ึน  ความสําคัญของการพัฒนา
จิตใจนี้เปนลักษณะท่ีสําคัญของคําสอนในพุทธศาสนาขอหนึ่งในสามขอท่ีทานเรียกวา โอวาทปาฎิ
โมกข  คือ 
  ๑) สพฺพปาปสฺส  อกรณํ  การไมทําความชั่วท้ังปวง 
  ๒) กุสลสฺสูปสมฺปทา  การบําเพ็ญกุศลใหถึงพรอม 
  ๓) สจิตฺตปริโยทปนํ  การชําระจิตใจใหบริสุทธิ์๔๔ 
 คําสอนของพุทธศาสนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาจิตใจ  คือ อริยมรรค  มีองค ๘ ประการ 
ซ่ึงไดแก 
  ๑) สัมมาทิฏฐิ  เห็นถูกตอง 
  ๒) สัมมาสังกัปปะ  คิดถูกตอง 
  ๓) สัมมาวาจา  พูดถูกตอง 
  ๔) สัมมากัมมันตะ  กระทําถูกตอง 
  ๕) สัมมาอาชีวะ  เลี้ยงชีพถูกตอง 
  ๖) สัมมาวายามะ  พยายามถูกตอง 
  ๗) สัมมาสติ  มีสติถูกตอง 
  ๘) สัมมาสมาธิ  ตั้งจิตไวถูกตอง 
 การพัฒนาจิตใจตามหลักอริยมรรคมีองค  ๘  ประการนี้จะตองดําเนินไปอยางเปนขบวน
พรอม ๆ กัน  ท้ังในแงของปญญา  ศีล  สมาธิ  จากวิธีการพัฒนาจิตใจตามหลักอริยมรรคนี้  เราจะ
เห็นไดวาองคมรรคในหมวดปญญา  (สัมมาทิฎฐิ,  สัมมาสังกัปปะ)  และหมวดสมาธิ  (สัมมาวายามะ,  
สัมมาสติ,  สัมมาสมาธิ)  เปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจโดยตรง  สวนองคมรรคในหมวดศีล  (สัมมนา
วาจา,  สัมมากัมมันตะ,  สัมมาอาชีวะ)  เปนเรื่องของการพัฒนาทางสังคม  ซ่ึงเปนสวนท่ีชวยใหการ
พัฒนาจิตใจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ในอริยมรรคหมวดปญญา พุทธศาสนามีแนวทางท่ีจะสรางสัมมาทิฎฐิใหเกิดข้ึนแกบุคคล
ไดโดยการใหการศึกษา  และชักจูงใหมีศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอันดับแรก  (ปรโตโฆสะ)  และชี้แนะ
ใหบุคคลสามารถใชสติปญญาของตนวิเคราะหไตรตรองใหเห็นความเปนจริงเปนประการท่ีสอง 
(โยนิโสมนสิการ)  เม่ือบุคคลเกิดสัมมาทิฎฐิแลว  บุคคลยอมจะคิดไดถูกตองตามความเปนจริงเปน
สัมมาสังกัปปะตอไป 
 ในอริยมรรคหมวดสมาธิ  พุทธศาสนามีวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเกิดสมาธิ  เกิดญาณ  ความร็
แจง หรือปญญา (สัมมาญาณ)  ไดโดยการปฏิบัติสมถกัมมัฏฐาน  และวิปสสนากัมมัฏฐาน  
                                                 

 ๔๓พระราชวรมุนี,  พุทธธรรม,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙), 
หนา ๔๑๒. 
 ๔๔ที. ม. ๑๐/๕๔/๔๙. 
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สมถกัมมัฎฐาน  เปนการปฏิบัติสมาธิข้ันตน  เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติสมาธิในข้ันสูง  คือวิปสสนา
กัมมัฏฐานตอไป 
 สมถกัมมัฏฐาน  เปนวิธีการปฏิบัติเพ่ือใหจิตใจสงบ  เปนสมาธิ  วิธีปฏิบัติเพ่ือใหจิตใน
สงบท่ีเรียกวา  สมถกัมมัฏฐานนี้มีหลายวิธี  พระอรรถกถาจารยไดรวบรวมวิธีปฏิบัติไวถึง  ๔๐ วิธีคือ 
  ๑) กสิณ ๑๐  เปนการใชวัตถุภายนอกเขาชวย  โดยการเพง  เพ่ือใหจิตหยุดนิ่ง  
วัตถุท่ีใชเพงไดแก  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  สีเขียว  สีเหลือง  สีแดง  สีขาว  อากาศ  และแสงสวาง 
  ๒) อสุภะ  ๑๐  พิจารณาซากศพในระยะตาง ๆ รวม ๑๐ ประเภท 
  ๓) อนุสติ ๑๐ ระลึกถึงอารมณท่ีควรระลึก ๑๐  ประการ  เชนระลึกถึงพระพุทธเจา  
พระธรรม  พระสงฆ  เปนตน 
  ๔) อัปปมัญญา  ๔  เจริญพรหมวิหาร  ๔  อยางไมมีขอบเขต 
  ๕) อาหาเรปฏิกูลสัญญา  พิจารณาความปฏิกูลของอาหาร 
  ๖) ธาตุวัฎฐาน  พิจารณากําหนดธาตุ ๔ 
  ๗) อรูป ๔  พิจารณาอารมณของอรูปฌาน ๔ 
 เม่ือบุคคลเพงอารมณของกรรมฐษน  ๔๐  ประการเหลานี้จนจิตเปนสมาธิแลว  ก็
ยกระดับจิตข้ึนสูวิปสสนา  โดยพิจารณาใหเห็นอารมณนั้นๆ เปนอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ตอไป 
 สวนวิปสสนากัมมัฏฐาน  เปนวิธีปฏิบัติเพ่ือใหจิตใจสงบ  เกิดปญญา  รูเห็ฯและเขาใจสิ่ง
ตาง ๆ ตามความเปนจริง  เกิดความหนาย  (นิพพิทา)  เกิดความคลายกําหนัด (วิราคะ)  และบรรลุ
วิมุตติ (นิพพาน)  ดับกิเลส  ไดโดยสิ้นเชิงในท่ีสุด 
 การปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐาน  เปนการพิจารณา  กาย  เทวนา  ติต  และธรรม  ใหรูให
เห็นตามความเปนจริงวา  สิ่งเหลานี้เปนของไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ นั่นเอง๔๕ 
 การพัฒนาจิตใจตามนัยของพุทธศาสนา  ตามท่ีกลาวมานี้ยอมทําใหบุคคลผูปฏิบัติบรรลุ
ถึงความสะอาด  สวาง  สงบแหงจิตใจ  เปนบุคคลท่ีสมบูรณ  เม่ือบุคคลปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมี
องค ๘ ประการจนบรรลุถึงความสะอาด  สวาง  สงบอันเปนประโยชนสูงสุดท่ีบุคคลพึงไดรับในชีวิต
แลวบุคคลยอมไดชื่อเปนผูบรรลุความสุขท่ีสมบูรณ  ยอมจะมีศรัทธาในสิ่งท่ีถูกตอง  มีจิตใจท่ีม่ันคง  
และจะทํา  พูด คิด  ในสิ่งท่ีถูกตองอันเปนไปตามจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนดานจิตใจ   ดวย
เหตุนี้เราจึงสามารถกลาวไดวา  พุทธศาสนาสงเสริมการพัฒนาชุมชนในดานการพัฒนาจิตใจเปนอยาง
ยิ่ง 
 จากการศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาในแงท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนตามท่ีกลาวมา  เรา
จะเห็นไดวา  พุทธศาสนามีคําสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนในทุกดาน  คือ ดานการพัฒนาตัวบุคคล  
ดาการพัฒนาเศรษฐกิจ  ดานการพัฒนาสังคม ดานการพัฒนาการเมือง ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  
และดานการพัฒนาจิตใจ 
 จากการท่ีพุทธศาสนามีคําสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชนทุกดานเชนนี้  ยอมเปนสิ่งท่ี
ชี้ใหเห็นวา  พุทธศาสนามีแนวคิด  หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนอยูในระบบคําสอนของพุทธ
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ศาสนาเอง  สําหรับแนวคิด  หลักการ  และวิธีการพัฒนาชุมชนของพุทธศาสนานั้น จะไดดําเนิน
การศึกษาวิเคราะหในบทตอไป 
 นอกจากพุทธศาสนา จะมีคําสอนท่ีสงเสริมการพัฒนาชุมชน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพุทธ
ศาสนามีแนวคิด  หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนแลว  สิ่งท่ีนาสนใจท่ีจะศึกษาตอไปก็คือ  พุทธ
ศาสนามีแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของสังคมท่ีดี  หรือสังคมพัฒนาในอุดมคติหรือไม  หากมี  รูปแบบ
ของสังคมพัฒนาในอุดมคติของพุทธศาสนาเปนเชนไร  เปนตน 
 สรุปไดวา การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของสังคมพัฒนาในอุดมคติของพุทธศาสนาใน
ท่ีนี้  จะศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของสังคมพัฒนาตามท่ีปรากฏพระไตรปฎกเปนหลัก  และจาก
การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของสังคมท่ีดีจากพระไตรปฎก  เราสามารพิจารณาถึงรูปแบบของ
สังคมพัฒนาในอุดมคติของพุทธศาสนาได 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชน 
 บทบาทของพระสงฆในปจจุบันพุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดและพระสงฆเปนศูนย 

กลางของสังคมและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน  โดยมีพระสงฆเปนผูแทนของวัดท่ีคอยชี้แนะ
แนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธมามกะ ใหไปในทางท่ีดี  เพ่ือกอใหเกิดความศรัทธาเชื่อถือวา  
พระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ  เหนือกวาประชาชนท่ัวไปซ่ึงสามารถใหคําปรึกษาแก
ประชาชนท่ีมาขอคําปรึกษาไดเพราะโดยปกติแลวประชาชนสวนใหญในประเทศไทยนับถือพุทธ
ศาสนาและยอมรับนับถือความสามารถของพระสงฆตลอดมาดังในสมัยสุโขทัย พระเจาแผนดินไดใช
วัดเปนสถานท่ีใหการศึกษาอบรมประชาชนควบคูไปกับการทําพิธีทางศาสนา  สวนพระสงฆก็จะทํา
หนาท่ีเผยแพรพุทธศาสนาและอบรมประชาชนควบคูไปกับการทําพิธีทางศาสนาสวนพระ สงฆ ก็จะ
ทําหนาท่ีเผยแพรพุทธศาสนาและอบรมใหประชาชนมีคุณภาพ เพ่ือสนองนโยบายบานเมือง  และ
ตอมาใหสมัยกรุงศรีอยุธยาสภาพสังคมมีความซับซอนมากยิ่งข้ึนทําใหวัดมีบทบาทตอประชาชนมาก
ตามไปดวย  โดยเฉพาะในดานใหการศึกษากับประชาชน วัดจะจัดใหตามความสามารถเทาท่ีพระสงฆ
ในวัดนั้นๆจะจัดใหไดหรือถาประชาชนมีความตองการความรูเพ่ิมเติม  ก็จะแสวงหาพระสงฆท่ีมี
ความรูความสามารถตรงกับความตองการของเขาเหลานั้น  และนิยมฝากลูกหลานใหเปนศิษย  เขารับ
การศึกษาเลาเรียนวิชาความรูในดานท่ีเก่ียวกับการปองกันตัว และการเขียนหนังสือท้ังภาษาไทยและ
ภาษาบาลีเพ่ือเตรียมเขาสูการอุปสมบทตอไปและในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนถึงรัชกาลท่ี ๔  
การศึกษาตางๆ  ก็ยังจัดใหอยูในวัด  ดังจะเห็นไดจากการสรางหอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม  เพ่ือใชเปนท่ีใหราชบัณฑิตสอบพระปริยัติธรรมแกพระภิกษุสามเณร  และสรางวัดโพธิ์ข้ึน
พรอมกับวาดภาพฤาษีดัดตน  เขียนตํารายาตางๆ  ไวตามระเบียงโบสถและวิหารเพ่ือใหประชาชน
ท่ัวไปไดศึกษาหาความรู๔๖   
 จะเห็นไดวาวัดและพระสงฆกับชุมชนนั้นเปนของคูกันมาแตสมัยโบราณของไทย เพราะวัด
นอกจากจะใหการศึกษาแกชุมชน  ยังเปนสถานท่ีสําหรับประกอบกิจกรรมหรือทําพิธีทางศาสนา

                                                 

 ๔๖พระราชวรมุนี, (ประยุทธ ปยุตโต). มหาวิทยาลัยสงฆในสังคมไทย การศึกษาบทบาทของมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  (กรุงเทพมหานคร : สหประชาพาณิชย, ๒๕๒๗). หนา ๓๔. 
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อีกวย วัดยังมีบทบาทหนาท่ีดานอ่ืนๆ  ดังท่ี  พระมหาประยุทธ  ปยุตโต  (๒๕๑๓ : ๑๖) กลาวไว
ดังนี้๔๗ 
 ๑)  เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบาน สงกุลบุตรมารับใชพระ รับการอบรมทางดาน
ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาตางๆ  ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้นๆ  รวมท้ังเปนศูนยรวมของเยาวชน 
 ๒)  เปนสถานสงเคราะหบุตรหลานของชาวบานท่ียากจนไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูศึกษา
เลาเรียนดวย  ตลอดถึงผูใหญท่ีขัดสนมาอาศัยวัด 
 ๓)  เปนสถานพยาบาลท่ีแจกจายยา รักษาผูเจ็บปวย 
 ๔)  เปนท่ีพักคนเดินทาง 
 ๕)  เปนสโมสรท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรค พักผอนหยอนใจ หากความรูเพ่ิมเติม 
 ๖)  เปนสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน 
 ๗)  เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท  เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ 
 ๘)  เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติเปรียบเสมือน
พิพิธภัณฑ 
 ๙)  เปนคลังวัสดุสําหรับเก็บของใชไวซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเม่ือมีงานวัดและขอยืมไป
ใชเม่ือคนมีงานตางๆ  
 ๑๐) เปนศูนยกลางการปกครอง ท่ีกํานันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุมกันบอก
แจงกิจกรรมตางๆ 
 ๑๑) เปนท่ีประกอบพิธีกรรมหรือใหบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุก
คนในระยะตางๆ 
 จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์  กลาวถึง ความเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆและวัดในสังคม
ปจจุบันวา  พระสงฆและวัดมีบทบาทมาก  พระสงฆและวัดตองอยูขางเคียงกัน  ขาดอยางใดอยาง
หนึ่งไมได  ดังนั้น  เม่ือเอถึงวัดก็หมายถึงพระสงฆดวย  วัดเปนศูนยกลางสําคัญในชีวิตพระสงฆใน
ฐานะผูอยูอาศัยและปกปกรักษาวัดก็ยอมจะมีบทบาทท่ีสําคัญมากในชุมชนโดยอัตโนมัติ บทบาทตาม
ประเพณีของพระสงฆประกอบดวยการสอนธรรม  เปนพิธีกรในการประกอบพิธิกรรม ชวยสงเสริม
ความสามัคคีของชาวบาน  ปลอบโยนประชาชนในยามเจ็บไขไดปวยหรือเปนทุกขและชวยตัดสิน
ปญหาขอพิพาทระหวางสมาชิกของหมูบาน พระสงฆมีการติดตอกับชาวบานทุกวันและพัวพันกับ
ปญหาทางโลกของชาวบาน  บทบาททางสัมคมของพระสงฆจะเปนการสนองตอบตอชองวางท่ีรัฐบาล
ไมอาจชวยเหลือประชาชนไดเชน  ขาดสถานท่ีเรียนหนังสือ ขาดท่ีรักษาพยาบาล ไมมีระบบตํารวจ
และศาลยุติธรรมในการบริการทางสังคมและสวัสดิการชุมชน เม่ือไมมีสิ่งดังกลาวพระสงฆจึงเปนผู
ตัดสินปญหาความขัดแยง  ทําการอบรมเด็กดื้อดท่ีพอแมไมอาจจะอบรมไดและชวยอนุเคราะหเด็ก
กําพรา พระสงฆชวยสรางและสั่งสอนเทคนิคข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเรียนไดในวัด  เชน  สถาปตยกรรม  ชางไม  
ชางกออิฐปูน  ชวยปรับปรุงการเกษตรและรักษาโรคดวยยาแผนใหม  จากขอเท็จจริงดังกลาว อาจ
กลาวไดวา  พระสงฆเปนผูรับใชประชาชนในชนบท  ชวยรักษาประเพณีและพิธีกรรม นําเสถียรภาพ

                                                 

 ๔๗อางแลว. หนา ๑๖. 
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มาสูสังคมและชวยสรางความทันสมัยใหเกิดข้ึนในหมูบาน ดังนั้น ผูนําท่ีแทจริงคือ พระสงฆ  ซ่ึงชวย
วางแผนแนะนําและสนับสนุนงานของชาวบาน๔๘ 
 ชําเรือง  วุฒิจันทร  กลาวถึงงานของพระสงฆเพ่ือความม่ันคงแหงชาติไทยในสังคม
ปจจุบัน  แบงไดเปน  ๓  ประเภท  คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง  การสงเคราะหประชาชน
และการชวยเหลืองานของทางราชการ  ดังตอไปนี้๔๙ 
 ๑)  การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะดานคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความสําคัญตอความม่ันคงแหงชาติอยางยิ่ง งานของพระสงฆในดานนี้  ไดแก 
  (๑)  การใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรของชาติทุกระดับอายุใหเขามาอยูในพระ
ธรรมวินัยศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย 
  (๒)  การเทศนา  อบรม  สั่งสอนประชาชนท่ีมาทําบุญท่ีวัดในวันธรรมสวนะและใน
งานทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆ  ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตางๆ  การเทศนทางวิทยุ  โทรทัศน  
การบรรยายธรรม  การสนทนาธรรม  การปาฐกถาธรรม  การเขียนบทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ  
การเรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผในงานและโอกาสตางๆ  ตลอดจนกิจกรรมเผยแผพุทธศาสนาท้ัง
ปวง  เชน  งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานตามโครงการอบรมประจําตําบล 
  (๓)  การจัดสอนศาสนาศึกษาแกเด็กและประชาชน 
  (๔)  การดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนาของวัดตางๆ  ท่ัวประเทศ 

 ๒) การสงเคราะหประชาชน  เปนหนาท่ีสําคัญของพระสงฆ  พระสงฆไดสงเคราะห
ประชาชนท้ังทางดานขวัญและกําลังใจและวัตถุอีกดวย  ดังนี้ 
  (๑)  การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีเก่ียวกับชีวิต
และตามประเพณีเก่ียวกับสวนรวม 

(๒) การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ  บําเพ็ญกุศลตางๆ 
(๓) การใหท่ีพักอาศัยแกนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาตางทองถ่ินท่ีมาศึกษาเลา 

เรียนอยูในเมือง  การใหท่ีพักอาศัยแกบุคคลท่ีมารักษาศีล  การใหท่ีดินหรือใหเชาท่ีดินในราคาถูกให
ประชาชนท่ีขัดสนปลูกบานอาศัย 

(๔) การดูโชคชะตาราศี  การประพรมน้ําพระพุทธมนต  การใหฤกษยาม 
(๕) การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานท่ีของวัดประชุมราษฎร  เปนหนวย 

เลือกตั้งจัดงานหารายไดเพ่ือสาธารณกุศล  ตลอดจนการใหใชท่ีดินของวัดสรางสาธารณสถานตางๆ 
  (๖)  การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษาในหนาท่ีการงาน  การเปนผูนําในการ
กอสรางสิ่งสาธารณประโยชนใยนทองถ่ิน 
  (๗)  การใหท่ีพักพิงแกประชาชนผุประสบสาธารณภัยและภัยจากธรรมชาติ        
การรวบรวมสิ่งของจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสบภัยตางทองถ่ิน 

                                                 
 ๔๘จํานงค   อดิ วัฒนสิท ธ์ิ   และคณะ, สังคมวิทยา,   พิมพครั้ ง ท่ี   ๘, (กรุ ง เทพมหานคร : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๓๒. 
 ๔๙ชําเรือง  วุฒิจันทร,  การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงแหงชาติ, 
(เอกสารวิจัยวิทยาลัยปองกันราชาอาณาจักร, ๒๕๒๖),  หนา ๓๘-๔๐. 
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 ๓) การชวยเหลืองานทางราชการ  พระสงฆพยายามท่ีจะชวยเหลืองานทางราชการท้ัง
ในดานการปกครอง  การสงเคราะหประชาชน  และการรักษาความปลอดภัยของชาติ  เชน 
  (๑)  ชวยในการอบรมชี้แจงราษฎรใหรูจักผิดชอบชั่วดี การปฏิบัติตามคําแนะนํา
ชักชวนของรัฐบาลหรือผูปกครองบานเมืองระดับตางๆ 
  (๒)  ชวยสงเคราะหประชาชนโดยรับชวงงานจากเจาหนาท่ีรัฐบาลใหการสงเคราะห
ในทองถ่ินกันดารท่ีวัดตั้งอยู 
  (๓)  การชวยทางราชการเก่ียวกับกิจการอันเก่ียวกับความม่ันคง 
 พระมหาสุภา  อุทโท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “พระสงฆไทยใน  ๒  ทศวรรษหนา (พ.ศ.  
๒๕๔๑-๒๕๕๐)”  โดยพิจารณาจากทัศนะของนักวิชาการถึงแนวโนมของสังคมในอีก  ๒๐ ปขางหนา  
วา  กระแสโลกจะเปนกระแสท่ีมีอิทธิพลอยางสําคัญตอสังคมไทยในอนาคต  นั่นคือ  กระแสทุนนิยม  
บริโภคนิยม  การศึกษาท่ีเนนอิสรเสรี  ธรรมชาติและองครวม  การพัฒนาแบบยั่งยืน  การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมถึงการเขามาลงทุนของบริษัทขามชาติตางๆ  จากเหตุนี้  ทํา
ใหเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมเติบโต  แมวาจะไมมากเทาท่ีผานมา  มีการเมืองท่ีเปนประชาธิปไตยมาก
ข้ึน  การติดตอสื่อสารของคนในสังคมจะทําผานเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัยมากข้ึน  การพัฒนา
ประเทศจะเนนการพัฒนาแบบยั่งยืนมากข้ึน  ขณะเดียวกันกระแสบริโภคนิยม  ความเสื่อมโทรมทาง
ศีลธรรมและโรคเอดสจะแพรกระจายอยางรุนแรงและกวางขวาง ในเมืองจะมีกลุมชนหลายเชื้อชาติท่ี
มีวัฒนธรรมหลากหลาย  มีระบบการศึกษาท่ีหลากหลาย  มีปญหาสังคมตางๆ ท่ีซับซอนเพ่ิมข้ึน  และ
ปญหามลพิษ  จะนําไปสูความเสื่อมโทรมดานสุขภาพจิตของคนในเมืองมากยิ่งข้ึน  สวนชนบทจะมี
การตอสูแยงชิงทรัพยากรธรรามชาติมากข้ึน ทําใหทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ลดลง การกระจาย
บริการดานสาธารณสุขจะยังไมท่ัวถึง และชนบทยังคงเปนฐานรองรับการผลิตของเมืองตอไป๕๐ 
 ดังนั้นพระสงฆซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมไทยจึงควรท่ีจะเขามามีบทบาทใหสอดคลองและ
รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยพระสงฆควรดําเนินบทบาทตอสังคมท่ีไมขัดกับหลัก การของ
พระธรรมวินัย  ดังตอไปนี้ 
 ๑)  บทบาทผูเรียนรูและวิจัย  คือ การแสวงหาความรูและความเขาใจอยางเปนระบบใน
ดานตางๆ  ไมวาจะเปน การพัฒนาชุมชน  กฎหมาย  การสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน เพ่ือ
การทํางานพัฒนาและชวยเหลือสังคมหรือชุมชนของพระสงฆอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒)  บทบาทผูสอนศีลธรรม คือ การชี้แจงหรืออธิบายหลักคําสอนของพระพุทธเจาท่ี
ถูกตองใหแกบุคคลระดับตางๆ  ได 
 ๓)  บทบาทผูใหการศึกษา คือ พระสงฆควรสงเสริมการใหความรูเรื่องประชาธิปไตยท่ี
ถูกตองแกประชาชนดวยวาในอนาคตการเมืองจะมีลักษณะท่ีเปนประชาธิปไตยมากข้ึน  ประชาชนจะ
มีอํานาใจการปกครองตนเอง มีบทบาทในการตรวจสอบการกระทําของเจาหนาท่ีรัฐ  และ
นักการเมืองมากข้ึน 
 ๔)  บทบาทผูเปนท่ีปรึกษา คือ การใหคําปรึกษาในปญหาชีวิตสวนตัวแกประชาชนทุก
ระดับเพราะในอนาคต ปญหาตางๆ  มีแนวโนมวามีความรุนแรงและมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 
                                                 

 ๕๐พระมหาสุภา   อุทโท ,   พระสงฆ ไทยในสองทศวรรษหนา   พ .ศ.   ๒๕๔๑-๒๕๖๐, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสุขใจ, ๒๕๔๒),  หนา ๖๑. 
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 ๕)  บทบาทผูปลุกจิตสํานึก คือ การปลุกจิตสํานึกใหคนมีความขยัน ประหยัด และ
รับผิดชอบและไมใหตกเปนทาสบริโภคนิยม โดยการประยุกตหลักธรรมทางศาสนาท่ีสอดคลองและ
ทันสมัย 
 ๖)  บทบาทผูอนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ พระสงฆควรจัดวัดใหรมรื่น  
สงบ สะอาดและมีท่ีปฏิบัติธรรม เพ่ือเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนสถานท่ี
เหมาะสําหรับพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ 
 ๗)  บทบาทผูสงเคราะหชุมชน คือ พระสงฆควรสรางสถานท่ีรักษาผูปวย เพราะใน
อนาคตปญหาโรคภัยตางๆ จะแพรกระจายรวดเร็ว เชน  คนปวยโรคเอดส  จะถูกครอบครัวและสังคม
ทอดท้ิงมากข้ึน  ปญหาคนชราถูกทอดท้ิง ปญหาเด็กเรรอน  จะวีความรุนแรงมากข้ึน 
 ๘) บทบาทผูประสานงาน คือ พระสงฆควรประสานงานทุกฝายไมวาจะเปนประชาชน  
เจาหนาท่ีเอกชน หรือเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ืออํานวยประโยชนแกชุมชน 
 ๙) บทบาทผูสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน คือ พระสงฆควรเปนผูนําในการใชยา
สมุนไพร  ใหคําแนะนําและสงเสริมอาชีพการปลูกสุมนไพร รวมท้ังสงเสริมการฝกอบรมเรื่อง          
ยาสมุนไพร  เปนตน 
 ๑๐)  บทบาทผูรวมกลุม คือ พระสงฆควรกระตุนใหคนรวมกันคิดแกปญหาตางๆ          
ท่ีเกิดข้ึน ในชุมชน 
 สรุปวา การท่ีพระสงฆไดเขามามีหนาท่ีในการพัฒนาสังคมนั้น  เนื่องมาจากเปนหนาท่ี
และความผูกพันกันระหวางพระสงฆและประชาชนท่ีวา  ชีวิตความเปนอยูของพระสงฆตองอาศัย
ประชาชนเลี้ยงชีพ  ในดานหลักพุทธธรรมก็เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติหนาท่ีของพระสงฆ กลาวคือ  
เม่ือพระสงฆมีชีวิตเนื่องดวยประชาชน  จําเปนจะตองชวยเหลือประชาชนใหดานตางๆ เชน ให
การศึกษา เผยแผธรรมและการสงเคราะหประชาชนในรูปแบบตางๆ  กนตามความรูความสามารถ
ของพระสงฆแตละรูป 

