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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนา

ทองถิ่น  กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม ตําบลทาพระ อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 2) เพื่อศึกษา

องคประกอบท่ีสงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น และ3) เพื่อศึกษาปญหาและ

อุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาทพระสงฆใน

การพัฒนาทองถิ่น  สวนการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชการสัมภาษณในการเก็บ

ขอมูล ประกอบดวย 1) พระสงฆระดับผูนํา 5 รูป 2) ผูนําระดับทองถิ่น 6 ทาน และ3) ผูอํานวยการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน 1 ทาน รวมท้ังหมด 12 รูป/ทาน และไดจัดการสนทนา

กลุมยอย (Focus Group) 2 กลุม มีสมาชิกท้ังหมด 13 ทาน   

ผลการศึกษาพบวา   

1) บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  โดยภาพรวมแลวพระสงฆยังคงมีบทบาท

ดานการพัฒนาในทองถิ่นเสมอมา  ดวยการปรับใชภาระหนาท่ีท้ัง 6 ดาน ซ่ึงไดแก (1) การ

ปกครอง  พระสงฆระดับเจาอาวาสยังคงทําหนาท่ีดูแลกิจการในวัดเปนสําคัญ (2) การศาสน

ศึกษา  ใหการสงเสริมการศึกษาแกพระสงฆสามเณรในวัด (3) การเผยแผ ตอบรับนโยบายของ

มหาเถรสมาคมท้ังของรัฐและของทองถิ่น (4) การสาธารณูปการ ดําเนินการกอสรางศาสนสถาน

ใหเพียงพอตอพระสงฆและพุทธศาสนิกชนท่ัวไป (5) การศึกษาสงเคราะห พระสงฆท่ีมีศักยภาพ

ดานสอนหลักธรรมมีบทบาทในการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา  และ(6) การสาธารณสงเคราะห 

มีสวนในการรวมกอสรางสาธารณประโยชนท่ีสําคัญในชุมชน  อยางไรก็ตามหากเปนพระสงฆท่ี

ไมใชพระนักพัฒนาก็ดําเนินการพัฒนาไปตามบทบาทหนาท่ีท่ีตนดํารงอยู  บางรูปอยูในฐานะผู

สงเสริมบทบาท  บางรูปอยูในฐานะผูปฏิบัติการ แตหากเปนพระสงฆนักพัฒนาทานจะดําเนินการ

เอง  โดยจัดทําในรูปโครงการสงเสริมชุมชน  มีท้ังมุงพัฒนารายได  พัฒนาจริยธรรม  และพัฒนา

การศึกษา  สวนบทบาทพระสงฆวัดเทพปูรณารามยังคงเปนบทบาทตามลักษณะงานท่ีคณะสงฆ

กําหนดให  โดยความโดดเดนคือการสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมดวยกลวิธีเผยแผตางๆ  แตท่ี

นาสนใจคือการยกระดับคุณธรรมดวยวรรณกรรมพื้นบาน  การนี้จึงสงผลเชิงกระตุนเตือนวิธีใหม

ตอทัศนคติของพุทธศาสนิกชน 
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2) องคประกอบท่ีสงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  มีผลมาจากพุทธดํารัส  

พระธรรมวินัย  และวัดท่ีมีลักษณะเกื้อกูลสงเคราะหพุทธศาสนิกชนในระบบความสัมพันธ  ผนวก

กับกฎระเบียบทางคณะสงฆท่ีไดกําหนดอํานาจหนาท่ีใหพระสงฆควบคุมดูแล  ท้ังผูใตปกครอง

และประชาชนตามความสามารถ  แตบทบาทท่ีเปนประโยชนเกื้อกูลแกชุมชนมักมาจากความ

มุงม่ันเสียสละเฉพาะตัวของพระสงฆแตละรูป  โดยมักมีแรงผลักดันมาจากสภาพปญหาในชุมชน  

ท่ีบางครั้งหนวยงานทองถิ่นก็ตอบสนองตอรูปแบบการปฏิบัติของพระสงฆ   

3)  ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่นและแนวทางการสงเสริม

บทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  หากเปนการดําเนินงานอยางปกติปญหาหลักคือระบบคู

สัมพันธท่ีเกี่ยวของกับการขับเคล่ือนภาระงาน ท้ังความสัมพันธของพระสงฆแตละระดับและ

ความสัมพันธกับประชาชนในแตละสถานะตําแหนง  ท้ังนี้พระสงฆระดับผูปกครองขาดการกํากับ

ดูแลบริหารส่ังการและติดตามประเมินผล ผนวกกับขาดการกําหนดนโยบายเชิงพัฒนาอยาง

สอดคลองกับนโยบายทองถิ่น  แมกระท่ังพระสงฆก็ยังขาดทักษะเชิงลึกท้ังดานหลักธรรมและ

ศาสตรสมัยใหมในการทํางานการพัฒนาหลายๆ รูปแบบ 

สําหรับแนวทางสงเสริมตองเริ่มท่ีองคกรสงฆควรปรับรูปแบบวิธีการทํางานของพระสงฆ

ใหสอดคลองกับลักษณะทางสังคมใหม  โดยท่ีเจาคณะผูปกครองตองควบคุมและแกไขปญหา 

กระตุนใหวัดโดยเจาอาวาสตองจัดกิจกรรมใหเกิดสัมพันธท่ีดีตอชุมชนและผูนําของแตละ

หนวยงาน  พรอมท้ังโนมนาวชี้แจงบทบาทพระสงฆตอสังคมถึงการอิงอาศัยกันตอการพัฒนาอยาง

จริงใจ  ดวยการเปดรับวิสัยทัศนระดับองคกร  ผูนํา  และชุมชน  ใหเกิดการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ   

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป  ประกอบดวย 1) การพัฒนาในปจจุบันซ่ึงมีหนวยงาน

ทองถิ่นรับผิดชอบ เปนปจจัยหนึ่งท่ีลดบทบาทของพระสงฆนักพัฒนาหรือไม  หรือเพราะพระสงฆ

ไมมีรูปแบบและวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน  และการพัฒนาโดยพระสงฆท่ีเปน

รูปธรรมตองดําเนินการภายใตโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมอาชีพเทานั้นหรือไมอยางไร และ 

2) วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงผสมผสานความเปนไปในทองถิ่น  มีอิทธิพลตอความคิด

ของพุทธศาสนิกชนในทองถิ่นอยางไร 
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The research had 3 main purposes which were 1) to study monks’ roles in locality 

development. The research was a case study of Theppuranaram Themple Thaphra  

District Muang District Khon Kaen Province. 2) The research was also aimed to study 

affecting factors towards the monks’ roles in locality development and 3) to study 

problems and obstacles of the monks and ways to promote the monks’ roles in locality 

development. The qualitative research methodology was employed by interviewing the 

sample groups for collecting data. The sample groups of 12 people consisted of 1) 5 

monk leaders, 2) 6 local leaders, and 3) 1 director of Khon Kaen Office of Buddhism. 

There were 2 groups of 13 people participating in a focus group discussion.  

The findings indicate that: 

1) In general, the following monastic roles have been applied by Thai monks 

in local development. Those 6 roles include, (1) the roles in administration-an abbot, 

usually a senior monk is responsible for an overall administrstion of the monastry, (2) 

roles in monastic education-academic studies as well as monastic archives are 

provided in the monastry, (3) the roles in the dissemination of Buddhist teachings that 

go in line with The Sangha Supreme Council of both central and local administration, 

(4) the roles in the construction of monastries and maintaining sufficient numbers of 

the buildings and facilities to meet the demands of both the monks and the lay people, 

(5) the roles in promoting and cultivating morals and ethics for the young in academic 

institutions, and (6) the roles in developing necessary public welfares in the 

community. If the monks are not developers themselves, they still develop their local 

areas as their responsibilities. Some are supporters and some are executors. If the monks 

are real developers themselves, they always initiate a project promoting their community 



(6) 

in term of incomes, moral, and education. The monks in Theppuranaram Temple have 

their own job responsibilities as they are assigned by the monk hierarchy. The outstanding 

role is the moral education by using several propagation strategies. The interesting 

strategy is to use local literature in teaching moral. This is why it is the new stimulating 

way affecting the Buddhists’ attitudes. 

  2) The structure which affect on the role of the monks to develop locality, 

Those roles are influenced by the Buddha’s speech, the Buddha’ teaching, and the temple 

itself which has supported the Buddhists in term of relationship system. The monk laws 

determining power and duty also have the control over inferiors and all people 

effectively. The role benefiting the community is gain from individual monks who always 

sacrifice. The monk gain impulsion for locality development from the community’s 

problems. The local institutes something give a response to the monk’s action. 

  3) The problem of monks to develop the locality and the way to promote the 

role of them for development. The main problem of locality development operation is 

the paired relationship including the monk relationship each level and the relationship 

with people at each position. The monk readers are effective to administrate and evaluate 

jobs and the also deeply luck Dharma Principles and modern science to work with various 

forms of locality development. 

 The way to be supportive,it must begin with The Buddhist monk organization. 

The monks should improve the format and the way to work to be harmonious with 

modern social. The problem must be controlled and solved by the monk dean, the 

abbot have to be stimulated to do activity for the good relationship with community 

and the leader of the organization. Together with to persuade and explain the role of 

monk to the society in order to develop sincerely, by adoption of vision to the leader 

organization and community to get the administration efficiently. 

 Next suggestion to do research consist of 1) the development at present that 

the local institute be  responsible. Is it the factor to reduce the monk role to develop or 

not? It is because of the monk has not the format and proper process to develop in the 

present time. And how development that the monk has to do to be concrete object, in 

order to manage underneath the project or activity to promote that occupation or not 

and how. 2) How is religious literature which integrate locality and influential to the 

idea of the Buddhist? 
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บทที� 1 

 
บทนาํ 

 
1.1  เหตุผลและความเป็นมาของปัญหา 
    

ตลอดระยะเวลากว่าห้าทศวรรษที�ผ่านมา เกิดความเปลี�ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
อย่างเหน็ได้ชัด กล่าวคือจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสงัคมอุตสาหกรรม จากสงัคมชนบทเป็นสังคม
เมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ�งการเปลี�ยนแปลงวัฒนธรรมเชิงวัตถุ อันได้แก่ เครื�องมือในการผลิต  
เครื�องใช้ในการตอบสนอง  ส่วนการเปลี�ยนแปลงเชิงวัฒนธรรมที�มิใช่วัตถุ อันได้แก่ ความเชื�อ  
ค่านิยม ความรู้สมัยใหม่ การสื�อสารที�ไร้ขอบเขต เนื�องจากการเปลี�ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมมิอาจแยกส่วนออกจากกนัได้อย่างอสิระ นั�นเป็นผลมาจากโครงสร้างและพฤติกรรมทาง
สังคมย่อมมีวัฒนธรรม เมื�อเกิดการเปลี�ยนแปลงในสังคม มักส่งผลกระทบมักส่วนอื�นๆ เสมอทั1ง
ทางบวกและทางลบ  ส่วนสังคมจะเปลี�ยนแปลงไปในทิศทางใดนั1น ขึ1 นอยู่กับสภาพแวดล้อม  
ประชาชน โลกทศัน์ เทคโนโลยี และการเคลื�อนไหวของสังคม (อัมพร สุคันธวณิช และศรีรัฐ โกวงศ์,  
2553: 239-240, 242) ความเปลี�ยนแปลงด้านสังคมนั1น เกิดจากประเทศไทยปรับตัวเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม  ใช้เครื�องจักรแทนคน  ผู้เป็นเจ้าของผลผลิตคือบริษัทซึ�งกลืนกินธุรกิจ
ขนาดย่อย  นาํมาซึ�งความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน  ส่งผลให้เกิดการเคลื�อนย้ายแหล่งที�อยู่อาศัย  
เพื�อรองรับการผลิตระบบอุตสาหกรรม  ซึ�งกต้็องต่อสู้กับค่าครองชีพที�สูง  การแข่งขัน  การฉวย
โอกาสจนเกิดภาวะความเครียด  ลักษณะเช่นนี1 ย่อมทาํให้สังคมสูญเสียระเบียบ สถาบันหลักไม่
สามารถถ่ายทอดปลูกฝังแบบแผนทางจารีตที�ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการเหน็แย้งต่อ
กฏเกณฑท์ี�ดีงามเป็นระเบียบเดิม  พร้อมทั1งผลิตค่านิยมใหม่ซึ�งสร้างแปลกแยกระหว่างบุคคลและ
กลุ่มบุคคลในสังคม  บุคลิกที�สถาบันคาดหวังย่อมลดน้อยสูญเสียความสามารถในการรับช่วงการ
เปลี�ยนผ่านสังคม  การเปลี�ยนแปลงทางความคิดและความรู้สึกของประชาชน ตลอดจนการ
เรียกร้องให้ยกเลิกระเบียบประเพณีบางส่วน  ขณะเดียวกันกไ็ด้สร้างค่านิยมวัฒนธรรมใหม่ขึ1 น  
การกระทาํอย่างนี1 จึงขัดแย้งกับแนวคิดกลุ่มอนุรักษ์นิยม  รูปแบบความเปลี�ยนแปลงดังกล่าวยัง
ขยายตัวออกสู่สังคมชนบท พร้อมกันนั1นสังคมชนบทยังมีพฤติกรรมการเป็นอยู่แบบสังคมเมือง
เพิ�มมากขึ1 น  ปัญหาหลักที�ปรากฏตามความเปลี�ยนแปลงเชิงสังคม การเมือง และวัฒนธรรม  
ได้แก่  การลักขโมย ก่ออาชญากรรม  การว่างงาน  โสเภณีเดก็  โรคเอดส์  และปัญหาสิ�งแวดล้อม  
(นิรมล  สุธรรมกิจ, 2551: 15-16; โกศล  วงศ์สวรรค์, 2543: 28) จากอิทธิพลของทศิทาง
ความเปลี�ยนแปลงซึ�งทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างขึ1 นเรื�อยๆ ในสังคมไทย จึงมีผู้บรรยาย
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ภาพรวมของปัญหาไว้ว่า  ประเทศกาํลังตกอยู่ในวังวนของ  “ปัญหาสิ�งแวดล้อมเป็นพิษ  ปัญหา
เศรษฐกจิระบม  ปัญหาสงัคมล่มสลาย  ปัญหาการศึกษาสับสนวุ่นวาย  ปัญหาการพัฒนาที�เลื�อนลอย  
ปัญหาค่านิยมแบบรอคอยบริโภค”  บทพรรณนาข้างต้นล้วนเป็นปัญหาหลักในสังคมไทย  ซึ�งต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องจริงจังเป็นระบบอย่างเนื�อง  เนื�องจากกระแสการหลั�งไหลของข้อมูลไร้พรมแดน  
เมื�อผู้บริโภคขาดภูมิคุ้มกันย่อมนํามาซึ�งปัญหาในรูปแบบใหม่ (พระเลิศพิพัฒน์  จนฺทปRฺโญ  
(แก้ววันทอง), 2554: 9-10) โลกาภิวัตน์นับว่าเป็นปัจจัยหนึ�งที�ก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงใน
สังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ�งวัฒนธรรมทุนนิยมโลก  ซึ�งประเทศไทยกาํลังดาํเนินลอยตามแนว
ทางการ  พัฒนาในหลายๆ อย่าง  เกิดการสร้างสาํนึกรวมหรือถูกยึดครองทางจิตวิญญาณโดยไม่
รู้ตัวหรือไม่รู้เท่าทัน  แต่ก็อาจเกิดขึ1 นเพราะสมยอมติดใจในการดําเนินชีวิตแบบวัฒนธรรม
ตะวันตกซึ�งยึดถือการบริโภคเป็นสาํคัญ  โดยไม่ผ่านการแยกแยะควบคุมผลเสียที�จะเกิดขึ1นต่อ
สังคมไทย ทั1งด้านศักยภาพของชุมชน  ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ดั1งเดิม  กระทั�งเป็นการสร้างหนี1สนิ  สร้างความแตกแยก  และลดภมิูปัญญา (วิวัฒน์ชัย อัตถากร,  
2546: 9, 23, 64)   

บทบาทการเผยแผ่ของพระสงฆ์ในยุคปัจจุบัน พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า บทบาทที�พระสงฆ์ทาํ
ได้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ  คือ  เผยแผ่ด้วยให้ปริยัติ (การศึกษา) เพื�อให้เกิดองค์ความรู้  
พัฒนาสู่ความคิดที�สามารถพิจารณาได้เอง  เผยแผ่ด้วยการทาํให้ดู (ปฏิบัติ) เพื�อให้เกิดความ
น่าเชื�อถือและสร้างความสนใจต่อผู้พบเหน็  และเผยแผ่ด้วยการมีความสุขให้ประจักษ์ (ปฏเิวธ)  
จนเกิดความไว้ใจในแนวทาง  ส่งผลต่อการริเริ�มประพฤติปฏิบัติตาม (เบญจา มังคละพฤกษ์,  
2552: 10)  ส่วนพระสงฆ์ที�ออกไปแสดงบทบาทต่อชุมชนนั1น เนื�องด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2535 ได้เพิ�มบทบาท
ด้านการศึกษาสงเคราะห์  และด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วนร่วม
พัฒนาสงัคมที�เหน็ได้ชัดคือ  เป็นผู้นาํทางศีลธรรม  เป็นผู้ให้คาํปรึกษาด้านจิตใจ และส่งเสริมการ
ให้การศึกษาธรรมะ  แก่เยาวชนที�อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณวัดและชุมชนใกล้เคียง  พระสงฆ์ใน
ชนบทมีความผูกพันกับชุมชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในแต่ละฤดูกาลมักจะมีกิจกรรมที�
สาํคัญๆ  เกี�ยวกับศาสนาและจารีตประเพณีในชุมชนนั1นๆ  ล้วนเป็นการเสริมบทบาท และสร้าง
ความสัมพันธ์  ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน  นอกจากนั1นบทบาทที�สาํคัญยิ�งและปรากฏอยู่ทั�วไป  
ได้แก่  การเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน  ทั1งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  
การเข้าไปบรรยายธรรมแบบผสมผสานกับศาสตร์ปัจจุบัน  ตามหน่วยงานทั1งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ�งเป็นบทบาทเชิงรุก (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมมฺจิตฺโต), 2554: 20-21)  
โดยเฉพาะอย่างยิ�งที�ปรากฏชัดคือบทบาทของพระพยอม  กลยฺาโณ  ซึ�งท่านแสดงออกอย่างโดด
เด่นใน 3 คือ  บทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้วยการถ่ายทอดหลักธรรมให้สอดคล้อง
เหมาะสมต่อกลุ่มผู้ฟัง  บทบาทของผู้ปกป้องพระธรรมวินัย  ด้วยการยึดรูปแบบและหลักการ
อย่างเคร่งครัด  แต่หากมีพระสงฆ์ถูกกล่าวหาว่ามีความผิดท่านพร้อมพิสูจน์  หากพบกเ็รียกร้อง
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ให้สละสมณเพศ  และบทบาทผู้นําในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้ด้อยโอกาส  ผ่านการฝึกอาชีพ  
ทั1งยังดูแลรับเลี1 ยงผู้ยากไร้  ให้โอกาสเพื�อการพัฒนาตนเองจนสามารถนาํไปปรับใช้ในอนาคต  
ดังนั1นบทบาทของท่านจึงนับว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์  โดยใช้วัดเป็นสถานที�เรียนรู้และส่งเสริม
เศรษฐกจิของชุมชน  (สมบัติ  จันทรวงศ์, 2540 อ้างถึงใน  เบญจา  มังคละพฤกษ์, 2552: 16)  
นอกจากนั1นพระมหาณรงค์  จิตตฺโสภโณ  ยังได้กล่าวถึงบทบาทหลักของพระสงฆ์ว่ามี 3 ประการ  
คือ ประการแรกท่านพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้แก่ประชาชน  ด้วยการแนะนําให้
ประพฤติตามหลักพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โอกาส  
ประการที�สองท่านทาํหน้าที�เป็นผู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องที�  ด้วยการส่งเสริมให้มีการ
เรียนและสอบธรรมศึกษาแก่เยาวชน  ประการที�สามท่านเป็นผู้นาํการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  
อาท ิ การเป็นผู้นาํในการทาํงาน  การเป็นผู้ประสานเพื�อให้เกดิการร่วมมือจากทุกฝ่าย  เป็นผู้ริเริ�ม
ในการก่อตั1งมูลนิธิเพื�อการศึกษาและการพัฒนา  นอกจากนั1นท่านยังเป็นวิทยากรให้ความรู้และ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาท้องถิ�นที�ตนเองอาศัยอยู่  แต่อย่างไรกต็าม  บทบาทนั1นจะเกิดขึ1นและ
ประสบความสําเร็จได้ ต้องได้รับการเรียกร้องหรือตอบรับหรือตอบสนองจากสังคม และ
โดยเฉพาะอย่างยิ�งท้องถิ�นที�อยู่ในพื1นที�เดียวกับวัด  ที�ยังมีวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และความ
เชื�ออื�นๆ  ที�มีอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา ดังนั1นจึงหลีกเลี�ยงไม่ได้ที�พระสงฆ์ต้องเข้าไป
เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินชีวิต ของประชาชนที�มีความเกี�ยวพันธก์บัพระพุทธศาสนา (พระมหาณรงค์  
จิตตฺโสภโณ, 2538 อ้างถึงใน พิชิต  คาํพลงาม, 2549: 60)     

ทศันะทางพระพุทธศาสนามองว่า  เมื�อมนุษย์พัฒนาตนเองได้มากขึ1นเพียงใด  ย่อมต้องมี
จิตสาํนึกรับผิดชอบต่อโลกมากเท่านั1น  เฉกเช่นพุทธดาํรัสที�ว่า “พหุชนหิตายะ  พหุชนสุขายะ  
โลกานุกมัปายะ”  แปลความว่า (ผู้พัฒนาตนดีแล้วย่อมทาํกิจ)  เพื�อประโยชน์เพื�อความสุขแก่ชน
หมู่มาก และเพื�อความสงบสุขของสังคมโลก ในส่วนนี1 สมเดจ็พระพุฒาจารย์ได้ขยายความของคาํว่า  
“โลกานุกัมปา”  ไว้ว่า  โลก อันได้แก่สังคมมนุษย์ทั1งหมด  ส่วนอนุกัมปา ได้แก่ การรับรู้และ
ตอบสนองต่อความสุขและทุกข์ของผู้อื�น  เมื�อเป็นเช่นนี1 ในบริบทของสังคมไทยจึงต้องการผู้มี
โลกานุกมัปา  เพื�อนาํมาร่วมแก้ไขปัญหาในยุคโลกาภิวัตน์  (พระธรรมปิฎก, 2543: 7) และเพื�อ
ตอบสนองต่อปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบัน  พระสงฆ์ยุคโลกาภิวัตน์ควรมีบทบาทอย่างกว้างขวาง  
ในด้านการแก้ไขและพัฒนาสังคม  แต่กระนั1นพระสงฆ์ต้องรู้และเข้าใจหลักธรรมอย่างลึกซึ1 ง และ
เป็นผู้เคร่งครัดในวัตรปฏบัิติที�ถูกต้องอย่างสมํ�าเสมอด้วย (เบญจา  มังคละพฤกษ์,  2552: 18)  
แต่ในอีกด้านหนึ�งขององค์กรสงฆ์คือ  การที�สังฆสภาไม่สามารถชี1 นําให้พระสงฆ์ปรับตัวเข้ากับ
บทบาทร่วมสมัยกบัสงัคม  ซํ1ายังปรากฏช่องทางแห่งความประพฤติเสื�อมเสียต่อปัจเจกภิกษุอย่าง
ต่อเนื�อง  นับวันยิ�งประพฤติปฏบัิติตัวเหินห่างอย่างเป็นอิสระ ต่อการควบคุมของพระสงฆ์ระดับ
ปกครอง  ประพฤติผิดหลักพระธรรมวินัย  ความเป็นอยู่ไม่น่าเลื�อมใส  ทาํให้ภาพลักษณ์โดยรวม
ของสถาบันสงฆ์ตกตํ�าลงไปอีก  จนกล่าวได้ว่าจริยธรรมของพระสงฆ์ตกตํ�า  และมักปรากฏให้พบ
เหน็ได้เป็นระยะๆ  เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนมีศรัทธาหวั�นไหวต่อพระสงฆ์  บ้างหันหลังออกห่าง
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มุ่งหน้าเข้าสู่ลัทธิความเชื�อใหม่ๆ  ทั1งในและนอกพุทธศาสนา  ส่วนด้านการศึกษาในแวดวงคณะ
สงฆ์ยังค่อนข้างห่างชั1นกับสังคมภายนอก  แม้กระทั�งองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาโดยตรง  
พระสงฆ์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันยังมีข้อจาํกัด  ไม่สามารถอธิบายให้ชาวพุทธเข้าใจในเนื1 อความของ
พุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง  หากแต่ฆราวาสกลับอาจเข้าใจหลักธรรมได้อย่างลึกซึ1 ง  พร้อมทั1งทาํ
หน้าที�บรรยายธรรมอย่างได้ผลมากกว่าพระสงฆ์เสียอีก (พระไพศาล  วิสาโล, 2552: 281-282, 
328)  นอกจากนั1นพระไพศาล  วิสาโล  (2546: 3) ยังได้กล่าวอีกว่า  พระสงฆ์เองยังไม่สามารถ
เป็นตัวแบบทางจริยธรรมต่อชนชั1นกลางในเมืองได้อย่างเป็นที�ยอมรับ  ในแง่หนึ�งพระสงฆ์ยังเกบ็
ตัวเงียบปิดกั1นบทบาทภายนอก  มีเพียงตอบสนองทางพิธีกรรมเท่านั1นที�บทบาทยังคงชัดเจน  
มิได้มีความสมัพันธพิ์เศษกบัสงัคมหรือวิถีชีวิตมากนัก  หรือไม่มีอทิธพิลใดๆ  เลยต่อการดาํรงอยู่
ของสังคม  การสะท้อนความอ่อนแออย่างนี1 กาํลังบ่งบอกถึงการสูญเสียความเป็นผู้นําทางด้าน
สติปัญญาของพระสงฆ์ไปโดยปริยาย   

วัดเป็นศาสนสถานที�สําคัญที�สุดของศาสนาพุทธเมื�อกล่าวถึงบทบาทของวัด ซึ�งเป็น
หน่วยงานหนึ�งที�กระจายอยู่ทั�วประเทศ  โดยเฉพาะวัดที�อยู่ติดกับชุมชน เป็นหน่วยงานย่อยที�
เข้าถึงประชาชนในระดับท้องถิ�น มีความเกี�ยวพันธ์กับชุมชนมาทุกยุคทุกสมัย วัดจึงต้องมีบทบาท
มากขึ1น  เพื�อผสานความแตกร้าวทางสงัคม  โดยส่วนใหญ่แล้ววัดทาํหน้าที�เป็นสถานที�จัดพิธีกรรม
ต่างๆ  เกี�ยวกับศาสนาเป็นหลัก  ส่วนการให้บริการสังคมด้านต่างๆ นั1น เป็นบทบาทหน้าที�ที�
ภาครัฐเพิ�มเติมขึ1น  ดั�งที�พระมหาทนงชัย  บูรณพิสุทธิ]  (2545: 184)  ได้กล่าวถึงบทบาทหลัก
ของวัดในหลายๆ  ด้านซึ�งได้แก่ บทบาทด้านการดํารงตนเพื�อเป็นที�พึ� งทางใจ  บทบาทด้าน
การศึกษา  บทบาทด้านพิธกีรรม บทบาทด้านการสงเคราะห์ชุมชน  นอกจากนั1นยังมีบทบาทอื�นที�
เกิดจากความคาดหวังและความต้องการของชุมชนและสังคมรอบวัด  ซึ�งได้แก่บทบาทด้านการ
ส่งเสริมการทอ่งเที�ยว  บทบาทด้านการอนุรักษ์มรดกและศิลปวัฒนธรรมที�มีค่าของไทย รวมทั1งวัด
และพระสงฆ์ต้องแสดงบทบาทตามอุดมคติทางศาสนา  เพื�อเป็นแบบอย่างที�ดีแก่สังคม  และ
สามารถเป็นที�พึ�งได้ในยามที�บ้านเมืองเกดิความระสํ�าระสาย  ตลอดจนความคาดหวังให้วัดดาํเนิน
กิจกรรมที�เป็นประโยชน์แก่ชุมชนด้วย  อีกประการหนึ�งหน้าที�หลักที�วัดดาํเนินเป็นประจํากคื็อ  
คอยให้คาํแนะนาํและให้บริการอื�นๆ  ตามสมควร  แก่พุทธศาสนิกชนในพื1 นที�  ที�เข้ามาถือศีล
อุโบสถในวันพระในฤดูเข้าพรรษา  นอกจากนั1นภาคราชการยังใช้พื1 นที�วัด  เป็นหน่วยในการ
ให้บริการสังคม  อาทิ  การอบรมเพื�อส่งเสริมความรู้  การสัมมนาเพื�อพัฒนาชุมชน  รวมทั1งใช้
เป็นสถานที�มอบเครื�องช่วยเหลือจากราชการส่วนกลาง  แต่ภายใต้สถานการณ์ของคณะสงฆ์ใน
ปัจจุบัน  จากผลการศึกษาของพระไพศาล  วิสาโล  (2552: 282, 512-513) ในเรื�องพุทธศาสนา
ไทยในอนาคต  แนวโน้มและทางออกจากวิกฤตพบว่า  ปัญหาที�คณะสงฆ์กาํลังเผชิญอยู่เกิดจาก
องค์กรของสงฆ์  ซึ�งประกอบด้วยปัญหาหลัก 4 ประการ  คือ ประการแรกโครงสร้างที�ร่วมศูนย์
และประสิทธิภาพ  ประการที�สองความสัมพันธ์ที�ใกล้ชิดกับรัฐ ประการที�สามความเหินห่างจาก
สังคม  และประการสุดท้ายขาดระบบกลั�นกรอง  กาํกับ  และกล่อมเกลาที�มีคุณภาพ จากปัญหา
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หลักดังกล่าวนั1นส่งผลให้พระสงฆ์ประพฤติมิชอบ  เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความขัดแย้งทั�ว
วงการสงฆ์  บวกกับความด้อยประสิทธิภาพและละเลยของพระสงฆ์ระดับผู้นาํ  สาํหรับการปรับ
บทบาทของวัดเคยเกิดขึ1นแล้วในอดีตสมัยของวชิรญาณภิกขุเป็นผู้นาํ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับ
วิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่  ด้วยการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆ  นอกเหนือจากหลักธรรม
และบาลี  ล่วงเลยมาถึงยุคของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ด้วยการ
ปรับปรุงโครงสร้างคณะสงฆ์  เพื�อรองรับกับการจัดหลักสูตรการศึกษาของชาติ  โดยเน้นสาํนึกใน
ความเป็นชาติและรับมือกบัความเปลี�ยนแปลงจากโลกตะวันตก  แต่การปรับเปลี�ยนดังกล่าวได้ยุติ
ลงในช่วงรัชกาลที� 6 จากนั1นมาพระสงฆ์จึงถูกจํากัดอยู่ภายในกรอบกาํแพงวัด ภายใต้ระบบ
ราชการแบบพระสงฆ์  เป็นสาเหตุหนึ�งที�ดึงบทบาทพระสงฆ์เหินห่างออกจากชุมชน พระพุทธศาสนา
เถรวาทตั1งมั�นด้วยดีกต่็อเมื�อพระสงฆ์  ผู้ปกครอง  และพุทธศาสนิกชนมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
ดุลยภาพ  พระสงฆ์เองต้องไม่ห่างเหินจากประชาชน  พร้อมทั1งไม่ใกล้ชิดกับอํานาจรัฐหรือ
ผู้ปกครองมากเกินไป  แต่พระสงฆ์ควรมีหน้าที�สั�งสอนพุทธศาสนิกชนทุกระดับชั1น  และย่อม
ได้รับการอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนตามสมควร  แต่หลายทศวรรษที�ผ่านมาสถาบันสงฆ์ผูกติด
อยู่กับการอุปถัมภ์ของรัฐมากเกินไป  ส่งผลให้คณะสงฆ์สูญเสียศักยภาพที�มีในองค์กร  ซํ1ายังขาด
แรงจูงใจที�จะปฏิรูปองค์กรให้เหมาะสมกับยุคสมัย  ผลลัพธ์คือสถาบันสงฆ์หยุดนิ�ง  ขาดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื�อง  ถูกตรึงกับขนบธรรมเนียมของศตวรรษที� 19 จนไม่สามารถปรับตัวให้เข้า
กับยุคโลกาภิวัตน์  ทั1งนี1 เพราะรัฐสมัยใหม่ประดุจเครื� องจักรดํารงอยู่ด้วยองค์รวม  มิได้ให้
ความสาํคัญต่อศาสนาอย่างแท้จริง  หากแต่ต้องการประโยชน์บางอย่างจากศาสนาเท่านั1น   ดังนั1น
ในยุคความเปลี�ยนแปลงตามกระแสสงัคมระบบทุนนิยม  คณะสงฆ์ควรมีอสิระในการปกครองและ
บริหารตนเอง  อาท ิ มีสาํนักงานบริหารคณะสงฆ์  สาํนักเลขาธกิารมหาเถรสมาคม เป็นต้น ในทาง
ตรงกันข้ามคณะสงฆ์ต้องกระชับความสัมพันธ์กับประชาชน โดยการปรับใน 2 ทิศทาง คือ ประการ
แรกพระสงฆ์เองกจ็าํเป็นต้องปรับบทบาทโน้มเข้าหาประชาชน โดยเริ�มต้นจากการ “เปิดวัด”  ให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบมากขึ1น อาท ิด้านการศึกษา ด้านการก่อสร้าง ด้านการเงิน เป็นต้น  
พระสงฆ์เองต้องส่งเสริมให้สงัคมมีความเข้มแขง็ด้านศีลธรรม  ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนร่วม
กลุ่มศึกษาธรรมและฝึกสมาธิร่วมกัน  จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชนในชุมชน  ส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน  ด้วยการเปิดพื1 นที�วัดให้ประชาชนได้ใช้ประชุมร่วมกัน  อาทิ  ปัญหายาเสพติด  
การอนุรักษ์แหล่งนํ1า  การแก้ปัญหาหนี1 สิน  เป็นต้น  ทั1งนี1 บทบาทดังกล่าวอาจเริ�มด้วยการกระตุ้น
ให้ชาวบ้านร่วมกลุ่มกัน  เป็นที�ปรึกษาทั1งด้านธรรมและทักษะ ตลอดจนการช่วยเหลือด้านวัสดุ
อุปกรณ์  กิจกรรมหลักข้างต้นนั1นพระสงฆ์ในพื1 นที�ควรสนับสนุนอย่างจริงจัง ประการสุดท้าย
ประชาชนต้องโน้มเข้าหาคณะสงฆ์  ผ่านการร่วมบริหารและรับผิดชอบกิจการคณะสงฆ์  หรือร่วม
เป็นผู้อุปถัมภ์ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านการกาํหนดนโยบาย ด้านการวางแผน  และด้านการ
ดาํเนินงานของพระสงฆ์ในพื1นที�  ภายใต้การกระทาํทั1ง 2 รูปแบบนั1น เป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชน  ที�จะส่งผลต่อความเจริญมั�งคงของพระพุทธศาสนา  เนื�องจาก
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พุทธศาสนิกชนจะมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม และกลวิธีในการปฏิบัติมากหรือน้อย
ย่อมขึ1นอยู่กับศักยภาพของพระสงฆ์  ขณะเดียวกันพระสงฆ์จะประพฤติตามพระธรรมวินัยและ
บําเพ็ญศาสนกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ย่อมเกี�ยวพันธ์กับการอุปถัมภ์และกํากับดูแลของ
ประชาชนด้วยเช่นเดียวกัน  เพราะหากประชาชนไม่ใส่ใจพระสงฆ์ หรือไม่รู้กรอบและขอบเขต
ระเบียบวินัยสงฆ์  ยิ�งเป็นการละเลยต่อการกาํกับดูแลภิกษุบริษัท พุทธศาสนิกชนไม่ควรคิดว่า
พุทธศาสนา  เป็นเรื�องของพระสงฆ์และกรมการศาสนาเท่านั1น  แต่พึงเข้าใจว่าพุทธศาสนาและ
พระสงฆ์  เป็นเรื�องเกี�ยวเนื�องด้วยพุทธศาสนิกด้วย (พระไพศาล  วิสาโล, 2546: 4-7)                        
 สาํหรับวัดเทพปูรณาราม  ตาํบลท่าพระ  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น เป็นวัดที�ตั1งใน
ชุมชนท้องถิ�นระดับเทศบาลตาํบล มีประชาชนอาศัยอยู่มากพอสมควร  โดยวัดแห่งนี1 มีกิจกรรมที�
เกี�ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประชาชนในท้องที�มาโดยตลอด กล่าวคือวัดเทพฯ ได้จัด
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอื�นๆ  เป็นประจําทุกปี โดยสามารถแยกออกเป็น 4  
ประการ  คือ  ประการแรกส่งเสริมให้ความรู้ด้านหลักธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงวันสาํคัญ
ทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหะบูชา วันอัฏฐมีบูชา  วันเข้าพรรษา  
และวันออกพรรษา  นอกจากนั1นวัดจัดให้มีการเทศน์มหาชาติเป็นประจาํทุกปี  รวมทั1งจัดให้มีการ
ทาํบุญทอดกฐิน  ซึ�งเป็นการทาํบุญตามฤดูกาลในพระพุทธศาสนา กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นนั1น  
วัดเทพฯ  จัดขึ1 นเพราะเป็นหน้าที�หลักของวัดในพระพุทธศาสนา ที�จะต้องให้การส่งเสริมการ
ประกอบการทาํบุญทาํกุศลแก่พุทธศาสนิกชน  ตามความเหมาะสมและตามศักยภาพที�สามารถทาํได้    
ประการที�สองส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที�เป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  เช่น  การจัด
งานปีใหม่  งานประเพณีสงกรานต์  และวันสิ1 นปี  โดยถือเป็นการทาํบุญเนื�องในโอกาสพิเศษ  
และได้สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขณะร่วมกันทาํกิจกรรม  ให้เป็นแนวทางในการ
ปรับเปลี�ยนรูปแบบความประพฤติที�ไม่ถูกต้อง  เป็นการชี1 ช่องทางการดาํเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  ซึ�งกิจกรรมนี1 ส่งเสริมให้จัดทาํขึ1น  เพื�อ
สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ1นภายในชุมชน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทย  และเป็น
การสร้างความผูกพันระหว่างเครือญาติ ที�อาศัยอยู่คนละท้องถิ�นให้ได้มีโอกาสพบปะกัน ประการ
ที�สามส่งเสริมกิจกรรมพิเศษตามกาลสมัย  ได้แก่ วันสาํคัญต่างๆ ของชาติ  วันที�ทางราชการ
กาํหนดขึ1นเป็นกรณีพิเศษและให้วัดเป็นผู้ดาํเนินการ  และวันที�เกี�ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์  เพื�อ
เป็นการตอบแทนที�สถาบันและหน่วยงานเหล่านั1นได้กระทําประโยชน์นานัปประการไว้แก่
พระพุทธศาสนาและประชาชน วัดเทพฯ ทาํหน้าที�เป็นผู้ขับเคลื�อนกิจกรรมต่างๆ ที�เกิดขึ1 นจาก
ความต้องการของข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ  และประชาชนในพื1 นที�เป็นสาํคัญ และประการ
สุดท้ายมุ่งส่งเสริมกิจกรรมของท้องถิ�น  กล่าวคือเป็นกิจกรรมที�คณะผู้บริหารท้องถิ�นกาํหนดขึ1น  
เพื�อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาท้องถิ�น  ซึ�งกิจกรรมนั1นเป็นการดาํเนินการเฉพาะฝ่าย
บริหารบ้าง  และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี�ยนระหว่างชุมชนบ้าง  โดยการดาํเนินการดังกล่าว
มักให้วัดเป็นที�ดาํเนินงาน  เนื�องจากวัดเทพฯ  เป็นวัดที�มีขนาดกว้างและมีพื1 นเหมาะสมสาํหรับ
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การพบปะระหว่างผู้บริหารท้องถิ�นกับประชาชนในชุมชน  จากเนื1 อหาทั1งหมดที�ปรากฏข้างต้นนั1น  
จึงกล่าวได้ว่าวัดเทพฯ  มีความผูกพันกับท้องถิ�นเป็นอย่างมาก และมีบทบาทต่อการส่งเสริม
กจิกรรมหลายๆ ด้าน ที�มีประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น  โดยอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา
เป็นตัวเชื�อมระหว่างหน่วยงานของรัฐ ประชาชนในชุมชน และวัดได้อย่างลงตัว และเกิดประโยชน์
สงูสดุต่อการดาํเนินชีวิตของประชาชนอย่างยั�งยืน            