 ในปจจุบันพระสงฆไดเริ่มมีหนาท่ีในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึนนั้น  ยอมเกิดมาจากหลาย
สาเหตุซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้คือจากแรงจูงใจภายนอกท่ีผูอ่ืนไปมอบหมายหนาท่ีใหพระสงฆทํา  ขอรอง
ใหพระสงฆชวย และจากแรงจูงใจภายในสวนตัวของพระสงฆเอง  ท่ีพระสงฆไดอยูในชุมชน  ไดเห็น
ความทุกขยากของชาวบาน  พระสงฆทนไมไดจึงตองออกมาชวยชุมชนท่ีพระสงฆอยูเพ่ือใหมีชีวิตและ
ความเปนอยูท่ีดีข้ึนและจากแรงจูงใจทําใหไดอาศัยแนวพุทธธรรมท่ีตนไดศึกษาจากพระไตรปฎกและ
คัมภีรตางๆ  ทางพุทธศาสนา  ประกอบกับประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติธรรม  จึงทําใหเริ่ม
ขบวนการพัฒนาสังคมโดยมีหลักพุทธธรรม คือ ปญญา  และความเมตตากรุณาเปนแกนนํา มุง
ประโยชนสุขท้ังโลกนี้ท้ังในอนาคตและประโยชนสูงสุด กลาวไดวา  พระสงฆซ่ึงเปนตัวแทนของ
พระพุทธศาสนา  ก็กลายเปนผูนําทางจิตใจของประชาชน  เปนศูนยรวมแหงความเคารพเชื่อถือและ
การรวมมือ โดยนัยนี้ พระสงฆถือวาเปนหลักประกันความม่ันคงของประเทศชาติในฐานะเปนท่ียึด
เหนี่ยวของประชาชนใหมีความสามัคคีและใหรวมตัวกันเขาเปนหนวยหนึ่งของสังคม 

๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับสาธารณะสงเคราะห 
 การสาธารณสงเคราะห หมายถึง การดําเนินกิจการตาง ๆ เพ่ือใหเปนสาธารณประโยชน

ของแกหนวยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการชวยเหลือเก้ือกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือ

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๔๓

สถานท่ีซ่ึงเปนสาธารณะสมบัติหรือประชาชนท่ัวไป การสงเคราะหท่ีเปนหลักของพระสงฆ คือ  การ
สงเคราะหในดานจิตใจและวัตถุ๕๑              

 ดานจิตใจ  กระทําไดโดย  
 ๑.  เปนท่ีปรึกษา แนะนําในปญหาชีวิตและดานอ่ืน ๆ เชน ทางวิชาการบางอยาง  
 ๒. ทําใหวัดรมรื่น รมเย็น  สมเปนอารามใหความรมเย็นทางการปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางของผูดําเนินชีวิตอันประเสริฐ เปนท่ีตั้งแหงความเคารพ  ศรัทธา  เลื่อมใสและนับถือ  สราง
ความรมเย็นเม่ือเห็นวัดและพระสงฆ   

 ดานวัตถุ  กระทําไดโดย  
 ๑. แนะนําชักจูงใหผูอ่ืนกระทํา เชน การสาธารณูปโภค จัดใหมีโรงเรียน โรงพยาบาล  

ถนน บอน้ํา เปนตน  
 ๒. นําสิ่งของหรือบริการท่ีรับจากผูอ่ืนมาแบงปนใหมีประโยชนกวางขวางออกไป คือ      

ทําหนาท่ีเปนสื่อกลางนําไปบริการสังคม  
   การสาธารณสงเคราะห  เปนกิจการของคณะสงฆท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาเถรสมาคมข

อหนึ่ง  “ควบคุมและสงเสริมการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ” และในระเบียบการการปกครอง
คณะสงฆสวนกลาง ไดกําหนดวา เปนวิธีดําเนินการสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะหใหเป
นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” การสาธารณสงเคราะหแยกโดยลักษณะท่ีควรจะมี    
๔ ประการ  ดังนี้  

   ๑. การดําเนินการเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลไดแก วัดหรือคณะสงฆ ดําเนินกิจการอยางใดอย
างหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคใหเปนสาธารณประโยชน  เชน  กิจการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล  
กิจการหองสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือกิจการอ่ืน ๆ กิจการเหลานี้อาจเปน 
กิจการท่ีทําเองหรือ  โครงการท่ีกําหนดเองท่ีเปนกิจการประจําหรือกิจการชั่วคราวก็ได  

   ๒. การชวยเหลือเก้ือกูลกิจการของผูอ่ืนซ่ึงเปนไปเพ่ือการสาธารณประโยชนไดแก การ    
ชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผูใดผูหนึ่งใหดําเนินการ เพ่ือประโยชน       
แกสังคม ชุมชน เชน การพัฒนาหมูบาน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาตําบล  การชวยปองกันยาเสพ
ติดใหโทษ  หรือการชวยปองกันการติดโรคเอดส เปนตน 

 ๓. การชวยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเปนสาธารณสมบัติ ไดแก การชวยเหลือเก้ือกูลสถานท่ี
อันเปนสาธารณสมบัติ  เชน สรางถนนหนทาง  ขุดลอกคูคลอง  สรางฌาปนสถาน (นอกวัด)  สราง
การประปา  สรางเครื่องกําเนิดไฟฟา และอ่ืน ๆ   

   ๔. การชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนท่ัวไป  ไดแก  การชวยเหลือประชาชนในกาลท่ีควรชวย
เหลือ  เชน  การประสบอุทกภัย  การประกันอัคคีภัย  การประสบวาตะภัย หรือคราวอากาศหนาวจัด  
หรือแมยามปกติตามโอกาส  มีการจัดการชวยเหลือดวยการจัดการสงเคราะห  เชน สงเคราะหคนชรา  
สงเคราะหคนพิการและสงเคราะหโดยประการอ่ืน  

                                                 

 ๕๑กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือถวายความรูแดพระสังฆาธิการป  ๒๕๓๘.                    
(กรุงเทพมหานคร : การศาสนา.๒๕๓๘.) หนา ๙๖. 
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   นอกจากนั้น ยังกลาวไดวา  กิจกรรมสาธารณสงเคราะห ไดแก จัดใหมีท่ีพักสําหรับ
ประชาชน  อาหารกลางวันสําหรับเด็ก  ยารักษาโรค  หองสมุดประชาชน  จัดท่ีดินใหประชาชนอยู
อาศัย ตั้งหนวยสงเคราะหและฝกอาชีพ  ใหคําปรึกษาปญหาชีวิตดานตางๆ ดวยเมตตาธรรม๕๒    

   การสาธารณสงเคราะหเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามโอกาสอันควร  จะมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน 
สําหรับผูจัดการสาธารณสงเคราะหโดยสวนมากไดแกวัดและเจาอาวาส  ซ่ึงมีบทบัญญัติวาดวยหนาท่ี
ของเจาอาวาส๕๓  ดังนี้  

   ๑. จัดกิจการของวัดใหเปนใหเปนไปโดยความเรียบรอย 
   ๒. เปนธุระในการจัดการศึกษาอบรมแกบรรพชิตและคฤหัสถ 
   ๓. ใหความสะดวกตามสมควรแกพุทธศาสนิกชน ในการบําเพ็ญกุศล 
   หนาท่ีเหลานี้  ยอมเขาไดกับการสาธารณสงเคราะห อันเปนการคณะสงฆหรือการพระ

ศาสนา  เจาอาวาสจึงมีหนาท่ีจัดการสาธารณสงเคราะหอันเปนกิจการของวัด  การใหการศึกษาอบรม
และการใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล  จัดตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล    
จะมีเจาอาวาสท่ีตั้งหนวยประชาชนเปนประธานกรรมการโดยตําแหนง  

   วิธีการจัดการสาธารณสงเคราะหท่ีเปนหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล ไดกําหนด
วิธีการไว ชัดในระเบียบมหาเถรสมาคม  เพ่ือใหกิจการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล          
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพจะตองมีคณะกรรมการ มีการประชุม มีการปฏิบัติงานการอบรมประชา
ขนประจําตําบลการปฏิบัติงาน ควรจัดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ 

  ๑.  อบรมท่ัวไป ไดแก  จัดประชุมแนะนําทางวิชาการ โดยมีวิทยากรบรรยายทางวิชาการ  
  ๒. อบรมเฉพาะกรณี  ไดแก จัดอบรมประชาชนเฉพาะท่ีเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึน

โดยวิธีท่ีแจงแนะนําซักซอมความเขาใจ  
  ๓. อบรมเฉพาะบุคคล ไดแก การพบปะบุคคลบางคนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

ชี้แจงแนะนําซักซอมความเขาใจในเฉพาะบางเรื่องอันเก่ียวกับผูนั้น  
   มหาเถรสมาคมกําหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติและควบคุมสงเสริม ไวชัดแจง คือ  

กิจการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล  ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวยการจัดตั้ง       
หนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซ่ึงในระเบียบดังกลาว  กําหนดวัตถุประสงคไว ๓ 
ประการ คือ การเผยแผพระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะหและการสาธารณสงเคราะห  โดย
ระเบียบดังกลาว  กําหนดหนวยงาน ใหตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่ง ตําบลละหนึ่งหนวย ใหจัดการเปนรูป
คณะกรรมการ  โดยใหเจาอาวาสท่ีตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบลเปนประธานกรรมการโดย
ตําแหนง เจาอาวาสอ่ืนในเขตตําบลนั้น รองกรรมการฝายบรรพชิต กํานั้นในตําบลนั้นเปนรองประธาน
กรรมการฝายคฤหัสถ ผู ใหญบานและแพทยประจําตําบล เปนกรรมการโดยตําแหนง อนึ่ง การ       
สาธารณสงเคราะห ใหเจาคณะพระสังฆาธิการจัดการสงเคราะหตามควรแกโอกาส เชน  

                                                 
๕๒นําทรัพย  จันทรหอม, การทําวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน, การแสวงหาเสนทางการพัฒนาชนบท 

พระสงฆไทย. (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพาณิชยน.) หนา ๕๓-๖๗. 
๕๓พระเทพปริยัติสุ ธี , เอกสารประกอบคําบรรยาย เรื่องการคณะสงฆและการพระศาสนา, 

(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.)  หนา ๖๒-๖๕. 
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 ๑.  การพัฒนาหมูบาน  การพัฒนาตําบล  การชวยจัดหาทุนการสงเคราะห การปอง
กันยาเสพติดใหโทษ เชน ยาบา การปองกันโรคเอดส  

 ๒. การชวยเหลือสถานท่ีอันเปนสาธารณสมบัติ เชน การสรางถนนหนทาง  ขุดลอกคู
คลอง  สรางฌาปนกิจสถาน  สรางการประปา  สรางเครื่องกําเนิดไฟฟา  

 ๓. การชวยเหลือประชาชน  ในโอกาสท่ีควรจะชวย เชน  การประสบอุทกภัย หรือชวย
คนชรา หรือคนพิการ  

   การสาธารณสงเคราะห จะตองจัดเพ่ือความเรียบรอยดีงาม และไมขัดตอพระธรรมวินัย
และความสงบสุขของบานเมือง  จึงจะถือวาเปนวาเปนไปดวยความถูกตอง และเปนการสาธารณ     
สงเคราะห ของคณะสงฆ ดังนั้น  จําเปนตองมีการดูแลใหเปนไปในลักษณะเหมาะสม และสมควรได
รับการสงเสริมสนับสนุนตามสมควร  กรรมการโดยตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ ๕-๙ คน เปนกรรมการ 
สําหรับผูควบคุมและสงเสริม  มีกรรมการระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ผูอํานวยการภาค และกรรมการ 
อํานวยการอบรมประชาชนกลาง 

 การควบคุมการสาธารณสงเคราะหก็เพ่ือใหการดําเนินการถูกตองตามระเบียบและการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  การสงเสริมเพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปเพ่ือสรางสิ่งท่ีเปนคุณประโยชนนั้นควร
ดําเนินไปไดอยางไมมีอุปสรรค แนวการสงเสริมพอสรุปไดดังนี้  

  ๑.  ชี้แจงแนะนําการปฏิบัติหนาท่ี  
  ๒.  ชวยในการกําหนดในแผนงานในแตละป  
  ๓. ชวยในคราวขาดแคลนทรัพยากร  
  ๔. ชวยยกยองเชิดชูผูปฏิบัติหนาท่ี  
  ๕. ชวยสนับสนุนดานการทุนตามท่ีจะมีโอกาส  
  ๖. ชวยประสานงานคณะกรรมการใหเกิดความสามัคคี รวมกันอันดี  
  ๗. ชวยการอ่ืนอันเหมาะสม งานสาธารณสงเคราะหเปนงานของพระสงฆเพ่ือประชาชน  

วัดเปนสถานท่ีใกลชิดกับประชาชน  จึงตองเปนผูนําประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือสรางสิ่งท่ีเปนคุณประโย
ชนโดยตรงกิจการหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล เปนหนวยทํางานเพ่ือประโยชนดังกลาวไดดียิ่ง 

 

๒. ๖ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ 

   การจัดโครงสรางการบริหารและการจัดการปกครองคณะสงฆในปจจุบันเปนไปตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๕๐๕ การตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดจากความตองการของคณะ
รัฐบาลซ่ึงในสมัยนั้นมีจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีท่ีมุงปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปกครองคณะสงฆใหสอดคลองกับนโยบายการปกครองประเทศท่ีนิยมการรวบอํานาจ การตัดสินใจ
เด็ดขาดไวกับผูนําท่ีเขมแข็ง เห็นวาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีกําหนด ใหมีการถวงดุล
อํานาจกันนั้น นํามาซ่ึงความลาชาและความขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น จึงเห็นวา การ
แยกอํานาจบัญชาการของคณะสงฆออกเปน ๓ ทางคือ สังฆสภา คณะสังฆมนตรีและคณะวินัยธร 
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๘๔ เปนระบบท่ีมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพในการดําเนินกิจการ
คณะสงฆ ตองประสบกับอุปสรรคและความลาชา 
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๔๖

   พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย  คงฺคปฺโญ) ไดใหความหมายไววา การบริหารกิจการ
คณะสงฆ คือกิจการท่ีคณะสงฆจะตองทําหรือท่ีจะตองถือเปนธุระหนาท่ีเพราะเปนการคณะสงฆและ
การพระศาสนาหรือเพราะเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา มี  ๖ ฝายคือ การเพ่ือ ความ
เรียบรอยดีงาม (การปกครอง) การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผ การสาธารณูปการ  
และการสาธารณสงเคราะห๕๔ 
   พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหทัศนะไววา การปกครองตามความหมาย    
ในพระพุทธศาสนา เปนการปกครองเพ่ือการศึกษา การปกครองและความสงบเรียบรอยท่ีเกิดจาก   
การปกครองนั้น มิใชเปนจุดหมายในตัว แตเปนเพียงปจจัยคือสภาพเอ้ือ เพ่ือชวยใหแตละบุคคลบรรลุ
จุดหมายแหงการศึกษาหรือเพ่ือเปนหลักประกันของการศึกษาท้ังสิ้น ถาไมปกครองดวยการศึกษา     
ก็ตองปกครองดวยอํานาจเม่ือปกครองดวยอํานาจก็เกิดความรูสึกในเชิงปฏิปกษ  ท่ีเอียงไปในทางท่ีจะ
ขัดแยงกัน  ดวยเหตุนี้ การปกครองแบบใชอํานาจจึงกอใหเกิดปญหา เริ่มตั้งแตเกิดความขัดแยงใน
จิตใจเปนตนไป ทําใหยิ่งตองเพ่ิมการใชอํานาจ ใชอาญา และจะเนนการลงโทษมากยิ่งข้ึนตามลําดับ
ไมใชการปกครองแบบพยายามสรางคนดี แตเปนการปกครอง แบบพยายามกําจัดคนเลวนั่นเอง๕๕ 
   โดยการปกครองคณะสงฆในยุคนี้ อํานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคมมีความหมาย
กวางขวางมาก พระราชบัญญัติคณะสงฆฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีจุดเดน       
ในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คือ สมเด็จพระสังฆราชมีองคเดียว แลพระมหากษัตริย  ทรง
สถาปนาสมเด็จพระราชาคณะผูมีอาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ และกรรมการมหาเถรสมาคม  มี ๒๑ รูป 
เหมือนเดิมแตอํานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดไว  อยางชัดเจนกวาทุก
ฉบับคือ 
   ๑. ปกครองคณะสงฆใหเปนไปโดยเรียบรอยดีงาม 
   ๒. ปกครองและกําหนดการบรรพชาสามเณร 
   ๓. ควบคุมและส ง เสริม  การศาสนศึกษา การ ศึกษาสง เคราะห  การ เผยแผ               
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ 
   ๔. รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
   ๕. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
   เพ่ือการนี้ ใหมหาเถรสมาคมมีอํานาจตรากฎมหาเถรสมาคม ออกขอบังคับ วางระเบียบ
ออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใชบังคับได และ
จะมอบใหพระภิกษุรูปใดหรือคณะใดเปนผูใชอํานาจหนาท่ีตามวรรคหนึ่งก็ได 
   ภาพรวมการปกครองคณะสงฆไทย อยูภายใตการปกครองโดยพระราชบัญญัติ  คณะสงฆ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีมหาเถรสมาคมในพระราชบัญญัติคณะสงฆ   (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เก่ียวของกับการควบคุมและสงเสริมกิจการคณะสงฆท่ีเคยถูกจัดเปนอํานาจหนาท่ี
ของสังฆมนตรีแหงองคการ ๔ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ 
                                                 

 ๕๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย), การคณะสงฆ และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หนา ๙. 

๕๕พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต), การปกครองคณะสงฆไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
สหธรรมิก, ๒๕๓๙), หนา ๗๘. 
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๔๗

   กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ๕๖ ขอ
ท่ี ๕ วิธีดําเนินการเพ่ือความเรียบรอยดีงาม วิธีดําเนินการศาสนศึกษาและศึกษาสงเคราะห 
วิธีดําเนินการเผยแผพระพุทธศาสนา วิธีดําเนินการสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห            
อันเก่ียวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม  แต
บางการคงเปนไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู๕๗ 
   การบริหารกิจการคณะสงฆของมหาเถรสมาคม เปนไปในลักษณะท่ีวากรรมการท้ังหมด
รวมกันรับผิดชอบงานท้ัง ๖ ประเภท โดยไมมีการแตงตั้งเปน “กระทรวง” แลวมอบหมายใหรูปใดรูป
หนึ่งทําหนาท่ีเปน “รัฐมนตรี” เพ่ือกํากับดูแลเปนการเฉพาะ และมีอํานาจคือ 
   ก. อํานาจนิติบัญญัติของมหาเถรสมาคม ในฐานะท่ีปฏิบัติหนาท่ีของสังฆสภา  มหาเถร
สมาคมจึงมีอํานาจฝายนิติบัญญัติ ดังนี้  ๑)ตรากฎมหาเถรสมาคม  ๒)ออกขอบังคับ ๓)วางระเบียบ 
๔)ออกคําสั่ง ๕)มีมติมหาเถรสมาคม และ๖) ออกประกาศมหาเถรสมาคม 
   ข. อํานาจบริหารของมหาเถรสมาคม โดยท่ีอํานาจการปกครองและบริหารกิจการ  คณะ
สงฆของคณะสังฆมนตรีเดิมไดตกเปนอํานาจหนาท่ีของมหาเถรสมาคม ดังนั้น มหาเถรสมาคมจึงมี
อํานาจหนาท่ีดานการบริหาร ดังตอไปนี ้๑)จัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ๒) จัดแบงเขตปกครอง
คณะสงฆสวนภูมิภาค ๓) จัดตําแหนงผูปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคและ๔) แตงตั้งและถอดถอน
ผูปกครองคณะสงฆ และในนามคณะกรรมการมหาเถรสมาคมนั้น จะมีคณะอนุกรรมการท่ีมหาเถร
สมาคม แตงตั้งอีกหลายคณะ คือคณะกรรมการการศึกษาของสงฆ, อํานวยการพระธรรมทูต,คณะราง
กฎนิคหกรรม,คณะจัดตั้งทุนสาธารณสงเคราะหและศึกษาสงเคราะหและคณะกรรมการควบคุม
พระภิกษุสามเณรไปยังตางประเทศ (ศ.ต.ภ.) 
   การปกครองคณะสงฆไทยปจจุบันนี้ มีการแบงเขตปกครองตามลําดับชั้นคือ ตั้งแต       
เจาคณะใหญ เจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล และเจาอาวาสตามลําดับ 
โดยแบงสายการปกครองหรือปฏิบัติการปกครองในเขตปกครองของตน ดังนี้ 
   ๑. เจาคณะใหญหนกลาง ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑, ๒, ๓, ๑๓, ๑๔, และ ๑๕ 
   ๒. เจาคณะใหญหนเหนือ ปกครอง มหานิกาย ภาค ๔, ๕, ๖, และ ๗ 
   ๓. เจาคณะใหญหนตะวันออก ปกครอง มหานิกาย ภาค ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, และ ๑๒ 
   ๔. เจาคณะใหญหนใต ปกครอง มหานิกาย ภาค ๑๖, ๑๗, และ ๑๘ 
   ๕. เจาคณะใหญคณะธรรมยุต ปกครอง ธรรมยุตนิกายทุกภาค 
   ส วนการปกครองคณะสงฆส วนภู มิภาคเปนไปตามความในมาตรา ๒๒ ของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒)      
พ.ศ. ๒๕๓๕๕๘ กําหนดใหมีพระภิกษุเปนผูปกครองตามชั้น ตามลําดับดังตอไปนี้ คือ (๑)เจาคณะภาค    

                                                 
๕๖กนก  แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๔๙), หนา ๗๔. 
 ๕๗สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๔๔๕), หนา ๑๕. 

๕๘กนก แสนประเสริฐ, ประมวลพระราชบัญญัติคณะสงฆ, หนา ๖. 
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๔๘

(๒)เจาคณะจังหวัด  (๓)เจาคณะอําเภอหรือเจาคณะเขต  (๔)เจาคณะตําบลหรือ  เจาคณะแขวง และ 
(๕) เจาอาวาส 
   ค. อํานาจตุลาการของมหาเถรสมาคม การพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณหรือคดีความ        
ในคณะสงฆ มหาเถรสมาคม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้  ไดตรา
กฎมหาเถรสมาคม ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑) วาดวยการลงนิคหกรรม๕๙ กฎมหาเถรสมาคมนี้แบง
อํานาจการพิจารณาวินิจฉัยอธิกรณ ออกเปน ๓ ชั้น คือ 
   ๑.  การพิจารณาชั้นตน เปนอํานาจของเจาอาวาสท่ีภิกษุถูกฟองสังกัดอยู ถาผูถูกฟอง 
เปนเจาอาวาสหรือเจาคณะก็ใหเปนอํานาจของเจาคณะผูปกครองคณะสงฆเหนือข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง 
   ๒.  การพิจารณาชั้นอุทธรณ เปนอํานาจของคณะผู พิจารณาชั้นอุทธรณ  ซ่ึงจะ
ประกอบดวยเจาคณะหรือผูปกครองเหนือชั้นข้ึนไปกวาเจาอาวาสหรือเจาคณะผูพิจารณาในชั้นตน 
   ๓.  การพิจารณาชั้นฎีกา เปนอํานาจของมหาเถรสมาคม คําสั่ง หรือคําวินิจฉัยของ   
มหาเถรสมาคมในการลงนิคหกรรมไมวาในกรณีใดใหเปนอันถึงท่ีสุด 
   จะเห็นไดวา การท่ีฝายรัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ ออกมาบังคับ
ใชไดเปนประจักษพยานอยางดีท่ีแสดงถึงความสัมพันธระหวางอาณาจักรกับศาสนจักร เพราะการ
ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ รัฐบาลไดชื่อวาใหการอุปถัมภแกคณะสงฆ ท้ังนี้เพราะ คณะสงฆไมมี
อํานาจลงโทษพระภิกษุผูประพฤติลวงละเมิดพระธรรมวินัยข้ันรายแรงและท้ังไมมีอํานาจลงโทษผูใส
ความคณะสงฆ หากปลอยไวยอมจะนําความเสื่อมเสียมาสูวงการคณะสงฆ ในกรณีนี้คณะสงฆจํา
จะตองพ่ึงอํานาจรัฐเพ่ือสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับพระธรรมวินัยและ  ความบริสุทธิ์ แหงพระศาสนา 
แมวามหาเถรสมาคมมีอํานาจปกครองคณะสงฆอยางเต็มท่ี ขอนี้ไมไดหมายความวาคณะสงฆมีอิสระ
จากการควบคุมของกลไกของรัฐ 
   การปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ไดมีการพัฒนาเปนลําดับ ปจจุบันมีการตรา       
พระบัญญัติคณะสงฆอีกสองฉบับ คือ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๕ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)         
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีการจัดรูปแบบการปกครองคณะสงฆท่ีชัดเจนและเปนสัดสวนในการบริหารงาน คณะ
สงฆมากยิ่งข้ึน และมีการพัฒนาการดานเทคโนโลยี บูรณาการดวยหลักพุทธธรรมนําการปกครองไป
พรอมกับความเจริญ และมีกฎหมาย พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบตางๆ มาเก้ือกูลพระธรรม
วินัย โดยเฉพาะการปกครองคณะสงฆมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจากสมัยกอนมาก มีรูปแบบท่ีปฏิบัติ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดังนั้น รูปแบบแนวคิดและวิธีการในการปกครองคณะสงฆ ชื่อวา มีสวนสําคัญยิ่งใน
การบริหารจัดการใหองคกรคณะสงฆใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ฉะนั้น ผูท่ีจะเปนผูนําในการ
ปกครองคณะสงฆในยุคปจจุบันนี้ตองมีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ และเปนผูเพียบพรอมดวย
จริยาวัตรขอปฏิบัติเปนท่ียอมรับของคณะสงฆและสังคมโดยรวม 
 
 
 
 

                                                 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๔๙

 

 ๒.๖.๑  การปกครองคณะสงฆ 
 การปกครอง หมายถึง การดูแล การคุมครอง การระวังรักษาหรือการบริหาร๖๐ หรือ อาจ
กลาวไดวา  การปกครอง คือการสรางกฎเกณฑเปนกฎหมายใชบังคับคนในสังคมใหปฏิบัติตามและ
เปนกฎเกณฑท่ีใชในการตัดสินความขัดแยงระหวางคนในสังคม ทุกคนตองยอมรับและปฏิบัติตามกฎ
ท่ีจัดตั้งข้ึน ถาใครทําผิดกฎ จะไดรับโทษตามท่ีไดกําหนดไว ท้ังนี้ก็เพ่ือความอยูไดอยูรอดและความ
สงบสุขของคนในสังคม ในทางศาสนจักร การปกครองใชพระวินัยหรือสิกขาบท  ซ่ึงพระพุทธองคทรง
ประชุมสงฆและรวมกันพิจารณาบัญญัติข้ึน เปนธรรมนูญการปกครอง  ท้ังนี้ เพ่ือใชควบคุมความ
ประพฤติของพระภิกษุท่ียังเปนปุถุชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน การปกครองของคณะสงฆ ไมมี
ระบบท่ีมีชื่อเรียกเฉพาะ คณะสงฆของพระพุทธเจาเปนสังฆะ๖๑   ซ่ึงมีระเบียบ แบบแผนขอกําหนด
วิธีการดําเนินการตามท่ีพระองคทรงบัญญัติไว 
   แนวคิดและวิธีการปกครองตามรูปแบบคณะสงฆไทย ตองสอดคลองกับพระธรรมวินัย
และเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติมหาเถรสมาคม ซ่ึงพระ
ธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดงทัศนะไววา การปกครองคณะสงฆ ตองมุงเนนพัฒนาวัด
แตละวัดใหเขมแข็งเปนท่ีพ่ึงของชุมชนอยางแทจริง จากนั้นวัดท้ังหลาย  ก็สรางเครือขายโยงใยรวมกัน 
ทํางานรวมกันเปนทีมท่ัวประเทศ ลดข้ันตอนสายบังคับบัญชาท่ีซํ้าซอน ไมทันการณ โดยปรับปรุง
ระบบทํางานของพระสังฆาธิการหรือทํารีเอ็นจิเนียริ่งใหกับการบริหารคณะสงฆ ใหเปนระบบการ
บริหารงานท่ีใชไดดี โดยอาศัยความกาวหนาของเทคโนโลยี ดานสื่อสาร๖๒ การปกครองคนตองยึด
หลักธรรมาธิปไตย ดั่งท่ีทานไดกลาวไววา “แมน้ํากวางใหญเพราะอยูต่ําอยาง แมโขง รอรับหยาดน้ํา 
หยดน้ําจาก ลําธาร หวย คลอง หนอง บึงไหลมาเต็ม เพราะแมน้ําโขงอยูต่ํา ลองไปดูตนแมน้ําโขงท่ีอยู
สูง ท่ีนั่น แมน้ําโขงจะเล็กนิดเดียว คนท่ีเปนผูนํา ก็เหมือนกันจะเปนผูยิ่งใหญ ตองวางตัวเหมือนแมน้ํา  
เขาถึงประชาชน เขาถึงผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน ออนนอมถอมตน ไมใชทําตัวเปนพวก
อัตตาธิปไตย ตองเปนธรรมาธิปไตยจึงจะยิ่งใหญได”๖๓ 
   นอกจากหลักธรรมาธิปไตยแลวพระธรรมวินัยก็เปนหลักการอันสําคัญยิ่งในการปกครอง
คณะสงฆ ดังท่ีทานไดบรรยายถวายความรูในการอบรมหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพเลขานุการไววา 
“การปกครองคณะสงฆ เปนการปกครองโดยยึดหลักพระธรรมวินัยเปนท่ีตั้งโดยอาศัยอํานาจของรัฐ
และจารีตเปนหลักอุดหนุน หลักในการบริหารนั้น ผูปกครอง นักบริหารจะตองรูจัก คนมีความรูมี
ความสามารถ มีความรอบรูเก่ียวกับคนรวมงานหรือผูอยูใตบังคับบัญชาเสียกอนวาใครมีความสามารถ
                                                 

๖๐ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
นานมีบุคส พับลิเคช่ันส จํากัด, ๒๕๔๒), หนา ๖๔๖. 

๖๑พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺ โต),  ธรรมาธิปไตยไมมา จึงหาประชาธิปไตยไม เจอ , 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิมพสวย จํากัด, ๒๕๔๙), หนา ๑๒-๑๓. 
 ๖๒พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พระพุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙), หนา ๒๙-๓๓. 
 ๖๓พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), สุขภาพใจ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพศยาม บริษัทเคล็ด
ไทย, ๒๕๔๐), หนา ๑๗๘. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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ถนัดดานไหนบาง เพ่ือจะใชคนใหถูกกับงาน”๖๔ฉะนั้นการปกครองคณะสงฆท่ีดีนั้น เบื้องตนตองรูจัก
วางโครงงานหรือการแบงงานมอบอํานาจหนาท่ี จําตองมีทีมงานคอยสนองงานเจาคณะเพ่ือใหงาน
ดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงกําหนดลักษณะงานไว ๔ ประการ คือ 
   ๑. งานสารบรรณ เปนหัวใจหลักของงานดานเอกสาร เปนธรรมดาของผูสนองงาน         
ท่ีทําหนาท่ีเปนเลขานุการ จะตองคอยสังเกตและศึกษาวา  ผูบังคับบัญชาของตนชอบอยางไร การ
สังเกตเปนเรื่องสําคัญ ผูท่ีจะเปนแมบานหรือเลขานุการไดดีหรือไม ดูท่ีการสังเกต เชน เม่ือรางหนังสือ
เสนอไปแลวมีการแกไข ผูสนองงานท่ีฉลาดจะสังเกตวาทานแกไขในเรื่องใด ไมวาจะเปนการพิมพ การ
พิสูจนอักษร วรรคตอน เปนตน เลขานุการตองเปนคนชางสังเกตและจดจํา เพราะ ตองทําหนาท่ีเปน
แมบานหรือหัวหนาสํานักงานหนังสือเขาออกอยูในความรับผิดชอบของเลขานุการ การจัดระบบงาน
เอกสาร ตูไหนเก็บเอกสารอะไร ตองใหเปนระบบระเบียบ เม่ือเก็บแลวเวลาท่ีตองการใช สามารถหา
ไดอยางรวดเร็ว  
   ๒. งานประประชุม เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญมาก เปนสวนท่ีทําใหงานบริหารงาน
ปกครองดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาเถรสมาคมกําหนดไววา ตองมีการประชุม พระสังฆาธิ
การในระดับตางๆ ปหนึ่งหลายครั้ง ฝายเลขานุการมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําให  การประชุมไดผล
ตั้งแตการแจงกําหนดประชุม จัดสถานท่ี นัดผูเก่ียวของมาชี้แจง จัดทําวาระ การประชุม สิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดคือ เตรียมเอกสารประกอบการประชุม อยาใหประชุมมือเปลาเด็ดขาด ถาจะประชุมเรื่องอะไร 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งในเรื่องนั้นๆ วาอยางไร ตองนํามาแจก ท่ีประชุม มิฉะนั้นแลวจะทําให
การพิจารณาผิดกฎ ระเบียบหรือคําสั่ง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องแตละเรื่องท่ีเสนอเขาท่ี
ประชุม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะตรวจอยางละเอียด ถาเปนเรื่องเก่ียวกับการเงินตองถามไปท่ี
กระทรวงการคลังกอนวา เรื่องนี้กระทรวงการคลังมีมติวาอยางไร  ถาเปนเรื่องงบประมาณตองถามไป
ท่ีสํานักงบประมาณ ถาทุกฝายเห็นพองตองกันวาควรเขาท่ีประชุม เลขาธิการจึงจะไดเสนอเขาท่ี
ประชุมคณะรัฐมนตรี นี่เรียกวา “ทํางานหลังฉาก” 
   ๓. การเสนองาน เลขานุการไมใชเพียงบุรุษไปรษณีย บริษัทใหญๆ เขามีการจาง
เลขานุการแพงๆ มีหนาท่ีกรองงานเสนองานเพ่ือพิจารณาวา เรื่องนี้เปนมาอยางไร กอนท่ีจะเสนอ เจา
คณะ ตองกรองงานหรือมีการบันทึกแนบเสนอถวายคําแนะนํากอนพิจารณาอนุมัติ อาจจะเปนบันทึก
เล็กๆ ไวท่ีทายวา ระเบียบเปนมาอยางไร เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเลขานุการตองรูคือ กฎ ระเบียบ มติ
ท้ังหมดซ่ึงในทางปฏิบัติเปนไปไดยาก แตก็ตองไปหาเรื่องท่ีเก่ียวของมาเสนองาน เลขานุการตองเปนหู
เปนตาใหกับผูบังคับบัญชา ในการปกครอง ฝายการขาวตองมี เม่ือเกิดอธิกรณ อยาใหผูบังคับบัญชา
บอกวา “เรื่องนี้ ยังไมไดรับรายงาน” เลขานุการตองเปนผูประสาน 
   ๔. การสนองงาน เรียกวา เปนหนวยเฉพาะกิจ ตรงนี้คณะสงฆเรายังขาดและสิ่งท่ี
เลขานุการตองทํา คือเวลาเกิดเรื่อง เลขานุการตองเปนหนวยเคลื่อนท่ีเร็ว Trouble Shooter แปลวา 
เจาะปญหา ลงไปคลี่คลายปญหา แขวงหรือตําบลตองมีทีมท่ีจะลงไปดูในระดับวัดเขตหรืออําเภอ      
ก็ตองมีทีมงานในเวลาเกิดปญหาเกิดเรื่องตางๆ ทุกฝายปรึกษาหารือเฉพาะเรื่องนั้นๆ พยายามอยาให

                                                 

 ๖๔สํานักงานเจาคณะภาค ๒, ระเบียบงานสารบัญ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย       
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หนา ๔-๑๗. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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ถึงสื่อมวลชน ท่ีคณะสงฆเกิดปญหาในขณะนี้เพราะขาดทีมจะเขาไปจัดการกับปญหา เราควรจัดตั้ง
ทีมงานหนวยเคลื่อนท่ีเร็วเขาไปแกปญหา อยาใหลุกลามใหญโตกลายเปนน้ําผึ้งหยดเดียว 
   ถาทํางานกันเปนระบบอยางนี้ งานจะเดินไปไดดวยดีและทําใหทํางานไดหลากหลาย    
สิ่งสําคัญประการสุดทายคือ เม่ืองานมากข้ึน ตองมีเจาหนาท่ีสํานักงาน ตองหาทีมงานมาชวย นี่เปน
ความคาดหวังและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการปกครองคณะสงฆ ให พระสังฆาธิ
การไดเอาใจใสและดูแลกิจการของคณะสงฆรวมกัน มาเหนื่อยรวมกัน ทํางานรวมกันตองใหเกิด
ประโยชนกับพระพุทธศาสนาอยางยิ่ง พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดใหขอคิดเก่ียวกับ
หลักการบริหารปกครองวา “การบริหารท่ีดี ตองเปนผูรูเทาทันสถานการณตางๆ  อยาเปนผูตกขาว 
บริหารตองรวดเร็วและแมนยํา การจะแกปญหาใดๆ นั้น ตองแกในขณะนั้น ใหติดตามสถานการณ
อยางตอเนื่อง ทานอุปมาเปรียบเทียบวา ตีเหล็กตองตีตอนเหล็กรอน การปกครองเม่ือมีเรื่องเดือดรอน
ตองดูทันที นั่นหมายถึง การท่ีจะแกไขทันเหตุการณไดดีตองทําขณะนั้น อยาชะลอจนเรื่องเงียบ
หายไปโดยไมสนใจหรือนิ่งเฉย จะทําใหเสียระบบการทํางาน เสียระบบการปกครอง การบริหารงาน
ตองมีระบบ จัดการระบบใหดี ลําดับเหตุการณใหเหมาะสม  อยานิ่งดูดาย ตองขวนขวายหางานอยู
เสมอและ  ทานยังใหแนวคิดในสิ่งท่ีพึงทําคือ การขาวขอมูลสื่อสาร ตองรวดเร็วทันใจทันการณทันเกม 
เม่ือไดรับขาวสารขอมูลแลว ตองรายงานผูบังคับบัญชาของตนเองเปนลายลักษณอักษร รายงานความ
คืบหนาของสถานการณ และทําการเชิงรุก รูทันรูคน รูงานรูกาล เปนแมวมองเลือกหาคนดีมีฝมือ
มารวมทีมเพ่ือสนองงานและใหพิจารณาความดีความชอบใหกําลังใจดวยผลงานท่ีเขาไดทํา นั่น คือ 
การสงเสริมคนดีมีฝมือไดทํางาน การทํางานนั้นอยาใหกระทบกระท่ังระบบการปกครองในระดับ
เบื้องตนหรือระดับสูงข้ึนไป 
 
 ๒.๖.๒  การศาสนศึกษา 
 การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอ่ืนๆ อันควรแกสมณะ๖๕  
ซ่ึงปจจุบันไดจําแนกเปนสองสวน คือการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี และการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปนกิจการของคณะสงฆประเภทหนึ่งท่ีสําคัญยิ่ง มหาเถรสมาคม  มีอํานาจ
หนาท่ี “ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาของคณะสงฆ” ม.๑๕ ตรีแหง พ.ร.บ.คณะสงฆ        
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และในระเบียบการปกครองคณะสงฆสวนกลางก็ไดกําหนดวิธีดําเนินการ
ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาวา “ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม” และใน
สวนของการปกครองคณะสงฆสวนภูมิภาคก็ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี เจาคณะ ทุกสวนทุกชั้นวา 
“ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษาใหดําเนินเปนไปดวยด ี
 การศาสนศึกษา๖๖หมายถึง การศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของ
บรรพชิตและคฤหัสถหรือการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติสัทธรรม ซ่ึงเปนหนึ่งในสัทธรรม ๓ ของ
บรรพชิตและคฤหัสถ แตในปจจุบัน พระปริยัติสัทธรรมนั้น เรียกสั้นๆ วา “พระปริยัติธรรม” แตเดิม
                                                 

 ๖๕ชําเลือง วุฒิจันทร, พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม, 
พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๖), หนา ๓๘๗. 
 ๖๖พระธรรมปริยัติ โสภณ (วรวิทย ) ,  การคณะสงฆและการพระศาสนา,  พิมพครั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๕. 
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นั้นองคพระมหากษัตริยทรงดําเนินการจนเรียกการสอบวา “สอบในสนามหลวง” โดยอาราธนาพระ
มหาเถระ พระเถระเปนแมกองและกรรมการสอบ ปจจุบันนี้ แมคณะสงฆจะรับมาดําเนินการเอง แตก็
ยังคงอยูในพระบรมราชูปถัมภ ระเบียบการจัดศาสนศึกษายังคงเปนไปตามจารีตท่ีเคยถือปฏิบัติสืบมา 
เพราะยังมิไดมีระเบียบมหาเถรสมาคมกําหนดวิธีดําเนินการศาสนศึกษา การแตงตั้งแมกองบาลี
สนามหลวงและแมกองธรรมสนามหลวงคงเปนไปตามจารีตเดิม โดยหลักการ แบงการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมออกเปน ๒ แผนก คือ แผนกบาลี๑ แผนกธรรม ๑แผนกบาลี เรียนบาลีไวยากรณแลว
เรียนแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทยและแปลภาษาไทยเปนภาษาบาลี  ชั้นเรียนแผนกบาลี ใชนักธรรม
เปนองคจํากัดสิทธิแบงเปน ๙ ชั้น คือ ชั้นบาลีไวยากรณ ชั้นประโยค ๑-๒ ชั้นประโยค ป.ธ.
๓,๔,๕,๖,๗,๘ และ ๙ ผูสอบไดประโยค ป.ธ.๓ ไดรับการแตงตั้งเปนเปรียญ คือ ทรงตั้งเปน “พระ
มหา” “สามเณรเปรียญ” ชั้นประโยค ๑-๒ไดรับวุฒิบัตรชั้นประโยค ป.ธ.๓-๘ ไดรับประกาศนียบัตร
และพัดยศ ชั้นประโยค ป.ธ.๙ ไดรับปริญญาบัตรและพัดยศเปนปริญญาตรีทางศาสนา และถา
สามารถสอบชั้นประโยค ป.ธ.๙ ไดในขณะเปนสามเณรทรงพระกรุณาโปรดใหการอุปสมบทสามเณร
รูปนั้นอยูในพระบรมราชูปถัมภ เรียกวา “บวชนาคหลวง” ผูสอบไดเปรียญธรรม ๙ ประโยค อยูใน
สมณเพศไดรับนิตยภัตเทากับพระราชาคณะชั้นสามัญผูมีวิทยฐานะชั้นประโยค ป.ธ.๓ หรือเทากับพระ
คณาจารยเอก แผนกธรรม เรียนพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาท่ีนักปราชญแปลจากภาษาบาลี
เปนภาษาไทยแลว และเรียบเรียงสํานวนใหเหมาะสม มีอยู ๒ ประเภท คือ สําหรับพระภิกษุสามเณร 
เรียกวา “นักธรรม” สําหรับคฤหัสถเรียกวา “ธรรมศึกษา”โดยชั้นจัดเปน ๓ คือชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก 
เฉพาะนักธรรม จัดเปนวิทยฐานะของพระภิกษุสามเณรในระดับหนึ่งแตละชั้นมีประกาศนียบัตรเปน
สําคัญ 
 การจัดการศาสนศึกษา เจาอาวาสมีอํานาจหนาท่ี“เปนธุระในการศึกษาอบรมและ สั่ง
สอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ” ม. ๓๗ แหง พ.ร.บ.คณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 
โดยวัดและทองถ่ินดําเนินการเองโดยคณะกรรมการการศึกษาคณะสงฆไมไดเขาไปดูแล การจัดการ
ศึกษาจึงเปนเรื่องของแตละวัดท่ีดําเนินการเอง วัดใดท่ีมีเจาอาวาสเอาใจใสเปนกิจธุระ ดานการเรียน
การสอนของวัดนั้นก็เปนไปดวยดี สวนวัดท่ีเจาอาวาสไมใหความสนใจ ก็ปลอยใหเปนไปตามยถากรรม 
ทําใหในทองถ่ินหางไกลจากตัวเมืองหรือชนบท บางพ้ืนท่ีไมมีการเรียน การสอน การศึกษาของ
พระสงฆสวนใหญปรากฏเฉพาะในเมืองใหญๆ หรือเมืองหลวงเทานั้น ทุกวันนี้พูดไดวาพระเณรสวน
ใหญไดรับการศึกษาตามยถากรรม กลาวคือตองขวนขวายศึกษาเอง ขณะท่ีหลักสูตรการศึกษาก็ลา
หลังขาดการพัฒนาท้ังเนื้อหา วิธีการเรียน การสอน และอุปกรณ๖๗ 
 สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเกิดปญหาการจัดการศึกษาของคณะสงฆไทยในปจจุบัน เม่ือ
พิจารณาแลวจะเห็นไดวาเกิดจากปจจัยหลักๆ อยู ๒ ประการ คือ  
 ๑. ปจจัยภายนอกองคกรคณะสงฆ นับเปนองคประกอบท่ีมีผลตอความสําเร็จและความ
ลมเหลวของการจัดการศึกษาคณะสงฆ ท้ังนี้เพราะการท่ีองคกรคณะสงฆ เปนสวนหนึ่ง ของสังคม 
เม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจึงทําใหสงผลกระทบดวย ซ่ึงสามารถพิจารณาได ดังนี้ 

                                                 

 ๖๗พระไพศาล วิสาโล, พระธรรมปฎกกับอนาคตของพุทธศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : กองทุนวุฒิ
ธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๑๑๑. 
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  (๑)การเปลี่ยนแปลงทางบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะในชวงศตวรรษ ท่ีผานมา นับวา
สงผลตอการจัดการศึกษาของคณะสงฆเปนอยางมาก เพราะความเจริญแบบตะวันตกนั้น  ไดนํา
สถาบันตางๆ แบบใหมเขามารับเอาบทบาทเดิมของวัดไปดําเนินการเอง ทําใหการศึกษา จากวัดไมได
รับความนิยม และนอกจากนั้นก็มีการแยกระบบการศึกษาออกจากกันในสมัย ร. ๖ คือ   ฝายรัฐก็รับ
เอาการศึกษาของประชาชนมาจัดการเสียเอง แลวปลอยใหคณะสงฆจัดการศึกษากัน ตามลําพังซ่ึง
ยังคงยึดจารีตเดิมเปนหลัก 
  (๒)การท่ีรัฐไมประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาสําหรับทวยราษฎรไดอยางท่ัวถึง๖๘

เพราะภายหลังจากท่ีรัฐไดแยกการศึกษาไปดําเนินการเองแตเม่ือเวลาผานไปปรากฏวา     รัฐไม
สามารถท่ีจะจัดการศึกษาไดครอบคลุมและเอ้ือประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศไดอยางท่ัวถึงทํา
ใหบางสวนตองเขามาพ่ึงระบบการศึกษาของคณะสงฆดวยการบวชเรียนซ่ึงถือวา เปนชองทางหรือท่ี
พ่ึงแหลงสุดทายของผูพลาดโอกาสทางการศึกษาท่ีรัฐไดรับไปดําเนินการ 
 ๒. ปจจัยภายในองคกรคณะสงฆ นับเปนปจจัยสําคัญ ท่ีสงผลตอการจัดการศึกษา   
คณะสงฆโดยตรง ซ่ึงสามารถพิจารณาไดในหลายลักษณะคือ 
  ๑)ในดานผูรับผิดชอบท่ีขาดประสิทธิภาพในการดําเนินการ เพราะมหาเถรสมาคม ท่ีเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาคณะสงฆนั้น ปรากฏวาไมสามารถท่ีจะตอบสนองตอการณคณะสงฆ
และในแงของผูทําหนาท่ีในการจัดการศึกษาคณะสงฆนี้ สามารถพิจารณาไดในหลายลักษณะ คือ  
มองจุดมุงหมายของการศึกษาไมตรงกัน พระเถระฝายบริหารมุงใหการศึกษาพระสงฆเปนเรื่องของ
ศาสนาเพ่ือศาสนา ขณะท่ีความจําเปนในการศึกษาของพระสงฆท่ัวไปเปนเรื่องของศาสนาเพ่ือเอ้ือ
ประโยชนหรือเพ่ือตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมเสียเปนสวนใหญ และวัยวุฒิและ
คุณวุฒิ นับวาเปนองคประกอบสําคัญ เพราะท่ีผานมาผูรับผิดชอบจัดการศึกษา  ของสงฆลวนเปน
พระเถระท่ีมีวัยวุฒิมาก ตลอดจนการท่ีไดรับการศึกษาตามระบบเกา จึงไมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ท่ีเห็นวาขัดแยงกับแนวคิดตน ไมมองดูสภาพบริบททางสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว จึงทําใหการ
จัดการศึกษาไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร 
  ๒)ในดานผูรับการศึกษา จะเห็นไดวากลุมบุคคลท่ีเปนผูเขามารับการศึกษาของคณะสงฆ
สวนใหญ คือ ผูท่ีตกหลนจากระบบการศึกษาของรัฐเปนกลุมท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ทําใหความ
ตองการสนองตอบทางดานการศึกษาไมสอดคลองกับระบบการจัดการศึกษาคณะสงฆ 
  ๓) การยึดติดกับระบบเดิมๆ ก็เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการศึกษาสงฆเกิดความลมเหลว
ในปจจุบัน เพราะการยึดติดอยูกับของเดิม ไมยอมใหมีการปรับปรุงใดๆ ไมวาหลักสูตร แบบเรียน 
วิธีการสอน และการจัดการศึกษา๖๙ เพราะขาดพ้ืนฐานความรูท่ีเปนสมัยใหมทําใหตอง ยึดเกาะอยูกับ
ฐานความรูเดิมของตนเองและไมกลาท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวตอสภาพการณ  ท่ีตนไมคุนเคย แต
อยางไรก็ตาม ความพยายามท่ีจะมีการปรับปรุงการศึกษาของคณะสงฆไทยนั้น  มีมาโดยตลอด 
นับตั้งแตรัชกาลท่ี ๒ ท่ีมีการจัดการเรียนบาลีแบบ ๙ ประโยคโดยเนนการใชคัมภีรอรรถกถามาเปน
                                                 

๖๘พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), การศึกษาของคณะสงฆ ปญหาท่ีรอทางออก, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, ๑๕๒๙), หนา ๔ - ๕. 

๖๙พระมหาวงศไทย ศรีลารักษ, “การศึกษาวิเคราะหปญหาการศึกษาของคณะสงฆไทย”, 
วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๒), 
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หลักสูตรแทนพระไตรปฎก และตอมาในรัชกาลท่ี ๖ สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณ 
วโรรส ทรงจัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตรปริยัติธรรมแบบบาลีและรวมถึงรูปแบบวิธีการเรียนการสอน
ใหมีความทันสมัยยิ่งข้ึน๗๐แตเปนท่ีนาเสียดายวาระบบท่ีวาทันสมัยนี้ไดถูกปลอยปละละเลยไมมีการ
พัฒนาตอเนื่องจนกลายเปนของเกาในท่ีสุด 
 การจัดการศาสนศึกษาเปนกิจการท่ีสําคัญยิ่งของคณะสงฆเปนหลักสําคัญในการรักษา
พระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆผูรักษาพระธรรมวินัยดียอมเปนศรีของพระศาสนาและเปนกําลังใน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติ การจัดการศาสนศึกษา ควรจะมีองคประกอบ ๕ คือ๗๑ 
 ๑. หลักการ หมายถึง ควรเปนระบบและหลักสูตรเฉพาะเพ่ือการพระศาสนา มีความ       
ดีงามในตัวอยางสมบูรณแบบเปนหลักการอันดีงามสําหรับการคณะสงฆและการพระศาสนา 
 ๒. วิธีการ หมายถึง วิธีดํา เนินกิจการตางๆ ในการศาสนศึกษา เชน การเรียนการสอน
การวัดผล การรับรองฐานะและการจัดการอ่ืนๆ เพ่ือใหการศาสนศึกษามีความเจริญกาวหนาและ     
มีประสิทธิภาพเปนไปตามจารีตประเพณีอันดีงามแตอดีต 
 ๓. ปฏิบัติการ หมายถึง เจาสํานัก-ครูอาจารย ซ่ึงเปนผูแบกภาระการศาสนศึกษา      
ควรเห็นแกประโยชนของคณะสงฆและพระศาสนาเปนสําคัญ ปฏิบัติภารกิจสวนนี้ดวยกตัญู
กตเวทิตาธรรม มุงรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 ๔. อุปการ หมายถึง การอุปถัมภบํารุง การศาสนศึกษานี้ องคพระมหากษัตริยทรงรับไว 
ในพระบรมราชูปถัมภ จึงนับไดวาเปนพระมหากรุณาอยางสูง แตการท่ีทรงอุปถัมภดวยงบประมาณ
อุดหนุนผานทางเจาหนาท่ีของรัฐเปนทุนอุดหนุนท่ีนอยกวาการศึกษาประเภทอ่ืนๆ ถึงแมจะไดรับการ
อุปถัมภจากประชาชนท่ัวไปอีก ก็เปนสวนนอยไมเพียงพอแกการจัดการจึงเปนเหตุใหการบริหาร
จัดการเปนไปดวยความยากลําบาก 
 ๕. สิทธิการ หมายถึง การติดตามผลงาน การควบคุม และสงเสริมการศาสนศึกษา
โดยตรงไดแกเจาคณะทุกสวนทุกชั้นดวยองคประกอบดังกลาว ผูเก่ียวของตางๆ ไดชวยแบกภาระดาน
การศาสนศึกษาอยางเต็มกําลัง อันเปนการแสดงความกตัญูตอพระศาสนาเปนเหตุให คณะสงฆและ
พระศาสนาไดมีผูเจริญดวยวิชาความรู มีภูมิรูภูมิธรรมอยางนาภาคภูมิใจ 

 ๒.๖.๓  การศึกษาสงเคราะห 
 การศึกษาสงเคราะห หมายถึง การจัดการศึกษาเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือ 
หรือการชวยเหลือเก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือการศึกษาอ่ืนนอกการศาสนศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
หรือผูกําลังศึกษาเลาเรียน๗๒เปนการสงเคราะหประชาชนใหไดรับการศึกษา โดยอาศัยศาลาหรือ
เสนาสนะใดๆ ของวัดเปนโรงเรียนหรือพระสงฆ วัดและคณะสงฆใหการสนับสนุนแกสังคม เปน

                                                 

 ๗๐พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและทางออกจากวิกฤต, 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมุลนิธีสดศรีสฤษดิ์วงศ, ๒๕๔๖), หนา ๒๘๖. 

๗๑พระราชวชิรดิลก (อดุลย อมโร) “กระบวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม เขตปกครองคณะสงฆภาค ๔” ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๗๒พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการ
พระศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๐), หนา ๑๐๑. 
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การศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศึกษาภาคปริยัติธรรม พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดให
ความหมายและแนะนําการจัดการเก่ียวกับเรื่องการศึกษาสงเคราะหไววา การศึกษาสงเคราะห เปน
การสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาเลาเรียนท้ังทางโลกและทางธรรมนอกเหนือจากการสงเคราะห
ในวัดหรือสถานท่ีศึกษาตางๆ การตั้งศูนยเด็กกอนเกณฑ การดึงเด็กและเยาวชนมาศึกษาธรรม การ
เปดสอนธรรมศึกษาใหแกเด็กและนักเรียน การจัดพระสงฆใหเขาอบรมในสถานท่ีศึกษา การบรรพชา
สามเณรภาคฤดูรอนและการมอบทุนการศึกษาสงเคราะห การตั้งทุนนิธิเพ่ือการศึกษาเหลานั้น 
จัดเปนการศึกษาสงเคราะห๗๓ 
 การศึกษาสงเคราะหนับเปนบทบาทท่ีสืบเนื่องมาจากบทบาทเดิมของ วัดและพระสงฆ
ไทยในอดีต นับตั้งแตสมัยสุโขทัย เปนตนมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ท่ีรัฐและคณะสงฆ  จัด
การศึกษารวมกันเพ่ือใหการศึกษาแกคนในสังคม จนกลาวไดวา ในสังคมไทยแบบเดิม วัดเปน
ศูนยกลางของชุมชนๆ หนึ่งมีลักษณะการปฏิบัติภารกิจท่ีครบจบสิ้นในตัว วัดซ่ึงเปนศูนยกลาง ของ
ชุมชน และเปนสมบัติของทุกคนในชุมชน จึงทําหนาท่ีใหการศึกษาตลอดชีวิตแกสมาชิกทุกคนใน
ชุมชนนั้น๗๔แตเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา การจัดใหประชาชนได
ศึกษาเลาเรียนเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐ พระสงฆแมจะมีบทบาท ดานการศึกษา 
ก็เพียงชวยสอนในโรงเรียนประชาบาลอยูบาง แตตอบทบาทเหลานี้ก็คอยๆ ลดนอยลงตามลําดับ 
จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลผลิตครูไดมากข้ึน ก็ไมไดอาราธนาพระสงฆ เปนครูสอนวิชาสามัญใน
โรงเรียนอีก คงมีแตการอาราธนาพระสงฆไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนบาง เปนผูอุปการะโรงเรียนบาง 
การศึกษาของรัฐ ท่ีพระสงฆ วัดและคณะสงฆยังคงมีสวนชวยอยู ก็เปนในดานการศึกษาสงเคราะห
เทานั้น๗๕ 
 การจัดการศึกษาสงเคราะหท่ีวัดและพระสงฆ จัดใหมีการบริการแกสังคมตามความ     
มุงหมายของการศึกษาของรัฐ ท่ีมีการดําเนินกิจการอยูในปจจุบัน แยกออกเปน ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การจัดการศึกษาเปนโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ ใหนักเรียนและพระภิกษุ
สามเณรไดศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ไดแก การจัดโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โรงเรียน
ราษฎร การกุศลของวัด โรงเรียนวัดสอนเด็กกอนเกณฑ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสงฆ 
 ๒. การสงเคราะหใหเด็กและประชาชนไดรับการศึกษา ในสถาบันศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนตามแผนการศึกษาแหงชาติ เชน การเปนผูนําในการตั้งโรงเรียนในชนบทท่ีตั้งวัด การใหสราง
สถานศึกษาในบริเวณวัด การใหใชหรือใหเชาท่ีวัดหรือท่ีธรณีสงฆในการสรางสถานศึกษาของรัฐหรือ
ทองถ่ิน การเปนผูอุปการะโรงเรียนตางๆ การใหการอุปถัมภแกเด็กวัด 
 ๓. การสอนศีลธรรมแกนักเรียนนักศึกษา ในระบบโรงเรียน ตามแผนการศึกษาแหงชาต ิ
เชน การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม การใชหนวยงานพระธรรมทูตและหนวยอบรมประชาชน
                                                 

๗๓พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), “คํากลาวปาฐกถาบรรยาย”, ในการประชุมพระสังฆาธิการ
ระดับอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆภาค ๒ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร          
จังหวัดสระบุรี, ๒๕๔๖), (อัดสําเนา). 