จากบทบาทของวัดและพระสงฆ์ในวัดเทพปูรณารามแห่งนี1  ที�มีความโดดเด่นทั1งการ
ส่งเสริมกิจกรรมเกี�ยวกับศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ�น  รวมถึงความโดดเด่นของ
พระสงฆ์เอง  ผู้ซึ�งมีบทบาทมาอย่างต่อเนื�องและยาวนาน  โดยเฉพาะพระสงฆ์ระดับผู้นาํ ซึ�งเป็น
จุดสําคัญในการริเริ�มการพัฒนา  รวมทั1งเป็นศูนย์กลางในการสร้างความเป็นปึกแผ่นของ
ประชาชนในชุมชน  ส่วนพระสงฆ์ระดับบัณฑิตศึกษา  กเ็ป็นผู้สนองงานตามสมควรแก่กาํลัง  เมื�อ
กล่าวโดยรวมแล้วพระสงฆ์ทั1งสองระดับนี1   มีอิทธิพลต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในชุมชน  
และมีความสาํคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม  จริยธรรม  คุณธรรม  และความถูกต้องดีงาม  แก่
ประชาชนทุกระดับ  ด้วยเหตุนี1 เองการศึกษาชิ1 นนี1 จึงมุ่งเน้นในการศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนา
ท้องถิ�น  โดยยึดวัดเทพปูรณารามเป็นพื1 นที�เป้าหมายในการศึกษา  เนื�องจากมีความเหมาะสมใน
หลายๆ  ด้าน ดังได้กล่าวแล้วในเบื1องต้น  และจึงนับว่าเป็นวัดที�น่าสนใจต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ�ง      
      
1.2  วตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 
  การศึกษาเรื�อง  การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ�น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม  
ตาํบลทา่พระ  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ได้กาํหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ดังนี1    

1.2.1 เพื�อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น  กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม  
ตาํบลทา่พระ อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   

1.2.2 เพื�อศึกษาองค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
1.2.3 เพื�อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�นและเพื�อศึกษา

แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 

การศึกษาครั1งนี1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แนวทางการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมีผู้ให้ข้อมูลจาํนวน 12 รูป/ท่าน ซึ�งเป็นผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ 
(Key-Informant) รวมถึงศึกษาจากเอกสาร และการจัดทาํการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)  
จาํนวน 2 กลุ่มๆ ละ 6-8 ทา่น 
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1.3.1  ขอบเขตดา้นเนื* อหา 
ขอบเขตด้านเนื1อหาที�นาํมาประกอบในการศึกษาครั1งนี1 ได้แก่ ลักษณะบทบาทที�แท้จริงของ

พระสงฆ์  บทบาทที�ประชาชนคาดหวัง บทบาทที�พระสงฆ์ปฏิบัติจริง บทบาทพระสงฆ์วัดเทพ
ปูรณาราม  บทบาทพระสงฆ์จากการสังเกตการแบบมีส่วนร่วม  และบทบาทเชิงรุกของพระสงฆ์สู่
อนาคต  พร้อมทั1งองค์ประกอบด้านพุทธบัญญัติและพระธรรมวินัย  ด้านพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
ด้านตาํแหน่งและอาํนาจหน้าที�  ด้านลักษณะเฉพาะของพระสงฆ์  ด้านการเอื1ออาํนวยจากสังคม  
และด้านการตอบสนองจากหน่วยงาน  ขณะเดียวกันกมุ่็งศึกษาปัญหาและอุปสรรคระหว่างคู่
สัมพันธ์ ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะของพระสงฆ์  และปัญหาและอุปสรรคจากนโยบาย  และ
แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น          
    
 1.3.2  ขอบเขตดา้นสถานที� 
 สาํหรับพื1 นที�ดําเนินการศึกษา  คือ  วัดเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อาํเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น  ซึ�งตั1งอยู่ในพื1 นที�บ้านหนองบัวดีหมี  มีฐานะเป็นพื1 นที�เทศบาลตาํบลลักษณะ
พื1 นที�กว้าง  และเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีประชาชนอาศัยอยู่มากพอสมควร  โดยมีพระราชประ
สิทธิคุณ  (สุนันท์  สุภาจาโร)  เป็นเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม  และเป็นรองเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น    
 
 1.4  ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั  
 

1.4.1 ทราบถึงบทบาทหน้าที�ที�สาํคัญของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น ในเขตเทศบาล
ตาํบลทา่พระ และท้องถิ�นใกล้เคียง   

1.4.2 ทราบถึงองค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
1.4.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�นและทราบแนว

ทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
 

1.5  ระยะเวลาในการวิจยั 
 
 ระยะเวลาในการศึกษาเรื�อง  การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ�น : กรณีศึกษาวัด
เทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ได้กําหนดกรอบระยะเวลา
การศึกษาไว้  ดังนี1   
 ดาํเนินการตั1งแต่  เดือน  สงิหาคม  2555  ถึง  เดือน  มีนาคม  2557 
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1.6  คําถามในการวิจยั 
  
 สาํหรับการศึกษาในครั1งนี1 มุ่งศึกษาบทบาทการพัฒนาในปัจจุบัน  ความแตกต่างระหว่าง 
ระดับชั1น  ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ในแต่งระดับต่อผู้นําท้องถิ�นของพระสงฆ์  ทั1งนี1 ได้ตั1ง
คาํถามในการวิจัยไว้  ดังนี1  

คาํถามที�  1  ในสถานการณ์ปัจจุบันพุทธดาํรัส  พระธรรมวินัย  และพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์  ยังตอบสนองต่อบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์อยู่หรือไม่ 

คาํถามที�  2  พระสงฆ์ยังมีบทบาทการพัฒนาทั1งระดับจิตใจและวัตถุอยู่หรือไม่อย่างไร 
คาํถามที�  3  บทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์เปลี�ยนไปจากอดีตอย่างไร 
คาํถามที�  4  พระสงฆ์ระดับปกครองมีบทบาทการพัฒนาโดดเด่นกว่าพระสงฆ์ระดับปกติ

หรือไม่ 
คาํถามที�  5  การปรับบทบาทของพระสงฆ์ควรเปลี�ยนแปลงไปในลักษณะใด 
คาํถามที�  6 พระสงฆ์ที�มีสถานะทางสมณศักดิ]หรือตําแหน่งการปกครองแตกต่างกัน  

สามารถโน้มน้าวผู้นาํท้องถิ�นได้ดีกว่าพระสงฆ์ในระดับปกติหรือไม่อย่างไร 
คาํถามที�  7  ผู้นาํท้องถิ�นยังมีความสมัพันธท์ี�ดีด้านพัฒนาต่อพระสงฆ์หรือไม่ 
คาํถามที�  8  ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์แต่ละระดับกับแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

เป็นไปในลักษณะอย่างไร 
คาํถามที�  9  พระสงฆ์วัดเทพปูรณารามแสดงบทบาทการพัฒนาท้องถิ�นอย่างไร 



 
บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเกีย่วขอ้ง 

 

ส ำหรับกำรศึกษำในส่วนน้ี  เป็นกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดย

ข้อมูลที่ได้เกิดจำก  กำรศึกษำค้นคว้ำหนังสือ  เอกสำร วำรสำร งำนวิจัย พระบรมพุทธำนุญำต  

และพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  ที่มีผู้ศึกษำไว้แล้วจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ  เสรจ็แล้ว  จึงน ำมำศึกษำ

วิเครำะห์เพ่ือคัดเลือกแนวคิดและทฤษฎี  ที่สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยที่ก  ำลังศึกษำอยู่  ซ่ึงจำก

กำรศึกษำงำนวิจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง สำมำรถสรุปแนวคิด ทฤษฎีที่สอดคล้องกับบทบำทพระสงฆ์

กบักำรพัฒนำท้องถิ่นดังน้ี 

2.1 พุทธด ำรัสเกี่ยวกบับทบำทพระสงฆ์  พระธรรมวินัย  และกฎระเบียบวัด     

2.2 พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535   

2.3 ทฤษฎีองค์กำร  

2.4 แนวคิดเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่และบทบำทหน้ำที่ของพระสงฆ์ 

2.5 แนวคิดเกี่ยวกบัผู้น ำและภำวะผู้น ำของพระสงฆ์   

2.6 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2.7 บริบทของชุมชน 

 

2.1  พุทธด ารสัเกีย่วกบับทบาทพระสงฆ ์พระธรรมวินยั และกฎระเบยีบวดั     

 

  2.1.1  พุทธด ารสัเกีย่วกบัการแสดงบาทบาทของพระสงฆ ์

ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้สืบค้นพุทธด ำรัสที่ทรงตรัสไว้เกี่ยวกับบทบำทพระสงฆ์ ซ่ึงแสดงให้

เห็นถึงหน้ำที่ที่ตนพึงปฏิบัติต่อพุทธศำสนิกชนน้ัน  มีทั้งที่เป็นบทบัญญัติที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติ

เฉพำะตน  บทบัญญัติที่ทรงประทำนเป็นแนวทำงส ำหรับกำรปฏิบัติแก่ฆรำวำส  และบทบัญญัติ

เพ่ือกำรอยู่อย่ำงเกื้ อกูลกันระหว่ำงพระสงฆ์และฆรำวำส  อย่ำงไรก็ตำมสำมำรถคัดพุทธด ำรัสที่

เกื้อกูลต่อฆรำวำสมำเป็นแนวทำงในกำรศึกษำพอสงัเขปดังน้ี 

1) จรถ  ภิกขฺเว  จำริก   พหุชนหิตำย  พหุชนสุขำย  โลกำนุกมปฺำย  อตถฺำย  หิ

ตำย  สุขำย  เทวมนุสสฺำน .  มำ  เอเกน  เทวฺ  อคมิตถฺ,  เทเสถ  ภิกขฺเว  ธมฺม   อำทกิลยฺำณ   มชฺ

เฌกลยฺำณ   ปริโยสำนกลยฺำณ ,  สำตถฺ   สพยฺญชฺน   เกวลปริปุณณฺ   ปริสุทธฺ   พรฺหมฺจริย   ปกำเสถ, 

สนฺติ  สตตฺำ  อปฺปรชกขฺชำติกำ อสสฺวนฺตำ  ธมมฺสสฺ  ปริหำยนฺติ,  ภวิสสฺนฺติ ธมมฺสสฺ  อญญฺำตำโร,  
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อหมปิฺ  ภิกขฺเว, เยน  อุรุเวลำ  เสนำนิคโม  เตนุปสงกฺมิสสฺำมิ  ธมมฺเทสนำยำติ. (ธรรมะพีเดีย, 

2436: 39-40) แปลควำมว่ำ  ภิกษุหลำย พวกเธอจงจำริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ ำนวนมำก  

เพ่ืออนุเครำะห์ชำวโลกเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและควำมสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์  อย่ำไปโดยทำง

เดียวกนัสองรูปจงแสดงธรรมมีควำมงำมในเบ้ืองต้น  มีควำมงำมในท่ำมกลำง  และมีควำมงำมใน

ที่สดุจงประกำศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน  สัตว์ทั้งหลำย

ที่มีธุลีในตำน้อย มีอยู่ ย่อมเสื่อมเพรำะไม่ได้ฟังธรรม  จักมีผู้รู้ธรรม  ภิกษุทั้งหลำย  แม้เรำกจั็ก

ไปยังต ำบลอุ รุ เวลำเสนำนิคมเพ่ือแสดงธรรม   โดยปรำกฏในพระวินัยปิฎก มหำวรรค  

(มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2539: 40)    

2) พรหมวิหำร 4 คือ  ธรรมของพรหมหรือของทำ่นผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหำรเป็น

หลักธรรมส ำหรับทุกคน  เป็นหลักธรรมประจ ำใจที่จะช่วยให้เรำด ำรงชีวิตอยู่ได้อย่ำงประเสริฐและ

บริสทุธิ์ซ่ึงประกอบด้วย 

(1) เมตตำ หมำยถึง ควำมรัก  ควำมปรำรถนำดีอยำกให้เขำมีควำมสุข  มี

จิตใจที่แผ่ไมตรีพร้อมทั้งปรำรถนำจะท ำประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่ำงทั่วหน้ำ 

(2) กรุณำ หมำยถึง ควำมสงสำรอย่ำงจับใจ  จึงครุ่นคิดหำวิธีเอื้ออ ำนวยให้

พ้นทุกข์  ใฝ่ใจอย่ำงย่ิงที่จะด ำเนินกำรปลดปล่อยควำมเดือดร้อนของเหล่ำสรรพสตัว์ 

(3)  มุทิตำ หมำยถึง ควำมยินดีต่อเมื่อผู้อื่นได้ดีประสบสุข  ร่วมเบิกบำน

ตอบรับในสิ่งน้ันเสมอเมื่อเขำด ำรงตนอย่ำงเป็นสขุ  เจริญงอกงำมย่ิงๆ  ขึ้นไป  

(4)  อุเบกขำ  หมำยถึง  ควำมวำงตัววำงใจเป็นกลำงปรำศจำกอคติ  ที่จะ

ด ำรงอยู่หรือให้ด ำรงอยู่โดยธรรมชำติซ่ึงเกิดจำกควำมพิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนทำงปัญญำ  ถึงกำรที่

บำงสิ่งบำงอย่ำงก ำลังเผชิญผลน้ันอยู่ตำมสมควรแก่เหตุ (พระพรหมคุณำภรณ์  (ป.อ. ปยุตโฺต),  2556:  

124)   

3)  อัตถะประโยชน์ 3 คือ  ประโยชน์ของกำรกระท ำจำกบุคคลซ่ึงสำมำรถหวัง

ผลได้ในปัจจุบัน  อนำคต  และนิพพำน  อันเป็นผลสูงสุดตำมคติในพระพุทธศำสนำ กำรบ ำเพญ็

ประโยชน์ดังกล่ำวปรำกฏในหลักธรรม 3 ข้อดังน้ี  (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ.  ปยุตโฺต), 2556: 110)     

(1) ทฏิฐธมัมิกตัถะ ประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ในภพน้ีหรือประโยชน์

เบ้ืองต้นที่สำมำรถปฏบัิติและรับผลได้ 

(2) สัมปรำยิกัตถะ ประโยชน์เบ้ืองหน้ำหรือประโยชน์ในภพหน้ำหรือ

ประโยชน์เบ้ืองสงูข้ึนไปที่เกดิจำกผลปฏบัิติแล้วรับผลน้ันได้ 

(3) ปรมัตถะ ประโยชน์อย่ำงย่ิงหรือประโยชน์สงูสดุ  คือ  พระนิพพำน     

นอกจำกน้ันอัตถะประโยชน์ยังปรำกฏในอีกควำมหมำยหน่ึง เป็นกำรเน้นย ้ำถึงควำม

เกี่ยวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั  ด้วยควำมเป็นปกติของกำรด ำเนินชีวิตซ่ึงกจั็ดเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 
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(1) อตัตัตถะ ประโยชน์ตน 

(2)  ปรัตถะ ประโยชน์ผู้อื่น 

(3)  อุภยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย 

4) ทิศ  6  หัวข้อธรรมหมวดน้ีเป็นพุทธบัญญัติที่ตรัสไว้ในพระสุตตันตปิฎก  

ทฆีนิกำย  ปำฎิกวรรค  แห่งพระไตรปิฎกภำษำไทย  ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย (2539:  

213, 216)  กล่ำวถึงควำมสมัพันธข์องบุคคลประเภทหรือกลุ่มต่ำงๆ  ที่ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  

ดุจทิศที่อยู่รอบตัวเรำจัดเป็น  6  ทิศ  เป็นข้อธรรมที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตนต่อบุคคล

ต่ำงๆ  รอบตัวดังน้ี 

        (1)  ปุรัตถิมทสิ (ทศิเบ้ืองหน้ำ)  ได้แก่  บิดำและมำรดำ 

     (2)  ทกัขิณทสิทศิ (ทศิเบ้ืองขวำ)  ได้แก่  ครูอำจำรย์ 

     (3)  ปัจฉิมทสิ (ทศิเบ้ืองหลัง)  ได้แก่  สำมีภรรยำ 

     (4)  อุตตรทสิ (ทศิเบ้ืองซ้ำย)  ได้แก่  มิตรสหำย 

     (5)  อุปริมทสิ (ทศิเบ้ืองบน)  ได้แก่  พระสงฆ์หรือสมณพรำหมณ์ 

     (6)  เหฏฐิมทสิ (ทศิเบ้ืองล่ำง)  ได้แก่  ลูกจ้ำงกบันำยจ้ำง 

ในส่วนของทศิ  6  น้ีควำมเกี่ยวพันธ์ระหว่ำงพระสงฆ์กับฆรำวำสปรำกฏในข้อที่ 

(5) อันได้แก่  อุปริมทิส  (ทิศเบ้ืองบน) ได้แก่ พระสงฆ์หรือสมณพรำหมณ์ โดยมีรำยละเอียด

ย่อยในควำมสมัพันธด์ังน้ี 

คฤหัสถ์พึงบ ำรุงพระสงฆ์  ด้วยอำกำร 5 อย่ำง ได้แก่ 1) จะท ำสิ่งใดกท็ ำด้วย

เมตตำ 2) จะพูดสิ่งใดกพู็ดด้วยเมตตำ 3) จะคิดสิ่งใดกค็ิดด้วยเมตตำ 4) ต้อนรับด้วยควำมเตม็ใจ  

และ5) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 

ส่วนพระสงฆ์ต้องอนุเครำะห์ตอบแทนคฤหัสถ์ด้วยอำกำร 6 อย่ำง ได้แก่ 1) ห้ำม

ปรำมจำกควำมช่ัว 2) ให้ตั้งอยู่ในควำมดี  3) อนุเครำะห์ด้วยควำมปรำรถนำดี 4) ให้ได้ฟังสิ่งที่

ยังไม่เคยฟัง 5) ท ำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และ6) บอกทำงสวรรค์ สอนวิธีด ำเนินชีวิตให้

ประสบควำมสขุควำมเจริญ 

5) วุฒิ 4 วุฑฒิธรรม 4 ประกำรน้ี คือ ธรรมเป็นเคร่ืองเจริญ หรือธรรมที่

ก่อให้เกดิควำมเจริญงอกงำม  เป็นหลักธรรมที่เกื้อกูลต่อกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำปัญญำให้เจริญข้ึน  

ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประกำร ได้แก่ 

(1)  สปัปุริสสงัเสวะ (คบสตับุรุษ) ซ่ึงกระท ำได้ด้วยกำรหม่ันเสวนำจำกท่ำน

ผู้ปัญญำนั้น  แล้วยินดีในควำมเป็นกลัยำณมิตรกบัทำ่นผู้เป็นสตับุรุษน้ัน 

(2)  สัทธัมมัสสวนะ (ฟังธรรม) คือกำรยอมรับฟังสัทธรรม พร้อมทั้ง

แสวงหำควำมรู้ในทุกวิถีทำงให้ถูกต้องแท้จริง   

(3)  โยนิโสมนสิกำระ (ตริตรองธรรม) ก ำชับไว้ในใจโดยกลวิธีที่แยบยล  

ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในกำรเข้ำถึงควำมถูกต้องด้วยเหตุผลอย่ำงถูกวิธ ี 
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(4)   ธัมมำนุธัมมปฏิปัตติ (ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม) พยำยำมปฏิบัติธรรม

ให้ถูกหลักด้วยกำรน ำธรรมย่อยมำเป็นฐำนเข้ำสู่ธรรมใหญ่หรืออย่ำงย่ิงขึ้ นไป  เน่ืองเพรำะธรรม

ทั้งหลำยมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน  ซ่ึงกเ็ป็นส่วนหน่ึงในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงถูกต้องตำมสภำพ

ธรรม (พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺต), 2556: 138)      

6)  สังคหวัตถุ  4  ธรรมเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียว พระพุทธเจ้ำได้ตรัสไว้ในพระ

สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย จตุกกนิบำต แห่งพระไตรปิฎกภำษำไทย ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำช

วิทยำลัย  (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย, 2539: 50-51) ไว้ว่ำ ภิกษุทั้งหลำย  

สังคหวัตถุ 4 ประกำรน้ี  คือ  (1) ทำน  (กำรให้)  (2) เปยยวัชชะ (วำจำเป็นที่รัก) (3) อัตถ

จริยำ  (ประพฤติตนเป็นประโยชน์)  (4)  สมำนัตตตำ  (กำรวำงตนสม ่ำเสมอ) พระองค์ยังกล่ำว

อกีว่ำ  ทำน  เปยยวัชชะ และอัตถจริยำเป็นไปเพ่ือพระโยชน์ในโลกน้ี  ส่วนสมำนัตตตำ  เป็นกำร

ปฏบัิติต่อธรรมน้ันๆ ตำมสมควร             

   

2.1.2  พระธรรมวินยั   

วินัยแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติน้ัน  ล้วนก ำหนดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ซ่ึงเกิดข้ึนจริง  

โดยกำรล่วงละเมิดควำมผิดอนัเป็นข้ำศึกแก่พรหมจรรย์  พร้อมทั้งเพ่ือควำมม่ันคงปรำศจำกกำรติ

เตียนจำกชำวโลก  และเพ่ือควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนเป็นปกติด้ำนควำมเป็นอยู่ของพระสงฆ์กับ

ฆรำวำส  ฉะน้ันเพ่ือให้ทรำบถึงขอบเขตควำมประพฤติปฏบัิติของพระสงฆ์  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำง

ย่ิงที่จะต้องศึกษำค้นคว้ำให้เกดิควำมเข้ำใจโดยล ำดับดังน้ี 

 พระพรหมคุณำภรณ์  (ป.อ.  ปยุตโฺต)  (2552: 436)  กล่ำวว่ำ  ผู้รักษำศีลประพฤติ

ตำมวินัย  ควรเข้ำใจวัตถุประสงค์คือประโยชน์ที่มุ่งหมำยของวินัย  ที่พระพุทธเจ้ำทรงแถลงก่อน

บัญญัติสกิขำบทแต่ละข้อ  ซ่ึงประกอบด้วยลักษณะ  10  ประกำรดังน้ี 

   1)  เพ่ือควำมดีงำมที่เป็นไปเพ่ือควำมเหน็ชอบร่วมกนัของสงฆ์ 

   2)  เพ่ือควำมผำสกุแห่งสงฆ์ 

   3)  เพ่ือก ำรำบคนหน้ำด้ำนไม่รู้จักอำย 

  4)  เพ่ือควำมอยู่ผำสกุแห่งเหล่ำภิกษุผู้มีศีลดีงำม 

   5)  เพ่ือปิดกั้นควำมเสื่อมเสยี  ควำมทุกข์ควำมเดือนร้อนที่จะมีในปัจจุบัน 

   6)  เพ่ือบ ำบัดควำมเสื่อมเสยี  ควำมทุกข์  ควำมเดือดร้อนที่จะมีในภำยหลัง 

  7)  เพ่ือควำมเล่ือมใสของคนที่ยังไม่เล่ือมใส  

  8)  เพ่ือควำมเล่ือมใสย่ิงข้ึนไปของคนที่เล่ือมใสแล้ว 

  9)  เพ่ือควำมด ำรงมั่นแห่งสทัธรรม 

  10)  เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย  สนับสนุนวินัยให้หนักแน่น    

  จึงกล่ำวได้ว่ำพระวินัยที่ทรงบัญญัติข้ึนมีขอบเขตป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรมพระสงฆ์  

10 ประกำรซ่ึงออกเป็นคู่ๆ  ดั่งปรำกฏในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกำย  เอก-ทุก-ติกนิบำต  
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แห่งพระไตรปิฎกภำษำไทย  ฉบับมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  (มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณ

รำชวิทยำลัย, 2539: 123) ดังน้ี 

1) เพ่ือควำมดีแห่งสงฆ์  และเพ่ือควำมส ำรำญแห่งสงฆ์   

2) เพ่ือควำมข่มบุคคลผู้แก้ยำก  และเพ่ืออยู่ส ำรำญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก  

3)  เพ่ือป้องกันอำสวะอันจักบังเกิดในปัจจุบัน  และเพ่ือก ำจัดอำสวะอันจัก

บังเกดิในอนำคต  

4)  เพ่ือป้องกันเวรอันจักเกิดในปัจจุบัน  และเพ่ือก ำจัดเวรอันจักบังเกิดใน

อนำคต  

5)  เพ่ือป้องกนัโทษอันจักบังเกิดในปัจจุบัน  และเพ่ือก ำจัดโทษอันจักบังเกิดใน

อนำคต  

6) เพ่ือป้องกันภัยอันจักบังเกิดในปัจจุบัน  และเพ่ือก ำจัดภัยอันจักบังเกิดใน

อนำคต  

7) เพ่ือป้องกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปัจจุบัน  และเพ่ือก ำจัดอกุศลธรรม

อนัจักบังเกดิในอนำคต  

8) เพ่ืออนุเครำะห์แก่คฤหัสถ์  และเพ่ือเข้ำไปตัดรอนฝักฝ่ำยของภิกษุผู้มีควำม

ปรำรถนำลำมก  

9) เพ่ือควำมเล่ือมใสของผู้ที่ยังไม่เล่ือมใส  และเพ่ือควำมเล่ือมใสย่ิงของผู้ที่

เล่ือมใสแล้ว  

10)  เพ่ือควำมตั้งมั่นแห่งพระสทัธรรม  และเพ่ืออนุเครำะห์พระวินัย    

อย่ำงไรกต็ำมพระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺต)  (2556: 123-124)  ยังได้กล่ำวถึง

หลัก  ปำริสทุธศีิล  ว่ำเป็นระเบียบอนัเป็นรำกฐำนของพระสงฆ์ในพระพุทธศำสนำ  ที่พระพุทธเจ้ำ

ทรงบัญญัติไว้โดยย่อเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรปฏบัิติของพระสงฆ์ไว้ 4 ประกำร  คือ  1) ปำฏโิมกข

สงัวรศีล  คือ  ศีลเหตุแห่งควำมส ำรวมในพระปำฏโิมกข์  มีเจตนำเพ่ือเว้นจำกข้อห้ำม  หำกแต่พึง

ท ำตำมข้ออนุญำต  รีบเร่งประพฤติอย่ำงเคร่งครัดในสิกขำบททั้งหลำย 2) อินทรียสังวรศีล  คือ  

ศีลอันเป็นที่ต้ังแห่งควำมส ำรวมอินทรีย์ในอำยตนะทั้งหลำย  เพ่ือเฝ้ำระวังไม่ให้บำปอกุศลธรรม

ครอบง ำเมื่อรับรู้อำรมณ์ใดๆ  เหล่ำนั้น  3) อำชีวปำริสทุธิศีล  คือ  ศีลอันเป็นที่ยึดม่ันแห่งกำรยัง

ชีพด้วยวัตรปฏิบัติที่ถูกต้องบริสุทธิ์  ไม่ประกอบกิจกำรหรือส่อไปในทำงคิดลวงผู้อื่นเล้ียงชีพ  

และ4) ปัจจัยสนันิสติศีล  คือ  ศีลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 อันได้แก่ปัจจัยปัจจเวกขณ์  ซ่ึงกค็ือกำร

พิจำรณำอย่ำงถี่ถ้วนแล้วจึงใช้สอยปัจจัย 4 ให้เป็นไปตำมควำมที่ต้องเป็นไปแห่งควำมหมำยและ

ประโยชน์ที่พึงได้จำกสิ่งน้ันๆ  โดยไม่มุ่งเสพใช้สอยด้วยตัณหำ         

   

2.1.3  กฎระเบยีบวดั 

วัดเป็นหน่วยงำนของพระพุทธศำสนำ  โดยท ำหน้ำที่ปลูกฝังทัศนคติที่ดีตำมหลักกำรที่

พระพุทธเจ้ำทรงสั่งสอน  ในปัจจุบันวัดจึงต้องด ำเนินกำรทุกอย่ำงเกี่ยวกับควำมม่ันคงถูกต้องทำง
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พระพุทธศำสนำ  แต่วัดมิสำมำรถด ำเนินกำรเองได้จึงได้ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลวัดซ่ึงกค็ือเจ้ำ

อำวำส  ดังน้ันกฎระเบียบต่ำงๆ  ที่วัดพึงปฏบัิติต่อพุทธศำสนิกชน  ล้วนเป็นหน้ำที่ของเจ้ำอำวำส

ต้องด ำเนินกำร  ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วมักปรำกฏออกมำในรูปของอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำอำวำส  ซ่ึงตำม

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับปัจจุบัน  ได้ให้อ ำนำจหน้ำที่แก่อำวำสเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำร

บริหำรกจิกำรของวัดดังน้ี 

จำกกำรประมวลหลักธรรมหมวดต่ำงๆ  ในพระไตรปิฎก  พระพรหมคุณำภรณ์  (ป.อ. 

ปยุตโฺต)  (2556: 183-184)  ผู้ซ่ึงได้พบบทบัญญัติเกี่ยวกับธรรมของภิกษุผู้อยู่ประจ ำวัด  หรือ

คุณสมบัติของเจ้ำอำวำสน้ันเรียกว่ำ  อำวำสิกธรรม  5  ประกำร  ซ่ึงกป็รำกฏอยู่มำกถึง 7 หมวด  

แต่ ณ ที่น้ีจะน ำมำอธิบำยประกอบเฉพำะหมวดที่  1  คือ  1) ถึงพร้อมด้วยอำกัปกิริยำและวัตร

ปฏบัิติ  ซ่ึงกคื็อต้องมีควำมประพฤติดีเรียบร้อยพร้อมทั้งกำรแสดงออกทำงกำยและวำจำที่ส ำรวม  

ซ่ึงต้องมำควบคู่กบักำรปฏบัิติในหน้ำที่อย่ำงสม ่ำเสมอ  2) เป็นพหูสูต  คือควำมเป็นผู้ได้ศึกษำมำ

มำกพอสมควร  โดยเฉพำะหลักพระธรรมวินัยซ่ึงต้องเข้ำใจลึกซ้ึงกว้ำงขวำง  3) ประพฤติขัดเกลำ  

คือกำรมั่นฝึกฝนอบรมควบคุมตนด้วยหลักไตรสกิขำ  ยินดีในควำมเงียบสงบ  แต่ต้องเป็นกัลยำณ

ธรรมที่ดีต่อสรรพบุคคล  4) มีกัลยำณพจน์  คือมีกำรสื่อสำรที่ดี  รู้จักพูดและรู้จักสนทนำสร้ำง

ศรัทธำและปัญญำ  และ5) มีปัญญำ  คือรอบรู้อย่ำงเข้ำใจผ่ำนกำรจ ำแนกแยกแยะอย่ำงชำญ

ฉลำดเพ่ือแก้ไขปัญหำ  อย่ำงไรกต็ำมกฎระเบียบของวัดที่กระท ำโดยเจ้ำอำวำส   ซ่ึงได้รับกำร

แต่งตั้งให้เป็นผู้มีอ ำนำจสูงสุดภำยในวัด  กล่ำวคือเจ้ำอำวำสเป็นพระสังฆำธิกำรอันดับที่  9  ตำม

กฎมหำเถรสมำคม  เจ้ำอำวำสเป็นผู้มีควำมรับผิดชอบต่อกำรงำนพระศำสนำ  เพรำะต้องท ำ

หน้ำที่เป็นผู้ปกครองวัด  และเป็นผู้แทนวัด  เน่ืองจำกวัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคล  คือบุคคลตำม

กฎหมำย  ดังน้ันเจ้ำอำวำสจึงมีฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนตำมควำมในประมวลกฎหมำยอำญำตำม

มำตรำ  45  กล่ำวว่ำ  “ให้ถือว่ำพระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในกำรปกครองคณะ

สงฆ์และไวยำวัจกร  เป็นเจ้ำพนักงำนตำมควำมในประมวลกฎหมำยอำญำ” (กองแผนงำน  

กรมกำรศำสนำ, 2542: 89) จึงสอดคล้องอย่ำงที่ณดำ  จันทร์สม (2555:  27)  ได้กล่ำวไว้โดย

สรุปถึงโครงสร้ำงคณะสงฆ์และได้กล่ำวว่ำ  “วัด”  ถือเป็นองค์กรระดับล่ำงสุดและเป็นองค์กรหลัก  

ซ่ึงเป็นฐำนรองรับกิจกำรคณะสงฆ์ตำมล ำดับช้ันบังคับบัญชำ  เป็นหน่วยบริหำรด ำเนินกิจกำร

โดยตรงต่อกำรขับเคล่ือนนโยบำยและแผนงำน  โดยให้มีเจ้ำอำวำสเป็นผู้บังคับบัญชำ  รองเจ้ำ

อำวำสและผู้ช่วยเจ้ำอำวำสเป็นผู้ช่วยในกิจกำรทั่วไป  อย่ำงไรกต็ำมวัดภำยใต้กำรก ำกับดูแลโดย

เจ้ำอำวำสน้ัน  ได้รับอนุญำตโดยพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2535 ที่ซ่ึงวิรัช  ถิรพันธุ์เมธี  และทองใบ  ธีรำนัน

ทำงกูร  (2546: 40) ที่ได้บัญญัติหน้ำที่และอ ำนำจของเจ้ำอำวำสใน  มำตรำ 37 และมำตรำ 38 

ดังน้ี 

มำตรำ 37 เจ้ำอำวำสมีหน้ำที่ดังน้ี 

(1)  บ ำรุงรักษำวัด จัดกจิกำรและศำสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
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(2)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ ำนักอำศัยอยู่

ในวัดน้ันปฏบัิติตำมพระธรรมวินัย กฎมหำเถรสมำคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสั่งของมหำเถร

สมำคม 

(3)  เป็นธุระในกำรศึกษำอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ

คฤหัสถ์ 

(4)  ให้ควำมสะดวกตำมสมควรในกำรบ ำเพญ็กุศล   

มำตรำ 38 เจ้ำอำวำสมีอ ำนำจดังน้ี 

(1)  ห้ำมบรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงมิได้รับอนุญำตของเจ้ำอำวำสเข้ำไปอยู่อำศัยใน

วัด 

(2)  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงไม่อยู่ในโอวำทของเจ้ำอำวำสออกไปเสียจำก

วัด 

(3)  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ ำนักอำศัยในวัด ท ำงำนภำยในวัด

หรือให้ท ำทณัฑบ์นหรือให้ขอขมำโทษในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิด ค ำสั่ งเจ้ำ

อำวำสซ่ึงได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหำเถรสมำคม ข้อบังคับระเบียบหรือค ำสั่งของ

มหำเถรสมำคม   

 

2.2  พระราชบญัญติัคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิม่เติมโดย พระราชบญัญติั 

       คณะสงฆ ์(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 

    

พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ฉบับปัจจุบันน้ีได้รับกำรรวบรวมไว้โดยวิรัช  ถิรพันธุ์เมธี  และทองใบ   

ธรีำนันทำงกูร  (2546: 29-43)  โดยมีรำยละเอยีดทั้งหมดดังน้ี     

  พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 และพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2535  ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  ให้ไว้  ณ  วันที่  25  ธันวำคม  พ.ศ. 2505  เป็นปีที่ 17 ใน

รัชกำลปัจจุบัน  และให้ไว้  ณ  วันที่ 25 กุมภำพันธ ์ พ.ศ. 2535  เป็นปีที่  47  ในรัชกำลปัจจุบัน 

 พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ   

  โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยคณะสงฆ์ให้เหมำะสมย่ิงข้ึน  

  จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ  ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

สภำร่ำงรัฐธรรมนูญในฐำนะรัฐสภำ  ดังต่อไปนี้  

  มำตรำ  1  พระรำชบัญญัติน้ีเรียกว่ำ  “พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505” 

  มำตรำ  2  พระรำชบัญญัติน้ี  ให้ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ

นุเบกษำเป็นต้นไป 
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มำตรำ  3  ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พุทธศักรำช  2484 

มำตรำ  4  ภำยในระยะเวลำหน่ึงปี  นับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  บรรดำ

กฎกระทรวง  สังฆำณัติ  กติกำสงฆ์  กฎองค์กำร  พระบัญชำสมเดจ็พระสังฆรำช  ข้อบังคับและ

ระเบียบเกี่ยวกบัคณะสงฆ์ที่ใช้บังคับอยู่ในวันประกำศพระรำชบัญญัติน้ีในรำชกิจจำนุเบกษำให้คง

บังคับใช้ต่อไปเทำ่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระรำชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ีจนกว่ำจะมีกฎกระทรวง  กฎมหำเถร

สมำคม  พระบัญชำสมเดจ็พระสังฆรำชข้อบังคับหรือระเบียบของมหำเถรสมำคมยกเลิก  หรือมี

ควำมอย่ำงเดียวกนั  หรือขัดหรือแย้งกนั  หรือกล่ำวไว้เป็นอย่ำงอื่น 

มำตรำ  5  เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำ  4  บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ซ่ึงก ำหนดไว้ในสังฆำณัติ 

กติกำสงฆ์  กฎองค์กำร  พระบัญชำสมเดจ็พระสังฆรำช ข้อบังคับและระเบียบเกี่ยวกับคณะสงฆ์ 

ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของพระภิกษุต ำแหน่งใดหรือคณะกรรมกำรสงฆ์ใดซ่ึงไม่มีในพระรำชบัญญัติ

น้ีให้มหำเถรสมำคมมีอ ำนำจก ำหนดโดยกฎมหำเถรสมำคมให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของพระภิกษุ

ต ำแหน่งใด  รูปใดหรือหลำยรูปร่วมกนัเป็นคณะตำมที่เหน็สมควรได้ 

มำตรำ  5  ทวิ  ในพระรำชบัญญัติน้ี 

คณะสงฆ์  หมำยควำมว่ำ  บรรดำพระภิกษุที่ได้รับบรรพชำอุปสมบทจำกพระอุปัชฌำย์

ตำมพระรำชบัญญัติน้ี  หรือตำมกฎหมำยที่ใช้บังคับก่อนพระรำชบัญญัติน้ีไม่ว่ำจะปฏบัิติศำสนกิจ

ในหรือนอกรำชอำณำจักร 

คณะสงฆ์อื่น  หมำยควำมว่ำ  บรรดำบรรพชิตจีนนิกำย  หรือ  อนัมนิกำย 

พระรำชำคณะ  หมำยควำมว่ำ  พระภิกษุที่ได้รับแต่งต้ังและสถำปนำให้มีสมณศักด์ิต้ังแต่

สำมัญจนถึงช้ันสมเดจ็พระรำชำคณะ 

สมเดจ็พระรำชำคณะผู้มีอำวุโสสงูสดุโดยสมฌศักด์ิ  หมำยควำมว่ำ  สมเดจ็พระรำชำคณะ

ที่ได้รับสถำปนำก่อนสมเดจ็พระรำชำคณะรูปอื่น  ถ้ำได้รับสถำปนำในวันเดียวกันให้ถือรูปที่ได้รับ

สถำปนำในล ำดับก่อน 

มำตรำ  5  ตรี  พระมหำกษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระรำชอ ำนำจในกำรแต่งตั้งสถำปนำและถอด

ถอนสมณศักด์ิของพระภิกษุในคณะสงฆ์ 

มำตรำ  6  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี  และ

ให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏบัิติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด 1 

สมเด็จพระสงัฆราช 

 

มำตรำ  7  พระมหำกษัตริย์ทรงสถำปนำสมเดจ็พระสงัฆรำชองค์หน่ึง 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมเดจ็พระสังฆรำชว่ำงลง  ให้นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเหน็ชอบของ

มหำเถรสมำคมเสนอนำมสมเดจ็พระรำชำคณะผู้มีอำวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิข้ึนทูลเกล้ำฯ  เพ่ือ