๗๔พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : จรูญการพิมพ
,๒๕๒๙), หนา ๒. 

๗๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๓๘. 
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ประจําตําบลในการเผยแผศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ ในปจจุบันระบบการศึกษาใน
โรงเรียนเปลี่ยนไป มีการขยายฐานการศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปท่ี๓ และการศึกษาก็เนน
ประสบการณตรงเปนสวนมาก เด็กและเยาวชนจะตองใชเวลาสวนใหญเพ่ือศึกษา หาความรูดวย
ตนเอง ในระยะเวลาท่ีเปลี่ยนระบบการเรียนนี้ จึงทําใหระบบโรงเรียนท่ีพระสงฆ วัด และคณะสงฆจัด 
ตองประสบปญหาในดานการบริหารการจัดการ เนื่องจากเด็กตองใชเวลา ในระบบโรงเรียนสามัญเปน
สวนใหญ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยหลายโรงเรียนตองประสบปญหานักเรียนขาดเรียน๗๖หรือ
การท่ีโรงเรียนตองขาดนักเรียนเปนตน 
 จากปญหาดังกลาวขางตน พระสงฆ วัด และคณะสงฆ จึงควรท่ีจะปรับบทบาท และ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ในการจัดการศึกษาสงเคราะหแกประชาชนท่ัวไป ในเรื่องท่ีควรดําเนินการ
ตอไปนี้ 
 ก. พระสงฆหรือเจาอาวาสจะตองถือเปนหนาท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะจัดใหมีการศึกษา
สงเคราะหแกประชาชนท่ัวไป เพราะการศึกษาสงเคราะหวาโดยเนื้อหาสาระแลวก็เปนการเผยแผพระ
ศาสนานั้นเอง ซ่ึงสามารถทําไดใน ๒ ลักษณะ คือ ในดานการเปนผูนําและเปนผูสนับสนุน ใหมีการจัด
การศึกษาสงเคราะห ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 ๑. พระสงฆหรือเจาอาวาสควรเปนผูนํา ในการจัดตั้งโรงเรียนราษฎรใหมีข้ึนในวัดและทํา
การเปดสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เจาอาวาสหรือพระสงฆอาจเปนผูบริหารจัดการ
รวมกันกับคณะกรรมการทองถ่ิน โดยจัดใหเปนไปตามระเบียบมหาเถรสมาคม ท่ีวาดวย  การตั้งหนวย
อบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. ๒๕๑๘๗๗ในการจัดตั้งและดําเนินการรับภาระ ในการจัดหารายได
มาบํารุงโรงเรียน เพ่ือเปนการกุศลชวยเหลือชุมชน เพ่ือชวยสงเคราะหเยาวชน  ผูยากไร ผูดอยโอกาส
ทางสังคม เปนการชวยพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง 
 ๒. เปนผูนําในการระดมทุน เก่ียวกับการสงเสริมการศึกษาและการพัฒนาชีวิตของคนใน
ชุมชน และควรจัดใหมีการจัดตั้งกองทุนสําหรับสงเคราะหชวยเหลือนักเรียนยากจนและอาจจะจัด
มอบทุนในการศึกษาในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยอาจจะนําเนินการเองบาง สงตอให
สถานศึกษาจัดการเองบาง และมอบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของชวยจัดดําเนินการแทนบาง 
 ๓. การจัดใหมีการเปดสอนธรรมศึกษาแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือประชาชนท่ัวไป 
เพ่ือใหเขาถึงหลักธรรมคําสอนเพ่ือจะไดนํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เปนการชวย
สงเคราะหใหเยาวชนมีพัฒนาการดานจิตใจท่ีสูงยิ่งข้ึน 
 ๔. ควรสงเสริมพระภิกษุสามเณรในวัด ใหไดรับการศึกษาจากสถานการศึกษาของคณะ
สงฆ เชน มหาวิทยาลัยสงฆ เปนตน เพราะในปจจุบัน พระหรือเจาอาวาสไมนอยท่ีมีแนวคิด ไม
สงเสริมใหพระภิกษุสามเณรเรียนในสถานศึกษาของสงฆเพราะเห็นวาขัดกับพระธรรมวินัย 
 ๕. การจัดใหมีการศึกษาอบรมดานวิปสสนาธุระ ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันเปน
การฝกฝนอบรมพัฒนาการทางจิตใจใหเกิดปญญาข้ันสูงสุดในพุทธศาสนา จนสามารถรูเห็น แจมแจง

                                                 
๗๖อางแลว, หนา ๑๕๖. 
๗๗ชําเลือง วุฒิจันทร, พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 

พรอมดวยระเบียบและคําสั่งมหาเถรสมาคม, หนา ๓๓๑. 
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เขาใจสิ่งท้ังหลายตามความเปนจริง คือ รูเทาทันโลกและชีวิตจนเปนผูหมดจากกิเลส หลุดพนจาก
ความทุกขโดยสิ้นเชิง ซ่ึงถือเปนเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนาท่ีเรียกวา นิพพาน 
 ๖. การจัดใหมีสถานศึกษาเพ่ือใหบริการแกผูท่ีสนใจศึกษาหาความรู เชน การจัดใหมีหอง
สุมดและพิพิธภัณฑสถานแกผูสนใจท่ัวไป 
 ๗. การใหการศึกษาอบรมแกผูท่ีบวชในระยะสั้น เพราะในปจจุบันคนในสังคมนั้น        
ไมนิยมบวชเปนเวลานาน แตยังคงมีการบวชตามประเพณีของสังคมไทย เชน การบวช ๓ - ๑๕ วัน 
หรือ ๑ พรรษา เปนตน และนอกจากนั้นควรจัดใหมีการบวชภาคฤดูรอนของนักเรียน นิสิต นักศึกษา
โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาในแตละปท่ีกําลังนิยมแพรหลายอยูในปจจุบัน 
 ๘. พระสงฆหรือเจาอาวาสควรจัดใหมีการชวยเหลือแกโรงเรียนท่ีตั้งอยูในวัด หรือตั้งอยู
ในทองท่ีเดียวกับท่ีตั้งวัด อยู โดยเฉพาะในชนบทท่ีหางไกลออกไปท่ีขาดแคลนทุนทรัพยพระสงฆหรือ
เจาอาวาส ควรใหการสนับสนุนในการหาเงิน หรือวัสดุอุปกรณท่ีจําเปนตางๆ มาชวยเหลือโรงเรียนใน
กรณีท่ีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐมีไมเพียงพอ และควรจัดกองทุน 
 ๙. การอุปการะนักเรียน นักศึกษาในรูปแบบของศิษยวัดเพ่ือเขาศึกษาในสถานศึกษา
ตางๆ และใหการสงเคราะหดวยปจจัยตางๆเชน ทุนในการศึกษาเลาเรียน เปนตนก็นับเปนบทบาท
ดานบริการสังคมสงเคราะหท่ีทํามานานตั้งแตสมัยพุทธกาล เหมือนกับการบวชเณรโดยทานพระสารี
บุตรและพระอานนท ซ่ึงเปนแบบอยางใหมีการดําเนินการในปจจุบัน 
 ๑๐. การเปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนและสถานศึกษาระดับตางๆ ถือเปนกิจกรรมท่ี
สําคัญยิ่งกิจกรรมหนึ่งของคณะสงฆท่ีใหบริการแกเยาวชน โดยทางสถานศึกษาไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ เพราะคณะสงฆตองการสงเคราะหดานการศึกษาแกเยาวชนอยูแลว 
 ข. การควบคุมและการสงเสริมของคณะสงฆเพ่ือใหเกิดความเรียบรอยและเปนการ
สนับสนุนดานการจัดการศึกษาสงเคราะหคณะสงฆควรท่ีจะจัดใหมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ๑. คณะสงฆควรจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาสงเคราะห เพ่ือใหเปนผูรับผิดชอบ
โดยตรงตอการกําหนดนโยบาย กําหนดมาตรการและการควบคุมสงเสริมใหมีการดําเนินการจัด
การศึกษาสงเคราะหอยางจริงจัง เพราะปจจุบันนี้มีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของแตก็ไมมีหนวยงานใด
รับผิดชอบโดยตรง ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางไรเปาหมายและกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
 ๒. คณะสงฆควรเปนผูสนับสนุนในทุกๆ ดานเก่ียวกับการจัดใหมีการจัดการศึกษา
สงเคราะห เพราะจากรายงานผลวิจัย ระบุตรงกันวา การจัดการศึกษาสงเคราะห ขาดปจจัยในการ
สนับสนุนแทบจะทุกดาน และท่ีเปนอยูในปจจุบันก็เปนการจัดตามสภาพของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 
โดยคณะสงฆใหการสนับสนุนและการดูแลจากฝายปกครองของคณะสงฆนอยนิด 
 ๓. คณะสงฆควรสงเสริมบทบาทของผูท่ีทํางานดานการจัดการศึกษาสงเคราะหอยางเทา
เทียมกับในสวนอ่ืนๆ โดยเฉพาะในการพิจารณาแตงตั้งเลื่อนสมณะศักดิ์ เพ่ือใหเปนกําลังใจ          
แกผูปฏิบัติงานในดานนี้อีกท้ังเปนการเผยแผความดีนั้นใหเปนท่ีรับรูของคนท่ัวไป 
 ๔. คณะสงฆควรท่ีจะมีการตรวจเยี่ยมจากสวนกลาง การติดตามและการประเมินผล
โครงการตางๆ เก่ียวกับการจัดการศึกษาสงเคราะห และเก็บขอมูลตางๆทําการศึกษาและวิจัยรูปแบบ
ในการจัดการศึกษาสงเคราะห เพ่ือนําไปปรับประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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 ๕. คณะสงฆควรจัดอบรมใหการศึกษาดานการจัดการศึกษาสงเคราะห แกพระสงฆหรือ
เจาอาวาสท่ีมีความสนใจและทํางานดานการจัดการศึกษาสงเคราะห และสงเสริมใหมีการ
ประสานงานรัฐ องคกรเอกชน ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาสงเคราะหท่ีมีอยูโดยท่ัวไป 

 ๒.๖.๔  การเผยแผพระพุทธศาสนา 
 การเผยแผพระพุทธศาสนา คือ การทําใหหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแพรหลาย
ออกไป ขยายวงกวางออกไป ทําใหมีผูเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักธรรมคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาไปปฏิบัติ๗๘เพ่ือกอใหเกิดการศึกษาและการพัฒนาตนเอง ไปในทางท่ีถูกตองและ
เหมาะสม เปนหนาท่ีของพุทธบริษัททุกฝายท่ีจะตองดําเนินการรวมกัน    ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
โดยเฉพาะพระภิกษุสงฆท่ีมีหนาท่ีในการศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสั่งสอนจะตองตระหนักใน
ภาระหนาท่ีเหลานี้อยางแทจริง 
 การเผยแผพระพุทธศาสนา เปนกิจการอยางหนึ่งท่ีมีการปฏิบัติตั้งแตสมัยพุทธกาลจนถึง
ปจจุบัน ในประเทศไทยกิจการเผยแผพระศาสนาของวัดและพระสงฆท่ีมีการดําเนินการอยู มีลักษณะ
การดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
 ๑. การเผยแผตามประเพณีคณะสงฆและประเพณีไทย ไดแกการเทศนาอบรมสั่งสอน
ประชาชนท่ีวัด ท่ีบานผูอาราธนาและท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสตางๆ ท้ังแบบเทศนรูปเดียว หรือเทศนปุจฉา 
วิสัชนา ๒ รูปข้ึนไป และไดมีการปรับปรุงมีการเทศนทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน หรือบันทึก
ลงแผนเสียงหรือแถบบันทึกเสียงนําไปเผยแผในท่ีตางๆ และโอกาสตางๆ 
 ๒. การเผยแผแบบปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันไดแกการบรรยายธรรม 
การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม ในท่ีประชุมท่ีวัดหรือท่ีอ่ืนๆ ในโอกาสตางๆหรือโดยทาง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน บันทึกลงแผนเสียงหรือแถบเสียงไปเผยแผท่ีอ่ืนในโอกาสตางๆ รวมตลอด
ถึงการพิมพหนังสือเทศน หนังสือธรรมะออกเผยแผหรือลงในหนังสือพิมพเผยแผ 
 ๓. การเผยแผแบบจัดเปนคณะหรือหนวยงานเผยแผ หรือเปนสถานศึกษาเปนการ
ประจําหรือครั้งคราว หรือจัดเปนกิจกรรมพิเศษในวัดหรือในหมูบานใกลเคียง เชน งานพระธรรมทูต 
งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) หนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว 
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
 การดําเนินงานเหลานี้มีการจัดตั้งกลุมเพ่ือดําเนินการ กระจัดกระจายอยูท่ัวไป ในประเทศ 
โดยผูมีหนาท่ีเก่ียวของนั้นสามารถแบงออกไดเปน ๓ ฝาย คือ ฝายพระสงฆฝายรัฐบาลและประชาชน
ท่ัวไป๗๙ในสวนของพระสงฆนั้นมีมหาเถรสมาคมเปนผูรับผิดชอบคอยควบคุมและใหการสงเสริม สวน
ผูทําหนาท่ี คือ พระภิกษุท่ีเปนเจาอาวาสหรือผูรักษาการเจาอาวาส ท่ีจะตองรับผิดชอบงานดานการ
เผยแผพระศาสนา ตามบทบัญญัติมาตรา ๓๗ (๓)สามารถแยกออกเปน ๒ ประการ คือ เปนธุระใน

                                                 
๗๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ),  คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา, 

 หนา ๑๓๓. 
๗๙พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), คนไทยกับงานเผยแผพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ ชวนพิมพ, ๒๕๔๖), ห นา ๔๓. 
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การศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิตและคฤหัสถ๘๐ฝายรัฐบาลมีหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และในสวนของประชาชนท่ัวไป มีการจัดตั้งเปน
สมาคมหรือชมรมพุทธศาสนในระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนตางๆ ตลอดถึงการศึกษา
พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและในท่ีสาธารณะ๘๑เชน พุทธสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมสงเสริมพระพุทธศาสนา
ตางๆ เพ่ือทําการบรรยายธรรมในท่ีประชุมและทางสื่อมวลชน  และทางสื่อมวลชนตางๆ  
 สภาพการณโดยรวมท่ีเปนปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน จึงไดแก การ
เผยแผยังคงเปนไปในลักษณะตางคนตางทํา กระจัดกระจาย ไรรูปแบบ ไมมีจุดศูนยรวมหรือองคกรท่ี
รับผิดชอบอยางแทจริง เพราะมีองคกรท่ีปฏิบัติงานเพ่ือพระพุทธศาสนาหลายหนวยงาน เชน กรมการ
ศาสนา มหาเถรสมาคม พุทธสมาคมและกลุมชมรมชาวพุทธตางๆ๘๒สภาพการณเชนนี้ทําใหงานการ
เผยแผพระพุทธศาสนาไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร ซ่ึงปญหาหรืออุปสรรคของการเผยแผนั้นพระ
ธรรมสุทธิกวี กลาวไวอยางนาสนใจวา๘๓ 
 ๑. เกิดจากนักวัตถุนิยมท่ีไมยอมนับถือศาสนา เพราะคนท่ีไมมีศาสนาเหลานั้น พยายาม
กีดกันหรือไมใหความสะดวกในการเผยแผศาสนาทุกศาสนา เชน ประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบ
คอมมิวนิสต เปนตน 
 ๒. เกิดจากคนตางศาสนา โดยการกีดกันหรือทําลายเพราะคนเหลานั้นไมตองการ ใหคน
ของตนไปนับถือศาสนาอ่ืน 
 ๓. เกิดจากการแตกความสามัคคีในวงการพระพุทธศาสนาดวยกัน อันเปนเหตุใหเกิดการ
ทะเลาะ การกีดกัน และติเตียนกันเอง 
 ๔. เกิดจากการเขาใจผิดวาพระพุทธศาสนาเปนอุปสรรคแกการพัฒนาประเทศ 
 ๕. เกิดจากสัทธรรมปฏิรูป คือ สอนสิ่งท่ีไมใชคําสอนของพระพุทธเจาวาเปนคําสอนของ
พระพุทธเจา เปนตน 
 ๖. เกิดจากตัวผูเผยแผเองท่ีขาดคุณสมบัติ เชน ไมมีความรูความเขาใจในหลักการ       
ท่ีเพียงพอ และไมตั้งอยูในองคของพระธรรมกถึก เปนตน 
 ๗. ขาดกําลังทรัพยในการดําเนินการเผยแผ เชน การสงพระธรรมทูตเดินทางไป
ตางประเทศ 
 ๘. ขาดอุปกรณในการเผยแผ เชน หนังสือ หรือวิทยาการท่ีเปนเครื่องมือสมัยใหม 
 ๙. ขาดกําลังคนผูสามารถในการเผยแผ 
 ๑๐. ขาดผูสนับสนุนในการดําเนินงาน เชน ถารัฐบาลหรือคณะสงฆไมอนุญาตใหเดินทาง
ไปตางประเทศ พระธรรมทูตก็ไมสามารถไปทําการเผยแผได 
                                                 

๘๐พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา,  หนา 
๑๓๕. 

๘๑พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคตแนวโนมและทางออกจากวิกฤต, หนา ๒๗๓. 
๘๒ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงแหงชาติ

,(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๒๖), หนา ๒๒๘. 
๘๓พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), คนไทยกับงานเผยแผพระพุทธศาสนา, หนา ๖๒ – ๖๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๖๐

 ๑๑. ขาดการอุปถัมภดวยปจจัย ๔ จนผูดําเนินงานไมสามารถดําเนินการได 
 ๑๒. ถูกโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน หรือไดรับความลําบากอยางหนักในดินแดนท่ีไป ทําการ
เผยแผ เชน ในประเทศท่ีมีอากาศหนาว เปนตน 
 พระสุธีวรญาณ ไดกลาววา การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสงฆในปจจุบัน ไมไดผล
เทาท่ีควรเปนเพราะสาเหตุใหญๆ อยู ๓ ประการ๘๔คือ 
 ๑. ผูเผยแผขาดความรูความแตกฉานในธรรม มีความรูชั้นสัญญา ไมถึงข้ันทิฐิและระดับ
ญาณ 
 ๒. ผูเผยแผขาดความรูความสามารถในการถายทอดธรรม ไมเคยฝกการพูดในท่ีชุมชน 
หรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใชเสียงเบา ใชบาลีมาก ยกหัวขอธรรมมาก ไมเตรียมตัว ไมสังเกตคนฟง ติด
รูปแบบ ใชเวลามาก เปนตน 
 ๓. ผูเผยแผขาดความพอใจ เต็มใจและความรักในการสอนธรรม เผยแผธรรมมุงแต เปน
ฝายตั้งรับ ไมทําแบบฝายรุกสภาพการณของปญหาในการเผยแผพระพุทธศาสนาดังไดกลาวมาแลว 
เม่ือพิจารณาแลวจะเห็นวาเกิดจากสภาพการณของสังคมท่ีมีเปลี่ยนแปลงไปพระสงฆประสบปญหาใน
การสื่อสารกับคนสมัยใหม เพราะยังคงยึดถือรูปแบบและวิธีการ  ในการเผยแผอยางเดิม 
 ดังนั้น เพ่ือใหการเผยแผพระพุทธศาสนาใหไดผลดีทามกลางสภาพการณบริบททางสังคม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง จึงไมมีวิธีการใดจะดีกวาการนําเอาวิธีการท่ีเคยประสบความสําเร็จแลวมา
ปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณของสังคมปจจุบัน 

 ๒.๖.๕  การสาธารณูปการ 
 คําวา “สาธารณูปการ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา 
“การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณศาสนสถานของสงฆ เชน โบสถ วิหาร”๘๕เปนตนสวน 
“สาธารณูปการ” ท่ีนํามาใชในการบริหารกิจการของสงฆ เริ่มนํามาใชครั้งแรกในพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔ ในมาตรา ๓๓ ท่ีจัดใหระเบียบการบริหารคณะสงฆสวนกลางเปนองคการตางๆ คือ 
องคการการปกครอง องคการการศึกษา องคการการเผยแผองคการสาธารณูปการ และนอกจากนี้จะ
กําหนดใหมีองคการอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนอีกก็ได๘๖  
 เม่ือประกาศใชพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงปรากฏมีงานดานสาธารณูปการ
ในมาตราท่ี ๓๗ โดยบัญญัติไวในหนาท่ีเจาอาวาส “(๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของ
วัดใหเปนไปดวยด”ี๘๗กลาวโดยสรุปลักษณะงานมีดังตอไปนี้ 

                                                 
๘๔พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๘๙– 
๒๙๐. 

๘๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หนา ๑๑๗๕. 
๘๖ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงแหงชาติ,  

หนา ๑๗๓. 
๘๗พระเทพเวที (ประกอบ ธมฺมเสฎโฐ), พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม,          

(กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ  บริษัทสหธรรมิก  จํากัด, ๒๕๔๑) ,หนา ๑๒๔. 
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 ๑.  หมายถึงกอสรางและการบูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุ และศาสนสถาน 
 ๒. กิจการอันเก่ียวกับการวัด คือ การสราง การตั้ง การรวม การยาย การยุบเลิกการ
ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา การยกวัดรางเปนวัดมีพระภิกษุอยูจําพรรษา และการยกวัดราษฎร
ข้ึนเปนพระอารามหลวง 
 ๓. กิจการของวัดอ่ืนๆ เชนการจัดงานวัด การเรี่ยไร 
 ๔. การศาสนสมบัติของวัด๘๘ 
 ความหมายท้ัง ๔ ประการ ขางตนนี้ วากันโดยเนื้อหาสาระหรือลักษณะงานแลว เปนงาน
เก่ียวกับการพัฒนาวัด อาคารสถานท่ี หรือการจัดสภาพแวดลอม เพ่ือใหเอ้ือประโยชน ตอกิจการ ของ
วัดในดานอ่ืนๆ เชน การใชวัดเปนสถานท่ีศึกษาและปฏิบัติธรรมและการใชวัด เปนฐานในการรองรับ
คนเพ่ือใหเขามาฟงธรรม หรือชักจูงใหคนเขาวัดเพ่ือท่ีพระสงฆทานจะได  ทําการเผยแผธรรม เปนตน 
 พัฒนาการของวัดในพระพุทธศาสนานั้น เริ่มจากการท่ีพระพุทธเจาทรงรับวัดเวฬุวันเปน
แหงแรก๘๙และตอมาก็ทรงอนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด คือ วิหาร เรือนมุงแถบเดียวปราสาท เรือนโลน 
และถํ้า๙๐และจากการศึกษาวัดในสมัยพุทธกาลพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  ๑) ไมไกลบานนัก           
๒) ไมใกลบานนัก  ๓) สะดวกแกการไปวัดและการมาวัด  ๔) เหมาะท่ีประชาชนจะไปพบพระได         
๕) กลางวันไมพลุกพลาน  ๖) กลางคืนเงียบสงัด  ๗) ไมมีเสียงกึกกอง  ๘) ปราศจากกลิ่นตัวคนท่ีเดิน
เขาออก ๙) เหมาะแกการประกอบกิจของผูตองการความสงบสงัด  ๑๐) เหมาะท่ีพระสงฆจะหลีกเรน
อยูตามสมณวินัย๙๑ 
 ในสังคมไทย วัดซ่ึงเปนสถานท่ีอยูของพระสงฆ มีความสําคัญโดยนัยตางๆ แตเม่ือบริบท
ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลง วัดและชุมชนมีความเหินหางกัน ซ่ึงสาเหตุอยางหนึ่งท่ีเปนเชนนี้ ก็เกิด
จากสภาพของวัดเอง เพราะเม่ือกาลเวลาไดลวงไปแลว วัดก็เสื่อมโทรมไปดวยเหตุผลหลายประการมี
วัดจํานวนไมนอยท่ีหมดคุณคาอันควรแกการเลื่อมใสศรัทธา เพราะเต็มไปดวย สิ่งสกปรกและความไม
มีระเบียบ สภาพดังกลาวทําใหประชาชนพากันเหินหางจากวัด คลายความเลื่อมใสนอกจากนั้น 
บทบาทของวัดท่ียังพอมีเหลืออยูบางก็มีลักษณะท่ีผิดเพ้ียนไปจากเดิม คือ 
 ๑. วัดเดิมเคยเปนท่ีพํานักของภิกษุสามเณรกลายเปนท่ีอยูอาศัยของคฤหัสถมากกวา 
 ๒. วัดเคยเปนท่ีบวชเรียนของลูกหลานในทองถ่ิน ก็กลายเปนท่ีบวชของคนหนุมจาก
ทองท่ีอ่ืน ซ่ึงแมอุปชฌายก็ไมรูจักประวัติของผูขอบรรพชาอุปสมบทมากอน นับเปนจุดอันตราย       
จุดหนึ่งตอความม่ันคงของพระพุทธศาสนา 
 ๓. วัดซ่ึงเคยเปนสถานท่ีบําเพ็ญกุศลของชาวบานตามลัทธิเถรวาท ก็ไดถูกเปลี่ยนใหมี
สภาพคลายๆ กับโรงพระตามแบบมหายานในตางประเทศไปเปนจํานวนมาก 

                                                 

 ๘๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการ
พระศาสนา, หนา ๑๑๑– ๑๑๒. 