ทรงสถำปนำเป็นสมเดจ็พระสงัฆรำช 

ในกรณีที่สมเดจ็พระรำชำคณะผู้มีอำวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อำจปฏบัิติหน้ำที่ได้  ให้

นำยกรัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของมหำเถรสมำคมเสนอนำมสมเดจ็พระรำชำคณะรูปอื่นผู้มี

อำวุโสโดยสมณศักด์ิรองลงมำตำมล ำดับ  และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ข้ึนทูลเกล้ำฯ  เพ่ือทรง

สถำปนำเป็นสมเดจ็พระสงัฆรำช 

มำตรำ  8  สมเดจ็พระสังฆรำชทรงด ำรงต ำแหน่งสกลมหำสังฆปรินำยก  ทรงบัญชำกำร

คณะสงฆ์  และทรงตรำพระบัญชำสมเดจ็พระสังฆรำชโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำย  พระธรรม

วินัยและกฏมหำเถรสมำคม 

มำตรำ  9  ในกรณีที่สมเดจ็พระสังฆรำชทรงลำออกจำกต ำแหน่งหรือพระมหำกษัตริย์

ทรงพระกรุณำโปรดให้ออกจำกต ำแหน่ง  พระมหำกษัตริย์จะทรงแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษำของ

สมเดจ็พระสงัฆรำชหรือต ำแหน่งอื่นใดตำมพระรำชอธัยำศัยกไ็ด้ 

มำตรำ  10  ในเมื่อไม่มีสมเดจ็พระสังฆรำช  ให้สมเดจ็พระรำชำคณะผู้มีอำวุโสสูงสุด 

โดยสมณศักด์ิเป็นผู้ปฏบัิติหน้ำที่สมเดจ็พระสงัฆรำช 

  ถ้ำสมเด็จพระรำชำคณะผู้มีอำวุโสสูงสุดโดยสมณศักด์ิไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ ได้  ให้

กรรมกำรมหำเถรสมำคมที่เหลืออยู่เลือกสมเดจ็พระรำชำคณะรูปหน่ึงผู้มีอำวุโสโดยสมณศักด์ิ

รองลงมำตำมล ำดับและสำมำรถปฏบัิติหน้ำที่ได้  เป็นผู้ปฏบัิติหน้ำที่สมเดจ็พระสงัฆรำช 

  ในเมื่อสมเดจ็พระสังฆรำชไม่ประทับอยู่ในรำชำอำณำจักร  หรือไม่อำจทรงปฏบัิติหน้ำที่ได้  

สมเดจ็พระสงัฆรำชจะได้ทรงแต่งตั้งให้สมเดจ็พระรำชำคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏบัิติหน้ำที่แทน 

  ในกรณีที่สมเดจ็พระสงัฆรำชมิได้ทรงแต่งต้ังผู้ปฏบัิติหน้ำที่แทนตำมวรรคสำมหรือสมเดจ็

พระรำชำคณะซ่ึงได้แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้ำที่แทนสมเดจ็พระสังฆรำชไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่สมเดจ็

พระสงัฆรำชได้ให้น ำควำมในวรรคหน่ึงและวรรคสองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศนำมสมเดจ็พระรำชำคณะผู้ปฏบัิติหน้ำที่

สมเดจ็พระสงัฆรำชตำมมำตรำนี้ ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

  มำตรำ  11  สมเดจ็พระสงัฆรำชพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

  (1)  มรณภำพ 

  (2)  พ้นจำกควำมเป็นพระภิกษุ 

  (3)  ลำออก 

  (4)  ทรงพระกรุณำโปรดให้ออก 
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หมวด 2 

มหาเถรสมาคม 

 

  มำตรำ 12  มหำเถรสมำคมประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆรำชซ่ึงทรงด ำรงต ำแหน่ง

ประธำนกรรมกำรโดยต ำแหน่ง  สมเด็จพระรำชำคณะทุกรูปเป็นกรรมกำรโดยต ำแหน่งและ

พระรำชำคณะซ่ึงสมเดจ็พระสงัฆรำชทรงแต่งตั้งมีจ ำนวนไม่เกนิสบิสองรูปเป็นกรรมกำร 

  มำตรำ 13  ให้อธิบดีกรมกำรศำสนำเป็นเลขำธิกำรมหำเถรสมำคมโดยต ำแหน่งและให้

กรมกำรศำสนำท ำหน้ำที่ส ำนักเลขำธกิำรมหำเถรสมำคม 

  มำตรำ  14  กรรมกำรมหำเถรสมำคม  ซ่ึงสมเดจ็พระสังฆรำชทรงแต่งตั้งอยู่ในต ำแหน่ง

ครำวละสองปี  และอำจได้รับแต่งตั้งอกีได้ 

  มำตรำ  15  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ  14  กรรมกำรมหำเถร

สมำคมซ่ึงสมเดจ็พระสงัฆรำชทรงแต่งตั้งพ้นจำกต ำแหน่ง  เมื่อ 

  (1)  มรณภำพ 

  (2)  พ้นจำกควำมเป็นพระภิกษุ 

  (3)  ลำออก 

  (4)  สมเดจ็พระสงัฆรำชมีพระบัญชำให้ออก 

  ในกรณีที่กรรมกำรมหำเถรสมำคมพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระ  สมเดจ็พระสังฆรำชอำจ

ทรงแต่งตั้งพระรำชำคณะรูปใดรูปหน่ึงเป็นกรรมกำรแทน 

  กรรมกำรซ่ึงได้รับแต่งตั้งตำมควำมในวรรคก่อนอยู่ในต ำแหน่งตำมวำระของผู้ซ่ึงตนแทน 

  มำตรำ  15  ทวิ  กำรแต่งตั้งกรรมกำรมหำเถรสมำคมตำมมำตรำ  12  และกำรให้

กรรมกำรมหำเถรสมำคมพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ  15  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร

เป็นผู้ลงนำมรับสนองพระบัญชำสมเดจ็พระสงัฆรำช 

มำตรำ  15  ตรี  มหำเถรสมำคมมีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้  

  (1)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงำม 

  (2)  ปกครองและก ำหนดกำรบรรพชำสำมเณร 

  (3)  ควบคุมและส่งเสริมกำรศำสนศึกษำ  กำรศึกษำสงเครำะห์  กำรเผยแผ่  กำร

สำธำรณปูกำร  และกำรสำธำรณสงเครำะห์ของคณะสงฆ์ 

  (4)  รักษำหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศำสนำ 

  (5)  ปฏบัิติหน้ำที่อื่นๆ  ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น 

  เพ่ือกำรน้ีให้มหำเถรสมำคมมีอ ำนำจตรำกฎมหำเถรสมำคม  ออกข้อบังคับ  วำงระเบียบ  

ออกค ำสั่ง  มีมติหรือออกประกำศ  โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมำยและพระธรรมวินัย  ใชับังคับ

ได้และจะมอบให้พระภิกษุรูปใดหรือคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรตำมมำตรำ  19  เป็น

ผู้ใช้อ ำนำจหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงกไ็ด้ 
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  มำตรำ  15  จัตวำ  เพ่ือรักษำหลักธรรมวินัยและเพ่ือควำมเรียบร้อยดีงำมของคณะสงฆ์  

มหำเถรสมำคมจะตรำกฎหมำเถรสมำคม  เพ่ือก ำหนดโทษหรือวิธีลงโทษทำงกำรปกครอง  

ส ำหรับพระภิกษุและสำมเณรที่ประพฤติให้เกิดควำมเสียหำยแก่พระศำสนำและกำรปกครองของ

คณะสงฆ์กไ็ด้ 

  พระภิกษุและสำมเณรที่ได้รับโทษตำมวรรคหน่ึง  ถึงขึ้ นให้สละสมณเพศต้องสึกภำยใน

สำมวันนับแต่วันทรำบค ำสั่งลงโทษ 

  มำตรำ  16  ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรมหำเถรสมำคมไม่อำจมำประชุมหรือไม่อยู่ในที่

ประชุมมหำเถรสมำคม  และมิได้มอบหมำยให้สมเดจ็พระรำชำคณะรูปใดรูปหน่ึงปฏิบัติหน้ำที่

แทน  ให้สมเดจ็พระรำชำคณะผู้มีอำวุโสโดยสมณศักด์ิซ่ึงอยู่ในที่ประชุมเป็นผู้ปฏบัิติหน้ำที่แทน 

  มำตรำ  17  กำรประชุมมหำเถรสมำคมต้องมีกรรมกำรโดยต ำแหน่งและกรรมกำรโดย

กำรแต่งตั้งรวมกนัมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของกรรมกำรทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม 

  ระเบียบกำรประชุมมหำเถรสมำคมให้เป็นไปตำมกฎมหำเถรสมำคม 

  มำตรำ  18  ในกรณีน้ีที่ยังไม่มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรมหำเถรสมำคมแทนต ำแหน่งที่ว่ำง

ตำมมำตรำ  15  วรรคสอง  ให้ถือว่ำมหำเถรสมำคมมีกรรมกำรเทำ่จ ำนวนที่เหลืออยู่ในขณะน้ัน 

  มำตรำ  19  สมเดจ็พระสังฆรำชทรงแต่งตั้งคณะกรรมกำร  หรือคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย

ต่ำงๆ  ตำมมติมหำเถรสมำคม  ประกอบด้วยพระภิกษุหรือบุคคลอื่นจ ำนวนหน่ึง  มีหน้ำที่

พิจำรณำกล่ันกรองเร่ืองที่จะเสนอต่อมหำเถรสมำคมและปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่มหำเถรสมำคม

มอบหมำย  โดยขึ้นตรงต่อมหำเถรสมำคม 

  กำรจัดให้มีคณะกรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ  กำรแต่งตั้งกรรมกำรหรือ

อนุกรรมกำร  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรหรืออนุกรรมกำร  และระเบียบกำรประชุม  ให้

เป็นไปตำมระเบียบมหำเถรสมำคม 

 

หมวด 3 

การปกครองคณะสงฆ ์

 

  มำตรำ  20  คณะสงฆ์ต้องอยู่ภำยใต้กำรปกครองของมหำเถรสมำคม 

  กำรจัดระเบียบกำรปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตำมที่ก  ำหนดในกฎมหำเถรสมำคม 

  มำตรำ  20  ทวิ  เพ่ือประโยชน์แก่กำรปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค  ให้

มีเจ้ำคณะใหญ่ปฏบัิติหน้ำที่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 

  กำรแต่งต้ังและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำคณะใหญ่  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ

วิธกีำรที่ก  ำหนดในกฎมหำเถรสมำคม 

  มำตรำ  21  กำรปกครองคณะสงฆ์ส่วนภมูิภำค  ให้จัดแบ่งเขตปกครอง  ดังน้ี 

  (1)  ภำค 

  (2)  จังหวัด 
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  (3)  อ ำเภอ 

  (4)  ต ำบล 

  จ ำนวนและเขตปกครองดังกล่ำวให้เป็นไปตำมที่ก  ำหนดในกฎมหำเถรสมำคม 

  มำตรำ  22 กำรปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภำค  ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครอง  ตำมช้ัน 

ตำมล ำดับดังต่อไปนี้  

  (1)  เจ้ำคณะภำค 

  (2)  เจ้ำคณะจังหวัด 

  (3)  เจ้ำคณะอ ำเภอ 

  (4)  เจ้ำคณะต ำบล 

  เมื่อมหำเถรสมำคมเหน็สมควรจะจัดให้มีรองเจ้ำคณะภำค   รองเจ้ำคณะจังหวัด  รองเจ้ำ

คณะอ ำเภอ  และรองเจ้ำคณะต ำบล  เป็นผู้ช่วยเจ้ำคณะน้ันๆ  กไ็ด้ 

  มำตรำ 23 กำรแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌำย์  เจ้ำอำวำส  รองเจ้ำอำวำส  ผู้ช่วยเจ้ำ

อำวำส  พระภิกษุอันเกี่ยวกับต ำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ต ำแหน่งอื่นๆ  และไวยำวัจกรให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ก  ำหนดในกฎมหำเถรสมำคม 

 

หมวด 4 

นคิหกรรมและการสละสมณเพศ 

 

  มำตรำ 24 พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมกต่็อเมื่อกระท ำกำรล่วงละเมิดพระธรรมวินัย  

และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุกต้็องเป็นนิคหกรรมตำมพระธรรมวินัย 

  มำตรำ 25 ภำยใต้บังคับมำตรำ  24  มหำเถรสมำคมมีอ ำนำจตรำกฎมหำเถรสมำคม

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติ  เพ่ือให้กำรลงนิคหกรรมเป็นไปโดยถูกต้อ ง  สะดวก  

รวดเร็ว  และเป็นธรรมและให้ถือว่ำเป็นกำรชอบด้วยกฎหมำยที่มหำเถรสมำคมจะก ำหนดในกฎ

มหำเถรสมำคม  ให้มหำเถรสมำคมหรือพระภิกษุผู้ปกครองสงฆ์ต ำแหน่งใดเป็นผู้มีอ ำนำจลง

นิคหกรรมแก่พระภิกษุผู้ล่วงละเมิดพระธรรมวินัยกับทั้งกำรก ำหนดให้กำรวินิจฉัยกำรลง

นิคหกรรมให้เป็นอนัยุติในช้ันใดๆ  น้ันด้วย 

  มำตรำ 26 พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัย  และได้มีค ำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับ

นิคหกรรมให้สกึ  ต้องสกึภำยในย่ีสบิสี่ช่ัวโมงนับแต่เวลำที่ได้ทรำบค ำวินิจฉัยน้ัน 

  มำตรำ 27 เมื่อพระภิกษุรูปใดต้องด้วยกรณีข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้  

(1) ต้องค ำวินิจฉัยตำมมำตรำ  25 ให้รับนิคหกรรมไม่ถึงให้สึกแต่ไม่ยอมรับนิคหกรรมน้ัน 

  (2)  ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอำจิณ 

  (3)  ไม่สงักดัอยู่ในวัดใดวัดหน่ึง 

  (4)  ไม่มีวัดเป็นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
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  ให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศตำมหลักเกณฑ์และวิธกีำรที่ก  ำหนดในกฎมหำเถรสมำคม 

  พระภิกษุผู้ต้องค ำวินิจฉัยให้สละสมณเพศตำมวรรคสอง  ต้องสึกภำยในสำมวันนับแต่

วันที่ได้รับทรำบค ำวินิจฉัยน้ัน 

  มำตรำ  28  พระภิกษุรูปใดต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลำย  ต้องสึก

ภำยในสำมวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สดุ 

  มำตรำ  29  พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหำว่ำกระท ำควำมผิดอำญำ  เมื่อพนักงำน

สอบสวนหรือพนักงำนอยักำรไม่เหน็สมควรให้ปล่อยช่ัวครำว  และเจ้ำอำวำสแห่งวัดที่พระภิกษุรูป

น้ันสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุม  หรือพนักงำนสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้ำอำวำสรับตัวไป

ควบคุมหรือพระภิกษุรูปน้ันมิได้สังกัดในวัดใดวัดหน่ึง  ให้พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจจัด

ด ำเนินกำรให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสยีได้ 

  มำตรำ  30  เมื่อจะต้องจ ำคุก กกัขัง หรือขังพระภิกษุรูปใดตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของ

ศำลให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ปฏบัิติกำรให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำล

มีอ ำนำจด ำเนินกำรให้พระภิกษุรูปน้ันสละสมณเพศเสียได้  และให้รำยงำนให้ศำลทรำบถึงกำร

สละสมณเพศน้ัน 

 

หมวด 5 

วดั 

 

  มำตรำ  31  วัดมีสองอย่ำง 

  (1)  วัดที่ได้รับพระรำชทำนวิสงุคำมสมีำ 

  (2)  ส ำนักสงฆ์ 

  ให้วัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

  เจ้ำอำวำสเป็นผู้แทนของวัดในกจิกำรทั่วไป 

  มำตรำ 32  กำรสร้ำง  กำรตั้ ง  กำรรวม  กำรย้ำย  กำรยุบเลิกวัด  และกำรขอรับ

พระรำชทำนวิสงุคำมสมีำ ให้เป็นไปตำมวิธกีำรที่ก  ำหนดในกฎกระทรวง 

  ในกรณียุบเลิกวัด  ทรัพย์สนิของวัดที่ถูกยุบเลิกให้ตกเป็นศำสนสมบัติกลำง 

  มำตรำ  32  ทวิ  วัดใดเป็นวัดร้ำงที่ไม่มีพระภิกษุอยู่อำศัยในระหว่ำงที่ยังไม่มีกำรยุบเลิก

วัดให้กรมกำรศำสนำมีหน้ำที่ปกครองดูแลรักษำวัดน้ัน  รวมทั้งที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์และทรัพย์สินของ

วัดน้ันด้วย 

  กำรยกวัดร้ำงขึ้ นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จ ำพรรษำ  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่

ก  ำหนดในกฎกระทรวง 

  มำตรำ  33  ที่วัดและที่ซ่ึงข้ึนต่อวัด  มีดังน้ี 
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(1)  ที่วัด  คือที่ซ่ึงต้ังวัดตลอดจนเขตของวัดน้ัน 

  (2)  ที่ธรณีสงฆ์  คือที่ซ่ึงเป็นสมบัติของวัด 

  (3)  ที่กลัปนำ  คือที่ซ่ึงมีผู้อุทศิแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศำสนำ 

  มำตรำ  34  กำรโอนกรรมสทิธิ์ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศำสนสมบัติกลำง  ให้กระท ำได้ก็

แต่โดยพระรำชบัญญัติ  เว้นแต่เป็นกรณีตำมวรรคสอง 

  กำรโอนกรรมสิทธิ์ที่ วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศำสนสมบัติกลำง  ให้แก่ส่วนรำชกำร

รัฐวิสำหกิจ  หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  เมื่อมหำเถรสมำคมไม่ขัดข้องและได้รับค่ำผำติกรรมจำก

ส่วนรำชกำร  รัฐวิสำหกจิหรือหน่วยงำนน้ันแล้ว  ให้กระท ำโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

  ห้ำมมิให้บุคคลใดยกอำยุควำมขึ้ นต่อสู้กับวัดหรือกรมกำรศำสนำ  แล้วแต่กรณีในเร่ือง

ทรัพย์สนิอนัเป็นที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  หรือที่ศำสนสมบัติกลำง 

  มำตรำ  35  ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ์  และที่ศำสนสมบัติกลำง  เป็นทรัพย์สินซ่ึงไม่อยู่ในควำม

รับผิดชอบแห่งกำรบังคับคดี 

  มำตรำ  36  วัดหน่ึงให้มีเจ้ำอำวำสรูปหน่ึง  และถ้ำเป็นกำรสมควรจะให้มีรองเจ้ำอำวำส

หรือผู้ช่วยเจ้ำอำวำสด้วยกไ็ด้ 

  มำตรำ  37  เจ้ำอำวำสมีหน้ำที่ดังน้ี 

  (1)  บ ำรุงรักษำวัด  จัดกจิกำรและศำสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 

(2)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ ำนักอำศัยอยู่ในวัดน้ัน

ปฏบัิติตำมพระธรรมวินัย  กฎมหำเถรสมำคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค ำสั่งของมหำเถรสมำคม 

  (3)  เป็นธุระในกำรศึกษำอบรมและสั่งสอน  พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 

  (4)  ให้ควำมสะดวกตำมสมควรในกำรบ ำเพญ็กุศล 

  มำตรำ  38  เจ้ำอำวำสมีอ ำนำจดังน้ี 

  (1)  ห้ำมบรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงมิได้รับอนุญำตของเจ้ำอำวำสเข้ำไปอยู่อำศัยในวัด 

  (2)  สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซ่ึงไม่อยู่ในโอวำทของเจ้ำอำวำสออกไปเสียจำกวัด 

(3) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีที่อยู่หรือพ ำนักอำศัยในวัดท ำงำนภำยในวัด หรือให้

ท ำทณัฑบ์นหรือให้ขอขมำโทษ  ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดน้ันประพฤติผิดค ำสั่งเจ้ำอำวำส

ซ่ึงได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย  กฎมหำเถรสมำคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค ำสั่งของมหำ

เถรสมำคม 

  มำตรำ  39  ในกรณีที่ไม่มีเจ้ำอำวำสหรือเจ้ำอำวำสไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้  ให้แต่งตั้ง

ผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส  ให้ผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำสมีอ ำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกบัเจ้ำอำวำส 

  กำรแต่งตั้งผู้รักษำกำรแทนเจ้ำอำวำส  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก  ำหนดใน

กฎมหำเถรสมำคม 
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หมวด 6 

ศาสนสมบติั 

 

  มำตรำ  40  ศำสนสมบัติแบ่งออกเป็นสองประเภท 

  (1)  ศำสนสมบัติกลำง  ได้แก่ทรัพย์สนิของพระศำสนำซ่ึงมิใช่ของวัดใดวัดหน่ึง 

  (2)  ศำสนสมบัติของวัด  ได้แก่ทรัพย์สนิของวัดใดวัดหน่ึง 

  กำรดูแลรักษำและจัดกำรศำสนสมบัติกลำง ให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของกรมกำรศำสนำ เพ่ือ

กำรน้ีให้ถือว่ำกรมกำรศำสนำเป็นเจ้ำของศำสนสมบัติกลำงน้ันด้วย 

  กำรดูแลรักษำและจัดกำรศำสนสมบัติของวัด  ให้เป็นไปตำมวิธีกำรที่ก  ำหนดใน

กฎกระทรวง 

  มำตรำ  41  ให้กระทรวงศึกษำธกิำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปีของศำสนสมบัติกลำง ด้วย

ควำมเหน็ชอบของมหำเถรสมำคม  และเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้งบประมำณ

น้ันได้ 

 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

 

  มำตรำ  42  ผู้ใดมิได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌำย์  หรือถูกถอดถอนจำกควำมเป็นพระ

อุปัชฌำย์ตำมมำตรำ  23  แล้ว   กระท ำกำรบรรพชำอุปสมบทแก่บุคคลอื่น  ต้องระวำงโทษจ ำคุก

ไม่เกนิหน่ึงปี 

  มำตรำ  43  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ  15  จัตวำ  วรรคสอง  มำตรำ  26  มำตรำ  27  วรรค

สำมหรือมำตรำ  28  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหน่ึงปี 

  มำตรำ  44  ผู้ใดพ้นจำกควำมเป็นพระภิกษุเพรำะต้องปำรำชิกมำแล้ว ไม่ว่ำจะมีค ำ

วินิจฉัยตำมมำตรำ  25  หรือไม่กต็ำม  แต่มำรับบรรพชำอุปสมบทใหม่โดยกล่ำวควำมเทจ็หรือ

ปิดบังควำมจริงต่อพระอุปัชฌำย์  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหน่ึงปี 

  มำตรำ  44  ทวิ  ผู้ใดหมิ่นประมำท  ดูหมิ่น  หรือแสดงควำมอำฆำตมำดร้ำยสมเด็จ

พระสงัฆรำช  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหน่ึงปีหรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบำท  หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

  มำตรำ  44  ตรี  ผู้ใดใส่ควำมคณะสงฆ์หรือคณะสงฆ์อื่นอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสีย

หรือควำมแตกแยก  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหน่ึงปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท  หรือทั้งจ ำ

ทั้งปรับ 
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หมวด 8 

เบด็เตล็ด 

 

  มำตรำ  45  ให้ถือว่ำพระภิกษุซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในกำรปกครองคณะสงฆ์ 

และไวยำวัจกร  เป็นเจ้ำพนักงำนตำมควำมในประมวลกฎหมำยอำญำ 

  มำตรำ  46  กำรปกครองคณะสงฆ์อื่นให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก  ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 

หมายเหตุ 

1) ตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2535  ได้บัญญัติเพ่ิมเติมอีก 4 

มำตรำ  คือ  มำตรำ  18  มำตรำ 19  มำตรำ  20  และมำตรำ  21  ดังน้ี 

  มำตรำ  18  บรรดำกฎกระทรวง  กฎมหำเถรสมำคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือค ำสั่งของ

มหำเถรสมำคมที่ออกตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่

ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระรำชบัญญัติน้ี 

  มำตรำ  19  วัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคลตำมประมวลแพ่งและพำณิชย์  ให้มีฐำนะเป็นนิติ

บุคคลตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505  ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติน้ี 

มำตรำ 20 ให้พระภิกษุที่ ได้ รับแต่งต้ังและสถำปนำให้มีสมณศักด์ิอยู่ก่อนวันใช้

พระรำชบัญญัติน้ียังมีสมณศักด์ิน้ันต่อไป 

  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมกำรมหำเถรสมำคม  เจ้ำคณะใหญ่  กรรมกำร หรือ

อนุกรรมกำรใดตำมพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 หรือตำมกฎกระทรวง  กฎมหำเถร

สมำคม  ข้อบังคับระเบียบหรือค ำสั่ง  ของมหำเถรสมำคมซ่ึงออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

คณะสงฆ ์ พ.ศ. 2505  ยังคงด ำรงต ำแหน่งหรือปฏบัิติหน้ำที่ต่อไปจนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

หรือจนกว่ำมหำเถรสมำคมจะมีมติเป็นประกำรอื่น 

  มำตรำ  21  ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธกิำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

  2)  ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร 

2.1   จอมพล  สฤษด์ิ  ธนะรัชต์  นำยกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำร

ในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505  

2.2   นำยอำนันท ์ ปันยำรชุน  นำยกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำรใน

กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
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2.3  ทฤษฎีองคก์าร 

 

2.3.1  ความหมายขององคก์าร 

  ก่อนที่จะกล่ำวถึงส่วนอื่นๆ  ขององค์กำร  ควรอย่ำงย่ิงเรำต้องเข้ำใจในค ำนิยำมเบ้ืองต้น

ของค ำว่ำ  “องค์กำร”  เสยีก่อน  โดยมีผู้ให้ค ำนิยำมไว้อย่ำงหลำกหลำยดังน้ี 

 กำรด ำเนินงำนใดที่ประกอบไปด้วยคนหรือกลุ่มคน  ภำยใต้ควำมพึงประสงค์เดียวกันที่

แน่ชัด  โดยยึดวัตถุประสงค์รวมเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่

ก ำหนดไว้  (Robbins, 1990 อ้ำงถึงใน เขมมำรี  รักษ์ชูชีพ,  2553: 1) โดยอำจแสดงออกผ่ำน

กจิกรรมที่ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองแบบมีระบบ  (Max  Weber,  อ้ำงถึงใน  เขมมำรี  รักษ์ชูชีพ,  

2553: 2)  นอกจำกน้ันพจนำนุกรมเมอร์เรียมเวบส์เตอร์ให้นิยำมของ  “Organization”  ไว้ว่ำ

หมำยถึง  กำรกระท ำเพ่ือให้เกดิกำรจัดตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร  ภำยใต้กำรรวมตัวกันเพ่ือพยำยำมท ำ

หน้ำที่อย่ำงเป็นเอกภำพ  มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร  กำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ  

โดยยึดวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง  แล้วด ำเนินกำรตำมระเบียบในกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรม  

มีบุคลำกรในกำรท ำหน้ำที่ ซ่ึงอำจแยกประเภทตำมภำระหน้ำที่  และมีกำรน ำทรัพยำกรอื่นๆ  

มำร่วมในองค์กำร  เพ่ือให้เกิดควำมครอบคลุมในรูปแบบของโครงสร้ำงกำรท ำงำนในระบบ  

(Webster’s  Dictionary,  1983 อ้ำงถึงใน อัมพร ธ ำรงลักษณ์, 2551: 1)  ส ำหรับพจนำนุกรม

กำรบริหำรรัฐกิจได้ให้นิยำมของ  “องค์กำร”  ไว้ว่ำหมำยถึง  คณะบุคคลที่แสวงหำเป้ำหมำยของ

ตนโดยกำรอำศัยกลุ่มเป็นแรงผลัก  ด้วยกำรก ำหนดโครงสร้ำงหน้ำที่กำรท ำงำนให้เอื้ อต่อ

วัตถุประสงค์ของตนและกลุ่ม  (Chandler  and  Plano,  1982  อ้ำงถึงใน  อัมพร  ธ ำรงลักษณ์,  

2551: 1)  ส่วนWeber  อ้ำงถึงใน  สมคิด  บำงโม  (2551: 15)  ให้ควำมหมำยของ  องค์กำร  

ไว้ว่ำหมำยถึง  “หน่วยงำนสงัคมหรือหน่วยงำนซ่ึงมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหน่ึงร่วมมือกันด ำเนินกิจกรรม

ต่ำงๆ  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง”  สอดคล้องกับ Parsons อ้ำงถึงใน สมคิด  บำงโม  

(2551: 15)  กล่ำวว่ำ  “บรรดำระบบประสำนสัมพันธ์ร่วมมือกันท ำงำนทุกชนิดของมนุษย์

จัดเป็น  องคก์าร  ได้ทั้งน้ัน”  ในขณะที่พจนำนุกรม  ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554  

(รำชบัณฑิตยสถำน, 2554: 1364)  ได้ให้ควำมหมำยของ  “องค์กำร”  ไว้ว่ำ  หมำยถึง  ศูนย์

รวมกลุ่มบุคคลหรือกิจกำรที่ประกอบกันข้ึนเป็นหน่วยงำนเดียวกัน  เพ่ือด ำเนินกำรตำม

วัตถุประสงค์ที่ก  ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือในตรำสำรจัดต้ังข้ึนอำจเป็นหน่วยงำนของรัฐ  เช่น  

องค์กำรของรัฐบำล  หน่วยงำนเอกชน  เช่น  บริษัทจ ำกัด  สมำคม  หรือหน่วยงำนระหว่ำง

ประเทศ  เช่น  องค์กำรสหประชำชำติ  ส ำหรับสมคิด  บำงโม  (2551: 16)  เองแล้ว  เขำกล่ำวว่ำ  

องค์กำร  คือ  บุคคลซ่ึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม  เพ่ือร่วมกันท ำกิจกรรมให้ส ำเรจ็ตำมที่ต้ังไว้แต่ต้น  

ทั้งน้ีต้องมีควำมม่ันคงถำวร  มีกำรแบ่งระเบียบ  แบ่งกลุ่ม  และแบ่งอ ำนำจหน้ำที่  ของแต่ละคน

แต่ล่ะฝ่ำยออกอย่ำงชัดเจน  พร้อมทั้งข้อบังคับต่ำงๆ  ที่ต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  แต่อย่ำงไรก็

ตำมองค์กำรน้ันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจำกกำรสังเกตหรือรับรู้อย่ำงปกติ  ก่อตัวข้ึนเพ่ือเป้ำหมำยที่
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แน่นอน  มีโครงสร้ำงที่รอบด้ำน  ภำยใต้กำรรวมบุคคลให้เป็นกลุ่มซ่ึงจะท ำงำนร่วมกัน  พ่ึงพำ

อำศัยซ่ึงกันและกัน  มีกำรประสำนงำนระหว่ำงกันในกำรท ำงำน  มีกำรใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์

ต่ำงๆ  เพ่ือให้เกิดควำมเหน่ียวแน่นในกลุ่ม  โดยอำจส่งออกในรูปแบบของกิจกรรม  เพ่ือให้

บรรลุผลตำมเป้ำหมำยซ่ึงได้ก ำหนดไว้แล้วในอนำคต (Robbins  and  Coulter,  Jones  and  

George,  Jones,  and McShane  อ้ำงถึงใน  อนิวัช  แก้วจ ำนงค์,  2552: 2)  ขณะที่ทพิวรรณ  

หล่อสุวรรณ  (2553: 13)  ได้ให้ควำมหมำยขององค์กำรไว้ว่ำ  บรรดำกำรร่วมกันท ำงำนตั้งแต่

สองคนข้ึนไป  เพ่ือให้เกิดผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้  น่ันแหละคือลักษณะของควำมเป็น

องค์กำร     

 

2.3.2  องคป์ระกอบส าคญัขององคก์าร 

สรุพันธ ์ ฉันทแดนสวุรรณ  (2553: 11-12) ได้จ ำแนกองค์ประกอบที่ส ำคัญในองค์กำร  

ซ่ึงเป็นสิ่งที่ขำดมิได้ต่อกำรด ำรงอยู่ขององค์กำรไว้ 5 ประกำรดังน้ี 

1)   คน  องค์กำรต้องประกอบด้วยคนตั้งแต่  2  คนขึ้ นไป  โดยทั่วไปองค์กำร

มักยึดโยงกับคนส่วนใหญ่ซ่ึงมีควำมเกี่ยวข้องด้วยกำรปฏบัิติงำนร่วมกัน  มีกำรจ ำแนกงำน  แบ่ง

หน้ำที่งำน  เพ่ือมุ่งสู่ควำมส ำเร็จตำมที่ได้ต้ังใจไว้  เม่ือเป็นเช่นน้ีองค์กำรจึงขำดคนที่มีคุณภำพ

มิได้  แต่ในขณะเดียวกนัต้องศึกษำพฤติกรรมของมนุษย์ให้มำกขึ้ น  เพ่ือเรียนรู้และพยำยำมเข้ำใจ

กนัต่อกำรอยู่ร่วมกนั 

2)  เทคนิค  ภำยในองค์กำรต้องมีกำรบริหำรจัดกำร  โดยน ำเอำเทคโนโลยีมำ

ช่วยในกำรวิเครำะห์  อำท ิ ระยะเวลำคืนทุน  กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน  มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ  ดังน้ัน

ผู้บริหำรต้องน ำเอำวิทยำกำรเหล่ำน้ีมำใช้ให้เกิดประโยชน์  ทั้งกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำและลด

ควำมเสี่ยงในอนำคต 

3)  ควำมรู้ (สำรสนเทศ) ภำยใต้กำรปฏบัิติงำนจริง  กำรแก้ไขปัญหำ  ผู้บริหำร

ใช้เพียงแค่เทคนิคด้ำนเดียวไม่เพียงพอ  หำกแต่ต้องมีควำมรู้  ข้อมูล  ข่ำวสำร  เพ่ือให้เกิดควำม

รอบด้ำนต่อกำรประกอบกำรตัดสินใจ  อันจะส่งผลต่ออนำคต  ควำมเจริญมั่นคงหรือทดถอยล้ม

สลำยขององค์กำร 

4)  โครงสร้ำง  ซ่ึงเป็นตัวก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่  สำยบังคับบัญชำ  และควำม

รับผิดชอบ  เพ่ือก ำหนดให้ภำระงำนในแต่ละส่วนขององค์กำร  ด ำเนินไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงรอบ

ด้ำนมีประสทิธภิำพ       

5)  เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์  องค์กำรถูกจัดตั้งขึ้ นตำมควำมมุ่งหมำยของ

มนุษย์ผ่ำนกำรรวมกลุ่มกนั  เพ่ือให้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตน  ดังน้ันเมื่อองค์กำรก่อรูป

ข้ึน  จึงต้องมีสิ่งที่ตนอยำกจะไปสู่ควำมส ำเร็จน้ันอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  และก ำหนดวิธีกำรไปสู่

เป้ำหมำยน้ัน 
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สอดคล้องกับธงชัย  สันติวงษ์  (2538: 1-3)  ซ่ึงได้จัดแบ่งองค์ประกอบขององค์กำร

ออกเป็น  5  ส่วน  ได้แก่ 

1)   มีกำรรู้จักและประสำนงำนกัน  (Consciously  Coordinated)  หมำยถึง  

กำรที่ต้องมีบุคคลรวมทั้งทรัพยำกรอย่ำงครบถ้วนอยู่ด้วยกัน  ซ่ึงเป็นก ำลังขับเคล่ือนกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกันอยู่  ทั้งน้ียังต้องมีกำรแบ่งระดับงำนและหน้ำที่  ให้ปรำกฏเป็นลักษณะควำมเป็นไป

ของกำรบริหำรงำน  ซ่ึงต่ำงเป็นส่วนหน่ึงในกำรขับเคล่ือนบุคคลและทรัพยำกร  เพ่ือควำมอยู่รอด

ขององค์กำร 

2)   มีลักษณะเป็นหน่วยทำงสังคม  (Social  Entity)  หมำยถึง  กำรตั้งเป็น

หน่วยงำนที่รวมเอำปัจเจกบุคคลมำท ำงำนที่เกี่ยวข้องกัน  ทั้งน้ีควำมเกี่ยวข้องดังกล่ำวไม่สำมำรถ

เกิดขึ้ นเองได้  หำกแต่ต้องเป็นผลส ำเร็จในกำรรวมกลุ่มเพ่ือด ำเนินกำรบำงอย่ำงอย่ำงมีระเบียบ  

สมำชิกทั้งหมดที่เข้ำร่วมจะได้รับกำรจัดสรรหน้ำที่  เพ่ือลดปัญหำและขจัดควำมไม่เข้ำใจในหน้ำที่

หรือต่อบุคคล  ซ่ึงจะสำมำรถส่งผลให้องค์กำรบรรลุถึงเป้ำหมำยที่คำดหวังได้ 

3)   มีลักษณะแบ่งแยกเป็นขอบเขตที่เด่นชัด  (Identifiable  Boundeary)  

หมำยถึง  กำรรวมตัวที่มีกำรก ำหนดเคร่ืองหมำยที่ชัดเจนของกลุ่ม  แต่กส็ำมำรถปรับเปล่ียนได้  

ซ่ึงยังคงควำมเป็นส่วนต่ำงๆ  ในระบบงำนในองค์กำรอยู่  และบ่งบอกควำมแตกต่ำงระหว่ำง

สมำชิกในองค์กำรกับบุคคลภำยนอก  ดังน้ันสมำชิกขององค์กำรจึงมีลักษณะเด่นชัด  ภำยใต้

สญัลักษณ์  กฎเกณฑ ์ และระเบียบปฏบัิติ  ซ่ึงต้องมีควำมแปลกแยกจำกองค์กำรอื่น 

4)   กำรมีควำมผูกพันที่ต่อเน่ือง (Continuing Bond) หมำยถึง  ควำมสัมพันธ์

จำกสมำชิกเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรให้องค์กำรคงอยู่ได้  สมำชิกที่มีอยู่เดิมน้ันอำจเปล่ียนแปลงได้  

แต่มิได้ลดน้อยลงหรือลดควำมส ำคัญของสมำชิก  ซ่ึงเป็นสิ่งที่องค์กำรขำดมิได้ที่ต้องอำศัยสมำชิก

กลุ่มหน่ึงเสมอ  หำกแต่ต้องมีกำรสำนสมัพันธร์ะหว่ำงสมำชิกที่เข้ำใหม่เสมอ 

5)   กำรมีเป้ำหมำย  หมำยถึง  องค์กำรทุกอย่ำงทุกประเภทล้วนตั้งขึ้ นเพ่ือ

เป้ำหมำยบำงอย่ำงของบุคคล  หำกแต่ไม่สำมำรถกระท ำให้บรรลุผลได้โดยล ำพัง  ดังน้ันเป้ำหมำย

องค์กำรจึงเป็นเป้ำหมำยรวมของกลุ่มคน  ซ่ึงต้องร่วมมือกันกระท ำให้ส ำเร็จ  โดยอำจมีควำม

ยุ่งยำก  ควำมส ำคัญ  และขอบเขตมำกกว่ำเป้ำหมำยส่วนตัว         

ส่วนอรอนงค์  สวัสด์ิบุรี  (2555: 2-7) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบขององค์กำร  ใน

ลักษณะทั่วไปมักประกอบด้วยส่วนที่เป็นพ้ืนฐำนอยู่ 6 ประกำร  และบำงส่วนอำจมีรำยละเอียด

ย่อยปรำกฏอยู่ดังน้ี 

1)   องค์ประกอบด้ำนโครงสร้ำงและสำยงำนบังคับบัญชำ  (Structural  and  

Times  of  Authority)  ซ่ึงเป็นกำรบ่งบอกถึงภำระหน้ำที่  อ ำนำจหน้ำที่  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

บุคคล  และควำมสมัพันธร์ะหว่ำงหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กำร 

2)   องค์ประกอบด้ำนจุดมุ่งหมำยในกำรจัดตั้งองค์กำร  ซ่ึงองค์กำรที่จัดต้ังข้ึน

แต่ละประเภทน้ัน  มีเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกนัในกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
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(1)  องค์กำรรัฐบำล  อำทิ  กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  และส ำนักงำน