๘๙วิ.ม. (ไทย) ๔/๕๙/๗๑. 
๙๐วิ.จู. (ไทย) ๗/๒๙๔/๘๙ – ๙๑. 
๙๑พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา, หนา ๑๓๖. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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 ๔. วัดซ่ึงเคยเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด รมรื่นเปนสิ่งดึงดูดใจชาวบานใหเขาไปพักผอน
หยอนใจ ก็กลายเปนวัดท่ีขาดระเบียบ สกปรก และขาดความรมรื่น ทําใหประชาชน ไมศรัทธา        
ไมอยากเขาวัด 
 ๕. วัดซ่ึงเคยเปนศูนยกลางของกิจกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา ก็กลายเปนแหลง
อบายมุข๙๒ 
 สรุปความมุงหมายของการสาธารณูปการก็เพ่ือบํารุงรักษาและสงเสริมสรางวัดใหเปนท่ี
อํานวยประโยชนแกประชาชนหรือสังคมผูเปนเจาของวัดนั้นใหวัฒนาสถาพรสืบไป การท่ีจะพัฒนาวัด 
หรือสาธารณูปการ เพ่ือใหวัดกลับมามีบทบาทตอชุมชน หรือสังคมท่ีวัดตั้งอยู เพ่ือใชวัดเปนฐานการ
รองรับการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาทามกลางสภาพการณของสังคม ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไปแลวนั้น สมควรท่ีวัดจะตองมีการดําเนินการดานสาธารณูปการโดยแบงลักษณะงานออกเปน        
๓ ประการ๙๓คือ 
 ๑. การบูรณะและพัฒนาวัด 
 การพัฒนาวัดหรือการจัดสาธารณูปการ ใหเปนไปตามจุดมุงหมายของการมีวัดนั้น       
เจาอาวาสจะตองมีการตื่นตัว มีการเคลื่อนไหว และบําเพ็ญตนเปน “อัตถจารีบุคคล” คือ เปนคนทํา
ประโยชน โดยการจัดกิจการตางๆ ของวัดดานสาธารณูปการตามหลักการ ๔ อยาง คือ 
  ๑) อาวาสสัปปายะ คือ การทําใหวัดเปนท่ีอยูสบาย ทําใหวัดเปนอาราม เปนรมณียสถาน 
เปนท่ีรื่นรมใจ เจริญตา แกผูพบเห็นเปนศูนยกลางของชุมชน ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ ดวยการ
พัฒนาวัดใหเปนอาราม คือ มีการรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยภายในวัดใหเปน
สถานท่ีรื่นรมยใจของผูไปมาหาสู และควรจัดสถานท่ีของวัดใหเปนสัดสวนมีเรือนคลัง ท่ีเก็บของใช 
เพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ัวไปท่ีตองการ 
  ๒) อาหารสัปปายะ คือ อาหารเปนท่ีสบาย ไมเดือดรอนดวยการแสวงหาอาหาร ใน
สมัยกอนเปนหนาท่ีพระภัตตุเทศ สวนในปจจุบันเปนหนาท่ีของเจาอาวาส การจัดใหมีสวัสดิการ
อาหาร จึงควรเปนภาระของฝายสาธารณูปการควรรวมเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของไวดังนี้ ควรมีการ
กําหนดเสนทางโคจรบิณฑบาต ควรแบงเปนสาย มีการจับสลายเปลี่ยนเวรกันทุก ๗ วัน  เพ่ือเจริญ
ศรัทธาของผูทําบุญและปองกันการติดในตัวบุคคล ควรมีการจัดฉันรวมกันในท่ีแหงเดียว เพ่ือ
ประโยชน คือ ทําใหเกิดความเปนธรรมในอติเรกลาภ ขจัดความขัดแยงในการแสวงหาอุปฏฐาก 
กอใหเกิดความสามัคคีธรรม เปนท่ีเจริญศรัทธาของผูถวาย และสามารถแนะนําอบรมไดงาย ในเวลา
กอนและหลังอาหาร ควรจัดใหมีเจาหนาท่ีรับกิจนิมนต และแจกจายกิจนิมนตใหท่ัวถึง ดวยความเปน
ธรรมและควรจัดตั้งมูลนิธิสงเคราะหสวัสดิการดานอาหารในยามขาดแคลน 
  ๓) บุคคลสัปปายะ คือ การจัดใหมีบุคคลเปนท่ีสบาย นับเปนปจจัยอยางหนึ่ง ท่ีสงผลตอ
ความเจริญหรือความเสื่อมของวัด โดยเฉพาะบุคคลท่ีอยูในวัดหรือบริเวณวัดอันประกอบไปดวย คน
วัด ๔ ประเภท คือ พระภิกษุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา (แมชี) และเด็กวัดการจัดสาธารณูปการ

                                                 
๙๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕๓. 
๙๓ชําเลือง วุฒิจันทร, การพัฒนากิจการคณะสงฆและการพระศาสนาเพ่ือความมั่นคงแหงชาติ, 

หนา ๑๗๕. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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จะตองคํานึงถึงบุคคลท้ัง ๔ ประเภทนี้ โดยจัดใหมีท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสม ตามสถานภาพของแตละ
บุคคลไมใหปะปนกัน ดําเนินการใหมีการแบงเขตท่ีอยูกันอยางชัดเจน มีการวางระเบียบปฏิบัติในดาน
ตางๆ ของวัดใหเหมาะสม 
  ๔) ธรรมสัปปายะ คือ การจัดใหมีธรรมะเปนท่ีสบาย จุดมุงหมายของการมีวัด คือเปน
สถานท่ีประพฤติปฏิบัติธรรม การจัดการสาธารณูปการใดๆ ของวัดจึงไมควรท่ีจะลืมหัวใจท่ีจะ
กอใหเกิดความธรรมสัปปายะ คือ การจัดกิจกรรมของวัดใหเปนไปดวยดี โดยการจัดกิจกรรมตางๆ 
ทางพระพุทธศาสนาใหเปนประโยชนแกประชาชน ตามสามควรแกกาลสมัยนั้นๆ ดวยการ จัด
กิจกรรมท่ีสัมพันธกับระบบการดําเนินชีวิตในชุมชน เพ่ือเปนการสงเสริมใหคนท่ีสนใจ และนับถือ
ศาสนามีความรู ความเขาใจ สามารถนําหลักธรรมทรงพระพุทธศาสนาไปใช ใหเกิดประโยชน 
กิจกรรมท่ีดําเนินการอาจแบงได ๓ ลักษณะ๙๔คือ  กิจกรรมประจําวัน เปนกิจท่ีจะทําไดเปนประจําอยู
แลว เชน การทําวัตรสวดมนต ทําวัตรรวมกันเชา – เย็น เสร็จพานั่งสมาธิภาวนา หรือการเปดเทป
กระจายเสียงท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับธรรมะใหชุมชนไดรับฟง แตสิ่งท่ีทําไดงายท่ีสุด คือ การเขียนพุทธ
ศาสนสุภาษิตติดไวตามตนไม ในบริเวณวัด  กิจกรรมในวันหยุดประจําสัปดาห หรือจะจัดในวันพระ ๘ 
คํ่า ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่าท้ังขางข้ึนและขางแรมดวยการเทศนา อบรมธรรม การเจริญพระกัมมัฎฐาน หรือ
จิตตภาวนาการรักษาศีลอุโบสถ เปนตน และกิจกรรมในวันสําคัญของศาสนา โดยการจัดกิจกรรม
เก่ียวกับวันสําคัญนั้นๆ เชน การปาฐกถาธรรมบรรยายธรรม หรือตอบปญหาธรรมะ เปนตน 
 ๒. การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ และสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัด เพ่ือใหวัด
เปนท่ีสัปปายะดังกลาวขางตน เจาอาวาสจะตองจัดใหมีการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ ของวัด 
เพ่ือใหวัดมีความเจริญรุงเรืองในทุกดานและมีสภาพเปนวัดในทางพระพุทธศาสนา คือ  
  ๑)  การทําปายชื่อวัด ซ่ึงนิยมทําดวยวัสดุท่ีคงทน มีขนาดพอสมควร เขียนระบุชื่อวัดและ
ท่ีตั้งใหถูกตอง และทําการจัดตั้งใหเหมาะสมสังเกตไดงาย 
  ๒) การทําประวัติวัด ซ่ึงนิยมเขียนประวัติวัดไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตร เชน ชื่อ
วัด มีความหมายอยางไร สถานท่ีวัด มีอาณาเขตกวางยาวเทาไร ถาวรวัตถุและปูชนียวัตถุภายในวัด 
สรางเม่ือไร ใครเปนผูสราง การบูรณปฏิสังขรณ เม่ือ พ.ศ. อะไร สิ้นคาใชจายเทาไร ลําดับ เจาอาวาส 
นับตั้งแตเริ่มสรางวัดจนมาถึงปจจุบัน สถิติพระภิกษุสามเณรและฆราวาสวา มีเทาไร สถิติการศึกษา
พระปริยัติธรรม เปนตน 
  ๓) การทําแผนผังวัด หรือการวางแผนผังของวัด โดยสมควรท่ีจะมีการประชุมระหวางเจา
อาวาสและคณะกรรมการวัด รวมท้ังพระสังฆาธิการผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการวางแผนผังของ
วัด เพ่ือใหสะดวกในการกอสราง และความเปนระเบียบเรียบรอยของวัด  และเปนหนาท่ีของพุทธ
บริษัทท่ีจะตองจัดตองทําการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 
  ๔) การสรางถาวรวัตถุอันเหมาะสม เจาอาวาสและคณะกรรมการวัดจะตองพยายาม
รักษาความเปนระเบียบ ในการกอสรางถาวรวัตถุใหเปนไปตามแปลนท่ีไดตกลงกันไว โดยเนนท่ี
ประโยชนในการใช และชุมชนเปนหลัก 

                                                 
๙๔พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), พุทธศาสนาปริทรรศน รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา, หนา ๒๒๑ – ๒๒๒. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั
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 ๓. การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด 
 ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตราท่ี ๔๐ ไดแบงศาสนสมบัติ
ออกเปน ๒ ประเภท คือ  ๑) ศาสนสมบัติกลาง ไดแก ทรัพยสินของพระศาสนาซ่ึงมิใชของวัดใดวัด
หนึ่ง  ๒) ศาสนสมบัติของวัด ไดแก ทรัพยสินของวัดใดวัดหนึ่ง๙๕การจัดการดูแลรักษา ศาสนสมบัติท้ัง
สองประเภทนั้น มีท้ังท่ีอยูในสวนของรัฐและของมหาเถรสมาคม ซ่ึงผูดูแลสวนมากก็คือเจาอาวาสหรือ
พระสังฆาธิการท่ีอยูในเขตปกครองพ้ืนท่ีนั้นๆ จะตองจัดการศาสนสมบัติของ วัดใหเปนไปดวยดี คือ 
การจัดการดูแลรักษาคุมครองปองกันศาสนสมบัติของวัดและผลประโยชนของวัดไมใหเกิดความ
เสียหาย เปนสิ่งท่ีควรดําเนินการใหมีการปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้๙๖ 
  ๑) ถาวัดใดยังไมมีโฉนดแสดงกรรมสิทธิ์เปนสถานท่ีตั้งวัด เจาอาวาสตองรีบดําเนินการ
จัดทําใหถูกตองตามกฎหมายบานเมือง พรอมท้ังการปกปนเขตกันอยางชัดเจน เพ่ือปองกันกรณี
พิพาทระหวางวัดกับชาวบาน 
  ๒) ถาวัดใดยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เจาอาวาสตองดําเนินการ ใหเรียบรอย
ใหถูกตองตามพุทธบัญญัติ และจัดการข้ึนทะเบียนท่ีธรณีสงฆ และจัดการทําบัญชี ท่ีกัลปนา           
(ท่ีอุทิศผลประโยชนถวายวัด) ใหเปนหลักฐาน และดําเนินการจัดท่ีธรณีสงฆและ  ท่ีกัลปนาสงฆของ
วัดใหเกิดประโยชนแกวัดเทาท่ีจะทําได โดยไมทําใหประชานเดือดรอน 
  ๓) ควรจัดทําบัญชีถาวรวัตถุของวัด ปูชนียวัตถุของวัด และถาเปนไปไดควรถายรูปไวเปน
หลักฐาน และจัดทําบัญชีรายรับ – รายจายของวัด เก็บไวเปนหลักฐานใหเรียบรอย 

 ๒.๖.๖  การสาธารณสงเคราะห 
 การสาธารณะสงเคราะห หมายถึง การดําเนินกิจการเพ่ือใหเปนสาธารณะประโยชน ของ
หนวยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เวนแตการนั้นอยูในขอบขายแหงการศึกษาสงเคราะหการชวยเหลือ
เก้ือกูลหรืออุดหนุนจุนเจือสถานท่ีซ่ึงเปนสาธารณสมบัติหรือประชาชนท่ัวไปหรือกิจการของรัฐหรือ
ของเอกชนท่ีดําเนินการเพ่ือสาธารณะประโยชน๙๗ 
 การใหการสงเคราะหทางพระพุทธศาสนาระหวางบรรพชิตกับคฤหัสถ เกิดจาก
ความสัมพันธท่ีมีตอกันทางสังคม โดยถือเปนหนาท่ีอยางหนึ่งท่ีจะพึงปฏิบัติตอกันดวยความเก้ือกูล 
ดังท่ีปรากฏในพหุการสูตร ท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางบรรพชิต      
กับคฤหัสถวา “ภิกษุท้ังหลาย พราหมณและคฤหบดีท้ังหลายผูบํารุงอุปถัมภเธอท้ังหลายดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร ชื่อวาเปนผูมีอุปการะมากแกเธอท้ังหลายขอท่ีเธอ
ท้ังหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความงามในท่ีสุด พรอมท้ังอรรถ

                                                 
๙๕พระเทพเวที (ประกอบ ธมฺมเสฎโฐ), พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม, หนา 

๑๒๖. 
๙๖ดูรายละเอียดใน พระธรรมวโรดม, “การปกครองวัด”, ใน เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา 

เร่ืองบทบาทของพระสงฆผูนําสังคมในการอนุรักษมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๓), หนา ๕๐ – ๕๑. 

๙๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการพระศาสนา,      
หนา ๑๒๓. 
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และพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย บริสุทธิ์ บริบูรณครบถวนแกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น ชื่อวา
เธอท้ังหลายก็มีอุปการะมากแกพราหมณและคฤหบดี ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถและบรรพชิตตางพ่ึงพา
อาศัยซ่ึงกันและกันอยู ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือตองการสลัดโอฆะออกใหได เพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดย
ชอบ” ดวยประการดังกลาวนี้ ๙๘การสงเคราะหของพระสงฆ จึงเกิดจากหนาท่ีและความสัมพันธทาง
สังคมท่ีมีองคประกอบหลายประการ๙๙คือ การดํารงชีวิตของพระสงฆ ท่ีตองอาศัยปจจัยสี่ของ
ชาวบาน ยอมมีผลเก่ียวของกับการบําเพ็ญสมณะธรรมและโดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา จะตอง
ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากทุกข โดยมีจุดเนนท่ีการใหการสงเคราะหทางดานหลักธรรมและทางดาน
จิตใจเปนหลัก ดังปรากฏในสิงคาลกสูตรท่ีพระพุทธองคตรัสถึงหนาท่ีของสมณพราหมณ ท่ีจะตองให
การอนุเคราะหแกกุลบุตรดวยหลัก ๖ ประการ๑๐๐คือ  หามไมใหทําความชั่ว  ใหตั้งอยูในความดี  
อนุเคราะหดวยน้ําใจอันดีงาม  ใหไดฟงสิ่งท่ียังไมเคย  ไดฟง  อธิบายสิ่งท่ีเคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง 
และบอกทางสวรรคให 
 บทบาทของวัดและคณะสงฆไทย ตั้งแตอดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบันพระสงฆและวัดมี
บทบาทในการจัดการสาธารณสงเคราะหแกประชาชนท่ัวไปในหลายๆ ดาน พอสรุปได ดังนี้ 
 ๑. เปนสถานศึกษา สําหรับชาวบานสงกุลบุตรมาอยูรับใชพระรับการฝกอบรมทาง
ศีลธรรม และเลาเรียนวิชาการตางๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น 
 ๒. เปนสถานสงเคราะห ท่ีบุตรหลานชาวบานท่ียากจน ไดมาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูและ
ศึกษาเลาเรียนดวย ตลอดจนผูใหญท่ียากจนมาอาศัยเลี้ยงชีพ 
 ๓. เปนสถานพยาบาล ท่ีรักษาผูเจ็บปวยตามภูมิรูคนสมัยนั้น 
 ๔. เปนท่ีพักของคนเดินทาง 
 ๕. เปนสโมสร ท่ีชาวบานมาพบปะสังสรรค หยอนใจ หาความรูเพ่ิมเติม 
 ๖. เปนสถานบันเทิง ท่ีจัดงานเทศกาล และมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน 
 ๗. เปนท่ีไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนท่ีปรึกษาแกปญหาชีวิต ครอบครัวและความทุกขตางๆ 
 ๘. เปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรม ท่ีรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติเอาไว 
 ๙. เปนคลังพัสดุ สําหรับเก็บของใชตางๆ ซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกันเม่ือมีงานท่ีวัด หรือ
ยืมไปใชตามบานเม่ือตนมีการจัดงานตางๆ 
 ๑๐. เปนศูนยกลางของการบริหารการปกครอง ท่ีกํานันหรือผูใหญบาน จะเรียกลูกบาน
มาประชุมกันบอกแจงกิจการตางๆ 
 ๑๑. เปนท่ีประกอบพิธีกรรม หรือบริการดานพิธีกรรม อันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุก
คนในระยะเวลาตางๆ ของชีวิต๑๐๑ 
 ในปจจุบันการสาธารณะสงเคราะห เปนกิจการอยางหนึ่งของคณะสงฆท่ีกําหนดเปน
ระเบียบมหาเถรสมาคม๑๐๒โดย  มหาเถรสมาคม มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและสงเสริมการ       
                                                 

๙๘ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๖ - ๔๘๗. 
๙๙พระราชวรีมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๓๐), หนา ๑๒. 
๑๐๐ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๑๐๑พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต), บทบาทของพระสงฆในสังคมไทยปจจุบัน, หนา ๑๖. 
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สาธารณสงเคราะหของคณะสงฆใหเปนไปดวยดี และเพ่ือการนี้ มหาเถรสมคมมีอํานาจหนาท่ี ในการ
ออกขอบังคับวางระเบียบออกคําสั่ง มีมติหรือออกประกาศ โดยไมขัดแยงกับกฎหมายและพระธรรม
วินัยใชบังคับได(มาตรา ๑๕ ตรี)๑๐๓ สําหรับผูทําหนาท่ีในการจัดสาธารณสงเคราะหโดยสวนมาก คือ 
วัดและเจาอาวาสเพราะมีบทบัญญัติเก่ียวกับหนาท่ีของเจาอาวาส (มาตรา ๓๗) ไววาเจาอาวาสมี
หนาท่ี (๑) บํารุงรักษาวัด จัดกิจการของวัดใหเปนไปดวยดี และ (๔) ใหความสะดวกตามสมควรใน
การบําเพ็ญกุศลซ่ึงงานลักษณะนี้เปนงานดานการสงเคราะหนั่นเอง 
 ลักษณะการจัดสาธารณสงเคราะหในปจจุบันมี ๔ ประการ๑๐๔คือ 
 ๑. การดําเนินกิจการเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูล ไดแก การท่ีวัดหรือคณะสงฆดําเนินกิจการ
อยางใดอยางหนึ่งท่ีมีวัตถุประสงคใหเปนสาธารณประโยชน เชน กิจการหนวยอบรมประชาชนประจํา
ตําบล กิจการหองสมุดเพ่ือประชาชนหรือการตั้งมูลนิธิ มุงเอากิจการท่ีทําเอง หรือโครงการ  ท่ีกําหนด
เอง ท้ังท่ีเปนกิจการประจําหรือชั่วคราว 
 ๒. การชวยเหลือเก้ือกูลกิจการของผูอ่ืนซ่ึงเปนไปเพ่ือการสาธารณประโยชน ไดแก การ
ชวยเหลือสนับสนุนสงเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผูใดผูหนึ่งดําเนินการ และการนั้นเปนไปเพ่ือ
สาธารณประโยชนมุงเอาเฉพาะสงเสริมงานของผูอ่ืน มิไดมุงถึงกิจการท่ีดําเนินการเอง 
 ๓. การชวยเหลือเก้ือกูลสถานท่ีอันเปนสาธารณสมบัติ ไดแก การสรางถนนหนทาง  ขุด
ลอกคูคลอง มุงเอาเฉพาะการชวยเหลือสถานท่ีอันเปนของสาธารณประโยชน 
 ๔. การชวยเหลือเก้ือกูลประชาชนท่ัวไปในกาลท่ีควรชวยเหลือ ไดแก คราวประสบภัย
ตางๆ มุงเอาเฉพาะการชวยเหลือบุคคลท้ังเปนการประจําและชั่วคราว 
 บทบาทของการจัดสาธารณสงเคราะหของพระสงฆและวัดในปจจุบัน เม่ือพิจารณาจาก
สภาพการณโดยรวมแลว จะเห็นไดวาพระสงฆ วัด และคณะสงฆไทย กําลังอยูในชวงของการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทของวัดและพระสงฆ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาพการณทางบริบทของ
สังคมไทยท่ีการเปลี่ยนแปลงไปโดยทาทีและบทบาทของพระสงฆหรือวัดท่ีมีการปรับเปลี่ยนนี ้
บางอยางก็สงผลดีตอคณะสงฆ แตบางอยางก็กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา เชน การเจริญแพรหลาย
ของพุทธพาณิชย ท่ีมีวัดเปนศูนยกลางในการดําเนินการ๑๐๕หรือการท่ีวัดมีพระหมอดูเกิดข้ึนจํานวน
มากในวัด การเกิดข้ึนและดํารงอยูของสิ่งเหลานี้ ลวนเปนภาพสะทอนท่ีเกิดจากการปรับปรุงบทบาท
ของวัดและพระสงฆ เพ่ือใหสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีบทบาท 
 รูปลักษณของการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆไทยในปจจุบัน จึงมีลักษณะ             
ท่ีหลากหลาย และตางคนตางทําและมีลักษณะท่ีมุงเนนในดานวัตถุเสียเปนสวนมากไมสามารถท่ีจะ
เชื่อมโยงระหวางการสงเคราะหทางดานวัตถุใหเขากับศาสนธรรมและมักจะเปนไปในลักษณะท่ีเปน

                                                                                                                                            
๑๐๒ชําเลือง วุฒิจันทร, พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม 

พรอมดวยระเบียบและคําสั่งมหาเถรสมาคม, หนา ๓๓๑ – ๓๓๖. 
๑๐๓พระเทพเวที (ประกอบ ธมฺมเสฎโฐ), พระราชบัญญัติคณะสงฆและกฎมหาเถรสมาคม, หนา 

๑๑๘. 
๑๐๔พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย คงฺคปฺโฌ), คูมือพระสังฆาธิการ วาดวยเร่ืองการคณะสงฆและการ

พระศาสนา, หนา ๑๒๓- ๑๒๕. 
๑๐๕พระไพศาล วิสาโล, พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโนมและการออกจากวิกฤต, หนา ๙๙. 
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การสนองตอบตอความตองการทางสังคมเสียเปนสวนมาก คือเปนไปตามกระแสของสังคมมากกวาท่ี
จะเปนการสงเคราะหเพ่ือชี้นําสังคมเหมือนในครั้งสมัยพุทธกาล  
 ดังนั้น เพ่ือใหวัดและพระสงฆไดเปนผูมีบทบาทและคุณคาอยูในสังคมอยางแทจริง 
 ก. พระสงฆหรือเจาอาวาส ท่ีเปนผูใหการสงเคราะห นับไดวาเปนผูท่ีมีความสําคัญตอ
งานดานการสาธารณสงเคราะหเปนอยางมาก ซ่ึงพระสงฆหรือเจาอาวาสจะไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือ
ความเก้ือกูลท้ังแกตนเองและจะตองมีองคประกอบตอไปนี้ 
 ๑.  เปนผูมีศีลสมบูรณ เพราะเปนผูตั้งตนไวชอบ คือการปฏิบัติตน ฝกตนดีแลว ตั้งอยูใน
ธรรม สมบูรณดวยศีล มีใจประกอบไปดวยหิริโอตตัปปะ เปนคุณธรรมเบื้องตนท่ีจะตองทําใหเกิดมีใน
ตน เรียกวา ปาริสุทธิสีล ๔๑๐๖ มีจิตเมตตาแกคนท่ัวไปเสมอกัน 
 ๒. เปนผูมีสัปปุริสธรรม คือธรรมของสัตบุรุษ๑๐๗ ซ่ึงจะทําใหเปนผูรูหลักการหรือ
จุดมุงหมายของการกระทํา รูจักกาลเวลาท่ีเหมาะสม และการเปนผูรูจักชุมชน และรูกิริยาท่ีจะ
ประพฤติตอชุมชนนั้นๆ วาชุมชนนี้เม่ือเขาไปหา จะตองทํากิริยาอยางนี้ จะตองพูดอยางนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะหอยางนี้ เปนตน 
 ๓. ควรตระหนักในภาระหนาท่ีของตนในการท่ีจะเปนผูใหการสงเคราะหแกประชาชน
โดยถือเปนหนาท่ีสําคัญท่ีจะตองทําใหมีข้ึน เพราะนอกจากจะเปนการอนุเคราะหแกผูท่ีมีอุปการคุณ
แกตนเองแลว ยังเปนการเก้ือกูลตอสังคมท่ีตนดํารงอยู อีกท้ังยังเปนการเผยแผพระศาสนาดวย 
 ๔. ควรแบงงานใหพระท่ีเปนลูกวัดไดรับผิดชอบงานในดานตางๆ ตามความเหมาะสม
ของความรูความสามารถ ดวยการสมมติแตงตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งภายในวัด ใหเปนผูทําหนาท่ี
รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือไมใหงานกระจุกตัวอยูกับเจาอาวาสมากเกินไป 
 ๕. จําเปนท่ีจะตองมีหลักในการใหการสงเคราะหและเปนไปอยางถูกตองตามพระธรรม
วินัย ซ่ึงการสงเคราะหควรมีหลักการใหญๆ วา เพ่ือใหเขาชวยตัวเองได คือ ทําใหเขารูและสามารถท่ี
จะชวยตัวเองได๑๐๘และมีความสมดุลระหวางวัตถุกับจิตใจท่ีเปนความสัมพันธระหวางกายและใจโดย
การสงเคราะหทางวัตถุก็เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาทางดานจิตใจ 
 ๖. จําเปนท่ีจะตองมีวิธีการในการสงเคราะห เพ่ือเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม ซ่ึง
วิธีการสงเคราะหควรดําเนินการใหเปนไปตามหลักของสังคหวัตถุ ๔ คือ ๑) ทาน คือ การให          
๒) ปยวาจา คือ การเปนผูมีวาจางาม พูดอยางรักกัน ๓) อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชน 
ประพฤติตัวใหเปนประโยชนท้ังตอตนเองและผูอ่ืน และ ๔) สมานัตตตา คือการรูจักปรับตัวใหเขากับ
ผูอ่ืนไดตามความเหมาะสม การวางตนสมํ่าเสมอ ประพฤติตนใหเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 
 ข. วัดท่ีทําหนาท่ีในการจัดการสงเคราะห ในปจจุบันวัดจํานวนไมนอยท่ีทอดท้ิงธุระ ใน
การใหการสงเคราะหแกชุมชนท่ีวัดตั้งอยู สถานท่ีและพ้ืนท่ีของวัดถูกนําไปใชหาผลประโยชนในทางท่ี
ผิดจากวัตถุประสงค เชน ใหเอกชนเชาพ้ืนท่ีของวัดทําธุรกิจบาง เปนตน โดยวัดไมไดใสใจตอความ

                                                 
๑๐๖พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๒๓. 
๑๐๗องฺ,สตฺตก, (ไทย) ๒๓/๖๘/๑๔๓. 
๑๐๘พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), การสังคมสงเคราะหสวนท่ียังขาดอยู, (กรุงเทพมหานคร :

บริษัท พิมพดี จํากัด, ๒๕๓๗), หนา ๗. 
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ตองการในชุมชนท่ีวัดตั้งอยู และปจจัยท่ีไดก็ไมไดถูกนํามาใชใหเกิดประโยชนกับวัดอยางแทจริง 
ดังนั้น เพ่ือใหวัดมีประโยชนตอชุมชนอยางแทจริง วัดจึงควรดําเนินการดังตอไปนี้ 
 ๑. วัดควรใชสถานท่ีของวัดท่ีมีอยู ใหเปนไปเพ่ือสนองตอบตอความตองการของชุมชนท่ี
วัดตั้งอยู ในการประกอบกิจกรรมของชุมชนตามโอกาสอันสมควร เชน การอนุเคราะหใหมีการจัดตั้ง
หนวยงานสาธารณประโยชนข้ึนในวัดโดยการรวมมือกับหนวยงานของรัฐหรือเอกชน องคกรตางๆ ท่ีมี
สวนเก่ียวของหรือจัดพ้ืนท่ีของวัดสวนใดสวนหนึ่งใหเปนสนามกีฬา เปนตน 
 ๒. วัดควรจัดใหมีคณะกรรมการท่ีมาจากชุมชนท่ีวัดตั้งอยู เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ี
ตอบสนองตอความตองการของชุมชน โดยใหเปนไปตามระเบียบการของมหาเถรสมาคม         
(หนวยอบรมประจําตําบล) และใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง 
 ๓. วัดควรเปนผูนําในการจัดหาทุนในการทํางานดานสาธารณสงเคราะห หรือ
สาธารณประโยชน เชน การจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิประจําวัด เพ่ือนําดอกผลมาใชจายชวยเหลือ
ประชาชนท่ัวไป ตามโอกาสอันสมควร 
 ๔. วัดควรดําเนินงานดานสาธารณสงเคราะหใหเปนไปตามหลักอปริหานิยธรรม๑๐๙เชน 
จัดใหมีการประชุม การดําเนินงาน ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวัดเปนผูจัดใหมีการ
ดําเนินการ ซ่ึงการนี้อาจมีพระสงฆท่ีวัดจัดใหมีความรับผิดชอบเปนผูดําเนินการ 
 ๕. วัดควรการจัดสภาพแวดลอมของวัด ใหเปนสถานท่ีเหมาะแกการผักผอนหยอนใจ 
หรือจัดสถานท่ีของวัดไวบริการญาติโยม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตางๆ เชน การใชวัดเปน  
ฌาปนสถาน สุสาน และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอ่ืนๆ ท่ีเห็นสมควร 
 ค. คณะสงฆท่ีเปนผูควบคุมและใหการสงเสริมในการสาธารณสงเคราะห  การสาธารณ
สงเคราะห ในระดับของคณะสงฆท้ังท่ีเปนสวนกลางและสวนภูมิภาคมีลักษณะงานท่ีเก่ียวของอยู ๒ 
ประการ คือ การควบคุมและการใหการสงเสริม เพ่ือใหการจัดสาธารณสงเคราะหเปนไปดวยดี ดังนั้น 
คณะสงฆจึงตองดําเนินการในสิ่งตอไปนี้ 
 ๑. คณะสงฆควรการกําหนดจุดมุงหมายของการสงเคราะห เปนไปเพ่ือการเผยแผ
พระพุทธศาสนา โดยมีการกําหนดจุดมุงหมายและมีการวางแผนงานการสาธารณสงเคราะห  ไวอยาง
เปนระบบ กําหนดเปนแนวนโยบายของคณะสงฆใหชัดเจนในแตละพ้ืนท่ี หรือชุมชนนั้นๆ 
 ๒. คณะสงฆควรท่ีสงเสริมบทบาทของพระอุปชฌายท่ีเปนผูบังคับบัญชาในเบื้องตนท่ีมี
ความใกลชิดและสนิทสนมกัน ใหเปนควบคุมเอาใจใสตอสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิกของตนอยาง
เขมงวด เพราะพระอุปชฌายหรืออาจารยซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาโดยหนาท่ี อันจะทําใหการแกไขปญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนไดเปนไปอยางรวดเร็ว 
 ๓. คณะสงฆพึงดําเนินการเพ่ือใหพระสงฆ วัด ไดมีหนาท่ี บทบาท และ ความรับผิดชอบ
ในการสงเคราะหตอชุมชนท่ีวัดและพระสงฆตั้งอยู ดวยการสนับสนุนวัด และพระสงฆ ใหมีบทบาทใน
การสงเคราะหชุมชนในทองถ่ิน ตามแนวนโยบายของรัฐและของคณะสงฆ 