ต่ำงๆ  มีจุดมุ่งหมำยในกำรจัดตั้งกเ็พ่ือให้บริกำรประชำชน  บัญญัติกฎระเบียบ  บังคับ  รักษำ  

ซ่ึงจะก่อให้เกดิควำมผำสกุในชำติ 

(2)   องค์กำรธุรกจิเอกชน  อำท ิ บริษัท  ห้ำงร้ำน  ธนำคำรพำณิชย์ เป็นต้น  

ก่อต้ังข้ึนเป็นองค์กำรเพ่ือแสวงหำก ำไรสูงสุด  ด้วยกำรขำยหรือแลกเปล่ียนสินค้ำ  ทั้งน้ีกเ็ป็นไป

ตำมที่เจตนำแห่งกำรต้ังองค์กำรเพ่ือแสวงก ำไร 

(3)   องค์กำรไม่แสวงหำก ำไร  อำทิ  องค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

เครือข่ำยเดก็  เครือข่ำยชุมชนเมือง  เครือข่ำยสทิธมินุษยชน  เครือข่ำยเอดส ์ เครือข่ำยสตรี  และ

มูลนิธิต่ำงๆ  ก่อตั้ งเพ่ือช่วยเหลือเกื้ อกูลผู้ได้รับควำมเดือดร้อนนำนัปกำร  โดยมิได้หวัง

ผลตอบแทนแต่ประกำรใด 

(4)   องค์กำรรัฐวิสำหกจิ  อำท ิ กำรไฟฟ้ำ  กำรประปำ  กำรรถไฟ  เป็นต้น  

ก่อต้ังข้ึนคำบเกี่ยวระหว่ำงผลประโยชน์ของรัฐกับเอกชน  กล่ำวคือคงให้บริกำรพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ

และจ ำเป็นแก่ประชำชน  แต่ขอแบ่งส่วนก ำไรในส่วนที่พอเหมำะพอควรแก่กำรคงอยู่ขององค์กำร 

(5)   องค์กำรรัฐวิสำหกจิซ่ึงได้ปรับเปล่ียนเป็นบริษัทมหำชน  โดยมีกำรแปร

รูปด้วยกำรให้ประชำชนชำวไทยมีโอกำสได้เป็นเจ้ำขององค์กำร (ธุรกิจ) ร่วมกัน และมีกำร

เปล่ียนแปลงเจตนำรมณ์เดิม  คือ  เป็นองค์กำรไม่แสวงหำก ำไรต่อกำรให้บริกำรประชำชน  ต่อมำ

กลำยเป็นองค์กำรซ่ึงต้องแสวงหำก ำไรในกำรลงทุนนั้น 

3)   องค์ประกอบด้ำนปัจจัยในกำรผลิตและด ำเนินกำร  เป็นต้นว่ำ  บุคลำกร  

เคร่ืองจักร  สถำนที่  และอุปกรณ์ต่ำงๆ  ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหลักในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร 

4)   องค์ประกอบด้ำนกฎระเบียบและข้อบังคับ  ซ่ึงต้องก ำหนดขึ้นเพ่ือให้สมำชิก

ในองค์กำรปฏบัิติตำมระหว่ำงกำรอยู่ร่วมกนัและง่ำยต่อกำรปกครองและบริหำร 

5)   องค์ประกอบด้ำนภำระหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  เม่ือองค์กำรจัดต้ังข้ึนส ำเรจ็แล้ว

ต้องมีกำรแบ่งภำระงำน  โดยยึดควำมรู้ควำมสำมำรถหรือควำมเหมำะสม  พร้อมทั้งระบุอ ำนำจ

หน้ำที่ของแต่ละบุคคลแต่ละต ำแหน่ง  เพ่ือให้ภำระงำนมีควำมชัดเจนเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  จน

สำมำรถเข้ำถึงเป้ำหมำยหลักขององค์กำร 

6)   องค์ประกอบด้ำนกำรเปล่ียนแปลงและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรขององค์กำร  

แม้ว่ำองค์กำรจะได้ก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กำรไว้ล่วงหน้ำแล้วกต็ำม  แต่เมื่อสถำนกำรณ์ใน

ปัจจุบันเปล่ียนไป  จ ำเป็นอย่ำงย่ิงที่องค์กำรต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องต่อสภำพ

เศรษฐกจิ  สงัคม  กำรเมือง  และเทคโนโลยี  ซ่ึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนต่อกำรด ำรงอยู่ขององค์กำร 

นอกจำกน้ันพิชำย  รัตนดิลก ณ ภเูกต็ (2553: 3-9) ยังได้กล่ำวถึงองค์ประกอบพ้ืนฐำน

ขององค์กำร  ด้วยกำรพรรณนำถึงบรรดำควำมเกี่ยวเน่ืองที่ปรำกฏอยู่โดยสภำพต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

โดยปรำศจำกกำลเทศะ ขอบเขตสถำนะ รูปร่ำงขนำด องค์ประกอบดังกล่ำวได้แก่ 1) เป้ำประสงค์ร่วม  

(Common Purpose) 2) กำรประสำนงำนหรือกำรสื่อสำร (Co-ordinate or  Communication)  



30 

และ3)  พลังควำมมุ่งมั่นร่วม  (Willingness  to  Cooperate)  ซ่ึงลักษณะเหล่ำน้ีล้วนต้องมีอยู่

ในองค์กำรต่ำงๆ  อำทิ  องค์กำรรำชกำร  องค์กำรธุรกิจ องค์กำรทำงศำสนำ องค์กำรทำง

กำรเมือง  และองค์กำรสำธำรณะประโยชน์ต่ำงๆ  (Barnard,  1938  อ้ำงถึงใน พิชำย  รัตนดิลก  

ณ  ภเูกต็, 2553: 3)  ทั้งน้ีองค์ประกอบทั้ง 3 ประกำรดังกล่ำวมีรำยละเอียดของควำมแตกต่ำง

ดังน้ี 

1)   เป้ำประสงค์ร่วม  (Common  Purpose)  องค์กำรใช้เป้ำประสงค์เป็นแบบ

ในกำรก ำหนดทิศทำงและสร้ำงแรงจูงใจต่อบุคลำกร  ด้วยเหตุน้ีสมำชิกจึงจะรับรู้ วิธีกำรปฏิบัติ

อย่ำงมีแรงจูงใจ  แต่องค์กำรยังสำมำรถใช้เป้ำประสงค์มำเป็นกรอบในกำรตัดสินใจปฏิบัติงำน  

ตลอดจนสร้ำงเป้ำประสงค์ให้เป็นตัวตนขององค์กำร  เพ่ือแสดงออกด้ำนอุดมกำรณ์และรวบรวม

ผลผลิตต่ำงๆ  ที่กระจัดกระจำยอยู่โดยทั่วไป  เพ่ือช้ีให้เหน็ควำมแตกต่ำงอย่ำงชัดเจน  Daft  

(1998  อ้ำงถึงใน  พิชำย  รัตนดิลก  ณ  ภเูกต็,  2553: 3)  ยังได้กล่ำวถึงเป้ำประสงค์ว่ำ  เป็น

กำรก่อให้เกิดควำมชอบธรรม  สร้ำงทศิทำง  ก ำหนดกำรตัดสินใจ  และกำรคัดเลือกผู้ปฏบัิติงำน

อย่ำเหมำะสม  โดยเป้ำประสงค์ในลักษณะน้ี  มี  2  ประเภท  อนัได้แก่ 

(1) เป้ำประสงค์ที่เป็นทำงกำร  (Official Goals) เป็นกำรก ำหนดวงจ ำกัด

ต่อกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุตำมควำมต้องกำร  ซ่ึงต้องท ำให้ชัดเจนรับรู้โดยทั่วกัน  และมี

ลักษณะบ่งบอกถึงค่ำนิยมและควำมปรำรถนำสงูสดุขององค์กำร 

(2)   เป้ำประสงค์ปฏบัิติกำร  (Operative  Goals)  เป็นกำรก ำหนดวิธีกำร

ปฏบัิติงำนจริง  ซ่ึงสำมำรถเหน็ผลลัพธ์ด้วยกำรวัดผลที่แสดงระดับของควำมก้ำวหน้ำได้  อย่ำงไร

กต็ำมกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ประเภทน้ี  ต้องมีควำมชัดเจนสำมำรถน ำมำประมวลเพ่ือสร้ำงเป็น

เคร่ืองช้ีวัดเป็นที่ยอมรับได้  โดยต้องมีรำยละเอยีดที่บ่งบอกถึงควำมแตกต่ำงในแต่ละส่วน  แต่ทุก

ส่วนต้องเกี่ยวเน่ืองสอดคล้องระหว่ำงกัน  ไม่ว่ำจะเป็นระยะเวลำเข้ำสู่ควำมส ำเร็จ  เป็นที่ยอมรับ

จำกผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำ  ถึงอย่ำงน้ันเป้ำประสงค์ปฏบัิติกำรกแ็บ่งเป็น  5  ลักษณะ

ดังน้ี 

(2.1)   เป้ำประสงค์ที่เป็นผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมขององค์กำร  

ได้แก่  ผลก ำไรโดยรวม  รำยได้สุทธิต่อปี  กำรปันผลหุ้นขององค์กำรภำคธุรกิจ  นอกจำกน้ันกำร

ขยำยตวั  กำรเพ่ิมยอดขำย  กำรเพ่ิมบริกำรล้วนเป็นผลกำรปฏบัิติงำนโดยรวม  ส่วนขององค์กำร

ของรัฐและองค์กำรสำธำรณะประโยชน์  ผลกำรปฏิบัติงำนจะแสดงออกในรูปของควำมพึงพอใจ

ของผู้รับบริกำร  ซ่ึงสำมำรถแสดงค่ำเฉล่ียในแต่ละด้ำนในรูปของตัวเลขร้อยละเป็นส ำคัญ 

(2.2)   เป้ำประสงค์เชิงทรัพยำกร  ได้แก่  กำรก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติ

เพ่ือให้ได้มำซ่ึงผลลัพธ์ในเชิงรูปธรรม  ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณ  บุคลำกร  วัตถุดิบ  หรือในทำง

ตรงกนัข้ำมอำจปรับลดปัจจัยต่ำงๆ  ข้ำงต้นนั้น 

(2.3)   เป้ำประสงค์กำรพัฒนำบุคลำกร  ได้แก่  มำตรกำรในกำรดูแล

สมำชิกในองค์กำรด้วยกลยุทธ์ต่ำงๆ  อำทิ  กำรสร้ำงควำมปลอดภัย  กำรจัดอบรม  กำรเล่ือน
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ต ำแหน่งอย่ำงชอบธรรม  ควำมเจริญก้ำวหน้ำของบุคลำกรทั้งระดับผู้น ำและผู้ปฏิบัติกำร  โดยมี

กลวิธีหลำยอย่ำง  อำท ิ กำรฝึกอบรม  สัมมนำนอกสถำนที่  ศึกษำดูงำน  และส่งเสริมควำมคิด

สร้ำงสรรค์  ประเดน็เหล่ำนี้ ล้วนส่งเสริมบุคลำกรที่มีคุณภำพต่อหน่วยงำน 

(2.4)   เป้ำประสงค์เชิงนวัตกรรม  ได้แก่  ควำมต้องกำรประดิษฐ์  

สรรค์สร้ำง  น ำเสนอวิธกีำรท ำงำนแบบใหม่ๆ  ตลอดจนวิธกีำรแก้ไขปัญหำเดิมที่องค์กำรประสบอยู่ 

(2.5)   เป้ำประสงค์เ ชิงประสิทธิภำพ ได้แก่  กลวิธีที่ ให้องค์กำร

ด ำเนินกำรอย่ำงมีประสทิธภิำพ  อำท ิ ลดต้นทุน  ผลผลิตที่ได้จำกบุคลำกร  เป็นต้น                

2)   กำรประสำนงำนหรือกำรสื่อสำร  (Co-ordinate  or  Communication)  

เป็นที่ทรำบโดยทั่วกนัว่ำ  องค์กำรต้องประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ  ทั้งกำรจัดกิจกรรม  ควำมซับซ้อน  

ลักษณะของผู้น ำ  ทศันคติผู้ปฏบัิติกำร  ล้วนน ำมำซ่ึงควำมสับสนวุ่นวำยในกำรท ำงำน  ซ่ึงจ ำเป็น

อย่ำงย่ิงที่ต้องมีกำรสื่อสำรที่ดีระหว่ำงกนั  เพรำะกำรสื่อสำรเป็นวิธเีดียวที่ช่วยประสำนทุกหน่วยให้

เข้ำใจระบบงำน  ด่ังที่  BintzBerg  (1983, 1989  อ้ำงถึงใน พิชำย รัตนดิลก ณ ภูเกต็,  

2553: 5) ได้แบ่งกำรประสำนงำนภำยในองค์กำรออกเป็น 6 ประเภทดังน้ี 

(1)   กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ปฏบัิติ  (Mutual  Adjustment)  กล่ำวคือ

เป็นกำรติดต่อสื่อกันอย่ำงเรียบง่ำยไม่ซับซ้อน  โดยทั่วไปมักปรำกฏในลักษณะงำนที่มีกำรท ำงำน

ในฐำนะเดียวกนั  และผู้ปฏบัิติงำนสำมำรถควบคุมและดูแลได้  อำท ิ กลุ่มชำวบ้ำน  สมำชิกธุรกิจ

ขนำดย่อม  พนักงำนท ำควำมสะอำด   เป็นต้น 

(2)   กำรประสำนงำนโดยใช้กำรสั่งกำร  (Direct  Supervision)  เป็นกำร

ติดต่อประสำนงำนที่บุคคลหน่ึงต้องรับผิดชอบควำมคืบหน้ำของงำนอีกบุคคลหน่ึง  ด้วยกำรสั่ง

กำร  ก ำหนดหน้ำที่  ติดตำมกำรปฏิบัติงำน  อำทิ  ผู้จัดกำรกับหัวหน้ำฝ่ำย  หัวหน้ำฝ่ำยกับกำร

รับผิดชอบงำน  โดยค ำสั่งทุกอย่ำงทุกขั้นตอนล้วนจะได้รับกำรติดตำมผลกำรปฏบัิติ 

(3)   กำรประสำนงำนโดยใช้มำตรฐำนของกระบวนกำรปฏิบัติงำน  

(Standardization  of  Work  Process)  กำรประสำนงำนประเภทน้ีต้องเป็นระบบงำนที่มี

มำตรฐำนเดียวกัน  งำนจึงคงรูปแบบเฉพำะและมีแบบแผนปฏิบัติซ่ึงต่ำงฝ่ำยต่ำงรับรู้  เช่น  

โรงงำนผลิตรถยนต์  โรงงำนผลิตเสื้ อผ้ำ  โรงงำนผลิตของเล่นเดก็  ทั้งน้ีลักษณะงำนดังกล่ำว

ผู้รับผิดชอบได้ถูกออกแบบและก ำหนดไว้แล้วว่ำ  ต้องท ำอะไร  ที่ไหน  อย่ำงไร  ใครท ำ

ด ำเนินกำรต่อจนกระทั่งกระบวนกำรสดุท้ำยจึงออกมำในรูปของผลผลิต 

(4)   กำรประสำนงำนโดยใช้มำตรฐำนของผลผลิต  (Standardization  of  

Outputs)  ได้แก่  กำรที่องค์กำรก ำหนดควำมต้องกำรให้ผู้ปฏบัิติงำนด ำเนินกำร  โดยมิได้จงเจำะ

ถึงระเบียบกำรปฏบัิติที่ให้บรรลุผลส ำเรจ็  เพียงแต่คำดหวังต่อผลลัพธต์ำมที่ได้ต้ังเป้ำหมำยน้ัน 

(5)   กำรประสำนงำนโดยใช้มำตรฐำนของทักษะและควำมรู้  (Standar-

dization  of  Skill  and  Knowledge)  ส ำหรับกำรประสำนงำนประเภทน้ีเป็นกำรรับรู้งำนโดย

สัญชำตญำณกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์   และต้องมีพ้ืนฐำนองค์ควำมรู้ในกำรสื่อสำรน้ันเป็น

อย่ำงด ี
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(6)   กำรประสำนงำนโดยใช้มำตรฐำนของปทฏัฐำน  (Standardization  of  

Norms)  กล่ำวคือองค์กำรเมื่อด ำเนินกิจกรรมได้ช่ัวระยะหน่ึงแล้ว  ควำมสม ่ำเสมอจะเกิดขึ้นกับ

องค์กำรน้ัน  จนกลำยสภำพเป็นค่ำนิยมเชิงวัฒนธรรม  ซ่ึงสมำชิกทุกคนสำมำรถรับรู้ได้และยินดี

ปฏิบัติร่วมกัน  ปทฏัฐำนในองค์กำรน้ันได้แก่  ระบบควำมดีควำมชอบ  ระบบกำรหมุนเวียนขึ้ น

ต ำแหน่ง  หรือแม้กระทั่งรับรู้ล่วงหน้ำว่ำใครจะได้รับต ำแหน่ง  ปรับเปล่ียนงำนในปีถัดไป      

3)   พลังควำมมุ่งมั่นร่วม  (Willingness  to  Cooperate)  องค์กำรจะด ำรงอยู่

ได้ต้องมีกำรขับเคล่ือนอยู่ตลอด  ควำมมุ่งมั่นของสมำชิกทุกคนทุกกลุ่มทุกแผนก  เป็นพลังอย่ำง

ย่ิงต่อกำรขับเคล่ือนองค์กำรไปสู่ควำมส ำเรจ็  จำกผลกำรปฏบัิติงำนไปสู่ควำมส ำเรจ็ดังกล่ำว  พลัง

แห่งควำมมุ่งมั่นร่วม  จึงเป็นเสมือนกำรละวำงควำมเป็นเอกเทศของปัจเจกบุคคล  เพ่ือมุ่งหน้ำต่อ

งำนที่รับผิดชอบร่วมกัน  ภำยใต้เจตนำรมณ์ขององค์กำรที่ต้องกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรคงอยู่น้ัน  

อย่ำงไรกต็ำมปัจจัยที่ท  ำให้เกิดควำมมุ่งมั่นร่วมมี 3 ประกำร  คือ  (1) ภำวะผู้น ำ ผู้บริหำรทุก

ระดับต้องใช้เทคนิคอย่ำงมำกและหลำกหลำยในกำรโน้มน้ำวจูงใจสมำชิก  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี

และควำมผูกพันที่เหน่ียวแน่นของสมำชิก  ทั้งน้ีผู้น ำต้องม่ันส่งเสริมควำมรู้ของสมำชิก  ใน

ขณะเดียวกันมวลสมำชิกต้องด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพอย่ำงสูงสุด  (2) วัฒนธรรมองค์กำร  

ซ่ึงเป็นค่ำนิยมภำพรวมที่สมำชิกยอมรับ  ให้ควำมส ำคัญ  และถือปฏิบัติ  คร้ันสมำชิกทั้งหมดยืด

ถือวัฒนธรรมร่วมกัน  องค์กำรนับวันจะประสบแต่ควำมมั่นคงและเข้มแขง็  และ(3) ควำมพึง

พอใจของผู้ปฏบัิติ  ควำมมุ่งมั่นของผู้ปฏบัิติงำนจะมำกหรือน้อยน้ัน  ควำมพึงพอใจเป็นเง่ือนไข

หลักของผู้ปฏบัิติงำน  หำกมีควำมยินดีในบทบำทหน้ำที่ควำมมุ่งมั่นและภำระงำนกข็ับเคล่ือนอย่ำงมี

ดุลยภำพ  แต่ถ้ำหมดควำมพึงพอใจกำรทุ่มเทต่องำนย่อมลดต ่ำลง (Barnard, 1938  อ้ำงถึงใน 

พิชำย  รัตนดิลก ณ ภเูกต็, 2553: 8-9)                 

     

2.3.3  โครงสรา้งองคก์าร 

ส ำหรับโครงสร้ำงองค์กำรน้ีอัมพร  ธ ำรงลักษณ์ (2551: 7) และธงชัย  สันติวงษ์ (2538: 

3-4)  กล่ำวไว้อย่ำงสอดคล้องกันว่ำ  โครงสร้ำงองค์กำรแสดงถึงส่วนต่ำงๆ  ของกำรท ำหน้ำที่

ของสมำชิก  อ ำนำจหน้ำที่  ควำมเสียสละรับผิดชอบ  กำรประสำนงำน  กำรรำยงำน  ตลอดจน

กำรควบคุม  ในขณะเดียวกนัโครงสร้ำงองค์กำรจ ำแนกออกเป็น 3 ประเภท  ดังน้ี   

1) ควำมซับซ้อนทำงโครงสร้ำง  (Complexity)  ซ่ึงได้แก่ควำมหลำกหลำยและ

กำรแบ่งส่วนกันในระบบงำนที่ด ำเนินกำรอยู่ในองค์กำร  รวมไปถึงกำรแบ่งแยกภำระงำนตำม

ลักษณะควำมสำมำรถ ภำยใต้ผู้บังคับบัญชำที่ เป็นอิสระต่อกันแต่ยังยึดในผู้บริหำรสูงสุด  

นอกจำกน้ียังกระจำยรูปแบบหน่วยงำนขององค์กำร ไปตำมสภำพพ้ืนที่ที่เอื้ออ ำนวยต่อควำมส ำเร็จ

ขององค์กำร 

2) ควำมมีระเบียบกฎเกณฑ ์(Formalization) ซ่ึงได้แก่ขนำดขององค์กำรที่เป็น

ตัวก ำหนดกฎเกณฑ์ต่อกำรวำงกฎระเบียบและแบบแผนต่ำงๆ  ที่เอื้ อต่อกำรควบคุมพฤติกรรม

สมำชิกในองค์กำร  ให้เป็นไปตำมข้อปฏบัิติเดียวกนัด่ังที่ได้ก ำหนดไว้ 
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3)  กำรรวมศูนย์อ ำนำจ  (Centralization)  ซ่ึงได้แก่กำรตัดสินใจในเร่ืองใดๆ  

ล้วนรวบรวมไว้ที่ศูนย์กลำง  ทั้งน้ีอำจส่งต่อปัญหำน้ันไปสู่ผู้บริหำรในระดับสูงขึ้ นไป  เป็นองค์ผู้

พิจำรณำควำมเหมำะสมและด ำเนินกำรตัดสนิ 

สอดคล้องกบัเขมมำรี  รักษ์ชูชีพ  (2553: 3-4) ซ่ึงได้กล่ำวถึงโครงสร้ำงขององค์กำรไว้ว่ำ  

โดยสรุปแล้วโครงสร้ำงที่ปรำกฏทั่วไปจัดออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 

1)  ควำมซับซ้อน  (Complexity)  ควำมซับซ้อนดังกล่ำวรวมทั้งควำมเช่ียวชำญ

ของลักษณะงำนและกำรจัดสรรงำน  ล ำดับช้ันในองค์กำรน้ีได้แก่  ผู้บริหำรระดับสูง  ผู้จัดกำร

ระดับกลำง  และผู้ปฏบัิติงำน   

2)  ควำมเป็นทำงกำร  (Formalization)  ซ่ึงได้แก่กฎ  ระเบียบ  และวิธีปฏบัิติ

อนัมีมำตรฐำนในระดับเดียวกนั  เพ่ือใช้บังคับ  ควบคุม  และปกครองสมำชิกทุกระดับในองค์กำร  

องค์กำรแบบบริษัทขนำดเลก็อำจมีกฎระเบียบไม่มำกนัก  ในขณะที่บริษัทขนำดใหญ่จะมีควำม

ซับซ้อนในกฏเกณฑเ์พ่ิมข้ึน 

3)  ศูนย์รวมของอ ำนำจ  (Centralization)  กล่ำวคืออ ำนำจในกำรตัดสินใจเป็น

ของส่วนกลำง  ปัญหำต่ำงๆ  ที่เกิดข้ึนจะถูกป้อนเข้ำสู่อ  ำนำจกลำง  ซ่ึงมีผู้บริหำรสูงสุดก ำกับดูแล

อยู่และพิจำรณำคัดเลือกแก้ไขปัญหำ  แต่ยังมีในบำงองค์กำรซ่ึงใช้กำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่ระดับ

ล่ำง  ปัญหำที่เกดิข้ึนน้ันสมำชิกระดับล่ำงรับรู้เป็นอย่ำงดี  จึงเปิดโอกำสให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ตัดสนิใจแก้ไขปัญหำภำยในองค์กำร   

 

2.3.4  ลกัษณะขององคก์าร 

 อนิวัช  แก้วจ ำนงค์  (2552: 4-5) ให้ทศันะต่อองค์กำรไว้ว่ำ  เม่ือบุคคลในสังคมมีควำม

ต้องกำรอย่ำงไม่มีที่สิ้ นสุด  หำกแต่ควำมต้องกำรเหล่ำน้ันกลับมำกข้ึนและหลำกหลำย  เป็นเหตุ

ให้เกิดองค์กำรใหม่ๆ  อยู่เสมอ  ทั้งน้ีพบว่ำองค์กำรที่มีอยู่และก ำลังจะก่อเกิดจัดอยู่ใน  3  

ลักษณะดังน้ี 

1)  องค์กำรทำงกำรเมือง  (Politics  Organization)  เป็นองค์กำรที่ก่อตัวข้ึน

โดยมีเจตจ ำนงค์เพ่ือพัฒนำประเทศให้มีควำมเจริญในทุกด้ำนเท่ำที่พลเมืองปรำรถนำ  แต่ควำม

ต้องกำรน้ันกลับมีควำมหลำกหลำยตำมควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคล  ดังน้ัน

องค์กำรทำงกำรเมืองจึงต้องปกป้อง  คุ้มครอง  และเปิดช่องทำง  ต่อควำมต้องกำรที่หลำกหลำย

เหล่ำนั้น  ซ่ึงอำจเกดิขึ้นในรูปของกฎ  ระเบียบ  นโยบำย  เป็นต้น  องค์กำรทำงกำรเมืองดังกล่ำว

เป็นต้นว่ำ  พรรคกำรเมือง  หน่วยงำนภำครัฐ  หน่วยงำนอสิระที่จัดต้ังโดยรัฐ 

2)  องค์กำรทำงสังคม  (Social  Organization)  เป็นองค์กำรที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือ

ตอบสนองกลุ่มคนหรือชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่ำงผำสุก  และร่วมพัฒนำสภำพสังคมให้

เจริญก้ำวหน้ำในทุกๆ  ด้ำน  กล่ำวได้ว่ำองค์กำรทำงสังคมในปัจจุบันใกล้ชิดและกลมกลืนกับกำร

ด ำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่ำงมำก  บ้ำงเป็นองค์กำรที่ไม่แสวงหำผลก ำไรเช่นเดียวกัน  อำท ิ 
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องค์กำรค้ำคุรุสภำ  องค์กำรอำหำรและยำ องค์กำรพิทกัษ์รักษำสิ่งแวดล้อม  และสมำคมคนพิกำร  

เป็นต้น 

3)  องค์กำรทำงเศรษฐกิจ  (Economic  Organization)  เป็นองค์กำรที่จัดต้ัง

ข้ึนเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องของผู้บริโภคที่มีควำมพึงประสงค์ต่อสินค้ำที่แตกต่ำงกัน  องค์กำร

ทำงเศรษฐกิจตำมที่กล่ำวน้ีมีทั้งของภำครัฐและเอกชน  ได้แก่  ธนำคำร  โรงเรียนนำนำชำติ  

โรงพยำบำล  กำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  และบริษัทหลักทรัพย์  เป็นต้น  

ส ำหรับสมคิด  บำงโม  (2551: 16-17)  กลับวิเครำะห์ว่ำองค์กำรมีหลำยแง่มุมตำม

ลักษณะที่เป็นอยู่  ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกควำมเป็นองค์กำรได้ 5 แบบดังน้ี 

1)  องค์กำรเป็นโครงสร้ำงของควำมสัมพันธ์  วิธีคิดน้ีพยำยำมมององค์กำรเป็น

หน่วยย่อยซ่ึงมีควำมสัมพันธ์กัน  ทั้งยังต้องก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละฝ่ำยในหน่วยงำนย่อย

น้ัน 

2)  องค์กำรเป็นกลุ่มของบุคคล  วิธีคิดน้ีมององค์กำรว่ำเกิดจำกกำรรวมตัวกัน

ของบุคคลข้ึนเป็นกลุ่ม  โดยมีเป้ำหมำยในกำรที่จะด ำเนินกำรบำงอย่ำงร่วมกัน  เพ่ือตอบสนองต่อ

ควำมต้องกำรของตนเป็นหลัก 

3)  องค์กำรเป็นส่วนหน่ึงของกำรจัดกำร  วิธีคิดน้ีมององค์กำรว่ำเป็นส่วนหน่ึง

ของผู้บริหำรในกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ในองค์กำรให้คุ้มค่ำที่สุด   

4)  องค์กำรเป็นกระบวนกำร  วิธีคิดน้ีมององค์กำรว่ำเป็นกำรขับเคล่ือนภำระ

งำนซ่ึงมีควำมใกล้เคียงกนัเข้ำอยู่ด้วยกนั  จัดสรรหน้ำที่ตำมแต่ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล  แต่

เป็นกำรร่วมมือกนัในกำรที่จะบรรลุผลส ำเรจ็ 

5)  องค์กำรเป็นระบบอย่ำงหน่ึง  วิธีคิดน้ีมององค์กำรว่ำเป็นระบบเปิด  ซ่ึงมัก

ประกอบและโยงใยกับระบบย่อยอื่นๆ  โดยมีปัจจัยน ำเข้ำ  (Input)  กระบวนกำร  (Process)  

ผลผลิต  (Output)  ข้อมูลย้อยกลับ  (Feed-Back)  และสิ่งแวดล้อม  (Environment) 

นอกจำกน้ันพยอม  วงศ์สำรศรี  (2548: 6-9)  ยังได้กล่ำวถึงลักษณะขององค์กำรไว้

อย่ำงน่ำสนใจ  โดยได้จ ำแนกออกเป็น  5  ลักษณะดังน้ี 

1) ลักษณะที่ 1 องค์กำร คือ กลุ่มของบุคคล (Organization as a Group of  

People)  องค์กำรในลักษณะน้ีเป็นที่รวมของบุคคลที่มีเป้ำหมำยร่วมกัน  อันมีพ้ืนฐำนควำมเช่ือ

ที่ ว่ำ  ตนเพียงล ำพังมิสำมำรถจะสรรสร้ำงสิ่งต่ำงๆ  เพ่ือสนองตนได้  เน่ืองจำกขำดพลัง  

ควำมสำมำรถ  เวลำ  และศักยภำพ  อันเป็นส่วนส ำคัญในกำรปฏบัิติภำรกิจให้ลุล่วง  ด้วยเหตุผล

ดังกล่ำวองค์กำรจึงต้องมีกำรรวบรวมควำมสำมำรถของปัจเจกบุคคล  แล้วจึงด ำเนินกำรเพ่ือบรรลุ

เป้ำหมำยน้ัน 

2) ลักษณะที่ 2 องค์กำร คือ โครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Organization as a 

Structure of  Relationship)  เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจในกรอบควำมรับผิดชอบระหว่ำงหน่วยงำน

ต่ำงๆ  ซ่ึงเกิดจำกกำรที่องค์กำรเป็นหน่วยงำนมีควำมเคล่ือนไหว  เปล่ียนแปลง  และปรับตัวอยู่
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เสมอ  เน่ืองจำกประกอบด้วยปัจเจกชน  วิธีกำรด ำเนินกำร  วัตถุประสงค์  และควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล  เพรำะส่วนเหล่ำนี้ จะน ำองค์กำรไปสู่ควำมส ำเรจ็ 

3) ลักษณะที่ 3 องค์กำร  คือ  ส่วนหน่ึงของกำรจัดกำร (Organization  as  a  

Function  of  Management)  โดยมององค์กำรว่ำเป็นรูปแบบหน่ึงของกำรจัดกำร  เพรำะมีกำร

แบ่งงำนตำมควำมสำมำรถ  ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่  และขอบเขตควำมรับผิดชอบ  ซ่ึงพฤติกรรม

เหล่ำน้ีเป็นกำรจัดกำรเพ่ือก่อให้เกิดทีมงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อสิ่งที่

คำดหมำย 

4) ลักษณะที่ 4 องค์กำร  คือ กระบวนกำร (Organization  as  a  Process)  

กำรมององค์กำรในลักษณะกระบวนกำรน้ี  สืบเน่ืองมำจำกกำรรับรู้ล ำดับกำรท ำงำนของภำรกิจ

ก่อนและหลัง  เพรำะกำรท ำงำนอย่ำงมีล ำดับน้ันจะสร้ำงควำมต่อเน่ือง  ควำมรวดเร็ว  ถูกต้อง  

และประหยัด  ดังน้ันกระบวนกำรขององค์กำรจึงต้องประกอบด้วยควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำนอยู่  4  

อย่ำงดังน้ี 

(1)  กำรก ำหนดเป้ำหมำย  (Determination  of  Objectives)  องค์กำร

ต้องมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเป็นขั้นแรกในกำรก่อตัว  เพ่ือก ำหนดทศิทำง  และบ่งบอกลักษณะของ

งำนจะด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเรจ็ร่วมกนั 

(2)   กำรแบ่งงำน  (Division  of  Activities)  โดยพ้ืนฐำนแล้วกลุ่มคน

มักประกอบด้วยบุคคลที่มีควำมสำมำรถที่ต่ำงกัน  เพรำะเหตุน้ันกำรแบ่งงำนตำมควำมสำมำรถ

และควำมถนัด  จึงเป็นกระบวนกำรเลือกสรรอย่ำงถูกต้องชอบธรรมมีเหตุผล  แต่ทั้งน้ีควร

ค ำนึงถึงควำมซ ำ้ซ้อนของงำน 

(3)   กำรจัดบุคคลเข้ำท ำงำน  (Fitting  Individuals  Into  Activities)  

เป็นกำรจัดบุคคลที่มีควำมเหมำะสมกับงำนส่วนน้ันๆ  พร้อมทั้งก ำหนดควำมรับผิดชอบของแต่

ละบุคคลต่อแต่ละส่วนงำน 

(4)   กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์  (Developing  Relationships)  ทุกองค์กำร

ล้วนมีโครงสร้ำงอย่ำงมีล ำดับข้ัน  เพ่ือก ำหนดหน้ำที่และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับผู้

ปฏิบัติกำร  แต่ทั้งน้ีย่อมต้องมีควำมสัมพันธ์ของสำยงำน  ซ่ึงเป็นกำรเอื้ ออ ำนวยระหว่ำงกำร

ปฏบัิติกำรในองค์กำร  และที่ส ำคัญสมำชิกในองค์กำรจ ำเป็นอย่ำงย่ิงต้องมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงกัน

ของผู้บังคับบัญชำกบัผู้ปฏบัิติกำร       

5) ลักษณะที่ 5 องค์กำร คือ ระบบอย่ำงหน่ึง (Organization  as  a  System)  

กล่ำวคือตัวแปรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวพันธ์ซ่ึงกันและกันในองค์กำรอย่ำงเป็นระบบ  ย่อมแสดงให้เหน็ว่ำ

ในองค์กำรมี  “ระบบ”  ปรำกฏอยู่โดยปริยำย  ระบบดังกล่ำวได้แก่  ปัจเจกบุคคล  รูปแบบ

องค์กำร  โครงสร้ำงทำงฐำนะ  บทบำทหน้ำที่  สภำพแวดล้อม  ซ่ึงสิ่งเหล่ำน้ีล้วนกระจำยกันอย่ำง

เช่ือมโยงในองค์กำร  และส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องต่อกำรปฏิบัติงำน  กำรด ำรงอยู่  

กำรขับเคล่ือน  และกำรเปล่ียนแปลงองค์กำร 
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2.3.5  ประเภทขององคก์าร 

อนิวัช  แก้วจ ำนงค์  (2552: 8-9) ได้กล่ำวถึงประเภทขององค์กำรตำมหลักวิชำกำร

ออกเป็น  2  ประเภท ดังน้ี 

1)  จ ำแนกตำมกำรจัดโครงสร้ำงภำยในองค์กำร  (Deliberate  Structure)  

เป็นลักษณะขององค์กำรที่เป็นทำงกำรและองค์กำรที่ไม่เป็นทำงกำร  โดยมีรำยละเอียดในควำม

แตกต่ำงดังน้ี 

(1)  องค์กำรที่เป็นทำงกำร  (Formal  Organization)  เป็นองค์กำรที่

จัดตั้งขึ้นอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย  มีกำรก ำหนดระเบียบแบบแผน  ตลอดจนกำรวำงกฎเกณฑ์

และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบแน่นอนชัดเจนซ่ึงสำมำรถควบคุมและตรวจสอบได้  

พร้อมกนัน้ันยังต้องมีกำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบังคับบัญชำตำมสำยงำน  ซ่ึงระเบียบและ

กระบวนกำรทั้งหมดน้ันต้องปรำกฏในแผนภมูิองค์กำร  (Organization  Chart) 

(2)   องค์กำรที่ไม่เป็นทำงกำร  (Informal  Organization)  เป็นองค์กำรที่

ไม่มีรูปแบบอย่ำงแน่นอนชัดเจนเป็นที่ รับรู้โดยทั่วกันได้  มักถูกจัดต้ังข้ึนมำเพ่ือกระชับ

ควำมสมัพันธช่์วงสั้นๆ  ของบุคคล  ที่อยู่ร่วมกันเสมือนหน่ึงว่ำเป็นองค์กำรอย่ำงเป็นทำงกำร  จึง

ไม่มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงหน้ำที่  ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  ไม่มีสำยกำรบังคับบัญชำด้วย  

แต่ด ำเนินกจิกรรมไปตำมควำมพึงพอใจของเหล่ำสมำชิกเท่ำน้ัน  ขณะเดียวกันควำมเป็นองค์กำร

กพ็ร้อมที่จะสลำยตัวได้ทุกเม่ือ  ทั้งที่เป็นแบบช่ัวครำวหรือถำวรกเ็ป็นได้ 

2)  จ ำแนกตำมจุดมุ่งหมำยในกำรจัดตั้งองค์กำร  (Objectives  Organization)  

โดยกำรมุ่งบรรลุถึงจุดมุ่งหมำยขององค์กำรในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงดังน้ี 

(1) เพ่ือประโยชน์ของสมำชิกในองค์กำร (Mutual-Benefits Objectives)  

กล่ำวคือสมำชิกในองค์กำรที่ปฏบัิติงำนตำมหน้ำที่  ต้องได้รับประโยชน์ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  

อำท ิ ค่ำจ้ำง  เงินเดือน  ช่ือเสยีง  เกยีรติยศ  เป็นต้น   

(2) เพ่ือประโยชน์ขององค์กำรธุรกิจเอง  (Business  Organization)  

โดยเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในทำงธุรกจิเทำ่นั้น  กำรรวมกลุ่มเพ่ือเข้ำสู่ควำมเป็นองค์กำรของสมำชิก  

จึงกระท ำด้วยควำมหวังผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  เป็นส ำคัญ  ซ่ึงอำจได้รับใน

รูปแบบของเงินปันผลหรือสวัสดิกำรที่น่ำพอใจกเ็ป็นได้  องค์กำรเหล่ำน้ีได้แก่  ห้ำงร้ำน  ห้ำง

หุ้นส่วน  บริษัทจ ำกดั  และบริษัทจ ำกดั  (มหำชน) 

(3)  เพ่ือเป็นองค์กำรสำธำรณะ  (Public  Organization)  เป็นองค์กำรที่

จัดตั้งขึ้ นเพ่ือสร้ำงคุณประโยชน์แก่ส่วนร่วม  ทั้งในระดับสังคมและประเทศชำติ  กำรจัดตั้ง

องค์กำรเหล่ำน้ีอำจกระท ำโดยภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนกเ็ป็นได้  อำท ิ 

กระทรวง  ทบวง  กรม  เป็นต้น 

(4)   เพ่ือเป็นองค์กำรที่ให้บริกำร  (Service  Organization)  โดยทั่วไปแล้ว

องค์กำรในลักษณะน้ีมักเป็นองค์กำรที่ให้บริกำรเฉพำะด้ำน  มีทั้งแสวงหำและมิได้แสวงหำผล

ก ำไร  ซ่ึงได้แก่  โรงเรียน  โรงแรม  โรงพยำบำล  และสถำนีต ำรวจ  เป็นต้น 
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ในขณะที่สมคิด  บำงโม  (2551:  17-18)  ได้จ ำแนกประเภทขององค์กำรไว้อย่ำง

น่ำสนใจ  ซ่ึงในแต่ละประเภทน้ันกม็ีส่วนย่อยปรำกฏร่วมด้วยดังน้ี 

1)  กำรจ ำแนกองค์กำรโดยยึดวัตถุประสงค์ขององค์กำร  โดยในส่วนน้ีกส็ำมำรถ

บ่งบอกลักษณะที่แตกต่ำงกนัตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังได้  4  กลุ่ม  ได้แก่ 

        (1)  องค์กำรเพ่ือประโยชน์ของสมำชิก  คือ  องค์กำรที่ จัดต้ังข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ที่หวังจะได้ร่วมกนัของสมำชิกทั้งหมด  อำท ิ พรรคกำรเมือง  สหกรณ์  สโมสร  สมำคม

วิชำชีพ  เป็นต้น 

       (2)  องค์กำรทำงธุรกิจ  คือ  องค์กำรที่แสวงหำผลก ำไรที่สัมผัสได้รวมทั้ง

ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ำ  อำท ิ ห้ำงร้ำน  บริษัท  ธนำคำร  โรงงำนอุตสำหกรรม  เป็นต้น 

       (3)  องค์กำรเพ่ือบริกำร  คือ  องค์กำรที่ มุ่งม่ันสร้ำงคุณประโยชน์ต่อ

ประชำชน  อำท ิ โรงพยำบำล  โรงเรียน  สมำคมเพ่ือกำรสงัคมสงเครำะห์ต่ำงๆ  เป็นต้น 

        (4)  องค์กำรเพ่ือสวัสดิภำพของประชำชน  คือ  องค์กำรที่ก่อต้ังข้ึนเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน  อำท ิ กระทรวง  ทบวง  กรม  กอง  เป็นต้น   (Blua  and  

Scott  อ้ำงถึงใน  สมคิด  บำงโม, 2551: 17) 

   2)  กำรจ ำแนกองค์กำรโดยยึดโครงสร้ำง  โดยองค์กำรในเชิงโครงสร้ำงน้ี

สำมำรถแบ่งออกเป็น  2  แบบ  ได้แก่ 

(1)   องค์กำรแบบเป็นทำงกำร  (Formal  Organization)  ได้แก่องค์กำร

ที่จัดต้ังข้ึนอย่ำงมีโครงสร้ำง  มีระเบียบแบบแผนในกำรปฏบัิติงำนแน่นอน  และมีกฎหมำยรองรับ

สถำนภำพควำมมีตัวตน  โดยอำจเรียกว่ำ  องค์กำรรูปนัย  อันได้แก่  บริษัท  มูลนิธิ  หน่วยงำน

รำชกำร  โรงพยำบำล  โรงเรียน  เป็นต้น 

(2)   องค์กำรแบบไม่เป็นทำงกำร  (Informal  Organization)  ได้แก่

องค์กำรที่รวมตัวกนัข้ึนตำมควำมพึงพอใจส่วนตัว  รวมตัวกันอย่ำงหลวมๆ  พร้อมสลำยตัวได้ทุก

เมื่อ  ขณะเดียวกันกไ็ม่มีกำรจัดโครงสร้ำงอย่ำงเป็นระเบียบ  โดยอำจเรียกว่ำ  องค์กำรอรูปนัย  

อันได้แก่ชมรม  สมำคม  เป็นต้น  อย่ำงไรกต็ำมองค์กำรแบบไม่เป็นทำงกำร  อำจแฝงตัวอยู่ใน

องค์กำรแบบเป็นทำงกำรโดยมีสถำนภำพเป็น  “กลุ่ม” 

3)  กำรจ ำแนกองค์กำรโดยยึดกำรก ำเนิด  องค์กำรในลักษณะน้ีกส็ำมำรถแบ่ง

ออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่ 

(1)  องค์กำรแบบปฐม  (Primary  Organization)  ได้แก่  องค์กำรที่

เกิดข้ึนเองตำมธรรมชำติ  สมำชิกที่อยู่ร่วมกันล้วนเกี่ยวข้องผูกพันกันมำโดยก ำเนิด  มีกิจกรรม

พิเศษเฉพำะกลุ่ม  รวมทั้งกำรสำนสัมพันธ์แบบเป็นส่วนตัวอย่ำงสมัครใจ  ต่ำงยึดถือควำมมุ่งหวัง

และผลประโยชน์อย่ำงเดียวกัน  ซ่ึงจะมีอิทธิพลมำกกว่ำกฎ  ระเบียบ  และข้อบังคับที่ก  ำหนดข้ึน  

องค์กำรดังกล่ำวน้ีได้แก่  ครอบครัว  ศำสนำ  หมู่บ้ำน  เป็นต้น 
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(2)  องค์กำรแบบมัธยม  (Secondary  Organization)  ได้แก่  องค์กำรที่

มนุษย์จัดต้ังข้ึน  สมำชิกทั้งหมดที่เข้ำร่วมกลุ่มล้วนมีเหตุผล  มีควำมรู้สึก  มีจิตส ำนึก  อย่ำงเป็น

ทำงกำรในควำมผูกพันที่ก  ำหนดข้ึนในองค์กำรน้ัน  ลักษณะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกดังกล่ำว

จึงไม่มีควำมเป็นส่วนตัว  และองค์กำรประเภทน้ีมีควำมปรำรถนำที่จะสร้ำงควำมส ำเรจ็แก่ตนหรือ

บุคคลนอกองค์กำรกเ็ป็นได้  องค์กำรดังกล่ำวน้ีได้แก่  หน่วยงำนรำชกำร  ห้ำงหุ้นส่วน  บริษัท  

สมำคม  โรงเรียน  โรงพยำบำล  สโมสร  เป็นต้น   

สอดคล้องกับสุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ  (2553:  5-6)  ได้จ ำแนกประเภทขององค์กำร

ไว้เป็น 4 ประเภทดังน้ี 

1)  องค์กำรแบบปฐมและองค์กำรแบบมัธยม  องค์กำรแบบปฐม  หมำยถึง  

องค์กำรที่เกดิข้ึนเองตำมปัจจัยทำงธรรมชำติ  มีกำรติดต่อสมัพันธโ์ดยส ำนึกส่วนตัวไม่เน้นในเร่ือง

ระเบียบวิธีกำร  ไม่มีเป้ำหมำยอย่ำงหน่ึงประกำรใดเป็นส ำคัญ  องค์กำรในลักษณะน้ีได้แก่  

ครอบครัว  หมู่บ้ำน  เพ่ือนบ้ำน  ส่วนองค์กำรแบบมัธยม  หมำยถึง  องค์กำรที่มวลสมำชิกใน

กลุ่มสร้ำงควำมสัมพันธ์กับข้ึนภำยใต้เหตุผล  โดยมีสำเหตุมำจำกบทบำทหน้ำที่ซ่ึงถูกก ำหนด  

จัดแจง  และมอบหมำยองค์กำร  ขณะเดียวกันองค์กำรประเภทน้ีต้องมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง  

ส่วนใหญ่กเ็ป็นไปเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรส่วนตัวของสมำชิกทั้งหมดในองค์กำร  องค์กำรใน

ลักษณะน้ีได้แก่  บริษัท  ห้ำงร้ำน  หน่วยงำนรำช  สโมสร  มหำวิทยำลัย  เป็นต้น   

2)  องค์กำรแบบเป็นทำงกำร  หมำยถึง  องค์กำรที่ถูกแต่งต้ังข้ึนด้วยอ ำนำจ

รับรอง  มีโครงสร้ำงของกิจกรรมที่จะกระท ำในลักษณะที่รับรู้โดยทั่วกัน  มีสำยกำรบังคับบัญชำ  

มีควำมสัมพันธ์ต่ออ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  มีกำรประสำนงำนระหว่ำงส่วนต่ำงๆ  ภำยใน  

มีกำรกระจำยอ ำนำจไปยังสมำชิกในทุกระดับขั้น  ซ่ึงองค์ประกอบเหล่ำน้ีต้องเป็นไปอย่ำงมีระบบ

ระเบียบชัดเจนสม ่ำเสมอ 

3)  องค์กำรแบบไม่เป็นทำงกำร  หมำยถึง  องค์กำรที่ไม่มีโครงสร้ำงที่แน่นอน

ชัดเจน  ไม่มีกำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกในองค์กำร  ไม่มีกฎข้อบังคับและข้อควร

ปฏบัิติแก่สมำชิกเป็นลำยอกัษร  ทั้งยังเปล่ียนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เกดิข้ึนในขณะน้ันๆ  ได้ 

4)  องค์กำรแบบยึดหลักวัตถุประสงค์ขององค์กำร  หมำยถึง  องค์กำรที่ก่อต้ัง

ขึ้นด้วยกำรก ำหนดควำมต้องกำรไว้ก่อนแล้ว  พร้อมทั้งแสดงวัตถุประสงค์ต่อกำรด ำเนินงำน  และ

ขับเคล่ือนงำนในทุกระบบให้ประสบผลส ำเร็จ  ในอันที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ

เหล่ำสมำชิกในองค์กำรเป็นหลัก  องค์กำรประเภทน้ีได้แก่  องค์กำรเพ่ือสังคม  องค์กำรเพ่ือ

สำธำรณะภัย  องค์กำรเพ่ือศำสนำ  และองค์กำรที่ไม่แสวงหำก ำไร  เป็นต้น 

เช่นเดียวกับ  Parson  (1960, อ้ำงถึงใน  พิชำย  รัตนดิลก  ณ  ภเูกต็, 2553: 9-10)  

ได้ใช้หน้ำที่อันพึงกระท ำและเป้ำหมำยสูงสุดที่ต้องกำร  เป็นเกณฑ์ในกำรจ ำแนกประเภทองค์กำร

ทั้งหมดทำงสังคมออกเป็น  4  ประเภท  คือ  1)  องค์กำรกำรผลิต  (Production  Organization)  

โดยเน้นเพียงผลผลิตเป็นส ำคัญ  ที่องค์กำรต้องกำรด ำเนินกำรให้ม่ันคง  และให้เพียงพอแก่ควำม

ต้องกำรโดยรวมของสังคม  2)  องค์กำรกำรเมือง  (Political  Organization)  เป็นองค์กำรที่มี
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หน้ำที่ปกครองดูแลพลเมืองให้มีควำมเป็นอยู่อย่ำงดี  พร้อมทั้งสรรสร้ำงคุณค่ำที่ดีให้ประชำชน

ด ำเนินกำรตำม  และยังต้องแบ่งปันอ ำนำจและทรัพยำกรให้เพียงพอแก่ทุกลุ่ม  3)  องค์กำร

บูรณำกำร  (Integrative  Organization)  มีควำมมุ่งมั่นในกำรสร้ำงควำมร่มเยน็เป็นสุขและ

ควำมสำมัคคี  ขจัดควำมขัดแย้งทั้งปวง  พร้อมทั้งน ำเสนอรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ให้

ร่วมกันสร้ำงค่ำนิยมสงบสุขที่ดีแก่สังคมโดยรวม  และ4)  องค์กำรที่ธ  ำรงรักษำแบบแผน  

(Patten-maintenance)  มีหน้ำที่สำนต่อระบบเดิมที่สร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคม  ให้เกิดควำม

ต่อเน่ืองไม่ขำดสญูหรือขำดช่วง  กล่อมเกลำด้ำนวัฒนธรรมของตนต่อสมำชิกใหม่ 

นอกจำกน้ัน  Mintzberg  (1983, 1989, อ้ำงถึงใน พิชำย รัตนดิลก ณ ภเูกต็, 2553:  

10-14)  ยังได้วิเครำะห์ถึงที่มำและควำมแตกต่ำงของประเภทองค์กำรว่ำ  บำงแห่งใช้กลไกกำร

ประสำนงำนเป็นหลัก  บำงที่ใช้กำรพิจำรณำกลุ่มและองค์ประกอบเชิงประจักษ์  ในขณะที่บำง

องค์กำรน ำตัวแปรมำสร้ำงควำมชัดเจน  ซ่ึงเกี่ยวเน่ืองไปถึงบริบทภำยในและภำยนอกองค์กำร  

ซ่ึงบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ  อันเกิดจำกสภำพสิ่งแวดล้อมที่ไม่อำจ

ควบคุมได้  จำกกำรวิเครำะห์แล้วพบปัจจัยเหล่ำน้ีจึงสำมำรถจ ำแนกองค์ประเภทขององค์กำร

ออกเป็น 7 ประเภท  ดังน้ี 

1)  องค์กำรโครงสร้ำงเรียบง่ำย  (Simple  Structure  Organization)  เป็น

องค์กำรที่มีระบบกำรสั่งกำรที่ผู้บังคับบัญชำมีสิทธิเดด็ขำด  ต่อผู้ปฏบัิติงำนและระบบงำนทั้งหมด  

จึงมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรแบบเรียบง่ำย  ไม่มีควำมเป็นระบบอย่ำงเป็นทำงกำร  หำกแต่มี

ควำมยืดหยุ่นต่อระบบงำนและผู้ปฏิบัติอยู่บ้ำง  กำรตัดสินใจจึงมีทั้งแนวรำบและแนวดิ่ ง  

ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมในองค์กำรกไ็ม่ซับซ้อนแต่มีควำมเปล่ียนแปลงบ่อย  สำเหตุหน่ึงเป็น

เพรำะเพ่ิงก่อตั้งหรือก ำลังประสบภำระวิกฤติ  ระบบเทคโนโลยีจึงไม่ซับซ้อน  กำรดูแลควบคุม

กลไกจึงตกอยู่ที่ผู้น ำ  ซ่ึงอำจเป็นผู้น ำแบบบำรมีหรือผู้น ำอ ำนำจนิยม  จึงมักก ำหนดยุทธศำสตร์

กำรบริหำรขณะปฏิบัติงำนและบำงคร้ังกยื็ดหยุ่นต่องำนและผู้ปฏิบัติ  จึงปรำกฏจุดแข็งที่ว่ำ  

สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปล่ียนแปลงด้ำนสภำพแวดล้อม  สมำชิกในองค์กำรมีควำมยึดม่ันใน

พันธกิจ  หำกแต่จุดอ่อนที่ปรำกฏได้แก่  กำรยึดติดหรือยึดมั่นในตัวผู้น ำเป็นหลัก  อำจใช้อ ำนำจ

ไปในทศิทำงที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม  และเม่ือผู้น ำประสบเหตุที่ไม่คำดคิดองค์กำรย่อมเสี่ยงต่อกำร

แตกสลำย 

2)  องค์กำรแบบกลไก  (Machine  Organization)  เป็นองค์กำรที่จัดรูปแบบ

กำรติดต่อประสำนงำนโดยอำศัยข้ันตอนที่ถูกต้อง  ภำยใต้โครงสร้ำงแบบรวมศูนย์อ ำนำจ  มี

สถำนะอย่ำงเป็นทำงกำร  ทั้งยังจัดสรรแผนกงำนไว้ส ำหรับควำมเชียวชำญของแต่ละบุคคล  

พร้อมด้วยกำรจัดกลุ่มงำนตำมแผนกโดยให้ควำมส ำคัญที่แผนกนโยบำย  กำรวำงแผน  และ

วิชำกำร  ซ่ึงต้องได้รับสิทธิในกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  สิ่งแวดล้อมในองค์กำรไม่เป็น

อุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  เน่ืองเพรำะโดยลักษณะแล้วเป็นองค์กำรขนำดใหญ่  ก่อตั้งยำวนำน  

แต่เทคโนโลยีไม่มีควำมซับซ้อน  และโดยทั่วไปมักถูกก ำกับดูแลจำกองค์กำรอื่นที่ใหญ่กว่ำ  จึงมี

ยุทธศำสตร์ของกระบวนกำรเชิงปฏิบัติกำร  ซ่ึงก็มีควำมเปล่ียนแปลงได้แต่ค่อนข้ำงใช้ระยะ
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เวลำนำน  เพรำะจุดแข็งขององค์กำรประเภทน้ี  คือ  ควำมมีประสิทธิภำพ  ควำมน่ำเช่ือถือ  

ควำมโปร่งใส  และควำมแน่นอนในกำรปฏบัิติหน้ำที่  จึงสำมำรถรับรู้วิธีปฏบัิติของทุกคนและทุก

กลุ่ม  ผลผลิตที่ได้จึงมีควำมเหมำะสมสม ่ำเสมอ  แต่ถึงกระน้ันจุดอ่อนที่ปรำกฏคือ  กำรควบคุม

ระหว่ำงผู้บริหำรกบัผู้ปฏบัิติงำนหล่ะหลวม  ซ่ึงสำมำรถน ำไปสู่ควำมสัมพันธ์เชิงลบหรือขำดควำม

เป็นกลุ่มเดียวกันในองค์กำร  จนน ำไปสู่ปัญหำด้ำนกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ  ใน

องค์กำร  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงฝ่ำยผลิตกับฝ่ำยกำรตลำด  ที่ซ่ึงเป็นหัวใจส ำคัญของกำรขับเคล่ือน

องค์กำร 

3)  องค์กำรขยำย  (Diversified  Organization)  เป็นองค์กำรที่ขยำยตัวตำม

ขนำดของกจิกำร  โดยโครงสร้ำงมีควำมซับซ้อน  มีส ำนักงำนใหญ่  มีส ำนักงำนสำขำ  แต่ละสำขำ

ล้วนมีเทคนิคกำรบริหำรกิจกำรแตกต่ำงจำกส ำนักงำนใหญ่  ผู้ จัดกำรจะมีอ ำนำจตัดสินใจอย่ำง

มำก  และควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้วยมำตรฐำนกำรผลิต  สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจึงมีควำม

หลำกหลำย  กล่ำวคือกลุ่มเป้ำหมำยและคู่แข่งระดับองค์กำร  ซ่ึงต้องมีเพียงพอต่อควำมต้องกำรที่

หลำกหลำย  ขณะเดียวกันกต้็องปรับปรุงคุณภำพสินค้ำหรือบริกำร  ด้วยยุทธศำสตร์อย่ำงน้อย

สองระดับ  ได้แก่  ระดับองค์กำรใหญ่ที่ก  ำหนดแล้วช้ีแจงควำมต้องกำรต่อสำขำย่อย  โดยระดับ

ย่อยต้องแปรเป็นกระบวนกำรปฏบัิติไปสู่ผลส ำเรจ็  ซ่ึงกำรมีกระบวนกำรปฏบัิติในลักษณะน้ีจึงมี

จุดแขง็คือ  กำรแบ่งปันงบประมำณได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ  ต่อควำมจ ำเป็นของกำรบริหำรพัฒนำ

กิจกำรแต่ละสำขำย่อย  นอกจำกน้ันยังได้ฝึกผู้จัดกำรให้พร้อมเป็นผู้บริหำรระดับสูงในอนำคต  

ซ่ึงสำมำรถลดควำมเสี่ยงขององค์กำร  ทั้งยังเปิดโอกำสให้ส ำนักงำนใหญ่ได้พัฒนำกระบวนกำร

ส่งเสริมควำมส ำเร็จขององค์กำร  แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันองค์กำรประเภทน้ีมักพบจุดอ่อนด้ำนต้นทุนซ่ึง

ต้องจัดสรรให้ครบทุกสำขำ  เพรำะเหตุน้ีจึงลดควำมสำมำรถในกำรคิดค้นนวัตกรรม  เน่ืองจำก

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนหลักๆ  เกิดจำกนโยบำยที่ส ำนักงำนใหญ่ก ำหนด  กำรควบคุมสมำชิกแต่

ละแผนกอำจไม่ทั่วถึงหรือขำดควำมรับผิดชอบ  หำกเป็นองค์กำรขยำยซ่ึงอยู่ในกำรก ำกับดูแลของ

ภำครัฐ  แต่กำรควบคุมไม่ทั่วถึงย่อมก่อให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปช่ันภำยใน  ซ่ึงจะสร้ำงควำม

เดือดร้อนแก่ประชำชนในรูปของควำมไม่เป็นธรรม  กระทั่งพัฒนำเป็นควำมขัดแย้งระหว่ำง

เจ้ำหน้ำที่รัฐกบัประชำชน 

4)  องค์กำรวิชำชีพ  (Professional  Organization)  เป็นกำรปฏบัิติงำนโดย

อำศัยเกณฑ์ด้ำนควำมรู้และทักษะ  ซ่ึงมีโครงสร้ำงแบบรำชกำรแต่กระจำยอ ำนำจออกสู่ผู้ปฏิบัติ  

กำรควบคุมใช้มำตรฐำนและจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ  ผู้ก ำหนดนโยบำยและผู้บริหำรระดับกลำง

ได้แสดงบทบำทน้อยมำก  สมำชิกทั้งหมดจะเป็นกลุ่มพลังในกำรขับเคล่ือนต่อรองและพัฒนำ

อำชีพ  ด้วยสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนแต่มีควำมเปล่ียนแปลงไม่มำกหรือเป็นไปอย่ำงช้ำๆ  มีกำรน ำ

ระบบเทคโนโลยีพ้ืนฐำนมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริกำร  กำรก ำหนดยุทธศำสตร์มีควำม

หลำกหลำยกระจำยอยู่ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ  ซ่ึงเป็นควำมเห็นหรือควำมต้องกำรร่วมของ

ผู้ปฏบัิติงำนแต่ละสำขำอำชีพ  จึงเป็นยุทธศำสตร์ที่ม่ันคงชัดเจนแต่มักปรับเปล่ียนรำยละเอียดอยู่
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เสมอ  ด้วยกลวิธดัีงกล่ำวจุดแขง็คือใช้กำรบริหำรองค์กำรด้วยพ้ืนฐำนประชำธิปไตย  แต่จุดอ่อนที่

ส ำคัญคือกำรติดต่อประสำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ  รวมทั้งละเมิดจรรยำบรรณวิชำเพรำะขำดกำร

ตรวจสอบ 

5)  องค์กำรนวัตกรรม  (Innovation  Organization)  เป็นองค์กำรสื่อสำร

โดยตรงระหว่ำงเพ่ือนสมำชิก  ภำยใต้โครงสร้ำงที่ ยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงตำมสถำนกำรณ์  

โครงสร้ำงจัดรูปแบบตำมหน้ำที่และผลิตภัณฑ ์ พิจำรณำเลือกที่จะแบ่งอ ำนำจแก่บำงฝ่ำย  ในขณะ

ที่บำงฝ่ำยอำจถูกจ ำกัดหรือลดอ ำนำจ  ผู้เช่ียวชำญได้รับควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำองค์กำร  

สิ่งแวดล้อมจึงมีควำมซับซ้อนและเปล่ียนแปลงสูง  ควำมเปล่ียนแปลงน้ีอำจเกิดข้ึนกับเทคโนโลยี

และผลิตภัณฑ์  อันเน่ืองมำจำกอิทธิพลของกำรแข่งขันซ่ึงผลักดันออกมำในรูปของโครงกำรใหญ่  

จึงมักปรำกฏยุทธศำสตร์ที่มุ่งตรงไปยังสมำชิกระดับปฏบัิติกำร  เพ่ือให้เกดิกำรเรียนรู้และเป็นฐำน

สนับสนุนทรัพยำกร  ควำมหลำกหลำยด้วยวิธีคิดที่แตกต่ำงเม่ือผ่ำนกำรประมวลแล้ว  ย่อม

กลำยเป็นพฤติกรรมขององค์กำรที่ยอมรับปฏิบัติทั่วกัน  จุดแข็งที่ ชัดเจนคือองค์กำรเป็น

ประชำธิปไตย  กฎระเบียบสำมำรถยืดหยุ่นได้  โครงสร้ำงสำมำรถเปล่ียนแปลงให้สอดคล้องกับ

นวัตกรรมใหม่ๆ  แต่จุดอ่อนคือควำมไร้ประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร  ระเบียบไม่คงที่ต่อผู้

ต้องกำรยึดถือ 

6)  องค์กำรอุดมกำรณ์และองค์กำรพันธ์กิจ  (Ideology  and  the  Missionary  

Organization)  เป็นองค์กำรที่สร้ำงข้ึนจำกอุดมกำรณ์  ควำมเช่ือ  และค่ำนิยมจึงแตกต่ำงจำก

องค์กำรทั่วไป  เม่ือก่อตั้งแล้วจึงปฏบัิติตัวเป็นแบบอย่ำงให้สมำชิกปฏบัิติตำม  ผู้น ำมีบำรมีมำกใน

องค์กำรและพัฒนำเป็นประเพณี   โดยยึดพฤติกรรมของผู้น ำเป็นแบบอย่ำงซ่ึงสมำชิกที่เข้ำร่วม

ต้องศึกษำและรับรู้กำรกระท ำนั้น  นอกจำกน้ันองค์กำรพันธกจิปลูกฝังให้สมำชิกต้องท ำหน้ำที่โดย

สืบไป  ด้วยแรงบันดำลใจที่ต้องด ำเนินกำรให้สม ่ำเสมอ  ซ่ึงกำรแบ่งแผนกหน้ำที่จะเป็นไปตำม

ปทฏัฐำน  วิธกีำรเช่นน้ีย่อมเกดิควำมเป็นหน่ึงเดียวกันของเหล่ำสมำชิก  สมำชิกที่จะเข้ำสู่องค์กำร

จะต้องได้รับกำรคัดเลือก  พร้อมทั้งปลูกฝังกล่อมเกลำสมำชิกให้เป็นไปตำมที่องค์กำรปรำรถนำ  

โครงสร้ำงจึงมีกำรแบ่งแผนกเป็นหน่วยย่อยๆ  มีระบบหล่ะหลวม  มีกำรกระจำยอ ำนำจแก่หน่วย

ย่อย  ซ่ึงควำมเป็นอิสระน้ันต้องยึดโยงอยู่ที่ปทฏัฐำนขององค์กำร  โดยทั่วไปแล้วองค์กำรพันธกิจ

น้ีสำมำรถจ ำแนกออกเป็น  3  ประเภท  คือ  (1)  องค์กำรปฏรูิป  (Reformars)  มีเป้ำหมำยใน

กำรเปล่ียนแปลงสังคมโลกโดยตรง  ได้แก่  องค์กำรเพ่ือล้มล้ำงรัฐบำล  องค์กำรเพ่ือสิทธิสัตว์  

องค์กำรก ำจัดโรคร้ำย  ซ่ึงมีเป้ำหมำยชัดเจนและต่อเน่ืองต่อกำรปฏบัิติจนกว่ำจะบรรลุเป้ำหมำย  

(2)  องค์กำรเปล่ียนสภำพ  (Converters)  มีเป้ำหมำยเพ่ือเปล่ียนแปลงสังคมโลกทำงอ้อม  

ด้วยกำรหำสมำชิกเข้ำร่วมองค์กำรและเปล่ียนแปลงด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  อำทิ  องค์กำรศำสนำบำง

นิกำย  และ(3)  องค์กำรปิดตัว  (Cloister)  เป็นกำรแยกตัวเองออกจำกสังคมแล้วด ำเนินชีวิต

ไปตำมที่ตนเองเช่ือ  อำทิ  ลัทธิควำมเช่ือ  บำงนิกำยในศำสนำ  องค์กำรพันธกิจน้ีล้วนมีจุดอ่อน

คือ  กำรมีแรงกดดันและควำมโดดเด่ียว  อำจเกิดกำรหลอมรวมควำมคิดเดิมไปตำมกระแสนิยม

เพ่ือปกป้ององค์กำรตนเพ่ือหลีกเล่ียงกำรล่มสลำย  เพรำะขำดทรัพยำกรที่ส ำคัญและจ ำเป็นต่อ
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กำรสร้ำงและรักษำรูปแบบองค์กำร  อำท ิ งบประมำณ  สมำชิกใหม่  แต่กำรปรับปรุงหล่อหลอม

เข้ำกับกระแสหลักน้ัน  ท ำให้คุณค่ำและอุดมกำรณ์เดิมเปล่ียนแปลงไป  หำกปรำกฏเช่นน้ีอย่ำง

ชัดเจนองค์กำรพันธกจิจะกลำยเป็นองค์กำรกลไกโดยสภำพในทนัท ี 

7)  กำรเมืองและองค์กำรกำรเมือง  (Politics  and  Political  Organization)  

หำกสถำนที่ใดมีลักษณะเป็นองค์กำรควำมเกี่ยวข้องทำงกำรเมืองย่อมมีปรำกฏ  กำรเมืองจึง

เปรียบเสมือนอำกำรป่วยขององค์กำร  ขณะเดียวกันกำรเมืองได้ถูกประเมินค่ำว่ำสำมำรถสร้ำง

ระบบที่เข้มแขง็  เน่ืองจำกได้สร้ำงกลไกเพ่ือปกป้องและพัฒนำองค์กำร  แต่ในบริบทที่สัมผัสได้

กำรเมืองเป็นลักษณะของพฤติกรรมเชิงลบ  เพรำะกำรเมืองในองค์กำรน้ันเป็นระบบอ ำนำจไม่

ชอบธรรม  ก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง  สร้ำงควำมแตกแยก  และปฏิเสธควำมถูกต้องชอบธรรม  

องค์กำรกำรเมืองจึงใช้ระบบอ ำนำจมิใช่ระบบโครงสร้ำง  กำรประสำนงำนจึงไม่มีควำมชัดเจน

แน่นอน  ขึ้ นอยู่กับสถำนกำรณ์กำรเมืองในช่วงเวลำน้ันๆ  กำรรวมและกำรกระจำยอ ำนำจถูก

ครอบง ำด้วยอ ำนำจนอกระบบ  ดังน้ันองค์กำรทำงกำรเมืองจึงสำมำรถแบ่งออกเป็น  4  รูปแบบ  

คือ  (1)  องค์กำรกำรเมืองแบบเผชิญหน้ำ  (Confrontation)  เป็นควำมขัดแย้งอย่ำงถึงที่สุดใน

องค์กำรภำยในวงจ ำกัดแต่สำมำรถสิ้นสุดลงอย่ำงรวดเร็ว  (2)  องค์กำรแบบพันธมิตรช่ัวครำว  

(Shaky  Alliance)  เป็นควำมขัดแย้งไม่รุนแรงมำกยังจ ำกัดขอบเขตได้  แต่ด ำรงอยู่ใน

สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งน้ียำวนำน  (3)  องค์กำรแบบที่ถูกท ำให้เป็นกำรเมือง  (Politicized  

Organization)  เป็นควำมขัดแย้งปำนกลำงแล้วกระจำยตัวทั่วองค์กำรและพัฒนำเป็นควำม

ขัดแย้งถำวร  และ(4)  องค์กำรแบบเป็นพ้ืนที่กำรเมืองอย่ำงสมบูรณ์แบบ  (Complete  

Political  Area)  เป็นควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงเข้มข้นแล้วแพร่ขยำยไปทั่วทุกกลุ่มในองค์กำร  

แต่สำมำรถจบลงเพียงช่ัวระยะเวลำไม่นำนนัก  เพรำะสำมำรถรับรู้ผลแพ้ชนะระหว่ำงคู่ขัดแย้งใน

องค์กำรน้ันได้  จำกลักษณะต่ำงๆ  ที่กล่ำวมำน้ี  กำรเมืองในองค์กำรเกิดข้ึนเพ่ือช่วงชิงอ ำนำจ  

ด้วยกำรท ำลำยคู่แข่งเป้ำหมำยของงำนจึงถูกลดควำมส ำคัญโดยปริยำย  ที่ส ำคัญกำรเมืองใน

องค์กำรยังสำมำรถปรำกฏอยู่ในองค์กำรทั้ง  6  ประเภทข้ำงน้ันได้ด้วย  อย่ำงไรกต็ำมข้อดีคือช่วย

ให้เกิดควำมเปล่ียนแปลงต่อตัวผู้น ำ  เม่ือละเมิดข้อปฏิบัติอย่ำงถึงที่สุดซ่ึงท ำลำยควำมเป็น

องค์กำร                                  

 

2.3.6  ความส าคญัขององคก์าร 

  เม่ือทรำบถึงกระบวนกำรต่ำงๆ  ที่ส่งผลต่อองค์กำรแล้ว  จึงนับว่ำองค์กำรมีควำมส ำคัญ

ต่อกำรบริหำรจัดกำรใน  6  ด้ำน  คือ  1)  องค์กำรสำมำรถน ำมำซ่ึงประโยชน์ทำงเศรษฐกิจ  ใน

แง่กำรผลิตสนิค้ำและบริกำรให้มีคุณภำพ  ตลอดจนกำรแสวงหำและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ  2)  

องค์กำรสำมำรถก่อให้เกิดกำรปรับตัวให้สอดคล้องกับควำมเปล่ียนแปลง  อย่ำงมีเอกภำพและ

คงไว้ซ่ึงควำมเป็นองค์กำร  ทั้งยังสำมำรถปกป้องคุ้มครองสมำชิกในทำงเศรษฐกิจได้  3)  

องค์กำรเป็นแหล่งรวบรวมควำมแตกต่ำงด้ำนแขวงวิชำควำมรู้  ให้เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงขององค์กำร

ด้วยกำรแบ่งภำระหน้ำที่ที่แต่ละคนต้องปฏิบัติ  แต่ทุกฝ่ำยล้วนเป็นผู้ขับเคล่ือนองค์กำรไปสู่
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ควำมส ำเร็จ  4)  องค์กำรเป็นสถำนที่ที่ท  ำให้บุคลำกรมีควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้ น  ในกำรรวบรวม

ทรัพยำกรที่มีค่ำอย่ำงจ ำกัดเข้ำสู่องค์กำรของตน  เพ่ือท ำให้เกิดควำมคล่องตัวต่อกำรท ำให้

องค์กำรมุ่งสู่ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์อย่ำงสมบูรณ์แบบที่สุด  5)  องค์กำรเป็นสถำนที่ช้ัน

เย่ียมในกำรสร้ำงคุณค่ำต่อผู้เป็นเจ้ำขององค์กำร  ซ่ึงมำในรูปแบบของผลประโยชน์อันเกิดจำก

ควำมคำดหวังและมิได้คำดหวัง  และ6)  องค์กำรเป็นสถำนที่หน่ึงซ่ึงต้องรับผิดชอบต่อคุณภำพ

สงัคม  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนสภำพแวดล้อม  ด้ำนกำรด ำรงชีพ  เป็นต้น  (สุรพันธ์  ฉันทแดนสุวรรณ,  

2553:  2-3)  นอกจำกน้ันธงชัย  สันติวงษ์  (2531,  อ้ำงถึงใน  นิรมล  กิติกุล,  2554:  96)  

ที่กล่ำวว่ำ  กำรจัดองค์กำรมีผลต่อกำรบริหำรจัดกำรเกิดประสิทธิภำพสูงสุด  โดยมีลักษณะ

พ้ืนฐำน  5  ประกำร  คือ  1)  ช่วยก ำหนดขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน  2)  ช่วย

ในกำรประสำนงำน  ซ่ึงมีกำรก ำหนดขอบเขตกำรจัดสรรกลุ่มงำนที่สัมพันธ์ในหน่วยงำน  3)  ช่วย

ป้องกนัภำระงำนที่อำจจะก่อให้เกดิควำมซ ำ้ซ้อน  4)  ช่วยลดควำมสบัสนวุ่นวำยในกำรท ำงำน  ซ่ึง

จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้ำหมำยได้รวดเรว็ขึ้น  และ5)  ช่วยลดควำมขัดแย้งและขุ่นเคืองใจระหว่ำง

ผู้ร่วมงำน 

   

2.4  แนวคิดเกีย่วกบับทบาทหนา้ทีแ่ละบทบาทหนา้ทีข่องพระสงฆ ์  

  

  เม่ือมนุษย์ซ่ึงเป็นปัจเจกบุคคล  รวมตัวกันหำที่อยู่อำศัยแห่งใดแห่งหน่ึง  เพ่ือท ำหน้ำที่

บำงอย่ำง  และเพ่ือด ำรงสังคมมนุษย์ให้คงอยู่สืบไป  เมื่อนำนวันเข้ำควำมหลำกหลำยและควำม

แตกต่ำงย่อมเกิดขึ้ น  เพ่ือท ำกำรควบคุมผู้คนในสังคมให้เป็นระเบียบ  จึงต้องมีกำรสร้ำง

หน่วยงำนข้ึนมำท ำหน้ำที่ก  ำกับดูแล  ในหน่วยงำนน้ันมีปัจเจกบุคคลเป็นผู้ท ำหน้ำที่  กำรท ำอย่ำง

น้ีเป็นประจ ำอย่ำงต่อเน่ืองเรียกว่ำบทบำทหน้ำที่  อย่ำงไรก็ตำมมีผู้ศึกษำบทบำทหน้ำที่ไว้

หลำกหลำย  เพ่ือให้เหน็ควำมชัดเจนจึงใคร่ขอกล่ำวถึงรำยละเอยีดเป็นล ำดับ  ดังน้ี 

 

 2.4.1  ความหมายของบทบาทหรือบทบาทหนา้ที ่ 

 บทบำทนับว่ำเป็นคุณลักษณะส ำคัญที่คอยย ำ้เตือนหน้ำที่ของบุคคล  ให้รับผิดชอบต่อ

ส่วนที่ตนเป็นอยู่  และเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจต่อบทบำทหน้ำที่อย่ำงครอบคลุมและหลำกหลำย  

จึงใคร่ขอกล่ำวถึงควำมหมำยของบทบำทตำมแนวคิดของนักวิชำกำรทำ่นต่ำงๆ  ดังน้ี  

พจนำนุกรม  ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 (รำชบัณฑิตยสถำน, 2554: 648-649)  

ได้ให้ควำมหมำยของบทบำทไว้ว่ำ  “บทบำท”  หมำยถึง  กำรท ำตำมหน้ำที่ที่ก  ำหนดไว้   

งำมพิศ  สัตย์สงวน  (2532: 101) ได้ให้ควำมหมำยของบทบำทหน้ำที่ไว้อย่ำงน้ีว่ำ  

บทบำทหน้ำที่  หมำยถึง  ควำมประพฤติที่มีผู้ให้ควำมคำดหวัง   ส ำหรับผู้ที่อยู่ในสถำนภำพน้ันๆ  

เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มคนหรือสังคมโดยรวม  บทบำทหน้ำที่ที่มีน้ันเป็นกำรท ำตำม

สทิธแิละหน้ำที่ของตน  ในขณะที่ตนเองด ำรงต ำแหน่งใดต ำแหน่งหน่ึงในสังคม  และเป็นต ำแหน่ง
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ที่มีอยู่ในโครงสร้ำงที่ผ่ำนกำรยอมรับ  โดยมีควำมหวังว่ำ  เขำเหล่ำน้ันจะมีแนวทำงในกำรปฏบัิติ

เพ่ือควำมส ำเรจ็อย่ำงไร  เพ่ือให้เกดิกำรกระท ำระหว่ำงกนัทำงสงัคม 

 นอกจำกน้ันสุพัตรำ  สุภำพ  (2514: 46)  ที่ได้ให้ควำมหมำยของบทบำทหน้ำที่ไว้ว่ำ  

บทบำทหน้ำที่  หมำยถึง  กำรปฏบัิติที่ได้มำพร้อมสิทธิและหน้ำที่  เป็นควำมคำดหวังของสมำชิก

ในสังคม  ต่อผู้ที่ด ำรงตนตำมสถำนภำพที่มำคู่กับบทบำทเฉพำะ  เพ่ือให้คู่สัมพันธ์มีกำรกระท ำ

ระหว่ำงกนัในสงัคม  รวมทั้งผู้ที่อยู่ในบทบำทน้ันๆ  ต้องถูกคำดหวังกำรกระท ำจำกสมำชิก   

 ซ่ึงสอดคล้องกบัจรัญ  พรหมอยู่  (2526: 27)  ยังกล่ำวถึงควำมหมำยของบทบำทหน้ำที่

ไว้ว่ำ บทบำทหน้ำที่  หมำยถึง  ลักษณะควำมประพฤติที่บุคคลต้องปฏิบัติตำมสถำนภำพ  ที่

ตนเองถือครองอยู่ให้เหมำะสมตำมฐำนะของตน  นอกจำกน้ันแล้วบทบำทหน้ำที่ยังต้องเป็นไป

ตำมสิทธิและหน้ำที่  ที่ตนเองได้รับเพ่ือสร้ำงควำมผูกพันอันดีให้เกิดข้ึนในสังคม  บทบำทหน้ำที่