                                                 
๑๐๙ที.ม. (ไทย) ๑๐/๖๘/๘๖. 
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 ๔. คณะสงฆควรสงเสริมใหพระสงฆ วัด ไดมีบทบาทในการสาธารณสงเคราะห ในกาล
อันควร ท้ังในระดับทองถ่ินและอ่ืนๆ และใหมีการรวมกลุมกันในระดับตางๆ เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและ
กันในการดําเนินงาน 
 ๕. คณะสงฆควรสงเสริมใหวัดหรือเจาอาวาสท้ังหลาย ถือเปนหนาท่ีท่ีจะรวมกัน
รับผิดชอบการสงเคราะหชุมชนในทองถ่ินนั้นๆ โดยรับการแตงตั้งหรือกําหนดโดยตําแหนงใหเปน
กรรมการในองคคณะบุคคล ไมใหกระจัดกระจายตางคนตางทําเหมือนในปจจุบัน 
 ๖. คณะสงฆควรจัดใหมีสัมมนาเพ่ือถวายความรูใหแกเจาอาวาส ไดเรียนรูและ ทําความ
เขาใจเก่ียวกับงานดานการสงเคราะหอยูเปนประจํา และจัดใหพระสงฆหรือเจาอาวาสท่ีทํางานดานนี้
ไดมีการพบปะกันซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง 
 ๗. คณะสงฆควรท่ีจะใชการควบคุม ดวยการสงเสริมใหผูทําหนาท่ีการจัดสาธารณ
สงเคราะหไดทําหนาท่ีอยางถูกตองและเหมาะสม กลาวคือ ถูกตองตามหลักของพระธรรมวินัย และ
เหมาะสมกับสภาพการณของสังคมท่ีผูสงเคราะหดํารงอยู โดยไมขัดแยงกับหลักพระธรรมวินัย 
 การสาธารณสงเคราะหนั้น เปนงานท่ีตองอาศัยความเสียสละสวนบุคคลเปนอันมาก
เพราะฉะนั้นถาทําใหผูทําหนาท่ีเหลานี้ มีโอกาสไดพบปะซ่ึงกันและกันจะทําใหไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกันและมีการเชื่อมโยงลักษณะงานใหเปนระบบ เพ่ือกอใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันได ซ่ึงการนี้คณะสงฆควรจะรับเปนเจาภาพในการดําเนินการเพ่ือใหมีข้ึน 
   สรุปวา แนวคิดและวิธีการบริหารกิจการคณะสงฆ ควรตองดําเนินตามพุทธบัญญัติ 
เอ้ือเฟอตอพระธรรมวินัย สอดคลองกับกฎระเบียบมหาเถรสมาคม เปนไปตามสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติคณะสงฆ ซ่ึงในเรื่องนี้ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดแสดง ความคิดเห็น
ไว ว า  “ เพราะว าศาสนจักรและอาณาจักร  มีความสัม พันธ ซ่ึ ง กันและกัน โดย ท่ี รั ฐบาล                    
ไดตราพระราชบัญญัติคณะสงฆออกบังคับใชไดเปนประจักษพยานอยางดีท่ีแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางอาณาจักรกับศาสนจักร เพราะการออกพระราชบัญญัติทําใหสรางความศักดิ์สิทธิ์ใหกับ     
พระธรรมวินัยและความบริสุทธิ์แหงพระศาสนา” 
 

๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ๒.๗.๑ งานวิจัยเกี่ยวของกับบทบาท 

     งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆ จากการสํารวจพบวามีผูศึกษาไว  ดังนี้ 
  สมชาย  สุรชาตรี  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆไทยในการสงเสริมการ
ใชสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี”  ไดพบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา พระสงฆสามารถแนะนําการใชสมุนไพรแกประชาชนไดเปนอยางดี  
เพราะพระสงฆอยูในฐานะท่ีเปนเชื่อถือศรัทธาของประชาชนมาโดยตลอด  บทบาทในการสงเสริมการ
ใชสมุนไพร เชน การแจกพันธพืชสมุนไพรใหชาวบานไปปลูก พระสงฆอาจเปนผูนําในการปลูกสวน
สมุนไพร และควรมีการเผยแพรความรูทางสาธารณสุขและการใชสมุนไพรแกพระสงฆ เปนตน       
ในการใชสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวชนบท  เห็นควรใชสถานท่ีของวัดซ่ึงเปนศูนยกลางของ
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ชุมชนอยูแลวในรูปของสหกรณยา  หรือคลังสมุนไพรประจําหมูบาน  อาจใชวัดเปนท่ีอบรมเผยแพร
ความรูเก่ียวกับการใชสมุนไพร  การผลิตบุคลากรทางแพทยแผนโบราณ๑๑๐ 

 พรประภา  กิจโกศล  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “บทบาทและผลไดตอการพัฒนาชนบทของ
พระสงฆ  ศึกษาเฉพาะกรณีบานโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา” พบวา 
พระสงฆ  ดําเนินการพัฒนาประชาชนในชนบท  โดยเปนการพัฒนาจิตใจเปนหลัก  จัดตั้งโครงการ
รณรงคลดละอบายมุขและโครงการสงเสริมเพ่ือพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนไดแก  
โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  โครงการสหกรณรานคาและโครงการออมทรัพย ประชาชนใหความ
รวมมือในทุกโครงการเนื่องจากเห็นวาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอตนเองและหมูบานโดยพระสงฆ 
เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการชักชวนใหประชาชนเขารวมโครงการ การปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธ
ศาสนาของประชาชนเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังจากท่ีพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนา  พบวา  
ประชาชนมีการปฏิบัติตนดีข้ึนดานการปฏิบัติกิจทางศาสนา  การลดอบายมุขและการพัฒนาจิตใจ  
โดยยอมรับพระสงฆมีบทบาทตอการปฏิบัติในทางท่ีดี๑๑๑ 
 ภัทรพร  สิริกาญจน  ไดทําการวิจัยเรื่อง  “หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ : แนวคิด
และบทบาทของพระคําเขียน  สุวณโร  ในการพัฒนาชุมชน”  ไดกลาวถึงหนาท่ีของพระสงฆตามพุทธ
บัญญัติ ในแงของการพัฒนาท่ีพระสงฆจะตองปฏิบัติใหสอดคลองเหมาะสมกัน ซ่ึงตามพุทธบัญญัติ
หรือพระวินัย พระสงฆมีบทบาทและหนาท่ีในการปฏิบัติธรรม เผยแผพุทธธรรม และชวยเหลือ
ฆราวาสท่ัวไปใหพนทุกข ตามความเหมาะสมและความสามารถ ในปจจุบัน สภาพสังคมมีความ
ซับซอนและประชาชนมีปญหาชีวิตมากข้ึน พระสงฆจึงมีบทบาทชวยเหลือสังคมอยางใกลชิดยิ่งกวาแต
กอนและเปนผูแกปญหาเกือบทุกเรื่องของชาวบาน เชน ปญหาครอบครัว ปญหาความยากจน เปนตน  
ดังนั้น  พระสงฆยอมจะมีบทบาทหนาท่ีในการชวยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม  
และไมจําเปนจะตองขัดแยงกับพระวินัย  จนขาดความเปนสมณะ  หากรัฐและคณะสงฆเขาใจบทบาท
และเห็นความสําคัญของพระนักพัฒนาอยางถองแทพระนักพัฒนายอมจะไดรับความสนับสนุนใหมี
บทบาทชวยเหลือสังคมอยางกวาง ขวางตอไป๑๑๒ 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๑๐สมชาย  สุรชาตร,ี  “บทบาทของพระสงฆไทยในการสงเสริมการใชสมุนไพรเพ่ือการพ่ึงตนเองของ
ชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี”,  วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาศาสนา
เปรียบเทียบ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหดล.๒๕๓๐). 
 ๑๑๑พรประภา  กิจโกศล,  “บทบาทและผลไดตอการพัฒนาชนบทของพระสงฆ  : ศึกษาเฉพาะกรณี
บานโนนเมือง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา”,  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,       
สาขาวิชาการสงเสริมการเกษตร,  (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. ๒๕๓๔). 
 ๑๑๒ภัทรพร  สิริกาญจน,  รายงานการวิจัย เรื่อง  “หนาท่ีของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ : แนวคิดและ 
บทบาทของพระคําเขียน สุวณโณ  ในการพัฒนาชุมชน”,  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร. ๒๕๓๕). 
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 ๒.๗.๒ งานวิจัยเกี่ยวของกับบทบาทพระสงฆ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆดานบริหารกิจการคณะสงฆ จากการสํารวจ

พบวามีผูศึกษาไว  ดังนี้ 
 เริงฤทธิ์  พลนามอินทร๑๑๓  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตาม
แนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา พระสงฆในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการ
พัฒนาตามแนวพุทธศาสนาท้ัง  ๓  ดาน  ดังนี้ 
  ๑. การพัฒนาดานวัตถุ พระสงฆสวนใหญมีบทบาทในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเปน
สําคัญ  ไดแก  จัดสรางหองน้ํา หองสวม และถังเก็บน้ําฝน เพ่ือการจัดการดานโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย  จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือใหการศึกษาแกบุคคลทุกวัยทุกระดับ การอนุรักษปาไม 
รวมท้ังการรักษาสภาพแวดลอมภายในวัด และสรางศาลาการเปรียญเพ่ือสาธารณูปการ สวนนอกวัด
ไดบริจาคเงินเปนกองทุนการศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนการกอสรางศาลา
ประชาคมในตําบลและหมูบาน 

  ๒. การพัฒนาดานจิตใจ  พระสงฆสวนใหญไดอบรมประชาชนในการสวดมนต  รักษาศีล
พอๆ กับการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ อบรมโดยใชคําคม อุทาหรณและสุภาษิต ประกอบตาม
โอกาสอันควร  จากกลุมคนสวนนอยไปสูกลุมคนสวนใหญ  รวมท้ังแนะนําและชักชวนใหลด  ละ  เลิก
อบายมุขอีกดวย 

  ๓. การพัฒนาดานสังคม   พระสงฆสวนใหญไดชวยกระตุนจิตใจประชาชนใหกระทํา
ความดี  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมรวมประชุมและใหขอเสนอแนะการทํางานแก             
คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือสรางความสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน  

  จํานงค  รมเย็น๑๑๔  ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของพระญาณวิทยาคมเถร  (หลวงพอคูณ 
ปริสุทฺโธ)  กับการพัฒนาชุมชน ในเขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนคราชสีมา ผลการศึกษาพบวาพระ
ญาณวิทยาคมเถร  (หลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ)  เปนพระสงฆท่ีเกิดในครอบครัวยากจนมีวิถีชีวิตท่ีสมถะ
เรียบงาย ครองตัวโสดจนเขาถึงสูสมณเพศ สังกัดคณะสงฆฝายมหานิกาย ยึดถือธุดงควัตรเปนเครื่อง
ขัดเกลากิเลส เปนพระสงฆนักปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ดวยการพิจารณามรณานุสติ  คือ การ
พิจารณาความตายทุกลมหายใจเขาออก  ทุกแหงท่ีทานธุดงคผานและจําพรรษา  ทานจะพัฒนาท้ัง
ดานจิตใจและดานวัตถุควบคูกันไป  

  ครั้นกลับมารับตําแหนง เจาอาวาสวัดบานไรตั้งแตป พ .ศ. ๒๕๒๘ เปนตนมา ไดดํารงตน
ในเพศสมณะท่ีเจริญดวยปฎิปทาศีลาจารวัตรอันงดงามอยางเสมอตนเสมอปลายมาโดยตลอดมีบุคลิก

                                                 

 ๑๑๓เริงฤทธ์ิ  พลนามอินทร. บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัด
อุดรธานี. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาไทยคดีศึกษา  (เนนสังคมศาสตร). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
๒๕๔๐.   
 ๑๑๔จํานงค  รมเย็น.  บทบาทของพระญาณวิทยาคมเถร  (หลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ) กับการพัฒนา ชุมชน
ในเขตอําเภอดานขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาไทยคดีศึกษา (เนน
สังคมศาสตร). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,๒๕๔๐. 
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อันเปนเอกลักษณประจําตัวคือการนั่งยองๆ  พูดกู -มึง  สูบบุหรี่มวนโต  วัตรปฎิบัติในแตละวันเม่ือ
เสร็จจากกิจของสงฆแลวจะตอนรับญาติโยมจากท่ัวสารทิศท่ีมาบริจาคทานทุกวันอยางนอยวันละ 
๑๐,๐๐๐  บาท  ความเปนพระสงฆผูทรงคุณธรรม  มีความเชื่อในวัตถุมงคลและปาฏิหาริย ดังนั้น  
สื่อมวลชนทุกแขนง  จึงสนใจและไดนําเสนอขาวอยางตอเนื่องมาตลอด  จึงทําใหทานเปนท่ีรูจักและ
เลื่อมใสศรัทธาของประชาชน  และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  เลื่อน
สมณศักดิ์ใหเปนพระราชาคณะชั้นราชท่ี  “พระราชวิทยาคม” เนื่องในวโรกาสท่ีครองราชยครบ     
๕๐ ป เม่ือวันท่ี  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  บทบาทการพัฒนาชุมชนในเขตอําเภอดานขุนทด พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพอคูณ      
ปริสุทฺโธ) จะพัฒนาท้ังดานวัตถุและดานจิตใจ กลาวคือ ทางดานจิตใจ ทานไดอบรมสั่งสอนให
ประชาชนเขาถึงคุณธรรมความดีงาม  หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา โดยเนนการนําไปปฏิบัติ
มากกวาการสอนใหรูหรือจําได การสอนจะเปนลักษณะการพูดคุยกันธรรมดางายตอการเขาใจ   
  สวนการพัฒนาทางดานวัตถุ  ทานไดบริจาคทรัพยเปนจํานวนมาก ท่ีไดมาจากการบริจาค
ของญาติโยมเพ่ือพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ศาสนา และสาธารณประโยชนอ่ืนๆ  โดยเฉพาะการ
สรางโรงเรียนและโรงพยาบาลมีมากกวาดานอ่ืนๆ คิดเปนมูลคาไมนอยกวา  ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
เพราะทานพิจารณาวามีประโยชนตอสาธารณชนมากท่ีสุด ประชาชนท่ัวไป จึงชื่นชมศรัทธารวม
บริจาคกับทาน  เพราะเห็นวาการพัฒนาของทานสอดคลองกับนโยบายของรัฐ  ตรงความตองการของ
ประชาชนมีผลใหอําเภอดานขุนทดมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักของคนไทย ท่ัวประเทศ     

 

 ๒.๗.๓ งานวิจัยเกี่ยวของกับบทบาทพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆดานสาธารณะสงเคราะหในอําเภอโพธิ์ทอง  
จังหวัดอางทอง   จากการสํารวจพบวามีผูศึกษาไว  ดังนี้ 

พระมหาบุญเกิด  มะพารัมย   ไดศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนา
ชุมชนท่ีพูดภาษาเขมรถ่ินไทย  กรณีศึกษา : หลวงพอเมา อิสสโร  วัดปาเลไลยและเครือขาย จังหวัด
บุรีรัมย” ไดสรุปผลการศึกษาไววา การพัฒนาชุมชนชนบทของหลวงพอเมา อิสสโร นั้น ทานไดนําเอา
หลักพุทธธรรมและการใชภูมิปญญาทองถ่ินมาประยุกตบูรณาการใหเปนองคความรู เปนวัฒนธรรม  
เปนบรรทัดฐานของชุมชนตามวิถีชีวิตของทองถ่ิน  การพัฒนาและการบริหารชุมชนของทานเทานั้น  
ไดเนนการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือนําไปสูภาคปฏิบัติ  วิธีการทํางานเนนแบบมีสวนรวม
ของชาวบานโดยยึดหลักธรรมชาติของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ถือเปน
เครื่องมือท่ีสําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จึงสามารถแกปญหาและลดปญหาตางๆ  ลง
ได  สวนการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองตามหลักพุทธธรรม คือการพัฒนาจิตวิญญาณชาวชุมชนท่ีอยูใน
ความดูแลรับผิดชอบนั้น  ทานก็ไดปฏิบัติการหนาท่ีดวยสติปญญา ความเสียสละ อดทนตามศักยภาพ
ของทาน เพ่ือนําชาวบานชุมชนและสังคมไปสูสันติได๑๑๕ 

                                                 

 ๑๑๕บุญเกิด มะพารัมย ,   “บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาชุมชนท่ีพูดภาษาเขมรถ่ินไทย  
กรณีศึกษา :  หลวงพอเมา  อิสสโร  วัดปาเลไลย  และเครือขายจังหวัดบุรีรัมย”,  วิทยานิพนธศิลปะศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาวิชาพัฒนาชนบทศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔). 
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กรรณิการ  โอมุเณ  ไดศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาทองถ่ิน : ศึกษา
เฉพาะกรณีโครงการสหบาลขาว หมูบานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร” พบวา พระสงฆ เปน
สื่อบุคคลท่ีมีความสามารถทรงคุณคาในการพัฒนาทองถ่ินไดเปนอยางดี  เพราะประชาชนเห็นวา  
พระสงฆนาไววางใจ  มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและความกระตือรือรนในการพัฒนาทองถ่ิน
และเสนอวา  นาจะไดสนับสนุนใหพระสงฆมีบทบาทในการเปนผูนําทางความคิด เพ่ือนําการพัฒนา
ชุมชน๑๑๖ 

 จากงานเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้คือ บทบาทของพระสงฆ
ดานสาธารณะสงเคราะห คือการดําเนินกิจการตางๆ  เพ่ือใหเปนสาธารณประโยชนของแกหนวยงาน
หรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการชวยเหลือเก้ือกูลหรือการอุดหนุนจุนเจือสถานท่ีซ่ึงเปน 
สาธารณะสมบัติหรือประชาชนท่ัวไป การสงเคราะหท่ีเปนหลักของพระสงฆ คือ การสงเคราะหในดาน
จิตใจและวัตถุ การสาธารณสงเคราะห  เปนกิจการของคณะสงฆท่ีกําหนดไวในระเบียบมหาเถรสมา
สมาคมขอหนึ่ง “ควบคุมและสงเสริมการสาธารณสงเคราะหของคณะสงฆ” และในระเบียบการการ
ปกครองคณะสงฆสวนกลาง ได  กําหนดวา เปนวิธีดําเนินการสาธารณูปการและการสาธารณ
สงเคราะหใหเปนไปตามท่ีกําหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม”    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ๑๑๖กรรณิการ  โอมุเณ,  “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ
สหบาลขาว  หมูบานทาสวาง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร”,  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖). 
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๒.๘ กรอบแนวความคิด 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยนํามากําหนดเปนกรอบ
แนวการวิจัย (Conceptual  Framework) ประกอบดวยตัวแปรตน (Independent  Variables)
และตัวแปรตาม (Dependent  Variables) ดังนี้ 

ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ   
การศึกษา อาชีพ รายได/เดือน 

ตัวแปรตาม (Dependent  Variables) คือ บทบาทของพระสงฆ  ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ   
ดานการเมือง  ดานสิ่งแวดลอม  ดานจิตใจ ดังแผนภูมิท่ี ๒.๑  
 

        ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
           (Independent  Variables)                           (Dependent  Variables) 
 
 

  
     
- ประสบการณ 
-จํานวนภิกษุในปกครอง     

 
 
 
 
 

แผนภมิูท่ี ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

  

สถานภาพสวนบุคคล 
      ๑. เพศ 

      ๒. อายุ 
      ๓. การศึกษา 

      ๔. อาชีพ 

      ๕. รายได/เดือน 

 

บทบาทของพระสงฆดานสังคม
สงเคราะห 

๑. ดานสังคม   
๒. ดานเศรษฐกิจ   
๓. ดานการเมือง   
๔. ดานสิ่งแวดลอม   
๕. ดานจิตใจ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร ผูศึกษาไดดําเนินการศึกษา โดยมีลําดับข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากรและกลุมตัวอยาง 
๓.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
๓.๕ การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลใชเครื่องมือแบบสอบถาม (Questionnaire) 
๓.๒ ประชากรและกลุมตวัอยาง 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 
           ๓.๑.๑ ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ประชาชนในชุมชนบานพักองคการทอผา ตั้งอยู
ในเขตดุสิต ซ่ึงเปนชุมชนประเภทเมืองประกาศเปนชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร      
ซ่ึงชุมชนตั้งอยูท่ี ถ.ทหาร ถนน ทหาร แขวง ถนนนครไชยศรี ซ่ึงเปนกลุมเขต ๑. มีประชากร ๕๒๓ 

และชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงครามฝงซาย ตั้งอยูในเขตบางซ่ือ ซ่ึงเปนชุมชนประเภทแออัดประกาศ
เปนชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซ่ึงชุมชนตั้งอยูท่ี ซ.เชิงสะพานพิบูลสงครามฝงซาย 
ถนน ประชาราษฎร สาย1 แขวง บางซ่ือ ซ่ึงเปนกลุมเขต 3. กลุมกรุงเทพเหนือชุมชนเชิงสะพานพิบูล
สงครามฝงซาย มีประชากรจํานวน ๙๓๓ รวมเปน ๑,๔๕๖ คน ท้ังสองชุมชนติดกลับ วัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ขอมูลชุมชนท่ีจัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๒. 
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           ๓.๑.๒ กลุมตัวอยาง 
ในการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง ใชการใชสูตรท่ีทราบจํานวนประชากร      

ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ตามหลักความแปรผันรวมกันระหวางขนาดของกลุมตัวอยาง
กับความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาการสุมตัวอยางตามสูตรของ (Taro Yamane๒)   
 
 
 

 เม่ือ    n =  จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N  =  จํานวนหนวยท้ังหมดหรือขนาดของประชากร 
   E  =  ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ียอมใหเกิดข้ึนได 
 

ตารางท่ี ๓.๑ แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

       ลําดับ ชุมชน ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

๑. ชุมชนบานพักองคการทอผา  ๕๒๓ ๒๒๙ 

๒. ชุมชนเชิงสะพานพิบูลสงคราม ๙๓๓ ๓๐๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๔๕๖ ๕๒๙ 

 
๓.๓ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนการสรางและการ
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังนี้ 

 ๓.๓.๑ ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
๑.ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเ ก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน         

จากเอกสารและผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
๒.กําหนดกรอบแนวคิด ในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 ๓.กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารย ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 ๔.สรางเครื่องมือในการสอบถาม 
 ๕.นําเสนอรางเครื่องมือการวิจัยตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ  เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

๖.นําเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใชกับประชากรท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางเพ่ือ
หาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 

๗.ปรับปรุงแกไข 
                                                 

๒ธานินทร  ศิลปจารุ ,รศ.  การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิ ติ  SPSS,  พิมพครั้ ง ท่ี  ๙ , 
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนด,ี ๒๕๕๑), หนา ๔๕.  

      N   
                  1 + N (e)2 

 

n = 
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 ๘.จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชจริงเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล กับกลุม
ตัวอยาง 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน

ตามกรอบบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน รวมท้ังศึกษาปญหาและแนวทาง เพ่ือใชเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย โดยแบงออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี ๒ บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ๓ มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน ดังนี้ 

๕     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นยูในระดับมากท่ีสุด 
๔     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
๓     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
๒     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
๑     หมายถึง     ระดับความคิดเห็นอยูในระดับนอยท่ีสุด 
การตรวจสอบความเท่ียงตรงและความนาเชื่อถือผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปแจกให

ประชาชนท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมประชากร ท่ีจะทําการศึกษาจํานวน ๓๐ คน เพ่ือ
ทดสอบวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําถามในแบบสอบถามอยางชัดเจนหรือไม เม่ือมีขอบกพรองก็จะ
ไดทําการแกไขใหถูกตองแลวจึงนําแบบสอบถามแจกใหกับประชากรท่ีจะทําการศึกษา ดังท่ีไดกําหนด
ไวแลวในสวนของประชากร ท่ีทําการศึกษา 

ตอนท่ี ๓  แบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม                     
เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน:  กรณีศึกษา วัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร 

 ๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผูศึกษาไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
๑.ขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่องมือ ท่ี

สรางไว 
๒.หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จ เสนอประธานและ

กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญ แลวนํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสม จํานวน ๕ ทาน ประกอบดวย 

๑. ผศ.ดร.ณัฐพงศ สังวรวรรณ อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                 
๓สวุรีย ศริิโภคาภิรมย ,การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝายเอกสารการพิมพสถาบันราชภัฏเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หนา ๑๓๙ - ๑๔๐. 
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๒. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. อาจารย พระมหาอํานวย อสุการี ดร. อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. อาจารย ผดุง วรรณทอง อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๕. อาจารย เดช ชูจันอัด อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาท้ังในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถาม ตลอดจนภาษาท่ีใชและ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)๔ 

๓.หาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability)  
นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช (Try out) กับประชาชนใน วัด

ใกลเคียง ท่ีไมใชกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach)๕ ไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .
๐.๙๖๓ 

๔.นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพแบบสอบถามเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือใชแจกกลุมตัวอยางจริงในการวิจัย
ตอไป 

 
๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
๑.การรวบรวมเอกสาร ผูศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย และ

เอกสารสิ่งพิมพตางๆ ท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

๒. ผู ศึกษาไดสรางแบบสอบถามและขอหนังสืออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูอํานวยการหลักสูตร ถึงเจาอาวาสวัดแกวฟาจุฬามณี เพ่ือขอความรวมมือไปยังประชาชนผูเขา
มารวมทําบุญในวัด หลังจากนั้นจึงดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

๓. ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามกับ จํานวน ๕๒๙ คนซ่ึง
ในการแจกแบบสอบถามผูศึกษาได นําแบบสอบถามไปแจกและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง  

 
 

                                                 
๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๔๓ - ๒๔๔. 
๕Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing, 4 th ed., (New York: Harper & 

Row,1971), p.67. 
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๗๙ 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

๑.นําแบบสอบถามท้ังหมดมาตรวจสอบความสมบูรณความถูกตอง ในการตอบ
แบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณและถูกตองเพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูล โดยการบันทึก
คะแนนแตละขอของแตละคนลงในแบบลงรหัส (Coding Form) 

๒.ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
๓.การวิเคราะหขอมูล 
๑) ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage)  
๒) ระดับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร  วิเคราะหโดยใช  คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของนักเรียน 

๓) วิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช คือ การทดสอบคาที   
(t-test) และ การทอสอบคาเอฟ (F-test) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ใชทอสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยตั้งแตสามกลุมข้ึนไป เม่ือพบวามีความแตกตางจะ
ทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Least Significant 
Different (e:LSD) โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๔) แปลความหมายของคาเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ๖ ดังนี้ 
        คาเฉลี่ยตั้งแต    ๔.๕๐ – ๕.๐๐      หมายความวา   มากท่ีสุด 
        คาเฉลี่ยตั้งแต    ๓.๕๐ – ๔.๔๙      หมายความวา   มาก 
        คาเฉลี่ยตั้งแต    ๒.๕๐ – ๓.๔๙      หมายความวา   ปานกลาง 
        คาเฉลี่ยตั้งแต    ๑.๕๐ – ๒.๔๙      หมายความวา   นอย 
        คาเฉลี่ยตั้งแต    ๑.๐๐ – ๑.๔๙       หมายความวา   นอยท่ีสุด 
 ๕) วิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ปลายเปด นําเสนอขอมูลโดยเขียนเปนความ
เรียงประกอบคําพรรณนา 

                                                 
๖ป ร ะ ก อบ  ก ร ร ณ สู ต ร , ส ถิ ติ เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ยท า งพฤ ติ ก ร รมศ าส ตร , พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๓ ,                               

(กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 
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บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณีกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆดานพัฒนา : กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหาตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร ซ่ึงไดใชคาสถิติ
ความถ่ี(Frequence) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation)  การวัดความสําคัญของบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยใหคะแนนแบบมาตราสวนประเมินคา (Ratio  Scale)  สําหรับ
ลักษณะคําถามประกอบดวยขอความท่ีใหความสําคัญในแตละดาน  การวัดระดับความสําคัญของ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ใชมาตรา
วัดของไลเคิรท (Likert’ Scale) ในการแปลผลเพ่ือเขียนรายงาน  

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูศึกษาไดแบงการวิเคราะหและแปลความหมายของ
ขอมูลเปน ๔ ตอนดังนี้ 

๔.๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
๔.๒  บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร 
๔.๓  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว  

ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล  
๔.๔ ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 

กรณีศึกษา วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
๔.๕ ผลการศึกษาท่ีคนพบจากบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา      

วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
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๘๑

๔.๑  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ขอมูลโดยการหา
คาความถี่ คารอยละ และการแปลความหมายจากคารอยละ ไดผลการวิเคราะห ดังนี้ 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงจํานวนและรอยละ  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน   รอยละ 
เพศ   
  ชาย ๒๐๘ ๓๙.๓๒ 
 หญิง ๓๒๑ ๖๐.๖๘ 
อายุ   
 ต่ํากวา ๒๑ ป ๖๘ ๑๒.๘๕ 
 ๒๑ – ๔๐ ป  ๑๔๖ ๒๗.๖๐ 
 ๔๑ ปข้ึนไป ๓๑๕ ๕๙.๕๕ 
ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี ๓๙๘ ๗๕.๒๔ 
 ปริญญาตรี ๑๐๙ ๒๐.๖๐ 
 สูงกวาปริญญาตรี ๒๒ ๔.๑๖ 
อาชีพ   
 รับราชการ ๗๒ ๑๓.๘๐ 
 พนักงานบริษัท ๒๔๑ ๔๕.๕๖ 
 รับจางและอ่ืน ๆ เชน คาขาย แมบาน เกษียณอายุงาน ฯลฯ ๒๑๕ ๔๐.๕๖ 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวา ๑๐,๐๐๑ บาท ๒๖๒ ๔๙.๕๓ 
 ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท ๑๘๓ ๓๔.๕๙ 
 ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป ๘๔ ๑๕.๘๘ 

รวม ๕๒๙ ๑๐๐.๐๐ 
 
จากขอมูลในตารางท่ี ๔.๑  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนดังนี้ 

๑. เพศ จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๒๙ คน  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
๖๐.๖๘  เปนเพศหญิง  รอยละ ๓๙.๓๒  เปนเพศชาย   

๒. อายุ จากขอมูลผูตอบแบบสอบถามจํานวน ๕๒๙ คน ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 
๕๙.๕๕ มีอายุ๔๑ ปข้ึนไป รองลงมาคือ รอยละ ๒๗.๖๐   มีอายุอยูในชวง ๒๑ – ๔๐ ป และรอยละ 
๑๒.๘๕ มีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป  

๓. ระดับการศึกษา จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๒๙ คน ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ ๗๕.๒๔  มีศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี รองลงมารอยละ ๒๐.๖๐ มีศึกษา
ระดับปริญญาตรี และรอยละ ๔.๑๖ มีศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  
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๔. อาชีพ  จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๒๙ คน ผูตอบแบบสอบถามรอย
ละ  ๔๕.๕๖ ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  รองลงมารอยละ ๔๐.๕๖ ประกอบอาชีพรับจางและอ่ืน 
ๆ เชน คาขาย แมบาน เกษียณอายุงาน ฯลฯ  และรอยละ ๑๓.๘๐ ประกอบอาชีพรับราชการ 

๕. รายไดตอเดือน จากขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๒๙ คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ ๔๙.๕๓ มีรายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๑ บาท รองลงมารอยละ ๓๔.๕๙ มีรายได
๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท และรอยละ ๑๕.๘๘ มีรายได ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป  

๔. ๒  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครใชวิเคราะหขอมูลโดยการหา
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และแปลเปน
ความหมายตามเกณฑที่กําหนดไว ไดผลวิเคราะหดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยใช  คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนจากการตอบแบบสอบถามของประชาชนแปลความหมายของ
คาเฉลี่ยโดยยึดระดับเกณฑความคิดเห็น แบงเปน ๕ ระดับ  ดังนี้๑              

ระดับคาเฉลี่ย  ๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากท่ีสุด 

ระดับคาเฉลี่ย  ๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก 

ระดับคาเฉลี่ย  ๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง 

ระดับคาเฉลี่ย  ๑.๘๑ – ๒.๖๐ นอย 

ระดับคาเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๘๐ นอยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
๑ป ร ะ ก อ บ  ก ร ร ณ สู ต ร , ส ถิ ติ เ พ่ื อ ก า ร วิ จั ย ท า งพฤ ติ ก ร รมศ าส ตร , พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๓ ,                               

(กรุงเทพมหานคร: ดานสุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒), หนา ๑๐๘. 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๓

ตารางท่ี ๔.๒  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 

           
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร 

x  S.D. แปลผล 

๑. ดานการพัฒนาสังคม ๓.๙๙ ๐.๘๕ มาก 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๐๗ ๐.๘๔ มาก 
๓. ดานการเมือง ๔.๐๘ ๐.๙๗ มาก 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๑๕ ๐.๙๕ มาก 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๘ ๐.๘๙ มากท่ีสุด 

รวม ๔.๑๑ ๐.๙๐ มาก 
 
 จากตารางท่ี ๔.๒  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมากเทากับ๔.๑๑       
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุดและ
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา  
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ดานการเมือง ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ดานการพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๔

ตารางท่ี ๔.๓  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทพระส งฆ ด า น พัฒนา ชุมชน  :  ก รณี ศึ กษา วั ดแก วฟ า จุ ฬ ามณี 
กรุงเทพมหานคร            

                

ดานการพัฒนาสังคม x  S.D. แปลผล 

   ๑. สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคม ๓.๙๙ ๐.๗๘ มาก 
   ๒. เปนแบบอยางของชุมชนในการพัฒนาสังคม  ๓.๙๑ ๐.๖๔ มาก 
   ๓. ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ๔.๐๖ ๑.๐๘ มาก 
   ๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องการพัฒนาสังคม 

แกประชาชนในโอกาสตาง ๆ  ๔.๑๑ ๐.๘๕ 
มาก 

   ๕. ติดตามผล พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนา
สังคม ๓.๘๗ ๐.๙๑ 

มาก 

รวม ๓.๙๙ ๐.๘๕ มาก 
 

 จากตารางท่ี ๔.๓   ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน 
: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก ๓.๙๙ และ
เม่ือพิจารณา เปนรายขอ  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา : กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม  อยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๕

ตารางท่ี ๔.๔ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ    
             

ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ x  S.D. แปลผล 

   ๑. สอนใหประชาชนรูคาและความสําคัญของเศรษฐกิจ
พอเพียง ๔.๐๗ ๐.๘๗ มาก 

   ๒. เปนแบบอยางของชุมชน ในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง ๔.๑๐ ๐.๗๖ มาก 
   ๓. ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินชีวิตแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง ๓.๙๘ ๐.๘๔ มาก 
   ๔. เทศนา อบรม บรรยายมอบความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

แกประชาชนในชุมชน ๔.๒๓ ๐.๙๓ มากท่ีสุด 
   ๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนา

เศรษฐกิจ ๓.๙๖ ๐.๘๒ มาก 
รวม ๔.๐๗ ๐.๘๔ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๔  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก ๔.๐๗ และ
เม่ือพิจารณา เปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ในขอการเทศนา อบรม บรรยายมอบความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนในชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุด และประชาชนมีความคิดเห็นในขออ่ืน
อยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๖

ตารางท่ี ๔.๕  คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร             
                   

ดานการเมือง x  S.D. แปลผล 

   ๑. สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจหลักความยุติธรรม  ๔.๐๙ ๑.๓๗ มาก 
   ๒. เปนแบบอยางในการเปนผูนําท่ียึดคุณธรรม  ๔.๑๒ ๐.๘๘ มาก 
   ๓. แนะนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษา

ประชาธิปไตย ๔.๐๕ ๐.๗๓ มาก 
   ๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องหลักธรรมการ

ปกครอง ในชุมชน  ๔.๑๔ ๐.๙๕ 
มาก 

   ๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนา
การเมือง ๓.๙๙ ๐.๙๓ 

มาก 

รวม ๔.๐๘ ๐.๙๗ มาก 
  
 จากตารางท่ี ๔.๕ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง อยูในระดับมาก ๔.๐๘ และเม่ือ
พิจารณา เปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการเมือง อยูในระดับมากทุกขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๗

 ตารางท่ี ๔.๖ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร             
            

ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม x  S.D. แปลผล 

   ๑. สอนใหประชาชนในชุมชนไดรูและเกิดการหวงแหน
สิ่งแวดลอม ๔.๑๙ ๐.๘๔ มาก 

   ๒. เปนแบบอยางในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๑๓ ๐.๗๘ มาก 
   ๓. ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการรักษา และ

พัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๑๕ ๐.๙๘ มาก 
   ๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแก

ประชาชนในชุมชน ๔.๒๒ ๑.๑๕ มากท่ีสุด 
   ๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนา

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ๔.๐๗ ๑.๐๑ มาก 
รวม ๔.๑๕ ๐.๙๕ มาก 

  
 จากตารางท่ี ๔.๖  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ๔.๑๕ 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในขอเทศนา อบรม 
บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน  อยูในระดับมากท่ีสุดและประชาชนมี
ความคิดเห็นในขออ่ืนๆ อยูในระดับมากทุกขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๘

ตารางท่ี ๔.๗   คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร             
                        

ดานการพัฒนาจิตใจ x  S.D. แปลผล 

   ๑. สอนใหประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาจิตใจให
สงบ ๔.๒๕ ๐.๗๖ มากท่ีสุด 

   ๒. เปนแบบอยางในการปฏิบัติธรรมเพ่ือทําจิตใจใหสงบ ๔.๒๗ ๐.๘๙ มากท่ีสุด 
   ๓. ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดเขารวมโครงปฏิบัติธรรม ๔.๒๒ ๐.๘๕ มากท่ีสุด 
   ๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องการปฏิบัติธรรม 

แกประชาชนในชุมชน  ๔.๔๔ ๑.๐๕ มากท่ีสุด 
   ๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนา

เก่ียวกับสาธารณสุข ๔.๒๑ ๐.๙๑ มากท่ีสุด 
รวม ๔.๒๘ ๐.๘๙ มากท่ีสุด 

  
 จากตารางท่ี ๔.๗ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุด          
๔.๒๘ และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๘๙

๔.๓  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล    
 ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพและรายไดตอเดือน ดังตารางท่ี ๔.๘ – ๔.๑๘ 
  สมมติฐานท่ี ๑  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทพระสงฆดาน
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๘ การเปรียบเทียบความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา 

วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพดานเพศ 
  

บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 

กรุงเทพมหานคร 

เพศ 
t Sig. ชาย หญิง 

x  S.D. x  S.D. 
๑. ดานการพัฒนาสังคม ๓.๙๗ ๐.๘๘ ๔.๐๕ ๐.๗๙ -๒.๒๑ ๐.๐๕* 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๐๑ ๐.๔๖ ๔.๑๑ ๐.๔๓ -๓.๑๕ ๐.๐๔* 
๓. ดานการเมือง ๓.๙๘ ๐.๙๓ ๔.๑๗ ๑.๐๕ -๒.๕๔ ๐.๐๓* 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๐๓ ๐.๙๙ ๔.๒๑ ๐.๘๗ -๓.๖๑ ๐.๐๒* 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๒ ๐.๗๖ ๔.๓๗ ๐.๙๘ -๒.๒๔ ๐.๐๒* 

รวม ๔.๐๔ ๐.๘๐ ๔.๑๘ ๐.๘๒ -๒.๘๕ ๐.๐๒* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  จากตารางท่ี ๔.๘  ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ท า ง ส ถิ ติ ท่ี ร ะ ดั บ ๐ . ๐ ๕ ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม ส ม ม ติ ฐ า น ท่ี ตั้ ง ไ ว  เ ม่ื อ พิ จ า ร ณ า เ ป น 
รายดาน ประชาชนท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๐

 
 สมมติฐานท่ี ๒  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆ

ในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 

ตารางท่ี ๔.๙  การเปรียบเทียบความเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพดานอายุ 

 

บทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

อายุ     
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

F Sig. 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

๑. ดานการพัฒนาสังคม ๓.๙๗ ๐.๙๒ ๔.๐๔ ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๘๕  ๑.๗๒  ๐.๐๕* 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๐๙ ๐.๙๑ ๓.๙๘ ๐.๗๓ ๔.๑๕ ๐.๘๑  ๘.๓๔  ๐.๐๒* 
๓. ดานการเมือง ๔.๐๒ ๑.๐๕ ๔.๑๑ ๐.๘๓ ๔.๒๐ ๑.๒๒  ๓.๖๗  ๐.๐๓* 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๐๗ ๑.๐๐ ๔.๑๙ ๐.๙๑ ๔.๒๑ ๐.๙๖  ๒.๓๓  ๐.๐๒* 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๓ ๐.๗๗ ๔.๒๖ ๐.๘๐ ๔.๓๕ ๐.๙๙  ๐.๖๔  ๐.๐๑* 

รวม ๔.๐๘ ๐.๙๓ ๔.๑๒ ๐.๘๒ ๔.๑๘ ๐.๙๗  ๔.๒๘  ๐.๐๑* 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๙  ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ประชาชน
ท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร ทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
 ดังนั้นจึงไดทําการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนคูของความคิดเห็นตอบทบาท
ของพระสงฆในการเผยแผศีลธรรมในโรงเรียน  ดานการอบรมสั่งสอน  ดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอย
ท่ีสุด (Least Significant Difference : LSD) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๑

 
ตารางท่ี ๔.๑๐  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม จําแนกตามดานอายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๔.๐๘ ๔.๑๒ ๔.๑๘ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๔.๐๘ – ๐.๐๔ ๐.๑๐* 
๒๑ – ๔๐ ป ๔.๑๒  – ๐.๐๖ 
๔๑ ปข้ึนไป ๔.๑๘   – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๐  ประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป และ ๒๑ – ๔๐ ป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม  ในระดับนอยกวาประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑ ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๑  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษา     
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม จําแนกตามดานอายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๓.๙๗ ๔.๐๔ ๔.๐๐ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๓.๙๗ – ๐.๐๗* ๐.๐๓ 
๒๑ – ๔๐ ป ๔.๐๔  – ๐.๐๔ 
๔๑ ปข้ึนไป    – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๑  ประชาชนท่ีมีอายุ ๒๑ – ๔๐ ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม 
ในระดับมากกวาประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  ๐.๐๕ 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๒

ตารางท่ี ๔.๑๒  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ จําแนกตามดาน
อายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๔.๐๙ ๓.๙๘ ๔.๑๕ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๔.๐๙ – ๐.๑๑* ๐.๐๖ 
๒๑ – ๔๐ ป ๓.๙๘  – ๐.๑๗* 
๔๑ ปข้ึนไป ๔.๑๕   – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๒ ประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป และ ๔๑ ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ในระดับมากกวาประชาชนท่ีมีอายุ ๒๑ – ๔๐ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๓

ตารางท่ี ๔.๑๓  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง จําแนกตามดานอายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๔.๐๒ ๔.๑๑ ๔.๒๐ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๔.๐๒ – ๐.๐๙ ๐.๑๘* 
๒๑ – ๔๐ ป ๔.๑๑  – ๐.๐๙ 
๔๑ ปข้ึนไป ๔.๒๐   – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๓  ประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑ ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง ในระดับ
มากกวาประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป และ ๒๑ – ๔๐ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม จําแนกตามดาน
อายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๔.๐๗ ๔.๑๙ ๔.๒๑ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๔.๐๗ – ๐.๑๒* ๐.๑๔* 
๒๑ – ๔๐ ป ๔.๑๙  – ๐.๐๒ 
๔๑ ปข้ึนไป ๔.๒๑   – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔  ประชาชนท่ีมีอายุ ๒๑ – ๔๐ ป และ ๔๑ ปข้ึนไป มีความคิดเห็น
เก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในระดับมากกวาประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๔

ตารางท่ี ๔.๑๕  การเปรียบเทียบความแตกตางรายคูดวยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุดของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา      
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนกตามดานอายุ 

 

อายุ 
 
x  

อายุ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๒๑ – ๔๐ ป ๔๑ ปข้ึนไป 

๔.๒๓ ๔.๒๖ ๔.๓๕ 
ต่ํากวา ๒๑ ป ๔.๒๓ – ๐.๐๓ ๐.๑๒* 
๒๑ – ๔๐ ป ๔.๒๖  – ๐.๐๙ 
๔๑ ปข้ึนไป ๔.๓๕   – 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕  ประชาชนท่ีมีอายุ ๔๑ ปข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ 
ในระดับมากกวาประชาชนท่ีมีอายุ ต่ํากวา ๒๑ ป และ ๒๑ – ๔๐ ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
๐.๐๕ 
 
  สมมติฐานท่ี ๓ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทพระสงฆ
ดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๖  การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนก
ตามสถานภาพดานการศึกษา 

 

บทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา   
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 

สูงกวา 
ปริญญาตรี F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

๑. ดานการพัฒนาสังคม ๔.๐๕ ๐.๙๑ ๓.๙๘ ๐.๘๒ ๔.๐๑ ๐.๘๑  ๑๑.๒๕  ๐.๐๗ 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๑๓ ๐.๗๗ ๔.๐๑ ๐.๘๖ ๔.๑๐ ๐.๙๑  ๑๐.๗๐  ๐.๑๖ 
๓. ดานการเมือง ๔.๑๓ ๑.๐๑ ๔.๐๕ ๐.๙๐ ๔.๐๘ ๑.๐๒   ๖.๒๙  ๐.๓๒ 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๑๒ ๐.๙๐ ๔.๑๗ ๐.๙๘ ๔.๒๐ ๐.๙๔   ๗.๑๓  ๐.๑๙ 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๓๖ ๐.๘๘ ๔.๒๓ ๐.๙๓ ๔.๒๙ ๐.๘๒   ๑.๘๑  ๐.๔๖ 

รวม ๔.๑๖ ๐.๘๙ ๔.๐๙ ๐.๙๐ ๔.๑๔ ๐.๙๐  ๕.๕๖  ๐.๑๔ 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๕

 จากตารางท่ี ๔.๑๖ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาท
ของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปน     
รายดาน ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
 
  สมมติฐานท่ี ๔  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๗  การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนก
ตามสถานภาพดานอาชีพ 

 

บทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา   

รับราชการ 
พนักงาน 
บริษัท 

รับจาง 
และอ่ืน ๆ F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

๑. ดานการพัฒนาสังคม ๔.๐๐ ๐.๙๒ ๓.๙๖ ๐.๘๕ ๔.๐๓ ๐.๘๘  ๑๐.๔๖  ๐.๑๒ 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๑๑ ๐.๗๘ ๔.๐๕ ๐.๙๖ ๔.๑๒ ๐.๘๔  ๑๔.๘๑  ๐.๑๐ 
๓. ดานการเมือง ๔.๑๖ ๐.๙๑ ๔.๐๔ ๑.๑๑ ๔.๐๗ ๐.๙๒   ๑๖.๓๗ ๐.๒๓ 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๒๐ ๐.๙๘ ๔.๑๙ ๑.๐๘ ๔.๑๔ ๐.๙๙   ๙.๑๑  ๐.๑๓ 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๒ ๐.๙๓ ๔.๓๙ ๐.๙๑ ๔.๑๘ ๐.๗๖   ๔.๒๔  ๐.๐๖ 

รวม ๔.๑๔ ๐.๙๐ ๔.๑๓ ๐.๙๘ ๔.๑๑ ๐.๘๘  ๑๑.๖๕ ๐.๑๗ 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๑๗  ประชาชนท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  
พบวา  ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕   
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๖

 สมมติฐานท่ี ๕  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘  การเปรียบเทียบความความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ จําแนก
ตามสถานภาพดานรายได 

 

บทบาทพระสงฆดานพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

รายไดตอเดือน   
ต่ํากวา 

๑๐,๐๐๑  
บาท 

๑๐,๐๐๑-
๑๕,๐๐๐  

บาท 

๑๕,๐๐๑ บาท 
ข้ึนไป F Sig. 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

๑. ดานการพัฒนาสังคม ๓.๙๘ ๐.๘๙ ๔.๐๒ ๐.๙๑ ๔.๐๑ ๐.๘๗ ๒.๙๓ ๐.๓๕ 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๔.๑๑ ๐.๗๕ ๔.๐๖ ๐.๘๙ ๔.๐๕ ๐.๘๐ ๑๘.๑๔ ๐.๔๔ 
๓. ดานการเมือง ๔.๑๓ ๑.๐๑ ๔.๑๐ ๐.๙๙ ๔.๐๒ ๐.๙๓ ๗.๖๑ ๐.๒๑ 
๔. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ๔.๐๙ ๑.๐๐ ๔.๑๗ ๐.๘๘ ๔.๑๓ ๐.๙๖ ๑๑.๔๕ ๐.๑๙ 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๔.๒๔ ๐.๗๘ ๔.๒๘ ๐.๘๗ ๔.๓๑ ๐.๙๖ ๒๐.๑๘ ๒.๔๖ 

รวม ๔.๑๑ ๐.๘๙ ๔.๑๓ ๐.๙๑ ๔.๑๐ ๐.๙๐ ๑๗.๘๒ ๑.๐๘ 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
  
 จากตารางท่ี ๔.๑๘  ประชาชนท่ีมีรายไดท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ทุกดาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ ๐.๐๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๗

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางท่ี ๔.๑๙ ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน t F Sig 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

สมมติฐานท่ี ๑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี เพศ
ตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

-๒.๘๕ – ๐.๐๒  – 

สมมติฐานท่ี ๒  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
ตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

– ๔.๒๘ ๐.๐๑  – 

สมมติฐานท่ี ๓  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

– ๕.๕๖ ๐.๑๔ –  

สมมติฐานท่ี ๔  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ
ตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

– ๑๑.๖๕ ๐.๑๗ –  

สมมติฐานท่ี ๕  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายได
ตางกัน  มีความเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

– ๑๗.๘๒ ๑.๐๘ –  

        
 จากตารางท่ี ๔.๑๙  พบวา  ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ท่ียอมรับสมมติฐาน 
ไดแก สมมติฐานท่ี ๑ และสมมติฐานท่ี ๒ สวน สมมติฐานท่ี ๓, ๔, และ ๕ ปฏิเสธสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 
๙๘

๔.๔ ผลการวิเคราะหปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) และเรียงลําดับความถี่ (Frequency) 
 การศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปปญหาและอุปสรรค ดังนี้  
 

๑) ดานการพัฒนาสังคม  
 ตารางท่ี ๔.๒๐ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาสังคม 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- พระสงฆบางรูปยังวางตัวไมเปนกลางตอการพัฒนา
สังคม 

-หนวยงานที่เ ก่ียวของ ควรจัดใหมีอารฝกอบรม
พระสงฆเก่ียวกับการพัฒนาสังคม 

   
 ๒) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ตารางท่ี ๔.๒๑ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- พระสงฆบางรูปยังขาดความรูความสามารถในการ
ถายทอดความรูดานเศรษฐกิจ 

- ควรมีการจัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูดานเศรษฐกิจ
ใหกับพระสงฆ 

 
 ๓) ดานการเมือง 
 ตารางท่ี ๔.๒๒ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการเมือง 

 ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- พระสงฆบางรูปยังมีอคติตอความเปนธรรมในดาน
การเมือง 

- ควรมีการฝกภาคปฏิบัติใหมากกวานี้เพื่อลดความมี
ทิฎฐิ ตอการเมือง 

 
 ๔) ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 ตารางท่ี ๔.๒๓ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาสังแวดลอม 

 ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- วัดยังขาดสถานที่ ที่ถายทอดดานสิ่งแวดลอมใหกับ
ประชาชน 

- ควรสงเสริมแหลงพัฒนาสิ่งแวดลอมใหมากกวานี้ 

 
 ๕) ดานการพัฒนาจิตใจ 
 ตารางท่ี ๔.๒๔ แสดงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะดานการพัฒนาจิตใจ 

 ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 
- วัดขาดการจัดโครงการพัฒนาจิตใจประชาชน
แบบตอเนื่อง 

- วัดควรจัดโครงการอยางตอเนื่อง  
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๙๙

๔.๕ องคความรูจากการวิจัยพบวาจากบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา    
     วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี ๔.๑ แสดงองคความรูจากการวิจัย 

 
จากการวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา

มณี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปได ดังนี้ คือ  
 ๑. ทําใหทราบถึงระดับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร ท้ัง ๔ ดาน ไดแก ดานศีลภาวนา ดานจิตตภาวนา ดานกายภาวนา และ
ดานปญญาภาวนา จากแบบสอบสอบถาม โดยพิจารณาจากรายดานท่ีมีคาเฉลี่ยมากไปหานอย 
   ๒. ทําใหทราบการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล โดยพิจารณาจากความถ่ีและรอยละท่ี
มีมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด 
 ๓. ทําใหทราบปญหาและขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จากแบบสอบสอบถาม
ปลายเปด โดยพิจารณาจากรายขอเฉพาะท่ีมีจํานวนความถ่ีมากท่ีสุดเทานั้น   
   
 
 
 
 

 

๔. ดานสิ่งแวดลอม   
 

๓. ดานการเมือง   
 

๑. ดานสังคม   
 

๒. ดานเศรษฐกิจ   
 

บบทบาทของพระสงฆ 

ในการพัฒนาชุมชน 

๕. ดานจิตใจ 
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บทท่ี ๕ 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ
ในการพัฒนาพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  และเพ่ือศึกษาปญหา
และขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  จําแนกตาม สถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  ดําเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชากรกลุมเปาหมายท่ีเปนประชาชนท่ีเขามาทําบุญในวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา จํานวน ๕๒๙ คน  วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร เพ่ือการหาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกตางจึงทําการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูโดยวิธีผลตางนัยสําคัญนอยท่ีสุด (Lead 
Significant Difference : LSD) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  จากการสํารวจกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม จํานวน ๕๒๙ คน พบวา กลุม
ตัวอยางผูตอบแบบสอบถามเปนหญิง  รอยละ ๖๐.๖๘  มีอายุ ๔๑ ปข้ึนไป  รอยละ ๕๙.๕๕  มีศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ ๗๕.๒๔  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท  รอยละ  ๔๕.๕๖ และมี
รายไดต่ํากวา ๑๐,๐๐๑ บาท รอยละ ๔๙.๕๓ 
 ๕.๑.๒ ผลการทดสอบสมมติฐานบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
 จากการสํารวจกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม ๕๒๙ คน พบวา  ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ประชาชนมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุดและประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  
ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ดานการเมือง ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และดานการพัฒนาสังคม อยูใน
ระดับมาก เม่ือจําแนกเปนรายดาน สรุปไดดังนี้ 
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 ๑๐๑ 

 ดานการพัฒนาสังคม  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณา เปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม  อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณา เปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ในขอการเทศนา อบรม 
บรรยายมอบความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนในชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุด และประชาชน
มีความคิดเห็นในขออ่ืนอยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟา
จุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการเมือง อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม อยู
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม 
ในขอเทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน  อยูในระดับมากท่ีสุด
และประชาชนมีความคิดเห็นในขออ่ืนๆ อยูในระดับมากทุกขอ 
 ดานการพัฒนาจิตใจ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ  อยูในระดับมาก
ท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูใน
ระดับมากท่ีสุดทุกขอ  