ของแต่ละคนจะมำกหรือน้อย  ข้ึนอยู่กบัสถำนภำพที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน      

 รวมทั้งสำกล  จริยวิทยำนนท ์ (2528: 54-55)  ที่ได้ให้ค ำนิยำมของบทบำทหน้ำที่ไว้

อย่ำงน่ำสนใจ  เชิงสนับสนุนค ำนิยำมทั้งหมดข้ำงต้นน้ันว่ำ  บทบำทหน้ำที่  หมำยถึง  กำรกระท ำที่

บุคคลต้องปฏิบัติตำมสิทธิและหน้ำที่ของตนตำมสถำนภำพที่ตนเองเกี่ยวข้องอยู่โดยชอบธรรม  

และเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันระหว่ำงบุคคลภำยในและภำยนอกองค์กร  และโดยทั่วไปเมื่อพิจำรณำ

บทบำทแล้ว  อำจแบ่งออกเป็น  2  ควำมหมำย  คือ   

1)  บทบำทหน้ำที่ตำมโครงสร้ำงทำงสงัคม  ที่มีมำพร้อมกับต ำแหน่ง  และแสดง

ถึงลักษณะเฉพำะและคุณสมบัติที่ควรจะได้รับต ำแหน่ง   

2)  บทบำทหน้ำที่ที่เกิดจำกกำรกระท ำระหว่ำงกัน  หรือกำรปะทะกันทำงสังคม  

ซ่ึงผ่ำนช่วงเวลำที่ยำวนำนพอสมควร  และมีกำรปรับตัวให้เป็นแบบแผนตำมสถำนกำรณ์ที่ปรำกฏ

ในปัจจุบัน   

 ส ำหรับสุชำ  จันทร์เอม  และสุรำงค์  จันทร์เอม  (2520: 46)  ได้ให้ควำมหมำยของ  

บทบำทหน้ำที่ร่วมกันไว้ว่ำ  บทบำทหน้ำที่  หมำยถึง  สถำนภำพที่บุคคลก ำลังด ำรงอยู่ในสภำพ

น้ันๆ  พึงกระท ำ  เม่ือสังคมก ำหนดสิทธิและหน้ำที่ให้แล้ว  บุคคลที่ด ำรงอยู่ในบริบทน้ันจะต้อง

ประพฤติและปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยน้ัน  อน่ึงบทบำทหน้ำที่ น้ัน  ต้องข้ึนอยู่กับ

สถำนภำพของตนเองและสงัคม  ที่ก  ำหนดโดยโครงสร้ำงอย่ำงแน่นอนตำยตัว 

 โดยทั้งหมดสอดคล้องกับ  Linton (1936 อ้ำงถึงใน สัญญำ  สัญญำวิวัฒน์, 2551:  167)  

ซ่ึงได้แจกแจง  สถำนภำพ  บทบำท  และบุคคล  โดยควำมเป็นส่วนต่ำงกนัไว้  ดังน้ี 

  “สถำนภำพ  คือสิทธิและหน้ำที่จ ำนวนหน่ึงของบุคคล  บทบำทคือส่วนที่เป็นพลวัตของ

สถำนภำพ  บุคคลจะได้รับมอบหมำยให้ด ำรงสถำนภำพ  โดยมีควำมสัมพันธ์กับสถำนภำพอื่น  

เม่ือเขำใช้สทิธแิละหน้ำที่อนัเป็นส่วนต่ำงๆ  ของสถำนภำพกแ็ปลว่ำเขำแสดงบทบำท” 

 จำกควำมหมำยทั้งหมดพอสรุปได้ว่ำ  บทบำทหรือบทบำทหน้ำที่  กห็มำยถึง  สิทธิและ

หน้ำที่ที่บุคคลได้รับ  ผ่ำนโครงสร้ำงทำงสังคม  โดยพิจำรณำจำกสถำนภำพที่บุคคลเป็นอยู่เป็น
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ส ำคัญ  แล้วจึงมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏบัิติ  เม่ือผู้ใดได้รับสทิธิและหน้ำที่ตำมสถำนภำพน้ันแล้ว  ก็

ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจที่มีอยู่  และโดยส่วนมำก  กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบน้ัน  เป็นกำร

กระท ำเพ่ือให้เกดิกำรพัฒนำ  ให้เกดิควำมผำสกุในองค์กรนั้นๆ 

 

  2.4.2  การก าเนดิบทบาทหรือบทบาทหนา้ที ่

  กำรถือก ำเนิดของสิ่งต่ำงๆ  ย่อมมีที่มำและมีควำมแตกต่ำงกันตำมลักษณะที่เป็นอยู่  

ส ำหรับบทบำทหรือบทบำทหน้ำที่กเ็ช่นเดียวกนั  ซ่ึงจำกกำรศึกษำค้นคว้ำผ่ำนกำรประมวลหนังสือ

และเอกสำร  พบแนวคิดที่ส่งเสริมกำรก ำเนิดบทบำทหน้ำที่  2  แนวคิดหลัก  โดยมีผู้อธิบำยกำร

เกดิขึ้นตำมรูปแบบลักษณะต่ำงๆ  ดังน้ี   

   2.4.2.1  แนวคิดทฤษฎีโครงสร้ำง-หน้ำที่  

   ตำมที่ได้กล่ำวถึงก ำเนิดของบทบำทหน้ำที่  หลำยท่ำนได้แสดงทฤษฎีและกำร

เกดิขึ้นของบทบำทหน้ำที่  ซ่ึงมีต้นก ำเนิดมำจำกโครงสร้ำง-หน้ำที่  อนัเป็นบทบำทหลักของบุคคล

หรือกลุ่ม  ซ่ึงมีกำรกระท ำระหว่ำงกันอยู่เป็นนิตย์  จำกโครงสร้ำง-หน้ำที่ที่ด ำเนินเป็นประจ ำ  

พัฒนำกลำยเป็นบทบำทหน้ำที่  โดยท่ำนที่สนับสนุนทฤษฎีโครงสร้ำง-หน้ำที่  จนกลำยเป็น

บทบำทหน้ำที่น้ันปรำกฏดังน้ี 

 Spencer  (อ้ำงถึงใน  สุนทรี  ศีลพิพัฒน์,  2520: 31-32)  กล่ำวว่ำ  สังคมมี

กำรจัดระเบียบเพ่ือแบ่งปันหน้ำที่  แต่ยังมีควำมซับซ้อนมำก  และมีล ำดับของกำรกระท ำหน้ำที่  

โดยที่Spencer กล่ำวว่ำสถำบันทำงสังคม  ซ่ึงด ำรงอยู่และท ำหน้ำที่แบบมีโครงสร้ำงน้ัน  แบ่ง

ออกเป็น  6  สถำบัน  ได้แก่ 

1)  สถำบันครอบครัว  โดยพัฒนำมำจำกยุคก่อนหน้ำ  ซ่ึงบุคคล

ค ำนึงถึงควำมเป็นและควำมมีเช้ือชำติ  นอกจำกน้ันกำรเกิดขึ้นของครอบครัว  พัฒนำมำจำกกำร

ไม่มีกำรแต่งงำนหรือท ำพิธรีะหว่ำงชำยหญิง  มำเป็นกำรแต่งงำนหรือท ำสัญลักษณ์ระหว่ำงคู่ครอง  

และจำกมีคู่สำมีภรรยำไม่เลือก  มำเป็นกำรอยู่กนิแบบคู่สำมีภรรยำเดียว 

2)  สถำบันเกี่ยวกับพิธีกรรมต่ำงๆ  เพรำะถือว่ำเป็นกำรด ำเนินกำร

ควบคุมสังคม  ให้มีควำมเป็นระเบียบ  โดยเน้นกำรควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์เป็นหลัก  และ

ถือเป็นสถำบันแรกที่ควบคุมมนุษย์ได้  ซ่ึงในยุคต่อมำมีกำรสร้ำงสถำนบันท ำหน้ำที่แทนหรือ

หน้ำที่เสริม 

3)  สถำบันเกี่ยวกับกำรเมือง  โดยถือก ำเนิดจำกควำมไม่มีอธิปไตย  

ผ่ำนกำลเวลำมำอย่ำงยำวนำน  ถึงกระทั่งถึงยุคประชำธิปไตยซ่ึงมีกำรปกครองในรูปแบบรัฐสภำ  

ช่วงน้ีสถำนะทำงกำรเมืองเป็นผู้ท ำหน้ำที่ควบคุมสังคมอย่ำงเบด็เสรจ็  ซ่ึงเป็นมูลเหตุท ำให้เกิดชน

ช้ันและสถำบันทำงกำรเมืองมำกมำย 

4)  สถำบันศำสนำ  มีรำกฐำนและบ่อเกิดมำจำกควำมเช่ือ  ควำมเข้ำใจ

อย่ำงไร้เหตุผลของคนสมัยก่อน  ที่ให้ค่ำต่อปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติอย่ำงเกินจริง  เพรำะควำม
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กลัวซ่ึงซ้อนอยู่  จนพัฒนำมำเป็นกำรบูชำ  กำรกรำบไหว้บรรพบุรุษ  กำรเช่ือฟังโดยปรำศจำก

ควำมคิดที่เป็นอสิระจำกกฎ  ท้ำยที่สดุน ำมำซ่ึงกำรปฏบัิติตำมโดยปรำศจำกข้อสงสัย  เพรำะควำม

เกรงกลัว 

5)  สถำบันอำชีพ  เดิมทีเพ่ือป้องกันเผ่ำพันธุ์  แต่เมื่อสังคมเติบโตขั้น  

ควำมหลำกหลำยทำงอำชีพจึงเพ่ิมข้ึน  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสงัคม 

6)  สถำบันทำงเศรษฐกิจ  มีวิวัฒนำกำรมำจำกระบบทำสที่โหดร้ำย  มำ

เป็นระบบศักดินำที่แบ่งปันตำมชนช้ัน  จนมำถึงสู่ยุคแรงงำนเสรี  และท้ำยที่สุดเข้ำสู่ระบบสัญญำ

ผูกมัด             

ส่วน  Emile  (อ้ำงถึงใน  สัญญำ  สัญญำวิวัฒน์,  2533: 46-48)  กล่ำวถึง

สงัคมไว้โดยสรุป  4  ลักษณะ  ดังน้ี 

1)  สังคมเป็นองค์ภำวะทำงสังคม  (Social  Whole)  มีเอกลักษณ์  มี

ควำมต้องกำร  มีโครงสร้ำง  มีช่ือต่ำงหำกไปจำกส่วนผสมที่ประกอบข้ึนมำเป็นสงัคม 

2) ส่วนประกอบต่ำงๆ  ของระบบ  ซ่ึงหมำยถึงสังคมปฏิบัติหน้ำที่

สนองควำมต้องกำรจ ำเป็นทั้งมวลที่ระบบพึงมี  ในฐำนะที่เป็นระบบอนิทรีย์ระบบหน่ึง 

3)  สังคมต้องมีควำมต้องกำรจ ำเป็นเชิงหน้ำที่จ ำนวนหน่ึง  สังคมใดมี

ชีวิตอยู่ได้ส่วนต่ำงๆ  จะต้องท ำหน้ำที่เพ่ือขจัดควำมต้องกำรเหล่ำน้ีให้หมดไป 

4)  ควำมสมดุลของระบบด้วยจุดสมดุล  (Equilibrium  Points)  คือ

จุดต่ำงๆ  ที่สังคมมีควำมเป็นปกติ  อันเกิดจำกกำรที่ควำมต้องกำรได้รับกำรตอบสนอง  ระดับ

ของกำรตอบสนองกบัระดับของควำมต้องกำรเทำ่กนั  ควำมสมดุลกเ็กดิขึ้น” 

 เช่นเดียวกับ  Parsons  (1951 อ้ำงถึงใน  ฑิตยำ  สุวรรณะชฏ, 2527: 64;  

สุนทรี  ศีลพิพัฒน์,  2520: 62-63)  โดย  Parsons  สนใจและศึกษำโครงสร้ำงทำงสังคม  

เน่ืองจำกสถำนภำพและบทบำทของผู้กระท ำ  เป็นกำรกระท ำซ่ึงอยู่ภำยใต้โครงสร้ำงที่ก  ำหนดแล้ว  

ดังน้ันภำยใต้สถำนภำพที่เป็นอยู่ต้องมีโครงสร้ำงก ำกับ  เพ่ือให้เกิดกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม  

และสอดคล้องกับวัฒนธรรมซ่ึงต้องกำรควำมชัดเจนทำงบทบำท  นอกจำกน้ัน  Parsons ยังกล่ำว

ว่ำ  กระบวนกำรกระท ำนั้นๆ  ต้องประกอบไปด้วย  3  ส่วน  ดังน้ี 

1)  ผู้กระท ำ 

2)  สถำนกำรณ์ 

3)  กำรแสดงออกทำงบทบำทของผู้กระท ำ   

 สอดคล้องกับ  Merton  (1949  อ้ำงถึงใน  ฑิตยำ  สุวรรณะชฏ, 2527: 68-

69)  ได้พรรณนำถึงหน้ำที่ไว้ดังน้ี   

1)  หน้ำที่ที่มุ่งประสงค์  (Manifest  Funcion)  หมำยถึงกำรเกิดขึ้น

ของสิ่งต่ำงๆ  น้ัน  ล้วนเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงสร้ำงที่ก  ำหนดไว้แล้ว  ทั้งที่ผู้ปฏบัิติรู้ตัว

หรือไม่รู้ตัวกต็ำม  
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2)  หน้ำที่ซ้อน  แต่เป็นผลสืบเน่ือง  (Latent  Function)  อันได้แก่ผล

แตกต่ำงที่เกดิข้ึนนอกเหนือจำกกำรควบคุมและมิได้คำดหมำยไว้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก  ำหนด   

3)  หน้ำที่ที่ไม่ส่งเสริมบูรภำพ  (Dysfunctional)  ซ่ึงได้แก่ผลที่เกิดข้ึน

อย่ำงต่อเน่ืองน้ัน  ระบบที่มีอยู่ไม่สำมำรถผสำนกนัได้  เพ่ือให้เกดิควำมเป็นประสทิธภิำพ 

4)  หน้ำที่ทดแทน  (Alternative  Function)  หมำยถึง  “ผลต่อเน่ือง

ที่อำจจะน ำมำทดแทนหน้ำที่ที่เจำะจงหรือประสงค์”   

นอกจำกน้ัน  Merton ยังกล่ำวอีกว่ำ  กลุ่ม  องค์กร  สังคม  และวัฒนธรรม  

เป็นส่วนที่ส่งเสริมกำรเกิดข้ึนของโครงสร้ำง-หน้ำที่  เพรำะเป็นกำรเกิดข้ึนและด ำรงอยู่อย่ำงมี

มำตรฐำน  อำท ิ บทบำททำงสงัคม  แบบแผนของสถำบัน  กระบวนกำรทำงสังคม  แบบแผนทำง

วัฒนธรรม  ควำมรู้สึกต่อวัฒนธรรม  ปทฏัฐำนทำงสังคม  องค์กรของกลุ่ม  และมำตรฐำนกำร

ควบคุมสงัคม  (สเุทพ  สนุทรเภสชั, 2540: 100)     

รวมทั้ง  Malinowski  (1936  อ้ำงถึงใน  สัญญำ  สัญญำวิวัฒน์,  2551:  31)    

ซ่ึงได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกบัหน้ำที่ไว้ว่ำ 

 

ทัศนะของหน้ำที่นิยมที่มีต่อวัฒนธรรมเน้นหลักส ำคัญที่ว่ำ  ประเพณีทุกอย่ำง  

วัตถุวัฒนธรรมทุกอย่ำง  ควำมคิดทุกควำมคิด  ควำมเช่ือทุกควำมเช่ือของ

วัฒนธรรม  สนองตอบควำมต้องกำรจ ำเป็นหรือท ำหน้ำที่อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง  มี

หน้ำที่จะต้องท ำ  หรือเป็นตัวแทนของส่วนที่จะขำดเสยีไม่ได้ในวัฒนธรรมน้ัน 

  

จึงกล่ำวโดยสรุปตำมที่  Brown  (1964  อ้ำงถึงใน  นิยพรรณ  (ผลวัฒนะ)  

วรรณศิริ,  2550: 98)  ซ่ึงได้พรรณนำกำรเกิดข้ึนของบทบำทหน้ำที่  ผ่ำนโครงสร้ำง-หน้ำที่ไว้

ดังน้ี 

   

สังคมเปรียบเหมือนอินทรีย์ซ่ึงมีชีวิต  มีกำรเจริญเติบโต  อำพำธเจ็บป่วยได้  

เยียวยำรักษำได้  เมื่อหำยแล้วกจ็ะก้ำวเดินต่อไปได้  ร่ำงกำยมนุษย์มีอวัยวะเป็น

ส่วนประกอบเพ่ือกำรคงอยู่  สงัคมกม็ีโครงสร้ำงเพ่ือกำรด ำรงตน  ทั้งอวัยวะของ

คนและโครงสร้ำงของสังคม  ต่ำงก็ท ำหน้ำที่ประสำนสัมพันธ์กัน  เพ่ือผดุง

ร่ำงกำยและสังคม  หำกสังคมเกิดกำรขัดแย้งกันในโครงสร้ำง  อันเน่ืองมำจำก

กำรขัดกันในกำรท ำหน้ำที่ที่ไม่สอดคล้องกัน  ท ำให้สังคมชะงักงันหรือพัฒนำไป

ได้ช้ำ  สังคมกจ็ะหำทำงแก้ไขหรือปรับเปล่ียนโครงสร้ำงของตนเองเพ่ือด ำรงอยู่  

หรือพัฒนำก้ำวหน้ำต่อไป  ร่ำงกำยมนุษย์น้ันเมื่อเจบ็ป่วยลงสำมำรถเย่ียวยำได้

เช่นกัน  อวัยวะบำงส่วนก็สำมำรถปรับเปล่ียนและแทนที่ได้  แต่ก็ท ำไม่ได้

ทั้งหมดทุกส่วน  โครงสร้ำงหลักๆ  ไม่สำมำรถจะเปล่ียนได้  เช่น  ตับ  ล ำไส้  

สมอง ฯลฯ  เป็นต้น  คนจึงตำยได้  แต่สังคมไม่วันตำย  หลังจำกได้ปรับตัวให้

พัฒนำขึ้นแล้วสงัคมจะก้ำวเดินต่อไปได้ 
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จำกเน้ือหำดังกล่ำวข้ำงต้น  แสดงให้เห็นว่ำ  โครงสร้ำง-หน้ำที่เป็นตัวก ำหนด

บทบำทหน้ำที่  เพ่ือให้เกดิกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  และสำมำรถเช่ือมโยงส่วนต่ำงๆ  ให้ด ำรงอยู่ได้ 

2.4.2.2  แนวคิดทฤษฎีปฏสิมัพันธเ์ชิงสญัลักษณ์  

   แนวคิดน้ีเกดิจำกกำรศึกษำค้นคว้ำ  ของนักสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำหลำยๆ  

ท่ำน  โดยบุคคลส ำคัญที่กล่ำวสนับสนุนกำรเกิดข้ึนของบทบำทหน้ำที่  ผ่ำนแนวคิดทฤษฎี

ปฏสิมัพันธเ์ชิงสญัลักษณ์  ประกอบไปด้วยบุคคลต่ำงๆ  ดังน้ี 

Mead  (อ้ำงถึงใน  ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์,  2548: 103)  เป็นบุคคลส ำคัญท่ำน

หน่ึง  ที่ได้กล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลด้วยกำรแสดงสัญลักษณ์  แต่ Mead เน้นที่ตัวตน  

(The  Self)  มำกกว่ำปัจจัยภำยนอก กล่ำวว่ำ 

   

ตัวตน  (The  Self)  ว่ำเป็นสมรรถนะอันเป็นของมนุษย์โดยเฉพำะ  ในกำรที่จะ

คิดค ำนึงถึงธรรมชำติและสังคมรอบตัวผ่ำนกำรสื่อสำรและภำษำ  โดยตัวตนน้ัน

เกดิจำกกำรได้รับอทิธพิลมำจำกสองแนวทำง  คืออิทธิพลจำกสังคมโดยตรงและ

อิทธิพลของตัวเอง  ผ่ำนกระบวนกำรที่มีข้ันตอน  2  ด้ำน  ที่ปฏิสัมพันธ์กันอยู่

ตลอดเวลำ  ด้ำนหน่ึงคือ  “Me”  อันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจำกกำรปฏสิัมพันธ์

กบัคนอื่นในสงัคม  ขณะที่  “I”  เป็นพฤติกรรมและลักษณะเฉพำะตัวของบุคคล  

“I”  และ  “Me”  ปฏสิมัพันธก์นัตลอดเวลำโดยที่  “I”  จะท ำหน้ำที่ในกำรเช่ือม

ร้อย  “Me”  ที่หลำกหลำยให้เข้ำด้วยกนั 

  

 ขณะที่  Thomas  (อ้ำงถึงใน  สุภำงค์  จันทวำนิช,  2553: 113)  กล่ำวถึงกำร

เกดิขึ้นของควำมสมัพันธร์ะหว่ำงบุคคลต่ำงๆ  ในสงัคมไว้ว่ำ   

 

บุคคลจะตัดสินใจกระท ำสิ่งใดสิ่งหน่ึงเป็นเพรำะเขำได้พิจำรณำแล้วว่ำ  เขำให้

นิยำมหรือควำมส ำคัญกับสถำนกำรณ์ของสิ่งน้ันอย่ำงไร  แล้วจึงมีกำรกระท ำ

ตำมมำ  และเมื่อบุคคลให้นิยำมสถำนกำรณ์ใดว่ำจริงแล้ว  เขำกจ็ะยึดถือว่ำ

สถำนกำรณ์น้ันเป็นจริงตำมกำรนิยำมของเขำ 

       

 สอดคล้องกับ  Blumer  (อ้ำงถึงใน  ฑิตยำ  สุวรรณะชฏ,  2527:  71-72)  

โดยที่  Blumer กล่ำวถึงควำมสมัพันธ์ทำงสัญลักษณ์ไว้ว่ำ  ควำมสัมพันธ์สืบเน่ืองมำจำกบุคคลได้

แปลควำมหมำยของกำรกระท ำหรือกำรแสดงออกของบุคคลที่ตนก ำลังมีปฏสิัมพันธ์ด้วย  โดยมี

กำรโต้ตอบ  ซ่ึงมิได้มีโดยตรงต่อเจตนำกำรกระท ำของบุคคล  หำกแต่เป็นกำรโต้ตอบโดย

อัตโนมัติ  นอกจำกน้ัน  “ควำมสัมพันธ์จะใช้สัญลักษณ์  กำรแปลควำมหมำย  และกำรแสวงหำ

ควำมหมำยที่แท้จริงของกำรกระท ำน้ัน”  จึงกล่ำวได้ว่ำ  กำรแสดงพฤติกรรมใดๆ  ที่บุคคล

แสดงออก  อย่ำงน้อยต้องผ่ำนกำรกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของเหตุกำรณ์  จำกน้ันจึง
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คำดคะเนเหตุกำรณ์  ให้ควำมหมำย  แล้วจึงตัดสินใจแสดงปฏิกิริยำโต้ตอบต่อควำมหมำยน้ัน  

แต่อย่ำงไรกต็ำมองค์กำรทำงสังคมจะเป็นผู้ก ำหนดขอบเขตกำรกระท ำของบุคคล  พร้อมทั้ง

ก ำหนดสญัลักษณ์เฉพำะของแต่ละกลุ่ม  เพ่ือเป็นเคร่ืองหมำยในกำรแปลเน้ือควำม     

 นอกจำกน้ัน  Goffman  (1959  อ้ำงถึงใน  สุภำงค์  จันทวำนิช,  2553: 

130-132)  กล่ำวถึงกำรมีปฏสิมัพันธข์องสงัคมในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันไว้ว่ำ  มนุษย์เรำมีกำร

กระท ำและกำรโต้ตอบกับผู้อื่นเป็นประจ ำ  ด้วยกำรน ำเสนอตัวเองให้บุคคลอื่นไ ด้รับรู้เป็นนิตย์  

ทั้งน ำเสนอด้วยภำษำ  ค ำพูดที่กล่ำวออกมำ  ท่ำทำงประกอบกำรสนทนำ  กำรแต่งกำย  เป็นต้น  

กำรกระท ำอย่ำงน้ีเรียกว่ำกำรแสดงละคร และให้ทรรศนะว่ำ 

 

มนุษย์แต่ละคนก ำลังแสดง (Perform) อยู่บนเวท ี ที่หน้ำเวทมีีผู้ชม  (Audience) 

ซ่ึงได้แก่  คนอื่นที่มนุษย์ก ำลังมีปฏิสัมพันธ์ด้วย  บนเวทปีระกอบด้วยหน้ำฉำก  

(Front  Stage)  และหลังฉำก  (Back  Stage)  หน้ำฉำก  คือ  กำรน ำเสนอ

ตัวตนของมนุษย์ตำมที่อยำกให้ผู้อื่นเหน็หรือรับรู้  เลือกใช้ถ้อยค ำที่เหมำะสมกับ

สถำนภำพ  มีกริยำท่ำทแีละกำรแต่งกำยตำมบทบำท  ฯลฯ  เป็นตัวตนที่มนุษย์

ต้องกำรน ำเสนอให้ผู้อื่นเหน็  (Presented  Self)  อย่ำงไรกต็ำมมนุษย์แต่ละคน

กมี็หลังฉำก  คือ  ควำมรู้สกึนึกคิดที่ไม่ต้องกำรเปิดเผยหรือน ำเสนอให้ผู้อื่นรับรู้  

เป็นส่วนที่มีควำมเป็นส่วนตัว  เรียกว่ำ  ตัวตนที่ซ่อนเอำไว้  (Hidden  Self)  

เม่ือข้ึนบนเวทีสิ่งที่เป็นหลังฉำกกจ็ะไม่น ำเสนอต่อผู้ชม  แต่ละวันแต่ละเวลำ  

มนุษย์กเ็ล่นละครฉำกแล้วฉำกเล่ำเพ่ือน ำเสนอตนเองให้สังคมได้รับรู้  ในกำร

แสดงละครน้ี  มนุษย์ต้องมีตัวละครที่ต้องแสดง  (Character)  มีบทบำท  

(Role)  และมีตัวตน  ตัวละครที่ต้องแสดง  คือ  ตัวตนของบุคคลที่มุ่งแสดง

ลักษณะของตนให้ปรำกฏ 

 จำกกำรกระท ำดังกล่ำว  Goffman  จึงได้สร้ำงสัญลักษณ์ภำพขึ้นมำเป็นแบบจ ำลองใน

กำรอธบิำยแนวคิดกำรแสดงละครตำมภำพด้ำนล่ำงดังน้ี 
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กำรวิเครำะห์เชิงละคร 

 

 

 

              เวท ี

 

                                                                                                

 

 

ผู้ชม 

 

ภาพที ่2.1  กำรวิเครำะห์เชิงละครของ Goffman 

แหล่งทีม่า:  สภุำงค์  จันทวำนิช,  2553: 131. 

 

 2.4.3  บทบาทหนา้ทีข่องพระสงฆ ์

 พระพุทธศำสนำนับว่ำเป็นสถำบันหลัก  ที่แสดงควำมโดดเด่นควบคู่กับสังคมไทยมำอย่ำง

ยำวนำน  ต้ังแต่อดีตที่ยังไม่มีควำมเจริญทำงภำษำ  วัตถุ  และกำรคมนำคม  เรำปฏเิสธไม่ได้เลยว่ำ  

ชำติไทยซ่ึงเป็นพ้ืนที่เลก็ๆ  ในโลก  ไม่เป็นที่รู้จักของสังคมโลกมำกนัก  จะเป็นที่ถูกอกถูกใจและ

เป็นที่กล่ำวขำนของชำวตะวันตก  น่ันกเ็พรำะว่ำส่วนหน่ึง  ชำติไทยมีรำกฐำนทำงประเพณีและ

วัฒนธรรมมำจำกพระพุทธศำสนำ  ประชำชนชำวไทยผ่ำนกำรหล่อหลอม  แนวคิดแบบพุทธอย่ำง

ต่อเน่ืองจำกรุ่นสู่รุ่น  ลักษณะนิสยัที่ได้จึงอ่อนโยน  มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตน  มีสมัมำคำรวะ  เป็น

ที่สนใจแก่ผู้พบเหน็ชำวต่ำงชำติ  ผลผลิตที่ได้ดังกล่ำวน้ัน  เกิดจำกกำรท ำหน้ำที่ของบุคลำกรของ

ศำสนำอย่ำงยำวนำนเช่นเดียวกัน  บุคลำกรดังกล่ำวคือ  “พระสงฆ์”  และพระสงฆ์เองกม็ีบทบำท

หลำยอย่ำงในกำรพัฒนำ  หน่ึงในน้ันกค็ือบทบำทพระสงฆ์กับกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยมีผู้ศึกษำ

บทบำทหน้ำที่  ของพระสงฆ์กับกำรพัฒนำท้องถิ่นหลำยท่ำน  ซ่ึงผลกำรศึกษำน้ัน  ได้อธิบำย

บทบำทพระสงฆ์กบักำรพัฒนำท้องถิ่น  ดังมีรำยละเอยีดตำมล ำดับดังน้ี 

2.4.3.1  ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงพระสงฆ์กบัประชำชน  

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระสงฆ์กับประชำชน  ปรำกฏมำตั้งแต่สมัยพุทธกำล  

จนถึงปัจจุบัน  ส่วนในสังคมไทยน้ัน  พระสงฆ์แสดงบทบำทควบคู่มำกับกำรด ำร งชีวิต  ของ

ประชำชนไทยมำโดยตลอดดังปรำกฏตำมที่มีผู้ศึกษำไว้ดังน้ี 

ทวีวัฒน์  ปุณฑริกวิวัฒน์  (2539: 69)  ได้ศึกษำเร่ือง  เมืองไทยในควำมใฝ่ฝัน

ของพระธรรมปิฎก  โดยได้สัมภำษณ์เร่ืองรำวต่ำงๆ  ที่พระพุทธศำสนำเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  

รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระสงฆ์กับประชำชน  ซ่ึ งพระธรรมปิฎกได้ให้ทรรศนะไว้ว่ำ  

หลงัฉาก 

(back  Stage) 

ตัวตนที่ซ่อนเอำไว้ 

หนา้ฉาก 

(Front  Stage) 

ตัวตนที่ต้องกำรน ำเสนอ 
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ควำมสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับประชำชนน้ัน  ในสมัยก่อนเป็นระบบกำรควบคุมซ่ึงกันและกัน  

ประชำชนควบคุมพระสงฆ์ด้วยควำมศรัทธำ  ควำมเคำรพ  และกำรบ ำรุงทั้งวัตถุและบุคคล  

พระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมหลักพระธรรมวินัย  จะถูกขับไล่จำกประชำชนในพ้ืนที่  

ตลอดจนให้ออกจำกสมณะเพศ  ส่วนพระสงฆ์ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตำมพระธรรมวินัย  มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถสั่งสอนญำติโยมได้  กจ็ะได้รับควำมเคำรพนับถือและเช่ือฟัง  แต่ถ้ำเกิดกำร

ขัดขืนชำวบ้ำนจะด ำเนินกำรลงโทษกนัเอง  จึงกล่ำวได้ว่ำ  พระสงฆ์ควบคุมฆรำวำสด้วยกำรสั่งสอน  

โดยแนะน ำวิธปีฏบัิติตนตำมหลักพุทธศำสนิกชน  กำรปฏบัิติที่ดีมีค่ำแก่สงัคม  

ส่วนทองศรี  ก ำภ ู ณ  อยุธยำ  (2546: 56-58)  ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  ผู้น ำ

ทำงสำธำรณประโยชน์และประชำสังคม  โดยท่ำนได้ยึดแม่ชีศันสนีย์  เสถียรสุต  เป็นตัวแบบของ

กำรศึกษำ  ซ่ึงผลจำกกำรสัมภำษณ์แม่ชีศันสนีย์  ซ่ึงเดิมทีท่ำนเป็นคนต่ำงจังหวัดน้ัน  ท่ำนได้

กล่ำวถึงควำมผูกพันระหว่ำงวัดกับชุมชน  ผ่ำนประสบกำรณ์ตรงของท่ำน  โดยท่ำนเร่ิมเล่ำ

เร่ืองรำวตั้งแต่วัยเยำว์  ถึงควำมผูกพันและควำมส ำคัญของวัดต่อชุมชนดังน้ี 

1) วัดเป็นที่รวมกิจกรรมของสังคมชนบท  เร่ิมตั้งแต่เช้ำมีกำรใส่บำตร  

พอสำยๆ  โดยประมำณจึงไปท ำบุญที่วัด  เพ่ือร่วมกันถวำยภัตตำหำรเช้ำแก่พระสงฆ์  เม่ือ

พระสงฆ์ฉันเสรจ็ฆรำวำสจึงทำนอำหำรร่วมกนั  ส่วนอำหำรที่รับประทำนน้ัน  กมี็ควำมหลำกหลำย  

เน่ืองจำกน ำมำจำกเกอืบทุกครัวเรือน 

2) วัดเป็นแหล่งแสดงถึงตัวตนและรำกเหง้ำของวัฒนธรรมไทย  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงวัดในสงัคมชนบท  มีควำมผูกพันกบัวัดเป็นพิเศษ  เช่น  วันหยุดเรียน  วันโกน  

วันท ำบุญประจ ำปี  รวมทั้งวันที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมและประเพณีไทย  วัดจะเป็นสถำนที่รวมกันของ

ประชำชนในชุมชนอย่ำงแท้จริง  เน่ืองจำกวันส ำคัญดังกล่ำวน้ัน  มีกำรจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือควำม

ร่ืนเริงในชุมชน  โดยแม่ชีศันสนีย์  (อ้ำงถึงใน ทองศรี  ก ำภู  ณ  อยุธยำ, 2546: 56-58) กล่ำวว่ำ  

“อะไรกต็ำมที่มันเป็นวิถีชีวิตที่มีควำมสุข  อย่ำงที่คนปัจจุบันเขำหำกัน  แต่เขำหำที่เวทีอื่น  วัดมี

ทั้งหมดนะ” 

3) วัดเป็นสถำนสั่งสอนให้รู้จักกำรให้  และถือว่ำเป็นค ำสอนที่ส ำคัญ

ของพระพุทธศำสนำด้วย  ส่วนกำรฝึกหัดกำรให้แบบชำวพุทธในชนบทน้ันคือ  กำรใส่บำตร  และ

ในสังคมชนบทน้ัน  บ้ำนใดที่ไม่มีกำรใส่บำตรเลยถือว่ำ  “เชย”  ส ำหรับกำรกระท ำอย่ำงน้ีบ่อยๆ  

ท ำให้เกดิควำมคุ้นเคยต่อกำรเสยีสละ   

4)  สังคมชนบทสอนให้รู้จักแบ่งปัน  และมีควำมซ่ือสัตย์  โดยแสดงให้

เหน็ว่ำสงัคมในชนบท  ให้หลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่สังคมเมืองไม่เคยให้  และสิ่งเหล่ำน้ันก ำลังหำยไป

จำกสงัคมเมือง 

ส่วนพระมหำชูศักด์ิ  น้อยสันเทยีะ (2545: 20-21) มองว่ำ  ลักษณะควำมสัมพันธ์

ของพระสงฆ์กบัสงัคมแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ   
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1)  ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงสังคมพระสงฆ์เอง  ซ่ึงควำมสัมพันธ์น้ีเกิดจำก

บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้ำก ำหนดไว้  เพ่ือเป็นกรอบกำรอยู่ร่วมกันของพระสงฆ์  และท ำหน้ำที่

ต่ำงๆ  เช่น  กำรอุปสมบท  กำรระงับอธกิรณ์  และสงัฆกรรมอื่นๆ  เป็นต้น   

2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระสงฆ์กับประชำชน  โดยในเบ้ืองต้น

พระสงฆ์อำศัยปัจจัย  4  จำกประชำชนในกำรด ำรงชีวิต  เป็นเหตุให้เกิดควำมผูกพันระหว่ำงกัน

โดยอัตโนมัติ  หำกแต่กำรตอบแทนของพระสงฆ์เป็นไปในรูปแบบคุณธรรม  ต้องกำรช่วยเหลือ

ผู้อื่นให้พ้นทุกข์  มีควำมสุขทุกขณะในกำรด ำเนินชีวิต  ซ่ึงล้วนเป็นกำรด ำเนินตำมเจตนำของ

พระพุทธเจ้ำ  เมื่อคร้ังทรงเร่ิมประกำศแนวค ำสอนในลัทธขิองพระองค์ 

สอดคล้องกับพระรำชวรมุนี  (2527  อ้ำงถึงใน  ธันยพร  พงษ์โสภณ,  2539: 

50)  กล่ำวว่ำบทบำทพระสงฆ์น้ันมีหลักกำรที่แน่นอน  หำกยึดค ำสอนของพระพุทธเจ้ำเป็นหลัก

คือ  บทบำทโดยตรงได้แก่เกี่ยวกับตนเอง  ซ่ึงเร่ิมจำกกำรศึกษำพระธรรมวินัย  และข้ันตอนกำร

ปฏิบัติให้ถูกต้อง  พร้อมกันน้ันพระสงฆ์ต้องปฏิบัติตำมแนวทำงน้ัน  ทั้งยังต้องแนะน ำผู้อื่นได้

อย่ำงถูกต้อง  ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสังคม  พระสงฆ์ยังต้องมีหน้ำที่ให้กำรศึกษำ  กำรเผยแผ่  

และกำรสงเครำะห์  เพ่ือควำมอยู่ดีของประชำชนในชุมชน  ซ่ึงเม่ือกล่ำวโดยสรุปบทบำทหน้ำที่ของ

พระสงฆ์ในสงัคม  อำจแบ่งออกเป็น  2  รูปแบบ  คือ 

1) บทบำทที่สบืเน่ืองมำจำกสงัคมด้ังเดิม 

2) บทบำทที่เกิดจำกกำรปรับตัวให้เข้ำสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันของ

ศำสนำและพระสงฆ์   

 ส ำหรับแนวคิดตำมข้อ 2  น้ันเป็นแนวคิดใหม่  ที่ ต้องกำรน ำแนวคิดของ

พระพุทธศำสนำมำเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำสงัคม 

2.4.3.2  พระสงฆ์กบักำรพัฒนำท้องถิ่น  

  เม่ือทรำบถึงบทบำทหน้ำที่ของพระสงฆ์  ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น  ท ำให้เรำเข้ำใจบทบำทกำรพัฒนำท้องถิ่นจำกพระสงฆ์เพ่ิมมำกขึ้ น  ซ่ึงบทบำทพระสงฆ์

กับกำรพัฒนำท้องถิ่นน้ัน  เป็นกำรเน้นย ำ้ให้เหน็ว่ำ  พระสงฆ์นอกจำกจะมีหน้ำที่ปฏบัิติตำมพระ

ธรรมวินัยแล้ว  ยังต้องมีหน้ำที่ช่วยเหลือสังคมอีกทำงหน่ึงด้วย  โดยเฉพำะช่วยเหลือด้ำนกำร

พัฒนำท้องถิ่น  ซ่ึงบทบำทน้ีมีผลกำรศึกษำจำกผู้รู้  นักวิชำกำร  และนักวิจัยหลำยทำ่นดังน้ี   

Queen (อ้ำงถึงใน  พระมหำสมบูรณ์  วุฑฒิฺกโร  (พรรณำ),  2548: ม.ป.น.)  

ซ่ึงได้แสดงทรรศนะว่ำ  บทบำทพระพุทธศำสนำเพ่ือสังคมน้ัน (Socially Engaged  Buddhism)  

มีรูปแบบที่สวนทำงกับกำรปฏิบัติของพระพุทธศำสนำแบบดั้งเดิม  ส ำหรับแนวคิดของทั้งนิกำย

เถรวำท  มหำยำน  และวัชรยำน  เป็นแนวคิดที่เพ่ิมบทบำทของพระพุทธศำสนำข้ึนใหม่  โดยมี

กำรแบ่งแยกจริยธรรมทำงพระพุทธศำสนำออกเป็น  4  ทรรศนะ  ดังน้ี 

1)  จริยธรรมแบบศีลธรรม 

2)  จริยธรรมแบบคุณธรรม 
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3)  จริยธรรมแบบช่วยเหลือผู้อื่น 

4)  จริยธรรมแบบเพ่ือสงัคม   

 ส่วนพระธรรมโกศำจำรย์  (ประยูร  ธมมฺจิตโฺต)  (2554: 20-21)  ได้กล่ำวไว้

ในหนังสอืเร่ือง  กำรเผยแผ่เชิงรุกว่ำ  พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  ฉบับปี  พ.ศ.  2484  ได้ก ำหนด

งำนหรือหน้ำที่ของพระสงฆ์ไว้  4  ด้ำนคือ  กำรปกครอง  กำรศึกษำ  กำรเผยแผ่  และกำร

สำธำรณปูกำร  ส่วนในพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.  2505  ปรับปรุงเพ่ิมเติมฉบับที่  2  พ.ศ.  

2535  ได้เพ่ิมเติมบทบำทหน้ำที่ของพระสงฆ์อีก  2  ข้อ  คือ  1)  กำรศึกษำสงเครำะห์  และ2)  

กำรสำธำรณสงเครำะห์  ซ่ึงสองข้อหลังน้ี  เป็นกำรเพ่ิมบทบำทพระสงฆ์  ให้เผยแผ่พระ

พระพุทธศำสนำเชิงรุกมำกข้ึน  จำกที่เคยคอยเทศน์ในวัดอย่ำงเดียว  พระสงฆ์ต้องออกไปหำ

กลุ่มเป้ำหมำย  เช่น  โรงเรียน  รัฐวิสำหกจิ  บริษัท  โรงงำน  รวมทั้งสถำนที่ต่ำงๆ  ที่ได้รับนิมนต์  

จำกกำรเพ่ิมเติมดังกล่ำว  นับว่ำเป็นก้ำวแรกของกำรแสดงบทบำทของพระสงฆ์เชิงพัฒนำเพ่ิมมำก

ขึ้ น  เป็นกำรช่วยเหลือสังคมให้เห็นชัดเป็นรูปธรรม  สำมำรถเพ่ิมคุณค่ำของพระสงฆ์ใน

สถำนกำรณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี  ที่ ต้องกำรบุคลำกรทำงด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงเป็น

แบบอย่ำงที่ดีด้ำนควำมประพฤติอย่ำงเหน็ได้ชัด 

นอกจำกน้ัน  Kingshill  (1960  อ้ำงถึงใน  ทนิพันธุ์  นำคะตะ,  2529: 4-6)  

ได้กล่ำวไว้ว่ำ  พระสงฆ์ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ  โดยเฉพำะพระสงฆ์ที่อำศัยอยู่ในชุมชน  ท ำหน้ำที่

เป็นผู้น ำชุมชน  โดยผลจำกกำรส ำรวจเกียรติภมูิของชนช้ันน ำในท้องถิ่นตำมชนบท  พระสงฆ์ถูก

จัดอนัดับอยู่ในระดับสงูสดุ  อนัมีผลมำจำกคติควำมเช่ือทำงศำสนำ  เจ้ำอำวำสเป็นผู้แสดงบทบำท

ภำวะผู้น ำ  ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อแนวคิดและกำรด ำเนินชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น  ซ่ึง

ลักษณะของกำรพัฒนำบุคคล  ผู้เป็นแถวหน้ำย่อมได้รับกำรพัฒนำก่อน  ผ่ำนช่องทำงและโอกำส

ที่มีอยู่ในต ำแหน่งหน้ำที่  เจ้ำอำวำสจึงมีวิทัศน์ในกำรสร้ำงสถำนที่ส ำคัญหลำยๆ  อย่ำง  เช่น  

โรงเรียน  โรงพยำบำล  สะพำน  นอกจำกน้ันวัดยังเป็นศูนย์กลำงในกำรพัฒนำท้องถิ่น  ส ำหรับ

กำรช่วยเหลือท้องถิ่นน้ัน  Kingshill  ยังกล่ำวอีกว่ำ  บทบำทกำรพัฒนำขึ้ นอยู่กับบุคลิกและ

ลักษณะนิสัยของเจ้ำอำวำส  ถ้ำท่ำนเป็นผู้มีควำมกระตือรือร้น  มีควำมใส่ใจต่อชุมชนมำก  

ต้องกำรแสดงบทบำทของพระสงฆ์  ให้เป็นที่ยอมรับของสงัคมมำกข้ึน  ควำมเกี่ยวพันธ์ระหว่ำงวัด

กับชุมชนกป็ระสำนกันแน่นแฟ้นมำกขึ้นไปด้วย  แต่ถ้ำท่ำนมีลักษณะน่ิงเฉยบทบำทกำรพัฒนำก็

น้อยลงหรือไม่มีเลย 

ส ำหรับชัยพร  พิบูลศิริ  (2530:  27)  ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  พระสงฆ์กับกำร

พัฒนำสังคม  โดยพบว่ำ  พระสงฆ์มีบทบำทหลักในกำรให้ค ำแนะน ำทำงจิตใจ  ประพฤติตนให้

เป็นประโยชน์  แนะน ำวิธแีก้ไขปัญหำในกำรด ำเนินชีวิต  ตลอดจนบทบำทในกำรเป็นผู้น ำท้องถิ่น  

เป็นตัวเช่ือมโยงระหว่ำงรัฐกับประชำชน  เป็น ผู้คิดริเร่ิมกำรพัฒนำรูปแบบใหม่ๆ  เน่ืองจำก

พระสงฆ์เคยมีบทบำทในกำรพัฒนำมำตั้งแต่อดีต   
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แตกต่ำงจำกนิพนธ์  ศรีตระกูล (2549: 48-49) ซ่ึงได้ศึกษำเร่ือง ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงพระสงฆ์กับนักกำรเมืองท้องถิ่นในระบบกำรเลือกตั้ง  กรณีศึกษำเขตเทศบำลนคร

เชียงใหม่  ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำพบบทบำทส ำคัญของพระสงฆ์ในชุมชนดังน้ี 

1)  บทบำทในฐำนะเป็นปัจเจกบุคคล 

พระสงฆ์ในอดีตน้ัน  มีควำมสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอย่ำงดีต่อชุมชน  มี

ควำมเกื้อกูลกนั  เพรำะกำรด ำเนินชีวิตของพระสงฆ์น้ัน  ต้องอำศัยปัจจัยสี่จำกชำวบ้ำน  ในขณะที่

ชำวบ้ำนกอ็ำศัยพระสงฆ์  ในกำรประกอบพิธกีรรมทำงศำสนำ  รวมทั้งให้กำรอบรมสั่งสอนตำมค ำ

สอนของพระพุทธเจ้ำ  และน ำพำปฏบัิติธรรม  ซ่ึงเป็นหัวใจส ำคัญของพระพุทธศำสนำ  เป็นที่ยึด

เหน่ียวจิตใจ  และย่ิงไปกว่ำน้ัน  พระสงฆ์ยังเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ำอีกด้วย  แต่สภำพสังคม

ที่เปล่ียนไป  บทบำทของพระสงฆ์บำงอย่ำงลดน้อยลง  พระสงฆ์ระดับเจ้ำอำวำส  เจ้ำคณะต ำบล  

เจ้ำคณะอ ำเภอ  และเจ้ำคณะจังหวัด  เป็นต้น  ซ่ึงเป็นผู้น ำทำงควำมคิด  จะได้รับควำมเคำรพและ

ศรัทธำมำกกว่ำพระสงฆ์ในระดับปกติ  แต่หำกพระสงฆ์มีควำมสำมำรถโดดเด่น  ในเร่ืองต่ำงๆ  

เพ่ิมขึ้ นไปอีก  เช่น  มีวัตรปฏบัิติเป็นที่น่ำเล่ือมใส  เป็นพระนักเทศน์  ส่งผลต่อบทบำทอย่ำงสูง

ต่อกำรพัฒนำสังคม  ซ่ึงพระสงฆ์ที่มีบทบำทดังกล่ำวข้ำงต้น  จะได้รับควำมไว้วำงใจต่อชำวบ้ำน

เป็นอย่ำงมำก  เช่น  เม่ือมีข้อพิพำทระหว่ำงบุคคลในสงัคม  พระสงฆไ์ด้รับกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ไกล่

เกล่ียปัญหำ  พร้อมกับให้ค ำแนะน ำและอบรมสั่งสอน  ให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสำมัคคี  ไม่สร้ำงควำม

แตกแยกและควำมรุ่นแรงให้เกดิขึ้นในชุมชน 

2)  บทบำทในเชิงสัญลักษณ์  ในฐำนะเป็นตัวแทนของสถำบันพุทธ

ศำสนำ 

พระสงฆ์ระดับปกครอง  มีบทบำทโดยตรงต่อกำรบ ำรุงรักษำวัด  

ปกครองและให้ควำมช่วยเหลือภิกษุสำมเณรในวัด  ให้ปฏบัิติตนให้ถูกต้องตำมพระธรรมวินัยและ

กฎหมำยบ้ำนเมือง  ตลอดจนให้บริกำรด้ำนสถำนที่  เพ่ือกำรปฏิบัติธรรมของพุทธศำสนิกชน  

ตำมสมควรแก่ฤดูกำล  นอกจำกน้ันยังได้ให้กำรศึกษำทั้งทำงโลกและทำงธรรม  แก่ภิกษุสำมเณร

ตลอดจนคฤหัสถ์  รวมทั้งแสดงบทบำทผู้น ำ  ต่อกำรริเร่ิมพัฒนำท้องถิ่น  โดยส่วนใหญ่วัด  มี

บทบำทเป็นสถำนที่สำธำรณะ  ส ำหรับให้บริกำรแก่ชุมชน  ใช้เป็นสถำนที่ศึกษำอบรม  เป็นที่พัก

ส ำหรับผู้สัญจรไปมำต่ำงถิ่น  เป็นที่พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  ของประชำชน  เป็น

สถำนที่จัดงำนเทศกำลส ำหรับชุมชน  เป็นสถำนที่เกบ็ศิลปกรรมต่ำงๆ  ที่ส ำคัญ  โดยเรียกว่ำ  

พิพิธภัณฑ์ชุมชนกว่็ำได้  นอกจำกน้ันยังใช้เป็นสถำนที่ประชุม  แลกเปล่ียนทำงกำรเมืองกำร

ปกครอง  ของก ำนัน  ผู้ใหญ่บ้ำน  และผู้น ำระดับชุมชน 

แต่อย่ำงไรก็ตำม  บทบำทพระสงฆ์ในสังคมเมืองเ ร่ิมลดน้อยลง  

เน่ืองจำกผู้คนเป็นชนช้ันกลำง  ซ่ึงมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตผูกมัดกับระบบรำชกำร  รวมทั้ง

ทัศนคติที่เปล่ียนไป  เป็นเหตุให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพระสงฆ์กับชำวบ้ำนที่อยู่ในสังคมเมือง  

ขำดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  นอกเสียจำกเวลำต้องท ำกิจกรรมบำงอย่ำง  ที่เกี่ยวข้องกับศำสนำและ
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พระสงฆ์  ซ่ึงกเ็ป็นแต่เพียงคร้ังครำวเทำ่นั้น  ซ่ึงแตกต่ำงจำกประชำชนรอบๆ  วัด  และประชำชน

ที่อำศัยอยู่ตำมท้องถิ่นต่ำงๆ  ในชนบท 

นอกจำกน้ันพระมหำนฤพนธ์  น้อยโนนง้ิว  (2549: 61-62,66-72,76)  โดย

ท ำกำรศึกษำบทบำทพระสงฆ์นักพัฒนำสงัคมและวัฒนธรรม  เน้นศึกษำพระรัตนกวี  รองเจ้ำคณะ

จังหวัดเลย  พบว่ำ  พระรัตนกวีมีบทบำทหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่นดังน้ี 

1)  บทบำทด้ำนกำรพัฒนำสงัคม 

(1) กำรส่งเสริมกำรศึกษำ  โดยท่ำนมองว่ำกำรศึกษำเป็นพ้ืนฐำน

ของกำรพัฒนำในทุกๆ  ด้ำน  กำรศึกษำท ำให้คนเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ทำ่นส่งเสริมกำรศึกษำแก่พระภิกษุและสำมเณร  ทั้งฝ่ำยโลกและฝ่ำยธรรม 

(2) กำรพัฒนำชุมชน  ท่ำนเป็นพระสงฆ์ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำใน  2  

ด้ำน  คือ  1) กำรพัฒนำด้ำนจิตใจของชำวชนบท  เน่ืองจำกกำรพัฒนำด้ำนวัตถุได้แพร่กระจำยสู่

ชนบทอย่ำงรวดเรว็และไร้กำรควบคุม  เป็นมูลเหตุหน่ึงที่ท  ำให้สังคมชนบทเสื่อมถอย  ด้ำนเหตุน้ี

ทำ่นจึงอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ชำวบ้ำนและเยำวชนอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมทั้งส่งเสริมภิกษุและ

สำมเณรให้ออกบรรยำยธรรม  และอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยำวชนนอกพ้ืนที่  และ2)  กำร

พัฒนำชุมชนด้ำนวัตถุ  โดยท่ำนสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกภำยในวัด  เพ่ือให้บริกำรแก่

พุทธศำสนิกชนทั่วไป  นอกจำกน้ันท่ำนยังสร้ำงศูนย์หนังสือประจ ำชุมชน  รวมทั้งสร้ำงบ่อน ำ้ไว้

บริกำรแก่ประชำชนในยำมขำดแคลน 

(3) กำรสงเครำะห์ชุมชน  โดยกำรสงเครำะห์ของท่ำนประกอบด้วย  

1)  กำรออกบิณฑบำตเพ่ือโปรดญำติโยม  2)  ให้ควำมสะดวกด้ำนกำรประกอบกิจกรรมทำง

ศำสนำของชุมชน  อันน ำมำซ่ึงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงวัด  พระสงฆ์  กับชำวบ้ำน  3)  

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชำติ  อำท ิ ไฟไหม้  น ำ้ท่วม  และภัยแล้ง  4)  มอบทุนกำรศึกษำแก่

โรงเรียนต่ำงๆ  เพ่ือเป็นทุนทรัพย์แก่นักเรียนที่ขำดแคลน  5)  ส่งเสริมกำรสัมมนำภำยในชุมชน

เพ่ือคัดเลือกบุคคลและวิธีกำรดูแลชุมชน  และ6)  เป็นพระธรรมทูตที่ท  ำหน้ำที่ให้ควำมรู้แก่

พระสงฆ์ภำยในจังหวัดเลย 

2) บทบำทด้ำนกำรพัฒนำวัฒนธรรม 

(1) บทบำทด้ำนกำรเผยแผ่ธรรมะ  โดยท่ำนอบรมธรรมะให้

เหมำะสมแก่กลุ่มต่ำงๆ  ตำมสถำนภำพดังน้ี  1)  ภิกษุสำมเณรให้ปฏบัิติอยู่กรอบของพระธรรม

วินัย  2)  อบรมพุทธศำสนิกชนภำยในชุมชน  และ3)  เทศนำแนะน ำแก่พุทธศำสนิกชนทั่วไป

ตำมสถำนที่ต่ำงๆ  อำทิ  หน่วยงำนของรัฐและเอกชน  สถำนศึกษำ  และองค์กรต่ำงๆ  ตำมที่

ได้รับนิมนต์ 

(2)  บทบำทกำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  ท่ำนส่งเสริมประเพณี

ทั้ง  12 เดือนมำสม ่ำเสมอและต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกปี  และมีบทบำทเพ่ิมเติมอีก  2  ด้ำน  คือ  

1)  ส่งเสริมกำรแข่งขันสรภัญญะภำยในชุมชน  และ2)  ส่งเสริมกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน

ตำมพ้ืนที่ต่ำงๆ  ในจังหวัดเลย  เพ่ือให้เยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์ระหว่ำงปิดภำคเรียน 
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จำกบทบำทกำรพัฒนำในหลำยๆ  ลักษณะและมีผลต่อกำรส่งเสริมพฤติกรรม  

ทศันคติ  ค่ำนิยมทำงคุณธรรมและจริยธรรมแล้วจึงสอดคล้องงำนของวิจัยพระปลัดสมชำย  ปโยโค  

(ค ำเนิน)  (2556:  60-62)   ที่ได้กล่ำวถึง  ขบวนกำรสรรโวทยัในประเทศศรีลังกำว่ำ  เป็นกำร

น ำหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำมำปรับใช้ให้เกิดกำรตื่นรู้จำกอวิชชำ  พร้อมทั้งน ำพำให้หลุดพ้น

จำกควำมทุกข์ควำมยำกจน  โดยเจตนำน้ีส่งผลถึงกำรเปล่ียนแปลงทำงจิตวิญญำณและสังคม  ที่

ให้ควำมส ำคัญกบักำรรู้แจ้ง  และกำรแบ่งปันด้วยหลักพรหมวิหำรทั้ง 4 ข้อ  คือ  1) เมตตำ  หรือ

อยำกเห็นผู้อื่นมีควำมสุข  2)  กรุณำ  หรือเหน็อกเห็นใจผู้อื่น  3)  มุทิตำ  หรือควำมยินดีต่อ

ควำมสุขของผู้อื่น   และ4)  อุเบกขำ   คือ  กำรวำงใจเป็นกลำง  เพ่ือให้ตระหนักถึงควำมไม่

ส ำคัญของตัวตน เพรำะทุกสิ่งในโลกล้วนมีควำมเช่ือมโยงกนั  ควบคู่ไปพร้อมกับหลักธรรมว่ำด้วย

เร่ืองสังคหวัตถุ  4  ประกำร  คือ  1)  ทำน  คือกำรหยิบย่ืนแบ่งปันสิ่งของหรือภมิูปัญญำที่ตนมี

อยู่เพ่ือผู้อื่น  2)  เปยยวัชชะ  คือกำรกล่ำวด้วยวำจำเป็นที่พอใจแก่ผู้รับฟังที่ก่อให้เกิดควำมรัก   

3)  อัตถจริยำ  คือกำรประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่พ้ืนที่ที่ตนอำศัยอยู่ด้วยก ำลังกำยและ

สติปัญญำ  และ4)  สมำนัตตตำ  คือกำรวำงตนสม ่ำเสมอสร้ำงควำมเคำรพน่ำเช่ือถือแก่ผู้พบเหน็  

(พินิจ  ลำภธนำนนท,์  2529:  37)   

ดังน้ันจึงอำจกล่ำวถึงบทบำทหน้ำที่ของพระสงฆ์ในปัจจุบันตำมที่ปล้ืม  โชติษฐ

ยำงกูร  (2553: 103)  ซ่ึงได้รวบรวมกฎหมำยต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ไว้อย่ำงหลำกหลำย  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบัญญัติคณะ

สงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ซ่ึงเป็นกำรปรับบทบำทของพระสงฆ์ให้เข้ำกับสังคมปัจจุบัน  โดย

กำรก ำหนดหน้ำที่ของพระสงฆ์ต่อสังคมเพ่ิมข้ึนในมำตรำ  15  ตรี  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป

โดยควำมเรียบร้อยดีงำม  ควบคุมและส่งเสริมกำรศำสนศึกษำ  กำรศึกษำสงเครำะห์  กำรเผยแผ่  

กำรสำธำรณูปกำร  และกำรสำธำรณสงเครำะห์ของพระสงฆ์  เพ่ือร่วมเป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำ

ประเทศ  อันเป็นบทบำทใหม่ของพระสงฆ์เชิงรุก  ซ่ึงเมื่อพิจำรณำบทบำทของพระสงฆ์โดยตรง

แล้วพบ  6  ด้ำน  ดังน้ี 

1)  บทบำทด้ำนกำรปกครอง 

กำรปกครองของคณะสงฆ์น้ัน  เป็นงำนที่พระสงฆ์ต้องด ำเนินกำรอย่ำง

สม ่ำเสมอ  เพ่ือจัดรูปแบบและควำมสงบเรียบร้อยในคณะสงฆ์  โดยเร่ิมตั้งแต่ส่วนกลำง  ส่วน

ภูมิภำค  ส่วนจังหวัด  กระทั่งถึงในระดับเจ้ำอำวำส  ซ่ึงในแต่ละระดับน้ันแตกต่ำงกันเฉพำะ

ขอบเขตอ ำนำจของพระสงฆ์ผู้ปกครอง  แต่ใจควำมส ำคัญกเ็พ่ือก ำกับดูแลวัด  พระสงฆ์  และ

สนับสนุนกิจของพระพุทธศำสนำเป็นส ำคัญ  ส ำหรับกำรปกครองคณะสงฆ์น้ีมีผลมำจำกกฎ  

ระเบียบ  และกรณีตัวอย่ำงของพระสงฆ์  เป็นต้น  ที่สำมำรถน ำมำประมวลให้เห็นถึงเทคนิค

ควำมรู้ควำมสำมำรถของพระสงฆ์ระดับผู้ปกครอง  ที่ปฏิบัติงำนแล้วประสบผลส ำเร็จต่อวัดและ

ประชำชนในพ้ืนที่หรือชุมชนด้วย  ดังมีรูปแบบและตัวอย่ำงกำรปกครองคณะสงฆ์ดังน้ี   
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(1) รัฐและมหำเถรสมำคมควรพัฒนำ รูปแบบกำรบ ริกำร

พุทธศำสนิกชนโดยอำศัยวัด  จุดประสงค์คือกำรปลูกฝังจริยธรรมด้วยหลักธรรม  จนสำมำรถ

พัฒนำกลำยเป็นเคร่ืองมือในกำรด ำเนินชีวิต 

(2)  หน่วยงำนที่แต่งต้ังพระสังฆำธิกำรต้องมีนโยบำย  แบบแผน  

และมำตรกำร  ส ำหรับสร้ำงเสริมศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรวัดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  ฟ้ืนฟู  

และพัฒนำจิตใจ  รวมทั้งพัฒนำตนเองให้เกดิควำมช ำนำญต่อกำรปฏบัิติศำสนกจิ 

(3)  วัดต้องปรับบทบำทเชิงรุกให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่  อำท ิ 

จัดโครงกำร  กิจกรรม  ที่เอื้ อต่อผลประโยชน์โดยรวมและสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อชุมชน  ทั้งน้ี

พุทธศำสนิกชนต้องมีบทบำทในแต่ละด้ำนที่ตนถนัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัด  ส่วนพระสงฆ์กต้็อง

มีส่วนร่วมในกจิกรรมกำรพัฒนำของสงัคมหรือชุมชน 

(4)  ในส่วนของมหำเถรสมำคมควรมีมำตรกำรขัดเด็ดขำดต่อ

กจิกรรมเชิงพุทธพำณิชย์  เพรำะบ่ันทอนศรัทธำและควำมเช่ือมั่นของพุทธศำสนิกชน 

(5)  พระสงฆ์ควรหนักแน่น  มี จิตใจสูง  มีมโนส ำนึ กในด้ำน

ศีลธรรม  อนัเป็นกำรสร้ำงและปลูกฝังศรัทธำต่อประชำชนได้อย่ำงแท้จริง 

(6)  พระสงฆ์ระดับผู้ปกครองทุกระดับช้ัน  ต้องให้ควำมส ำคัญแก่

วัดและพระสงฆ์ที่มีบทบำทโดดเด่นเชิงรุกต่อชุมชนหรือเยำวชน  ด้วยกำรสนับสนุนงบประมำณ  

แต่งต้ังในต ำแหน่งที่ เหมำะสม  พร้อมกับยกย่องควำมดีและควำมสำมำรถในหมู่พระสงฆ์  

(ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ,  2544:  3-4) 

ส ำหรับพระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์  คงฺคปญฺโญ)  (อ้ำงถึงใน  พระ

อธิกำรชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว),  2554:  32)  กล่ำวว่ำกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆำธิกำร

คือ  กำรก ำกับดูแล  ส่งเสริม  และรักษำควำมเรียบร้อยในหมู่พระสงฆ์  ให้เป็นไปตำมกรอบของ

พระธรรมวินัยและพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ในลักษณะที่สมควรต่อสมณสำรูป  นอกจำกน้ันฉัตรชัย  

ไชยโยธำ  (2549:  ม.ป.น.)  ซ่ึงท ำกำรศึกษำบทบำทพระสงฆ์กับกำรพัฒนำ  โดยได้ยึดหลวงปู่

เคร่ืองเป็นตัวแบบในกำรศึกษำผลกำรศึกษำพบว่ำ  หลวงปู่ปกครองพระสงฆ์ลูกวัดในลักษณะพ่อ

ปกครองลูก  ปฏบัิติเป็นตัวอย่ำงในเร่ืองกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง  ตำมหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ  

จำกน้ันบรรดำศิษยำนุศิษย์ทั้งหลำยจึงได้น ำไปปฏิบัติตำม  นอกจำกน้ันท่ำนยังได้แบ่งหน้ำที่ต่อ

กำรท ำงำน  กำรบริหำรงำน  และกำรติดต่อประสำนงำน  พร้อมทั้งยึดหลักอปริหำนิยธรรม  7  

ประกำร  อันได้แก่หลักธรรมที่มีใจควำมด้ำนกำรอยู่รวมกันเป็นคณะแล้วไม่เสื่อม  น ำมำซ่ึงควำม

เจริญม่ังต่อคงต่อทั้งบุคคลและสถำนที่พักอำศัย  พร้อมกนัน้ันทำ่นยังได้เน้นย ำ้ควำมสำมัคคีในหมู่

คณะ  ม่ันประชุมแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  เพ่ือปรับปรุงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ  ที่เกิดขึ้ น  โดยกำร

จัดสรรงำนตำมแต่รูปใดมีควำมรู้ควำมสำมำรถ  แต่ทุกรูปต้องเคำรพซ่ึงกันและกัน  ที่ส ำคัญคือท่ำน

เน้นเร่ืองกำรอยู่อย่ำงถูกต้องให้เหมำะสมกับควำมเป็นภิกษุ  ส่วนกำรส่งเสริมกำรปกครอง  หลวง

ปู่อนุญำตให้มีกำรจัดสัมมนำได้ตลอด  ทั้งที่ เกี่ยวข้องกับพุทธศำสนำหรือควำมเป็นไปของ

บ้ำนเมือง 
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2)  บทบำทด้ำนศำสนศึกษำ 

กำรจัดกำรศึกษำแก่พระสงฆ์ในพ้ืนที่ เ ป็นสิ่ งที่หลำยฝ่ำยต้องให้

ควำมส ำคัญ  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงพระสงฆ์ระดับผู้ปกครองต้องเห็นควำมส ำคัญ  เพรำะใน

สถำนกำรณ์ปัจจุบันกำรมีองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยจะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก  ดังน้ันกำรบริหำรจัด

กำรศึกษำของพระสงฆ์จึงต้องมีควำมเกี่ยวข้องดังน้ี     

(1) พระสงฆ์ทุกระดับช้ันต้องศึกษำและเข้ำใจในหลักธรรมอย่ำง

ถ่องแท้  ที่ส ำคัญควรมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรปฏบัิติ 

(2) พระสงฆ์ต้องพัฒนำองค์ควำมรู้ของตนเองทั้งทำงโลกและทำง

ธรรมอยู่เสมอ  เพ่ือให้เท่ำทันและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ควำมเปล่ียนแปลงยุคปัจจุบัน  ทั้งจะ

เป็นประโยชน์ต่อกำรเทศนำ  อบรม  และบรรยำยธรรม  เป็นต้น  โดยกำรน้ีคือควำมทนัสมัยใน

กำรน ำเสนอหลักธรรม 

(3)  หลักสูตรกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยสงฆ์ทั้ง  2  แห่ง  ต้อง

ปรับปรุงให้เหมำะสมกับยุคโลกำภิวัตน์  แต่ต้องคงไว้ซ่ึงควำมถูกต้องของหลักธรรม  (ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ,  2544:  4) 

นอกจำกน้ันฉัตรชัย  ไชยโยธำ  (2549:  ม.ป.น.)  ยังได้กล่ำวถึงบทบำท

ด้ำนกำรศึกษำของหลวงปู่เคร่ืองไว้ว่ำ  หลวงปู่มักกล่ำวว่ำ  กำรศึกษำ  กเ็ป็นเสมือนกำรต่อสู้  เพ่ือ

เอำชนะใจตนเอง  เอำชนะอำรมณ์  เอำชนะปัญหำอุปสรรที่เกิดระหว่ำงศึกษำ  ดังน้ันท่ำนจึง

ส่งเสริมพระสงฆ์และเยำวชนให้ใส่ใจต่อกำรศึกษำ  เพ่ือที่จะได้เป็นบุคลำกรที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำ

พ้ืนที่ให้มีควำมพร้อมสมบูรณ์ต่อกำรอยู่อำศัย  ภำยใต้ควำมต้ังใจดังกล่ำวท่ำนจึงมีส่วนในกำร

ก่อสร้ำงโรงเรียน  พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  สร้ำงธรรมสถำน  ทุนกำรศึกษำ  และ

ยังได้แสวงหำทุนทรัพย์ค่ำอำหำรส ำหรับเดก็ด้อยโอกำส 

ส่วนพระเทพปริยัติสุธี  (วรวิทย์  คงคฺปญโฺญ)  (อ้ำงถึงใน  พระอธิกำร 

ชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว),  2554: 33)  ยังได้กล่ำวถึงกำรศำสนศึกษำที่จัดกำรโดยพระสงฆ์ยัง

ขำดวัตถุประสงค์อย่ำงชัดเจน  แต่อย่ำงไรกต็ำมยังปรำกฏหลักสูตรและเน้ือหำที่ใช้ในกำรอบรมสั่ง

สอน  9  ประกำร  คือ  (1) เพ่ือพระสงฆ์รักษำตนและหมู่คณะ  (2)  เพ่ือใช้อบรมสั่งสอนพระ

ธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์  (3) เพ่ือใช้พัฒนำชำติบ้ำนเมืองด้วยคุณธรรมของพระศำสนำ  

(4) เพ่ือใช้ในกิจกำรคณะสงฆ์และกำรพระศำสนำ  (5) เพ่ือรักษำหลักพระธรรมวินัยของ

พระพุทธศำสนำ  (6) เพ่ือสร้ำงศำสนทำยำทสืบอำยุพระพุทธศำสนำ  (7) เพ่ือควำมมั่นคงแห่ง

พระพุทธศำสนำ (8) เพ่ือควำมตั้ งมั่นแห่งพระสัทธรรม  และ(9) เพ่ือควำมมั่นคงของ

ประเทศชำติอันเป็นส่วนรวม  ทั้งน้ีกำรจัดให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำพระพุทธศำสนำในรูปแบบ

ต่ำงๆ  เช่น  กำรเปิดโรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทติย์  เป็นกำรส่งเสริมพุทธศำสนิกชนให้ได้รับ

ควำมรู้ทำงศำสนำอย่ำงเป็นระบบ  กำรที่พระสงฆ์เข้ำไปสอนศีลธรรมตำมโรงเรียน  ซ่ึงเป็นกำร

ปลูกฝังค่ำนิยมที่ดีต่อเยำวชนและเหน็คุณค่ำของวัดและพระสงฆ์  (พระมหำสมทรง สิรินฺธโร และ

คณะ,  อ้ำงถึงใน  พระอธกิำรชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว),  2554:  33-34) 
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3)  บทบำทด้ำนกำรเผยแผ่ 

กำรเผยแผ่เป็นภำรกิจหลักของพระสงฆ์ซ่ึงต้องปฏิบัติ  อันเป็นไปตำม

เจตนำรมณ์ของพระพุทธเจ้ำ  ซ่ึงให้พระสงฆ์คอยแนะน ำสั่งสอนประชำชน  เพ่ือประโยชน์ใน

ปัจจุบันและในอนำคต  ดังน้ันในปัจจุบันขณะวัดและพระสงฆ์จึงมีบทบำทกำรเผยแผ่ให้สอดคล้อง

เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ดังน้ี   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ  (2544: 4-5)  ได้ช้ีให้เหน็

ว่ำวัดควรท ำหน้ำที่ในกำรเผยแผ่เบ้ืองต้น  5  ลักษณะ  คือ  (1)  วัดต้องปรับตัวและพัฒนำให้

เป็นงำนกำรเผยแผ่ที่เข้มแขง็  (2)  คณะสงฆ์และพระสงฆ์ต้องใส่ใจต่อกำรศึกษำหลักธรรมให้

รอบด้ำนและลุ่มลึก  และต้องพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเผยแผ่ที่ทนัต่อเหตุกำรณ์  (3)  พระสงฆ์

ต้องเป็นผู้แนะน ำหลักธรรมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม  กล่ำวคือด้วยกำรสั่งสอนโดยน ำข้อธรรมมำ

เป็นแนวทำงในกำรช้ีแนะ  ด้วยกำรเป็นตัวแบบที่ถูกต้องด้ำนจริยธรรมเบ้ืองต้นและคุณธรรมใน

ระดับสงูขึ้นไป  (4)  พระสงฆ์ต้องสร้ำงบทบำทเชิงรุกในกำรถ่ำยทอดหลักธรรมต่อเยำวชน  ด้วย

กำรเป็นวิทยำกรในสถำนศึกษำ  ผ่ำนโครงกำร  กจิกรรม  หรือจะใช้วัดเป็นสถำนที่ด ำเนินงำนกไ็ด้  

สร้ำงกลุ่มแกนน ำ  กลุ่มพระสงฆ์  กลุ่มสื่อมวลชน  เป็นต้น  และพัฒนำเป็นเครือข่ำยให้กระจำย

อยู่ทั่วประเทศ  ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรค ำ้จุนสงัคมไทยอกีกลุ่มงำนหน่ึง  และ(5)  พระสงฆ์ควร

พิจำรณำให้กำรอบรมผู้ต้องขัง  หรือพนักงำนในโรงงำนที่ไม่มีควำมสะดวกต่อกำรโน้มเข้ำหำ

หลักธรรม  อนัเนื่องมำจำกควำมไม่เอื้อของลักษณะงำน   

ส่วนกรมกำรศำสนำ  (2540 : 9)  ไ ด้ ใ ห้ทัศนะ ว่ ำ  กำร เผยแ ผ่

พระพุทธศำสนำ  เป็นกระบวนกำรถ่ำยทอดแนวคิดของศำสนำพุทธต่อประชำชนทั่วไป  ทั้งที่เป็น

ชำวพุทธและมิใช่ชำวพุทธ  โดยก ำหนดรูปแบบและวิธกีำรสื่อสำรที่แตกต่ำงกนั  ทั้งน้ีต้องยึดกรอบ

ควำมถูกต้องของพระธรรมวินัยในกำรเผยแผ่เป็นส ำคัญด้วย  ยุทธวิธีกำรเผยแผ่ที่ปรำกฏ

โดยทั่วไป  ได้แก่  กำรเทศนำ  กำรปำฐกถำตำมโอกำส  กำรบรรยำยธรรมทำงวิทยุและโทรทัศน์  

หนังสอื  และกจิกรรมทุกอย่ำงที่วัดและพระสงฆ์จัดข้ึน  ล้วนเป็นกำรเผยแผ่พระศำสนำทั้งน้ัน  ซ่ึง

จะท ำให้ผู้ที่สนใจในพระพุทธศำสนำเกดิควำมรู้ควำมศรัทธำมำกข้ึน 

ดั่งเช่นบุญศรี  พำนะจิตต์  (อ้ำงถึงใน  พระมหำสุนันท์ สุนนฺโท (รุจิ

เวทย์),  2554:  27-28)  ซ่ึงได้ช้ีว่ำ  กำรประกำศพระธรรมของพุทธศำสนำน้ัน  เป็นบทบำท

ของวัดและพระสงฆ์อย่ำงแท้จริง  เพรำะเป็นกำรด ำเนินตำมเจตนำรมณ์ของพระพุทธเจ้ำ  

พระองค์ผู้ซ่ึงต้องกำรช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้รอดพ้นจำกทุกข์นำนัปกำร  และในกำรเผยแผ่ของ

พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันซ่ึงปรำกฏโดยทั่วไปอำจจัดออกเป็น  7  ลักษณะ  ดังน้ี 

(1) งำนพระธรรมทูต  เป็นกำรด ำเนินกำรโดยมหำเถรสมำคม  ซ่ึง

ได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมกำรด ำเนินงำนด้ำนพระธรรมทูตภำยในประเทศ  พ.ศ.2508  ด้วยกำร

จัดอบรมพระสงฆ์ทั่วประเทศและส่งไปบ ำเพญ็ประโยชน์ทำงศำสนำ  ซ่ึงจะเป็นกำรแนะน ำชักชวน

ให้พุทธศำสนิกชนได้เรียนรู้และปฏบัิติธรรม  พร้อมกนันั้นยังสำมำรถน ำข้อธรรมมำประยุกต์ใช้ใน
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กำรด ำเนินชีวิต  ดังน้ันภำระงำนของพระธรรมทูตจึงได้แก่  กำรเทศน์  กำรบรรยำย  กำรสนทนำ

ธรรมีกถำ  น ำพำฝึกสมำธิ  น ำพำเป็นพุทธมำมกะ  เย่ียมเยียนและพัฒนำท้องถิ่น  สำธิตและน ำ

จัดกจิกรรม 

(2)  หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล  (อ.ป.ต.)  อันเป็น

กิจกรรมของคณะสงฆ์ไทยตำมระเบียบมหำเถรสมำคม  ว่ำด้วยกำรตั้งหน่วยอบรมประชำชน

ประจ ำต ำบล  พ.ศ.2518  ด้วยควำมต้ังใจที่ว่ำต้องกำรพัฒนำท้องถิ่นระดับต ำบลลงสู่หมู่บ้ำน  ซ่ึง

วิธีกำรด ำเนินกำรคือดึงพระสงฆ์ในพ้ืนที่เข้ำมำเป็นแกนน ำ  พร้อมทั้งส่งเสริมบทบำทให้ท่ำน

พัฒนำศักยภำพของตนด้วย  ด้วยกำรกระท ำอย่ำงน้ีวัดจะเป็นศูนย์กลำงของชุมชนท้องถิ่นอย่ำง

แท้จริง   

(3)  งำนอบรมจริยธรรม  โดยมีก ลุ่มเป้ำหมำยคือนักเ รียน  

ประชำชน  ข้ำรำชกำร  โดยหลังจำกกำรอบรมผ่ำนพ้นไปพุทธศำสนิกชนแต่ละกลุ่มจะมีควำมเข้ำ

ในพระพุทธศำสนำเพ่ิมมำกขึ้ น  ขณะเดียวกันกจ็ะสำมำรถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมวิธีพุทธ  ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงในกำรพัฒนำตนเองและสงัคมโดยรวม 

(4)  งำนบรรพชำสำมเณรฤดูร้อน  ซ่ึงเป็นกำรจัดบรรพชำเยำวชน

ชำยอำยุตั้งแต่  10  ปี  เพ่ือใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำธรรมในช่วงปิดฤดูร้อน

ประมำณเดือนเมษำยนของทุกปี  

(5) กำรส่งเสริมหน่วยสงเครำะห์พุทธมำมกะผู้เยำว์ เป็นหน่วย

สงเครำะห์ที่วัดและประชำชนจัดให้มีข้ึนในวัด  ในหมู่บ้ำน  ด้วยกำรฝึกอบรมควำมรู้ ควำม

ประพฤติและจิตใจโดยมีพระสงฆ์ท ำหน้ำที่ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหำรงำนทั่วไปของหน่วย

สงเครำะห์พุทธมำมกะผู้เยำว์  โดยเรียกว่ำ  พุทธมำมกำจำรย์  ซ่ึงแบ่งเป็น  3  คณะ  คือ  (1)  

คณะประถมพุทธมำมกะ ได้แก่  เด็กอำยุตั้งแต่  7-10  ขวบ  (2)  คณะมัธยมพุทธมำมกะ  

ได้แก่  เดก็อำยุ  11-15  ขวบ และ(3)  คณะอุดมพุทธมำมกะ  ได้แก่  เดก็อำยุ  16-18  ปี      

(6) กำรเผยแผ่ทำงสื่อมวลชน  เป็นกำรด ำเนินกำรโดยกำรเผยแผ่

ทำงวิทยุ   โทรทศัน์  วำรสำรและนิตยสำรเผยแผ่ธรรม  และกำรเผยแผ่ในต่ำงประเทศ  อำจมีกำร

ตั้งวัดในต่ำงประทศ 

(7) กำรเผยแผ่ตำมศักยภำพของวัด  เป็นโครงกำรที่จัดข้ึนเพ่ือ

พัฒนำคุณภำพชุมชนตำมศักยภำพของวัด  ได้แก่  โครงกำรอุทยำนกำรศึกษำ กำรจัดสวน

สมุนไพรในวัดโครงกำรลำนวัดลำนใจกำรกฬีำ เป็นต้น   

ส ำหรับกำรเผยแผ่ของพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษด้ำนกำรปฏิบัติและ

กำรพัฒนำ  มักเกดิข้ึนจำกที่ทำ่นเป็นศูนย์รวมควำมเคำรพศรัทธำจำกประชำชน  ซ่ึงเป็นที่รับรู้โดย

ทั่วกันเร่ืองวัตรปฏิบัติ  แนวทำงกำรสั่งสอน  วิธีกำรถ่ำยทอดหลักธรรม  ดั่งเช่นหลวงปู่เคร่ือง  

สภุทโฺท  ที่ได้สั่งสอนพุทธศำสนิกชนด้วยหลักธรรมที่ถูกต้อง  อันสืบเน่ืองมำจำกกำรได้ปฏบัิติจริง

ของท่ำนเอง  แล้วแนะน ำให้ประชำชนได้ด ำเนินรอยตำม  นอกจำกน้ันท่ำนยังมีผลงำนด้ำนกำร
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เขียนหนังสอืธรรมะ  ออกบรรยำยผ่ำนสื่อ  จัดงำนเผยแผ่ในวันส ำคัญทำงศำสนำ  ซ่ึงกม็ีประชำชน

เข้ำร่วมงำนดังกล่ำวเร่ือยมำ  ในทุกกิจกรรมที่พุทธศำสนิกชนเข้ำร่วมหลวงปู่ได้แนะน ำสั่งสอนกำร

เป็นอยู่แบบพุทธ  (ฉัตรชัย  ไชยโยธำ, 2549:  ม.ป.น.)        