 
 ๕.๑.๓ ผลการเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ   
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นของตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานเพศ และอายุ แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ประชาชนมีความคิดเห็นของตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการศึกษา  ดานอาชีพและ
ดานรายได ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
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 ๑๐๒ 

๕.๒ การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคนควาขอมูลเก่ียวกับประชาชนมีความคิดเห็นของตอบทบาทของพระสงฆ
ในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุมตัวอยางคือ ประชาชน
ท่ีเขามาทําบุญในวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ในชวงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา จํานวน ๕๒๙ 
คน  โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานครในดานตางๆ  คือ ดานการพัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ดานการเมือง  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  และดานการพัฒนาจิตใจ ผลการศึกษานําสูการอภิปราย
ผล ดังนี้ 
 โดยภาพรวม  ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาจิตใจ อยูในระดับมากท่ีสุดและ
ประชาชนมีความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬา
มณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม  ดานการเมือง ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และดาน
การพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก  
 ดานการพัฒนาสังคม  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม อยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณา เปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาสังคม  อยูในระดับมากทุกขอ นั่นคือมี
การเทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องการพัฒนาสังคม แกประชาชนในโอกาสตางๆ  ชักนําให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคม
เปนแบบอยางของชุมชนในการพัฒนาสังคม  และติดตามผล พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการ
พัฒนาสังคม จะเห็นไดวาปจจุบันพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเปนอยางมาก เชน การอบรม
ธรรมะแกประชาชนในชุมชน เปนแบบอยางของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ เริงฤทธิ์  พลนามอินทร๑  
ศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธาน ี 
ผลการวิจัยพบวา  พระสงฆในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาท้ัง  ๓  ดาน  
ดังนี้ ๑. การพัฒนาดานวัตถุ  พระสงฆสวนใหญมีบทบาทในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเปนสําคัญ  
ไดแก  จัดสรางหองน้ํา  หองสวม  และถังเก็บน้ําฝน  เพ่ือการจัดการดานโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย  จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม  เพ่ือใหการศึกษาแกบุคคลทุกวัยทุกระดับ การอนุรักษปาไม 
รวมท้ังการรักษาสภาพแวดลอมภายในวัด และสรางศาลาการเปรียญเพ่ือสาธารณูปการ สวนนอกวัด
ไดบริจาคเงินเปนกองทุนการศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวัน และสนับสนุนการกอสรางศาลา

                                                        

 ๑เริงฤทธ์ิ  พลนามอินทร.  บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัด
อุดรธานี.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
๒๕๔๐, 
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ประชาคมในตําบลและหมูบาน  ๒. การพัฒนาดานจิตใจ  พระสงฆสวนใหญไดอบรมประชาชนในการ
สวดมนต  รักษาศีลพอๆ กับการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ  อบรมโดยใชคําคม  อุทาหรณและ
สุภาษิต  ประกอบตามโอกาสอันควร  จากกลุมคนสวนนอยไปสูกลุมคนสวนใหญ รวมท้ังแนะนําและ
ชักชวนใหลด  ละ  เลิกอบายมุขอีกดวย  ๓. การพัฒนาดานสังคม  พระสงฆสวนใหญไดชวยกระตุน
จิตใจประชาชนใหกระทําความดี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมรวมประชุมและให
ขอเสนอแนะการทํางานแก  คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือสรางความสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน 
 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณา เปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ในขอการเทศนา อบรม บรรยายมอบความรูเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนในชุมชนอยูในระดับมากท่ีสุด และประชาชนมีความคิดเห็นในขออ่ืน
อยูในระดับมากทุกขอ นั่นคือ พระสงฆมีเทศนา อบรม บรรยายมอบความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชนในชุมชน  เปนแบบอยางของชุมชน ในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง   สอนใหประชาชนรูคา
และความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ จะเห็นไดวา
พระสงฆมีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยมีสวนชวยใหประชาชนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต  ซ่ึงสอดคลองกับ ชุบ  กาญจนประการ. ไดกลาวไววา การพัฒนาคน
ใหมีคุณธรรม  คือ  ทําใหคนเปนคนดีท้ังการคิด  การพูด  และการประพฤติอยางถูกตองตามกฎหมาย  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม  เชน  ละเวนอบายมุข  ขยันหม่ันเพียร  ซ่ือสัตยสุจริต  
ยุติธรรม  เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว  เอ้ืออาทรตอผูอ่ืน  รูจักความพอเพียงในสิ่งตางๆ  มี
ความอดทนสามารถยับยั้งตนเองไมใหประพฤติชั่วได  เปนตน และยังสอดคลองกับ มาโนช ตัณชว
นิชย ไดทําการวิจัยเรื่อง“บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาชนบทในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ”
พบวา  พระสงฆมีอิทธิพลและบทบาทตอวิถีการดําเนินชีวิตของชาวบานเปนอยางมาก ท้ังนี้เปนเพราะ
วิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับศาสนาพุทธมาโดยตลอดในสวนรูปแบบการพัฒนานั้นชาวบานและผูนํา
ทองถ่ินมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาควรทําเปนรูปคณะกรรมการ โดยมีพระสงฆเปนท่ีปรึกษาให
คําแนะนํา  สวนการพัฒนาท่ีชาวบานตองการคือ  ดานพัฒนาอาชีพและศีลธรรมมากกวาพัฒนา
ทางดานการศึกษาและสาธารณสุข๒ 
 ดานการเมือง ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณา เปน
รายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการเมือง อยูในระดับมากทุกขอ นั่นคือ พระสงฆมีการเทศนา 
อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องหลักธรรมการปกครอง ในชุมชน เปนแบบอยางในการเปนผูนําท่ียึด
คุณธรรม สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจหลักความยุติธรรม  แนะนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

                                                        

 ๒มาโนช  ตัณชวนิชย.  รายงานการวิจัยเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาสังคมชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”,(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานวัฒนธรรมแหงชาติ), ๒๕๒๙. หนา ๑๑๐.   
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รักษาประชาธิปไตย และติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาการเมือง จะเห็นไดวา 
พระสงฆมีสวนในการอบรมประชาชนใหมีสติ พิจารณาถึงหลักเหตุและผลในการตัดสินใจ ชุบ   กาญ
จนประการ ไดกลาวไววา การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คือ ทําใหคนมีความรู  ความสามารถ      มี
ทักษะในการประกอบกิจการงานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวมีความรูทางการเมืองและความรูท่ีจําเปนในการดํารง ชีวิต  
เฉลียว  ฉลาด  มีวิสัยทัศน  สุขภาพดี  บุคลิกภาพดี  สามารถพ่ึงตนเองได  ใชชีวิตรวมกับผูอ่ืนได  
เปนตน และยังสอดคลองกับ กรรณิการ  โอมุเณ  ไดศึกษาเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา
ทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลขาว  หมูบานทาสวาง  อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร” 
พระสงฆ  เปนสื่อบุคคลท่ีมีความสามาถทรงคุณคาในการพัฒนาทองถ่ินไดเปนอยางดี  เพราะ
ประชาชนเห็นวา  พระสงฆนาไววางใจ  มีความสามารถในการติดตอสื่อสารและความกระตือรือรนใน
การพัฒนาทองถ่ินและเสนอวา  นาจะไดสนับสนุนใหพระสงฆมีบทบาทในการเปนผูนําทางความคิด  
เพ่ือนําการพัฒนาชุมชน๓ 

ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม อยูใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม ในขอ
เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน  อยูในระดับมากท่ีสุดและ
ประชาชนมีความคิดเห็นในขออ่ืนๆ อยูในระดับมากทุกขอ นั่นคือ พระสงฆมีการเทศนา อบรม 
บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน  สอนใหประชาชนในชุมชนไดรูและเกิด
การหวงแหนสิ่งแวดลอม ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการรักษา และพัฒนาสิ่งแวดลอม 
เปนแบบอยางในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอม และติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการ
พัฒนาเก่ียวกับสิ่งแวดลอม จะเห็นไดวา พระสงฆมีสวนชวยในการเปนผูนําชุมชนในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงสอดคลองกับ เริงฤทธิ์  พลนามอินทร  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “บทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี”  พระสงฆในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการ
พัฒนาตามแนวพุทธศาสนาท้ัง ๓ ดาน คือ ๑) การพัฒนาดานวัตถุ  พระสงฆสวนใหญมีบทบาทในการ
พัฒนาภายใจบริเวณวัดเปนหลัก เชน ถาวรวัตถุท่ีอํานวยประโยชนแกพระสงฆและคฤหัสถจัดการ 
ศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทุกวัยทุกระดับการจัดปลูกปาบริเวณวัดเพอรักษาสิ่งแวดลอม  
สวนนอกวัดไดบริจาคเปนเงินกองทุน  การศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวันและสนับสนุนการ
กอสรางศาลาประชาคมในตําบลและหมูบาน   ๒)  การพัฒนาดานจิตใจ  พระสงฆสวนใหญไดอบรม
ประชาชนในการสวดมนตรักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวันพระรวมท้ังการแนะนําชักชวนใหลดลด
เลิกอบายมุข  ๓)  การพัฒนาดานสังคม  พระสงฆ  สวนใหญไดชวยกระตุนจิตใจประชาชนใหทําความ

                                                        

 ๓กรรณิการ  โอมุเณ,  “บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนาทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการ      
สหบาลขาว หมูบานทาสวาง อําเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร”,  วิทยานิพนธนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาการ
ประชาสัมพันธ  (บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖). 
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 ๑๐๕ 

ดี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์   ยุติธรรม  รวมประชุม  และใหขอเสนอแนะการทํางานแก
คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือสรางสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน๔ 

ดานการพัฒนาจิตใจ ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา
ชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ  อยูในระดับมากท่ีสุด 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  ดานการพัฒนาจิตใจ  อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ 
นั่นคือ พระสงฆมีการ เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องการปฏิบัติธรรม แกประชาชนในชุมชน 
เปนแบบอยางในการปฏิบัติธรรมเพ่ือทําจิตใจใหสงบ สอนใหประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับการพัฒนา
จิตใจใหสงบ ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดเขารวมโครงปฏิบัติธรรม และติดตาม พรอมท้ังปรับปรุง
แกไข ผลงานในการพัฒนาเก่ียวกับสาธารณสุข จะเห็นไดวาพระสงฆเปนท่ีพ่ึงทางจิตใจใหกับ
ประชาชน มีการอบรบพัฒนาจิตใจของประชาชนใหสงบสุข มีสติ ซ่ึงสอดคลองกับ พรประภา  กิจ
โกศล  ไดทําการศึกษาเรื่อง  “บทบาทและผลไดตอการพัฒนาชนบทของพระสงฆ  ศึกษาเฉพาะกรณี
บานโนนเมือง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา”  พบวา พระสงฆ  ดําเนินการพัฒนา
ประชาชนในชนบท  โดยเปนการพัฒนาจิตใจเปนหลัก  จัดตั้งโครงการรณรงคลดละอบายมุขและ
โครงการสงเสริมเพ่ือพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชนไดแก  โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
โครงการสหกรณรานคาและโครงการออมทรัพย  ประชาชนใหความรวมมือในทุกโครงการเนื่องจาก
เห็นวาเปนโครงการท่ีมีประโยชนตอตนเองและหมูบานโดยพระสงฆ เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ชักชวนใหประชาชนเขารวมโครงการ  การปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนาของประชาชน
เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังจากท่ีพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนา  พบวา  ประชาชนมีการ
ปฏิบัติตนดีข้ึนดานการปฏิบัติกิจทางศาสนา  การลดอบายมุขและการพัฒนาจิตใจ  โดยยอมรับ
พระสงฆมีบทบาทตอการปฏิบัติในทางท่ีดี๕  และยังสอดคลองกับ เริงฤทธิ์ พลนามอินทร๖  
ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธาน ี 
ผลการวิจัยพบวา  พระสงฆในจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทในการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาท้ัง  ๓  ดาน  
ดังนี้  ๑. การพัฒนาดานวัตถุ  พระสงฆสวนใหญมีบทบาทในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเปนสําคัญ  
ไดแก  จัดสรางหองน้ํา  หองสวม  และถังเก็บน้ําฝน  เพ่ือการจัดการดานโภชนาการและสุขภาพ
อนามัย จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพ่ือใหการศึกษาแกบุคคลทุกวัยทุกระดับ การอนุรักษปาไม 

                                                        

 ๔เริงฤทธ์ิ  พลนามอินทร, “บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา  : ศึกษาเฉพาะ 
กรณีจังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาไทยศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๒๕๔๐).   

 ๕พรประภา  กิจโกศล,  “บทบาทและผลไดตอการพัฒนาชนบทของพระสงฆ  : ศึกษาเฉพาะกรณีบาน
โนนเมือง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา”,  วิทยานิพนธวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,  สาขาวิชาการ
สงเสริมการเกษตร,  (บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต. ๒๕๓๔). 

 ๖เริงฤทธ์ิ  พลนามอินทร.   บทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัด 
อุดรธานี.  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาไทยคดีศึกษา (เนนสังคมศาสตร) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
,๒๕๔๐. 
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รวมท้ังการรักษาสภาพแวดลอมภายในวัด และสรางศาลาการเปรียญเพ่ือสาธารณูปการ  สวนนอกวัด
ไดบริจาคเงินเปนกองทุนการศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวัน  และสนับสนุนการกอสรางศาลา
ประชาคมในตําบลและหมูบาน ๒. การพัฒนาดานจิตใจ  พระสงฆสวนใหญไดอบรมประชาชนในการ
สวดมนต  รักษาศีลพอๆ กับการแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ  อบรมโดยใชคําคม  อุทาหรณและ
สุภาษิต  ประกอบตามโอกาสอันควร  จากกลุมคนสวนนอยไปสูกลุมคนสวนใหญ  รวมท้ังแนะนําและ
ชักชวนใหลด  ละ  เลิกอบายมุขอีกดวย ๓. การพัฒนาดานสังคม   พระสงฆสวนใหญไดชวยกระตุน
จิตใจประชาชนใหกระทําความดี ปฏิบัติหนาท่ีดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมรวมประชุมและให
ขอเสนอแนะการทํางานแก  คณะกรรมการหมูบาน  เพ่ือสรางความสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอบทบาทของ

พระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร  
ผลการเปรียบเทียบความแตกตางความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : 

กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จําแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได พบวา ประชาชนมีความคิดเห็นของตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน : 
กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานเพศ และอายุ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ ๐.๐๕  ประชาชนมีความคิดเห็นของตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา
วัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร ดานการศึกษา  ดานอาชีพและดานรายได ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕   
 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑) นําผลวิจัยสามารถนําไปพัฒนาดานการบริหารกิจการคณะสงฆดานอ่ืน ๆ  
 ๒) หนวยงานอ่ีนๆ ท่ีเก่ียวของ ควรนําผลวิจัยนี้ไปพัฒนาใหสอดคลองกับองคกรท่ีตนเอง
รับผิดชอบได 
 ๓) ควรทําเปนคูมือในการพัฒนาบคุลากรท่ีเก่ียวของ 
 ๔) ควรศึกษาในเขตพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือประโยชนในหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว

ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
๑) พระสงคควรเปนแบบอยางของชุมชนในการพัฒนาสังคม และสอนใหประชาชนไดรู 

และเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
๒) ควรเทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องการพัฒนาสังคม แกประชาชนในโอกาส

ตาง ๆ  
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 ๑๐๗ 

๓) พระสงคควรชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔) พระสงคควรติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
๕) สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจหลักความยุติธรรม เปนแบบอยางในการเปนผูนําท่ี

ยึดคุณธรรม แนะนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาประชาธิปไตย 
 

 ๕.๓.๓ ขอเสนอแนะสําเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑)  ควรมีการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการบริหารกิจการคณะสงฆดานอ่ืน ๆ  
 ๒)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆตอการพัฒนาชุมชนดานสังคม
สงเคราะหในวัดตาง ๆ  
 ๓) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาบทบาทคณะสงฆตอการพัฒนาชุมชน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร 

----------------------------- 
คําช้ีแจง :  
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตามหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มุงสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ
บทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร จัดทําข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลทางวิชาการสําหรับการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยจึงใครขอความกรุณาจากทานโปรดตอบแบบสอบถามนี้ โดยใสเครื่องหมาย ลงในชอง ท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของทาน เพ่ือจะไดคําตอบท่ีสมบูรณซ่ึงเปนขอมูลสําคัญในการวิจัย และอาจ
นําไปใชในอนาคตได ขอมูลท่ีไดจากความคิดเห็นของทานมีคุณคาและเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
วิจัยครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอความกรุณาจากทานโปรดพิจารณาขอความแตละขอความโดยละเอียด และ
โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเปนจริงโดยครบถวนทุกขอ ท้ังนี้ ผูวิจัยจะเก็บคําตอบของ
ทานไวเปนความลับอยางยิ่ง และนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น ไมใชรายบุคคล 
 ๒. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน ๓ ตอน คือ 
 ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

ตอนท่ี ๓ แบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และ
ขอเสนอแนะแนวทางแกไขบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี 
กรุงเทพมหานคร  

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากทานดวยดี 
 

 พระครูสังฆรักษสะอาด ปภสฺสโร (แสงอรุณ) 
               นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

                                              สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๑๕ 
                                 

 
ตอนท่ี ๑ แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง : แบบสอบถาม มีท้ังหมด ๕ ขอ กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับ
ทาน 
๑.  เพศ 

   ๑.  ชาย     ๒.  หญิง 

 

๒.  อายุ 
   ๑.  ต่ํากวา ๒๑ ป     ๒.  ๒๑ – ๔๐ ป 

   ๔.  ๔๑ ปข้ึนไป 

 

๓.  ระดับการศึกษา   
   ๑.  ต่ํากวาปริญญาตรี    ๒.  ปริญญาตรี 

   ๓.  สูงกวาปริญญาตรี 

 

๔.  อาชีพ        
   ๑.  รับราชการ  

  ๒.  พนักงานบริษัท 

  ๓.  รับจางและอ่ืน ๆ เชน คาขาย แมบาน เกษียณอายุงาน ฯลฯ 

 

๕.  รายไดตอเดือน 

   ๑.  ต่ํากวา ๑๐,๐๐๑ บาท    ๒.  ๑๐,๐๐๑-๑๕,๐๐๐ บาท  

 

   ๕.  ๑๕,๐๐๑ ข้ึนไป 

ตอนท่ี  ๒  แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี   
กรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง : แบบสอบถามมีท้ังหมด ๕ ดาน กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับ

ความคิดเห็นของทาน 

 

 ๕   หมายถึง  มีการพ่ึงตนเองอยูในระดับ  มากท่ีสุด  
 ๔   หมายถึง  มีการพ่ึงตนเองอยูในระดับ มาก 
 ๓   หมายถึง  มีการพ่ึงตนเองอยูในระดับ ปานกลาง  
 ๒   หมายถึง  มีการพ่ึงตนเองอยูในระดับ นอย  
 ๑   หมายถึง  มีการพ่ึงตนเองอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๑๖ 
                                 

 

บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกว
ฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

                          ๑. ดานการพัฒนาสังคม 
๑. สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาสังคม      
๒. เปนแบบอยางของชุมชนในการพัฒนาสังคม      
๓. ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม      
๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู เรื่องการพัฒนาสังคม แก
ประชาชนในโอกาสตาง ๆ 

     

๕. ติดตามผล พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาสังคม      
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๖. สอนใหประชาชนรูคาและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง      
๗. เปนแบบอยางของชุมชน ในการดําเนินชีวิตแบบพอเพียง      
๘. ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

๙. เทศนา อบรม บรรยายมอบความรู เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแก
ประชาชนในชุมชน 

     

๑๐. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ      
๓.ดานการเมือง ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๑. สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจหลักความยุติธรรม      
๑๒. เปนแบบอยางในการเปนผูนําท่ียึดคุณธรรม      
๑๓. แนะนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการรักษาประชาธิปไตย      
๑๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องหลักธรรมการปกครอง ใน
ชุมชน 

     

๑๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาการเมือง      
๔. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑๖. สอนใหประชาชนในชุมชนไดรูและเกิดการหวงแหนสิ่งแวดลอม      

๑๗. เปนแบบอยางในการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดลอม      

๑๘. ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการรักษา และพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

     

๑๙. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรูเรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนใน
ชุมชน 

     

๒๐. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม 

     

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๑๗ 
                                 

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๒๑. สอนใหประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับการพัฒนาจิตใจใหสงบ      

๒๒. เปนแบบอยางในการปฏิบัติธรรมเพ่ือทําจิตใจใหสงบ      
๒๓. ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดเขารวมโครงปฏิบัติธรรม      
๒๔. เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู เรื่องการปฏิบัติธรรม แก
ประชาชนในชุมชน 

     

๒๕. ติดตาม พรอมท้ังปรับปรุงแกไข ผลงานในการพัฒนาเก่ียวกับ
สาธารณสุข 

     

 
 
 
ตอนท่ี  ๓  แบบสอบถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง : แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาวัด
แกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

๑. ดานการพัฒนาสังคม 
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 
๒. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 
๓. ดานการเมือง 
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 
๔. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................................................... 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๑๘ 
                                 

....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
๕. ดานการพัฒนาจิตใจ 
ปญหา อุปสรรค ........................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………… 
....................................................................................................................................................... 
 
 ผูวิจัยขอเจริญพร และอนุโมทนาขอบคุณอยางยิ่ง ท่ีทานไดอนุเคราะหและสละเวลา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอบทบาทพระสงฆดานพัฒนาชุมชน อยางยิ่ง ท่ีกําลัง
พัฒนาใหมีบทบาทมากข้ึนในครั้งตอไปในอนาคต 
 
 
 

         พระครูสังฆรักษสะอาด ปภสฺสโร (แสงอรุณ) 
               นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

                                             สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๒๐ 
                                 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยเรื่อง บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

ขอท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญทานท่ี ๑-๕ สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปลผล 

๑. ดานการพัฒนาสังคม        
๑.๑  สอนใหประชาชนได รู และเข า ใจ

เก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑.๒ เปนแบบอยางของชุมชนในการพัฒนา
สังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑.๓  ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๑.๔  เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู
เรื่องการพัฒนาสังคม แกประชาชนใน
โอกาสตาง ๆ 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๑.๕ ติดตามผล พรอมท้ังปรับปรุงแกไข 
ผลงานในการพัฒนาสังคม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒.         ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ        
๒.๑  สอนใหประชาชนรูคาและความสําคัญ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒.๒  เปนแบบอยางของชุมชน ในการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒.๓ ชักนําใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒.๔ เทศนา อบรม บรรยายมอบความรู
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแกประชาชนใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๒.๕ ติ ดต าม  พร อม ท้ั งปรั บปรุ ง แก ไ ข 
ผลงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๒๑ 
                                 

 

ขอท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญทานท่ี ๑-๕ สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปลผล 

๓. ดานการเมือง        
๓.๑  สอนใหประชาชนไดรูและเขาใจหลัก

ความยุติธรรม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓.๒  เปนแบบอยางในการเปนผูนําท่ียึด
คุณธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓.๓ ๑๓. แนะนําใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการรักษาประชาธิปไตย 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓.๔  เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู
เรื่องหลักธรรมการปกครอง ในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๓.๕ ติ ดต าม  พร อม ท้ั งปรั บปรุ ง แก ไ ข 
ผลงานในการพัฒนาการเมือง 

+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๐.๘๐ ใชได 

๔.       ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอม        
๔.๑ สอนใหประชาชนในชุมชนไดรูและเกิด

การหวงแหนสิ่งแวดลอม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔.๒ เปนแบบอยางในการรักษาและพัฒนา
สิ่งแวดลอม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔.๓ ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดมีสวน
ร ว ม ใ น ก า ร รั ก ษ า  แ ล ะ พั ฒ น า
สิ่งแวดลอม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔.๔ เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู
เรื่องสิ่งแวดลอมแกประชาชนในชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๔.๕ ติ ดต าม  พร อม ท้ั งปรั บปรุ ง แก ไ ข 
ผ ล ง า น ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ก่ี ย ว กั บ
สิ่งแวดลอม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

 
 
 
 
 
 

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั



 

๑๒๒ 
                                 

ขอท่ี รายการ 
ผูเช่ียวชาญทานท่ี ๑-๕ สรุป/แปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
คา 
IOC 

แปลผล 

๕. ดานการพัฒนาจิตใจ        
๕.๑ สอนใหประชาชนไดมีความรูเก่ียวกับ

การพัฒนาจิตใจใหสงบ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕.๒ เปนแบบอยางในการปฏิบัติธรรมเพ่ือ
ทําจิตใจใหสงบ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕.๓ ชักนําใหประชาชนในชุมชนไดเขารวม
โครงปฏิบัติธรรม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕.๔ เทศนา อบรม บรรยาย มอบความรู
เรื่องการปฏิบัติธรรม แกประชาชนใน
ชุมชน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 

๕.๕ ติ ดต าม  พร อม ท้ั งปรั บปรุ ง แก ไ ข 
ผ ล ง า น ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ก่ี ย ว กั บ
สาธารณสุข 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๑.๐๐ ใชได 
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ภาคผนวก ค 
 

ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Try out) 
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๑๒๔ 
                                 

คาความเช่ือม่ันและอํานาจการจําแนกของแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาวัดแกวฟาจุฬามณี กรุงเทพมหานคร 

 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 Item-total Statistics  
ขอท่ี รายการ Scale 

Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 

Deleted 

1. A1 24.77 36.530 .133 .932 
2. A2 24.70 31.528 .423 .928 
3. A3 24.77 31.082 .508 .929 
4. A4 24.80 27.572 .647 925 
5. A5 24.57 31.564 .537 .927 
6. B1 24.50 28.534 .777 .924 
7. B2 24.63 30.447 .570 927 
8. B3 24.70 30.52 .525 .925 
9. B4 24.60 29.076 .665 .925 
10. B5 24.13 25.568 .643 .925 
11. C1 24.63 30.171 .539 .927 
12. C2 24.87 29.333 .518 .928 
13. C3 24.93 32.447 .426 .929 
14. C4 24.03 32.891 .342 .928 
15. C5 24.00 30.885 .453 .925 
16. D1 25.37 29.413 .572 .924 
17. D2 25.53 24.590 .720 .924 
18. D3 24.70 24.865 .717 .924 
19. D4 24.40 27.551 .694 .925 
20. D5 24.10 28.554 .605 .926 
21. E1 24.30 33.490 .399 .928 
22. E2 24.30 34.257 .293 .930 
23. E3 24.30 31.757 .434 .928 
24. E4 24.30 30.323 .515 .927 
25. E5 24.30 33.195 .343 .929 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0 N of Cases = 529 

Alpha = .929 
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ภาคผนวก ง 
 

รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือเพ่ือการวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือความเที่ยงตรง ตามเนื้อหา 
(Content Validity) จํานวน ๕ ทาน ดังนี้ 

 

๑. ผศ.ดร.ณัฐพงศ สังวรวรรณ 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา,มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒. ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร-คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
๓. พระมหาอํานวย อํสาการี 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๔. อาจารย ผดุง วรรณทอง 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน อาจารยประจําภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. อาจารย เดช ชูจนัอัด 
 ตําแหนงหนาท่ีการงาน อาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
ของเครื่องมอืในการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ  : พระครูสุทธิกิจวิธานปภสฺสโร( สะอาด แสงอรุณ) 
ว/ด/ป เกิด : ๖ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๔๙๒ 
ภูมิลําเนาเดิม : 

บานเลขท่ี ๙ หมู ๔ บานดอนมะนาว ตําบลดอนมะนาว อําเภอสองพ่ีนอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การศึกษา  : นักธรรมชั้นเอก สํานักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท : วันท่ี ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๗ 
สังกัด : มหานิกายและ วัดแกวฟาจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  

กรุงมหานคร 
ปท่ีเขาศึกษา : พ.ศ. ๒๕๕๖ หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชา 

การพัฒนาสังคม รุนท่ี ๑ 
ตําแหนง 
   

: ผูชวยเจาอาวาส วัดแกวฟาจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  
กรุงมหานคร 

ท่ีอยูปจจุบัน : วัดแกวฟาจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงมหานคร 
E-mail :  
Tel. : ๐๘๖-๐๙๘-๓๖๐๗ 
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