4)  บทบำทด้ำนสำธำรณปูกำร 

สำธำรณูปกำรเป็นกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสำธำรณชนของพระสงฆ์  

ด้วยมีกระบวนกำรวิธีกำรต่ำงๆ  ทั้งที่เป็นบุคลำกรคือภิกษุอำจโยงถึงประชำชน  สถำนที่อันได้แก่

วัดหรือพ้ืนที่ว่ำงเปล่ำ  ทรัพยำกรอันได้แก่ควำมจ ำเป็นในกำรส่งเสริมกำรด ำเนินงำน  จำกควำม

ตั้งใจของคณะสงฆ์ดังกล่ำวจึงมีกำรศึกษำวิเครำะห์บทบำทในส่วนน้ีของพระสงฆ์  ซ่ึงพอสรุปเป็น

ควำมเข้ำใจพอสงัเขปดังน้ี 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ  (2544:  5-6)  ได้กล่ำวถึง

ภำระงำนในส่วนน้ี  โดยแบ่งออกเป็น  2  แนวทำงใหญ่  ได้แก่  (1)  รัฐควรก ำหนดนโยบำยด้ำน

สำธำรณปูกำรให้เป็นรูปธรรม  อำท ิ ก ำหนดให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในชุมชน  ด้ำนกำรพัฒนำ

คุณธรรมจริยธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ตลอดจนภูมิปัญญำท้องถิ่น

และ(2)  วัดต้องเป็นต้นแบบแห่งกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และปรับทวิทศัน์ให้เป็นที่ผักผ่อนเชิง

นิเวศ   

กำรเผยแผ่ที่พระสงฆ์สำมำรถท ำได้อย่ำงดีและมีควำมชัดเจนโดดเด่น  

ดังเช่นที่หลวงปู่เคร่ือง  สภุทโฺท  ได้กระท ำน้ัน  แบ่งเป็นกำรพัฒนำใน  2  ลักษณะ  คือ  1)  กำร

พัฒนำทำงด้ำนจิตใจ  ท่ำนได้แนะน ำสั่งสอนให้พุทธศำสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมและน ำมำ

ประพฤติปฏบัิติให้เหน็ผล  โดยทั่วไปเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีในชุมชน  กำรน ำพำปฏบัิติ

ธรรม  ตลอดจนกำรรับรู้โดยควำมเป็นจริงทำงสังคม  เพ่ือกำรใช้ชีวิตให้สอดคล้องและไม่

ทะเยอทะยำนยำกมำกจนเกินไป  และ2)  กำรพัฒนำทำงด้ำนวัตถุ  กล่ำวอีกนัยหน่ึงคือกำร

ช่วยเหลือสงัคม  ด้วยกำรบ ำรุงถำวรวัตถุของพระพุทธศำสนำ  รวมทั้งสถำนที่ภำยในวัดและชุมชน  

ทั้งยังช่วยเหลือกำรสร้ำงสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่  อำทิ  โรงพยำบำล  โรงเรียน  หน่วยงำน

รำชกำร  สถำนสงเครำะห์เดก็  ถนน  ศำลำประชำคม  ตลอดจนช่วยเหลือวัดอื่นๆ  ซ่ึงตั้งอยู่ใน

ท้องที่ทุรกนัดำร  (ฉัตรชัย  ไชยโยธำ,  2549:  ม.ป.น.) 

ส่วนพระรำชรัตนมุนี  (ชัยวัฒน์  ปญญฺำสิริ)  (2538:  9-12)  ได้

กล่ำวถึงภำระงำนของคณะสงฆ์ในส่วนของกำรสำธำรณูปกำรไว้ว่ำ  สำมำรถจัดแบ่งออกเป็น  3 

ด้ำน  คือ(1) กำรบูรณะและพัฒนำวัด  (2) กำรก่อสร้ำงและบูรณปฏสิังขรณ์เสนำสนะ  และ(3) 

กำรดูแลรักษำและจัดกำรศำสนสมบัติของวัด  นอกจำกน้ันท่ำนยังได้กล่ำวอีกว่ำ กำรบริหำรงำน

ด้ำนสำธำรณปูกำรของเจ้ำอำวำสหรือวัดตำมพระธรรมวินัย  ควรค ำนึงถึงควำมสงบสุข (สัปปำยะ) 

4 อย่ำง  คือ  (1) อำวำสสปัปำยะ ที่อยู่เป็นสขุสบำย คือ ท ำให้วัดเป็นอำรำม เป็นที่ร่มร่ืน ร่ืนรมย์

เป็นรมณียสถำนเจริญตำ สบำยใจแก่ผู้พบเห็น เป็นศูนย์กลำงของชุมชนทั้งด้ำนวัตถุและจิตใจ  

(2) อำหำรสปัปำยะ อำหำรเป็นที่สบำยตำตำมปกติเม่ือมีที่อยู่แล้วต้องค ำนึงถึงกำรบริโภคอำหำร  
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กำรจัดสวัสดิกำรเร่ืองอำหำร  (3) บุคคลสปัปำยะ  บุคคลเป็นที่สบำยต้องค ำนึงถึงเร่ืองของบุคคล

ภำยในวัดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวัด คนวัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ภิกษุสงฆ์ สำมเณร 

อุบำสกอุบำสกิำและเดก็วัด  และ(4) ธรรมสปัปำยะ ธรรมที่เป็นสบำย จุดมุ่งหมำยหลักของวัดคือ 

เป็นสถำนที่ปฏบัิติธรรม     

5)  บทบำทด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  

พระสงฆ์ส่วนใหญ่ให้กำรสนับสนุนกำรสร้ำงโรงเรียนในรูปแบบต่ำงๆ  

ทั้งน้ีต้องเป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำด้ำนควำมรู้  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงท้องถิ่นตำมชนบท  พระสงฆ์เข้ำไปมีส่วนร่วมด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  ซ่ึงเป็น

กำรศึกษำทำงด้ำนพระพุทธศำสนำเป็นหลัก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝั่งศีลธรรม  คุณธรรม  

และจริยธรรมให้กบัเยำวชนในท้องถิ่น  ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิดและค ำอธบิำยต่ำงๆ  ดังน้ี 

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  กองพุทธศำสนสถำน  (2554: ม.

ป.น.)  ได้อธิบำยถึงลักษณะงำนของกำรศึกษำสงเครำะห์ไว้ดังน้ีว่ำ  กำรศึกษำสงเครำะห์เป็น

ภำรกจิหลัก  ของกำรจัดกำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เยำวชน  เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ในหลักธรรมของพระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริง  ตลอดจนสำมำรถน ำหลักธรรมที่ได้ศึกษำ  มำ

ประยุกต์ใช้เพ่ือด ำเนินชีวิต  ซ่ึงนับว่ำเป็นแนวทำงหน่ึงของกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองที่ดีให้กับ

ประชำชน  กล่ำวโดยสรุปกำรศึกษำสงเครำะห์มีเป้ำหมำย  4  ลักษณะ  คือ 

(1) กำรจัดกำรศึกษำเป็นโรงเรียนตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  เช่น  

กำรสร้ำงศูนย์พัฒนำเดก็ก่อนเกณฑ์ในวัด  ศูนย์กำรศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์  โรงเรียน

รำษฎร์กำรกุศลของวัด  รวมทั้งวิทยำลัยและมหำวิทยำลัยสงฆ์  โดยมีควำมมุ่งหมำยให้พระภิกษุ

สำมเณร  นักเรียน  นักศึกษำ  และพุทธศำสนิกชนที่สนใจ  ได้พัฒนำตนเองและคุณภำพชีวิตให้ดี

ขึ้นต่อไป 

(2) กำรสงเครำะห์ให้เด็กและประชำชนได้รับกำรศึกษำใน

สถำนศึกษำของรัฐหรือเอกชนตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  เช่น  กำรเป็นผู้ริเร่ิมและเป็นผู้น ำเพ่ือ

สร้ำงโรงเรียนในชนบทโดยอำศัยเน้ือที่วัด  กำรอนุญำตให้ใช้หรือให้เช่ำที่ดินวัด  หรือที่ธรณีสงฆ์  

เพ่ือสร้ำงสถำนศึกษำของรัฐ  นอกจำกน้ันต้องเป็นผู้ให้กำรอุปกำระโรงเรียนต่ำงๆ  ตำมก ำลัง

ทรัพย์  ตลอดจนส่งเสริมศิษย์วัดเพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำ 

(3) กำรสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษำในระบบโรงเรียนตำม

แผนกำรศึกษำชำติ  เช่น  กำรสอนธรรมศึกษำ  กำรอบรมศีลธรรมตำมโครงกำรต่ำงๆ  กำรก่อตั้ง

หน่วยอบรมประชำชนประจ ำต ำบล  เพ่ือเผยแผ่ศีลธรรมตำมโรงเรียนและสถำนศึกษำต่ำงๆ  ใน

ชนบท 

(4) กำรสงเครำะห์เกื้ อกูลแก่กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ หรือ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เช่น  กำรมอบทุนและกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ  กำรส่งเสริมและแนะน ำ

บุคลำกรของสถำนศึกษำเพ่ือกำรศึกษำค้นคว้ำ  รวมทั้งจัดหำอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ  ทั้งน้ี

ต้องเป็นไปตำมควำมสมัครใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
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ส่วนพระครูศุภธรรมคุณ  (2555:  ม.ป.น.)  กล่ำวว่ำ  กำรศึกษำ

สงเครำะห์  คือกำรจัดกำรศึกษำโดยมีควำมมุ่งหมำยที่ต้องกำรช่วยเหลือสังคม  เป็นกำรแบ่งเบำ

ภำระเร่ืองศำสนำจำกสถำนศึกษำหลัก  ทั้งยังเป็นหน้ำที่ของพระสงฆ์ที่ต้องสั่งสอนพุทธศำสนิกชน  

โดยแบ่งโรงเรียนที่ส่งเสริมกำรศึกษำสงเครำะห์ออกเป็น  4 ประเภท คือ 

(1)  โรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทติย์ 

(2)  โรงเรียนสงเครำะห์เดก็ยำกจนตำมพระรำชประสงค์ 

(3)  โรงเรียนกำรกุศลของวัดในพระพุทธศำสนำ 

(4)  ศูนยพั์ฒนำเดก็ก่อนเกณฑใ์นวัด 

สอดคล้องกับพระมหำรัตนพล  ก้ำนเพชร (2547: 170) ซ่ึงได้

ท ำกำรศึกษำบทบำทพระสงฆ์ต่อกำรสร้ำงชุมชนเข้มแขง็  โดยศึกษำพระสงฆ์กลุ่มสหธรรมเพ่ือ

พัฒนำในจังหวัดสริุนทร์  โดยพบว่ำพระสงฆ์กลุ่มน้ีได้จัดตั้งศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทติย์  

มีกำรสอนพระพุทธศำสนำ  วัฒนธรรมไทย  ธรรมศึกษำ  จัดงำนวันแม่  งำนวัดเด็ก  มอบ

ทุนกำรศึกษำ  ส่งเสริมกำรเรียนรู้   และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

รวมทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ  (2544:  5)  ซ่ึง

กล่ำวถึงบทบำทด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์ของวัดและพระสงฆ์ไว้  2  ด้ำน  ดังน้ี 

(1)  รัฐบำลต้องจัดกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  ผ่ำน

นโยบำยที่เป็นรูปธรรมเพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ผู้เข้ำร่วมศึกษำด้ำนพระพุทธศำสนำ  โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงโรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทติย์ 

(2)  วัดต้องบริหำรจัดกำรองค์กรของตนให้เป็นระบบเปิด  โดยให้

ฆรำวำสตระหนักว่ำมีกำรตอบสนองต่อกำรเข้ำรับบริกำร  ทั้งจำกพระสงฆ์  คัมภีร์/หนังสือ/

เอกสำร   อำคำรสถำนที่      

จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวจึงสรุปได้ว่ำ  วัดและพระสงฆ์นับว่ำเป็น

หน่วยงำนหน่ึงที่มีควำมส ำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรศึกษำแก่เยำวชน  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเยำวชนใน

พ้ืนที่ชนบท  ซ่ึงค่อนข้ำงขำดทุนทรัพย์ในกำรศึกษเล่ำเรียน  ส่งผลให้กำรศึกษำโดยรวมของ

เยำวชนในชนบทไม่สมดุลทั่วถึง  กำรศึกษำสงเครำะห์ซ่ึงด ำเนินกำรโดยพระสงฆ์  จึงเป็นอีก

ช่องทำงหน่ึงที่คอยให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรศึกษำ     

6)  บทบำทด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์  

งำนด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์ของพระสงฆ์มีมำอย่ำงยำวนำน  

โดยเฉพำะในปัจจุบันมีผลกำรศึกษำเกี่ยวกบังำนด้ำนน้ีของพระสงฆ์อย่ำงต่อเน่ืองตำมล ำดับดังน้ี   

พุทธทำสภิกขุ  (2525  อ้ำงถึงใน  อุบลศรี  เสนำะรักษ์,  2544:  46)  

กล่ำวถึงควำมเป็นนักสังคมสงเครำะห์ของพระสงฆ์ไว้ว่ำ  เป็นกำรช่วยเหลือเขำเหล่ำน้ันให้ช่วย

ตนเองได้  ซ่ึงเป็นกำรสงเครำะห์ที่ให้ผลในระยะยำว  ทั้งน้ีกำรสงเครำะห์ไม่ควรให้วัตถุมำกเกินไป  

แต่ควรแนะน ำให้รู้จักชีวิต  และเป้ำหมำยของกำรมีชีวิตอยู่  โดยใจควำมแล้วท่ำนพุทธทำสมุ่ง
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เสนอกำรสงเครำะห์ด้วยกำรแนะน ำสิ่งที่ถูกต้อง  แม้ว่ำกำรสงเครำะห์เช่นน้ีจะไม่เป็นที่น่ำยินดีแก่

ผู้รับกำรสงเครำะห์กต็ำม  เน่ืองเพรำะกำรสงเครำะห์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรมำกเกินไป  อำจ

เป็นกำรท ำลำยสงัคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม   

ส่วนวิจิตร  ระวิวงศ์ (2527: 153) กล่ำวว่ำบำทบำทด้ำนสังคมสงเครำะห์

ของพระสงฆ์  เกดิจำกควำมสมัพันธ ์ 3  ประกำร  ดังน้ี 

(1) กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันของพระสงฆ์ มีควำมเกี่ยวพันธ์กับ

ประชำชนในเร่ืองปัจจัย  4 

(2)  สถำนกำรณ์ด้ำนวิกฤตทำงศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม

ในสงัคมปัจจุบัน 

(3)  คุณธรรม  เมตตำธรรม  กรุณำธรรม  อันเป็นหลักธรรม

เบ้ืองต้นที่พระสงฆ์มี  และต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจำกปกติทุกข์ 

นอกจำกน้ันวิจิตรยังกล่ำวถึงบทบำทอื่นๆ  ที่พระสงฆ์ต้องเข้ำไป

เกี่ยวข้องอีกว่ำ  “บทบำททำงสังคมที่พระสงฆ์ท ำได้ที่สุด  คือ  บทบำทด้ำนกำรศึกษำ  กำร

สำธำรณสุข  กำรพัฒนำจิตใจประชำชน    กำรสงเครำะห์ทำงจิต  และกำรพัฒนำท้องถิ่น  ซ่ึง

ทั้งหมดน้ีหำกพิจำรณำถึงจุดมุ่งหมำยว่ำ  ท ำไปเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ  เพ่ือแก้ไขปัญหำที่

เกดิข้ึนแล้ว  และเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงไปในทำงที่ดีข้ึน  กคื็อกำรสงัคมสงเครำะห์น่ันเอง” 

สอดคล้องกับส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  กองพุทธศำสนสถำน  

(2554: ม.ป.น.)  กล่ำวถึงกำรสำธำรณสงเครำะห์ไว้ว่ำ  เป็นกำรช่วยเหลือประชำชนทุกคนด้วย

เมตตำ  เพรำะภำระน้ีเป็นหน้ำที่ของวัดและพระสงฆ์  ที่ต้องด ำเนินกำรช่วยเหลือสังคม  โดยกำร

เน้นสร้ำงประโยชน์สุขทุกรูปแบบแก่พุทธศำสนิกชน  และให้ควำมช่วยเหลือภิกษุสำมเณรด้วยกัน  

นอกจำกน้ันยังใช้วัดเป็นสถำนที่ประกอบกำรกุศล  อำท ิ กำรเกดิ  กำรตำย  กำรท ำบุญอุทศิ  เป็น

ต้น  กำรสงเครำะห์ผู้ยำกไร้ซ่ึงขำดที่พ่ึงในกำรด ำรงชีวิต  ตลอดจนใช้วัดเป็นสถำนที่ฝึกหัดอำชีพ  

รวมทั้งบริจำคทรัพย์เพ่ือสร้ำงสำธำรณกุศล  ทั้งน้ีกำรด ำเนินกำรด้ำนสำธำรณสงเครำะห์น้ัน  ต้อง

ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย 

เช่นเดียวกับอภิรมย์  สีดำคำ  (ม.ป.ป.: 3)  โดยกล่ำวถึงควำมเป็นนัก

สังคมสงเครำะห์ของพระสงฆ์ไว้ว่ำ  พระสงฆ์ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือพุทธศำสนิกชนรวมทั้งประชำชน

โดยทั่วไป  ด้วยกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เป็นหลักกำรของพระพุทธศำสนำ  และหลักค ำสอนที่

มุ่งเน้นด้ำนควำมสงบทำงจิตใจ  ซ่ึงเป็นควำมจริงที่ท  ำให้เกิดควำมสุขและประโยชน์อย่ำงย่ิง  

ส่งผลต่อควำมเข้ำใจต่อชีวิตมำกขึ้น  อนัเป็นเหตุแห่งกำรพ่ึงพำตนเองได้ในเบ้ืองต้น 

สอดคล้องกับพระครูปลัดอำทติย์  อตถฺเวที  (ซองดี)  (2546:  88)  

ได้ศึกษำแนวคิดและวิธีกำรปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมมฺจิตโฺต)  โดยใน

ด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์น้ันท่ำนพระเทพฯ  ได้ด ำเนินกำรดังน้ี  1)  กำรด ำเนินกิจกำรเพ่ือ

ช่วยเหลือเกื้อกูล  อำท ิ กำรอบรม  อบต.  สร้ำงห้องสมุดเพ่ือประชำชน  สร้ำงมูลนิธิเพ่ือผู้ยำกไร้  
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2)  กำรช่วยเหลือเกื้ อกูลกิจกำรของผู้อื่น  โดยมีลักษณะเป็นงำนด้ำนสำธำรณประโยชน์  อำท ิ 

กำรพัฒนำวัดและพัฒนำหมู่บ้ำน  3)  กำรบ ำรุงรักษำสถำนที่สำธำรณะ  อำท ิ กำรซ่อมแซมและ

ปรับปรุงถนน  ขุดคลอง  และพัฒนำโรงเรียน  และ4)  กำรช่วยเหลือประชำชนทั่วไป  อำท ิ 

ผู้ประสบภัยธรรมชำติ  คนชรำ  และสงเครำะห์เดก็ก ำพร้ำ  

จึงสรุปได้ว่ำกำรด ำเนินกำรด้ำนสำธำรณสงเครำะห์ของพระสงฆ์  คือ  

กำรช่วยเหลือสงัคมในรูปแบบต่ำงๆ  ที่สำมำรถกระท ำได้  อำท ิ กำรร่วมสร้ำงถนน  สร้ำงสะพำน  

ร่วมสร้ำงโรงเรียน  (สมทบทุน)  กำรสงเครำะห์เดก็  เป็นต้น  เป็นกำรจุนเจือประชำชนที่ด้อย

พัฒนำ  ให้สำมำรถด ำเนินชีวิตในสงัคมได้  แต่ส่วนใหญ่กเ็พ่ือกำรแสดงบทบำทของตนต่อท้องที่ที่

ตนอำศัยอยู่  ให้ประชำชนเหน็คุณค่ำและควำมส ำคัญของพระสงฆ์และพระพุทธศำสนำ  

     

2.4.4  วดัและพระสงฆก์บัการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถิน่   

 กำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรริเร่ิมหรือกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมจำกวัดและพระสงฆ์ในประเทศ

ไทยน้ัน  พระสงฆ์ด ำเนินกำรพัฒนำมำโดยตลอด  แต่เป็นกำรพัฒนำด้ำนจิตใจมำกกว่ำวัตถุ  

เพรำะเป็นหน้ำที่ เบ้ืองต้นที่พระสงฆ์ต้องปฏิบัติ  อันเป็นกำรสนองตอบต่อเจตนำรมณ์ของ

พระพุทธเจ้ำ  และหลักกำรของพระพุทธศำสนำโดยรวม  แต่อย่ำงไรกต็ำมบทบำทของพระสงฆ์ใน

กำรพัฒนำชุมชน  พัฒนำท้องถิ่น  และพัฒนำชนบทน้ัน  เร่ิมปรำกฏเป็นรูปธรรมหลังจำก  พ.ศ.  

2500  เป็นต้นมำ  โดยมีผู้ศึกษำบทบำทกำรพัฒนำของพระสงฆ์ดังต่อไปนี้  

 สมบูรณ์  สุขส ำรำญ  (2527: 113-114)  กล่ำวไว้ผ่ำนกำรศึกษำเร่ือง  พุทธศำสนำกับ

กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองและสงัคมว่ำ  บทบำทกำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นของพระสงฆ์  

มีทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  โดยพระสงฆ์มีลักษณะกำรท ำงำนดังน้ี   

 บทบำทกำรพัฒนำของพระสงฆ์อย่ำงเป็นทำงกำร  เร่ิมข้ึนในสมัยรัฐบำลจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์  เป็นนำยกรัฐมนตรี  ภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ  ของรัฐบำลที่สร้ำงข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์

ในกำรสร้ำงชำติแบบบูรณำกำร  และท่ำนได้ประสำนงำนกับพระสงฆ์  ให้เข้ำมำเป็นแนวร่วมใน

กำรขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำชนบท  โครงกำรยกระดับศีลธรรม  และโครงกำรเผยแพร่

พระพุทธศำสนำแก่ชำวเขำ 

 ส่วนบทบำทกำรพัฒนำของพระสงฆ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำรน้ัน  เป็นกำรพัฒนำโดยพระสงฆ์

เป็นผู้ริเร่ิมและด ำเนินกำรเอง  โดยไม่ผ่ำนกำรสร้ำงหรือช้ีน ำจำกรัฐบำล  หำกแต่เป็นควำมคิดของ

พระเถระผู้ใหญ่ในพ้ืนที่น้ันๆ  เช่น  เจ้ำคณะจังหวัด  เจ้ำคณะอ ำเภอ  เจ้ำคณะต ำบล  และเจ้ำ

อำวำส  ซ่ึงท่ำนเป็นคนในพ้ืนที่  จึงมองเหน็ปัญหำและควำมยำกล ำบำกของประชำชนที่อำศัยอยู่

ตำมชนบทพอสมควร  พระสงฆ์กลุ่มน้ีท ำงำนด้ำนพัฒนำมำนำนพอสมควร  อันเน่ืองมำจำก  ท่ำน

เกิดควำมส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม  ในฐำนะที่ด ำรงตนเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน  และในฐำนะที่มี

หน้ำที่ช้ีน ำควำมสขุแก่ประชำชนตำมพุทธบัญญัติ  (สมบูรณ์  สขุส ำรำญ, 2527: 120-121) 

 นับตั้งแต่มีกำรร่ำงพระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505  บทบำทพระสงฆ์เร่ิมมีควำม

ชัดเจน  กล่ำวคือ  มีอ ำนำจในกำรปกครองคณะสงฆ์เอง  รวมทั้งอ ำนำจในกำรช่วยเหลือชุมชนที่
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วัดตั้งอยู่  จนกระทั่ง  พ.ศ.  2507  ได้เกิดพระสงฆ์ผู้น ำท้องถิ่นข้ึน  ซ่ึงท่ำนเป็นหนุ่ม  ที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  และมหำวิทยำลัยมหำมกุฏรำชวิทยำลัย  

พระสงฆ์กลุ่มน้ีได้ออกจำริกช่วยเหลือประชำชนในถิ่นห่ำงไกลตำมชนบท  จนกระทั่งได้มีกำรตั้ง

ศูนย์โรงเรียนรำษฎร์ของวัดแห่งประเทศไทยข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม่  และศูนย์ประสำนงำนกำร

พระพุทธศำสนำข้ึนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี  ซ่ึงทั้งสองศูนย์น้ีเป็นศูนย์ใหญ่ที่คอยดูแลสนับสนุน

โครงกำรพัฒนำของพระสงฆ์  ทั้งในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่  พ.ศ.  

2510  เป็นต้นมำ  โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกมูลนิธิอำเซียนเร่ือยมำ  จำกระยะเวลำที่

ปรำกฏดังกล่ำว  พระสงฆ์ผู้น ำกำรพัฒนำท้องถิ่นของไทย  จึงนับว่ำมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรพัฒนำ

ชนบทมำอย่ำงยำวนำน  โดยทำ่นได้เรียนรู้ปัญหำและอุปสรรค์อย่ำงรอบด้ำน  พระสงฆ์กลุ่มน้ีจึงมี

ควำมสำมำรถ  ในกำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  (สมบูรณ์  สุข

ส ำรำญ,  2527: 130-131)  

 ส่วนกำรมีส่วนร่วมของพระสงฆ์กับกำรพัฒนำท้องถิ่นน้ัน  มีรูปแบบหลำกหลำยขึ้นอยู่กับ

สภำพสังคม  ควำมสำมำรถของพระสงฆ์  และกำรมองเหน็ทศิทำงกำรพัฒนำจำกประชำชนหรือ

ผู้น ำท้องถิ่น  ซ่ึงไประกอบด้วยควำมสมัพันธต่์ำงๆ  ในแต่ละระดับดังน้ี 

1)  กำรพัฒนำแบบ  “พระสงฆ์ – ชำวบ้ำน”  กล่ำวคือ  พระสงฆ์เป็นผู้ริเร่ิมงำน

พัฒนำ  โดยเข้ำไปอำศัยควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน  เพ่ือขับเคล่ือนโครงกำรต่ำงๆ  ที่เกิดข้ึน  โดย

ไม่ได้อำศัยกลไกของรัฐ  คือไม่ได้อำศัยผู้ใหญ่บ้ำน  ก ำนัน  และข้ำรำชกำรอื่นๆ 

2)  กำรพัฒนำแบบ  “พระสงฆ์ – ผู้ใหญ่บ้ำน – ชำวบ้ำน”  ซ่ึงกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นรูปแบบน้ี  เกดิขึ้นจำกลักษณะ  2  ประกำรดังน้ี 

(1) เกิดจำกผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมเห็นด้ำนกำรพัฒนำสอดคล้องกับพระสงฆ์  

จึงให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำทุกด้ำน 

(2) เกิดจำกผู้ใหญ่บ้ำนมีควำมเห็นต่อต้ำนกำรพัฒนำของสงฆ์  อัน

เน่ืองมำจำกตนเองเสียประโยชน์จำกกำรพัฒนำดังกล่ำว  ซ่ึงต่อมำมีควำมคิดเห็นว่ำ  กำร

เปล่ียนแปลงที่ก  ำลังเกิดข้ึนภำยในหมู่บ้ำนน้ัน  เป็นเร่ืองธรรมดำ  หรืออำจมีควำมเข้ำใจในตัว

พระสงฆ์ระดับผู้น ำรูปน้ันๆ  ที่ท่ำนมีควำมจริงใจและมุ่งมั่นต้องกำรพัฒนำท้องถิ่น  ผู้ใหญ่บ้ำนจึง

ให้กำรช่วยเหลือพระสงฆ์  โดยช้ีน ำกำรพัฒนำท้องถิ่นแก่ชำวบ้ำนอกีช่องทำงหน่ึง 

3)  กำรพัฒนำแบบ  “พระสงฆ์ – ก ำนัน – ชำวบ้ำน”  กำรพัฒนำในลักษณะน้ี

เร่ิมแรก  พระสงฆ์ด ำเนินกำรพัฒนำหมู่บ้ำนด้ำนต่ำงๆ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำน  โดย

ที่ก  ำนันจะสังเกตกำรณ์อยู่ห่ำงๆ  เน่ืองจำกยังไม่มีควำมแน่ใจในทิศทำงกำรพัฒนำว่ำ  จะส ำเร็จ

หรือล้มเหลว  เมื่อพระสงฆ์กบัชำวบ้ำนด ำเนินงำนไปอย่ำงมีประสทิธภิำพ  ก ำนันจะเข้ำมำให้ควำม

ร่วมมือร่วมกบัพระสงฆ์และชำวบ้ำน  เพรำะถ้ำไม่เข้ำร่วมอำจถูกแย่งชิงบทบำทกำรพัฒนำท้องถิ่น

จำกพระสงฆ์             

4)  กำรพัฒนำแบบ  “พระสงฆ์ – ข้ำรำชกำร – ชำวบ้ำน”  กำรพัฒนำในรูปแบบน้ี

อย่ำงน้อยปรำกฏกำรพัฒนำ  3  แนวทำง  คือ 
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แนวทำงที่  1  กำรร่วมมือระหว่ำง  พระสงฆ์ – ครูใหญ่ – ชำวบ้ำน  โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงครูใหญ่ที่เคยเป็นภิกษุมำก่อน  มีควำมคุ้นเคยกับพระสงฆ์มำก  และรู้งำนด้ำนกำรพัฒนำ

เป็นอย่ำงดี 

แนวทำงที่  2  กำรร่วมมือระหว่ำง  พระสงฆ์ - ข้ำรำชกำรฝ่ำยปกครอง – ชำวบ้ำน  

กำรพัฒนำท้องถิ่นในรูปแบบน้ี  ท ำให้งำนด้ำนกำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง  เพรำะได้รับ

ควำมร่วมมือจำกฝ่ำยปกครองของอ ำเภอ 

แนวทำงที่  3  กำรร่วมมือระหว่ำง  พระสงฆ์ – ข้ำรำชกำร – ชำวบ้ำน  ซ่ึงหมำยถึง

รำชกำรที่สังกัดอยู่ในกระทรวง  ทบวง กรมต่ำงๆ  โดยมิได้จ ำกัดแต่เพียงกระทรวงมหำดไทย

อย่ำงเดียว  ผลจำกกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มีข้ำรำชกำรเข้ำช่วย  ท ำให้เข้ำถึงงบประมำณ  เคร่ืองมือที่

ทนัสมัย  และสำมำรถก ำจัดจุดอ่อนบำงประกำรของพระสงฆ์   

จำกกำรพัฒนำท้องถิ่นของพระสงฆ์ดังได้กล่ำวแล้วน้ัน  จะเหน็ได้ว่ำท่ำนมิได้ก ำหนดกำรพัฒนำที่

ตำยตัว  หำกแต่พัฒนำตำมสถำนกำรณ์  และสภำพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น  มีกำรปรับเปล่ียน

วิธีกำรปฏิบัติเป็นคร้ังครำว  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  

กำรพัฒนำผูกพันกับรำชกำรกไ็ด้  ไม่ผูกพันกไ็ด้  กล่ำวคือข้ำรำชกำรมิใช่ปัจจัยส ำคัญของกำร

พัฒนำที่มีพระสงฆ์เป็นผู้น ำ  หำกแต่ข้ึนอยู่กับกำรร่ำงโครงกำรของพระสงฆ์และควำมสำมำรถใน

กำรแสวงหำงบประมำณ  และควำมร่วมมือจำกชำวบ้ำนเป็นส ำคัญ (สมบูรณ์  สุขส ำรำญ, 2527: 

143-146) 

นอกจำกน้ันกองพุทธศำสนสถำน  กรมกำรศำสนำ  (2528: 56)  ได้กล่ำวถึง

บทบำทวัดด้ำนกำรพัฒนำเมื่อปี  พ.ศ.  2525  ซ่ึงเป็นปีแห่งกำรเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบ  

200  ปี  โดยในปีน้ีกองพุทธศำสนสถำนได้ตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นในวัด  ซ่ึงเป็นกำรจัดตั้งขึ้ น

ให้สอดรับกับโครงกำรพัฒนำวัดให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมท้องโดยถิ่น  โดยศูนย์ฯ  จัดต้ังข้ึนที่วัด

มหำชัย  อ ำเภอเมือง  จังหวัดมหำสำรคำมเป็นแห่งแรก  ต่อมำในปี  พ.ศ. 2526  ได้จัดต้ังข้ึนที่

วัดบุพพำรำม  จังหวัดเชียงใหม่  และในปี  พ.ศ.  2527  ได้จัดต้ังที่วัดมหำธำตุวรมหำวิหำร  กำร

จัดศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่นในวัดดังกล่ำวน้ัน  เพ่ือสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลำงในกำรอ ำนวย

ประโยชน์แก่ประชำชนในพ้ืนที่ทั้งด้ำนศำสนกิจ  กำรศึกษำ  วัฒนธรรม  กำรปกครอง  และด้ำน

อื่นๆ  ตำมแต่ควำมเหมำะสม 

สอดคล้องกับพินิจ  ลำภธนำนนท์  (2549: 43-46)  โดยกล่ำวถึงงำนสังฆ

พัฒนำชนบทไว้ว่ำ  เป็นกิจกรรมที่พระสงฆ์ด ำเนินกำรเอง  หรือโดยกำรผลักดันและสนับสนุนให้

ด ำเนินงำน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน ำพำควำมเปล่ียนแปลงไปสู่พ้ืนที่ชนบท  ทั้งน้ีมุ่งเน้นด้ำน

ควำมเป็นอยู่และกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ส ำหรับกำรก่อตั้งกลุ่มสังฆพัฒนำชนบทน้ัน  เป็นรูปแบบ

หน่ึงของกำรดัดแปลงบทบำทพระสงฆ์ในกำรพัฒนำชนบท  ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลพวงมำจำกกำร

พัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงไม่เป็นธรรมและทั่วถึง  จำกกำรเกิดขึ้ นของ

พระสงฆ์กลุ่มดังกล่ำวมีส่วนแบ่งเบำภำระงำนของรัฐได้มำกในระดับหน่ึง  ถึงแม้ว่ำในระยะเร่ิมต้น
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จะไม่ได้รับควำมสนใจจำกรัฐเท่ำที่ควร  แต่ที่ส ำคัญงำนของพระสงฆ์กลุ่มสังฆพัฒนำชนบท  

สำมำรถเข้ำถึงควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่นได้อย่ำงลงตัว  ส่งผลให้เกิดควำมสัมพันธ์อัน

ดีระหว่ำงวัดและพระสงฆ์กบัชำวบ้ำนในชุมชน  โดยในปี  พ.ศ. 2508 รัฐบำลเร่ิมผลักดันโครงกำร

พระธรรมทูตและโครงกำรพระธรรมจำริก  เพ่ือส่งพระสงฆ์ออกเผยแผ่และพัฒนำประชำชนใน

ชนบทและชำวเขำ  เดิมทีรัฐบำลด ำเนินกำรเพ่ือผลทำงกำรเมืองและนโยบำยของรัฐบำลเท่ำน้ัน  

หำกแต่ผลจำกกำรด ำเนินกำรน้ันสร้ำงกำรยอมรับต่อองค์กรสงฆ์ด้ำนกำรพัฒนำ  เป็นเหตุให้มหำม

กุฏรำชวิทยำลัยและมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  ริเร่ิมโครงกำรอบรมพระภิกษุสงฆ์เพ่ือส่งเสริม

กำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยพระสงฆ์ที่เข้ำร่วมโครงกำรแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  คือ  1)  พระสงฆ์

ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกมำจำกในแต่ละจังหวัดๆ  5  รูป  (ประเภท  ก)  และ2)  พระสงฆ์ที่ส ำเร็จ

ปริญญำตรีจำกมหำลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง  (ประเภท  ข)  ทั้งน้ีพระสงฆ์ประเภท  ข  ปฏิบัติหน้ำที่

ตำมเง่ือนไขของมหำวิทยำลัยคือ  ช่วยเหลืองำนคณะสงฆ์ด้ำนต่ำงๆ  เป็นเวลำ  1  ปี  และ

บำงส่วนอำจด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำไปอกีประมำณ  5  ปี  แล้วจึงหยุดไปเพ่ือท ำหน้ำที่อย่ำงอื่น  

อำทิ  ศึกษำต่อ  เดินทำงไปต่ำงประเทศ  ลำสิกขำ  เป็นต้น  ส่วนพระสงฆ์ประเภท  ก  น้ัน

ส่วนมำกด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ืองและยำวนำน  และเกิดประสิทธิภำพด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น

ตำมชนบทโดยพระสงฆ์เร่ือยมำจนถึงปัจจุบัน  ส ำหรับผลงำนกำรพัฒนำของพระสงฆ์สำมำรถสรุป

ได้ดังน้ี 

1)  กำรพัฒนำวัด  มีกำรสร้ำงและซ่อมแซมศำสนวัตถุ  รวมทั้งปรับ

สภำพภมูิทศัน์ภำยในวัดให้สะอำดร่มร่ืน 

2)  กำรพัฒนำชุมชน  ได้แก่  “กำรสร้ำงและซ่อมแซมถนน  สะพำน  

บ่อน ำ้  สระน ำ้  บ่อบำดำล  ถังเกบ็น ำ้ฝน  ประปำหมู่บ้ำน  อ่ำงเกบ็น ำ  ฝำย  ท ำนบกั้นน ำ้  รวมไป

ถึงกำรปรับปรุงสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำประจ ำหมู่บ้ำน  น ำ

ประชำชนปลูกต้นไม้  เป็นต้น” 

3)  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  โดยกำรเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

เพ่ือสอนพระภิกษุและสำมำเณร  ออกสอนและอบรมศีลธรรมตำมโรงเรียน  ทั้งยังเปิดให้มี

โรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทิตย์  ต่อเน่ืองถึงกำรส่งเสริมกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ  ตำม

สมควร 

4)  กำรพัฒนำด้ำนกำรเผยแผ่และสังคมสังเครำะห์  โดยเร่ิมหลักสูตร

อบรมประชำชน  ผู้ต้องขัง  บรรยำยธรรมทำงวิทยุ  ตลอดจนแนะน ำประชำชนในด้ำนต่ำง  อำท ิ 

ด้ำนสุขภำพอนำมัย  โภชนำกำร  รวมทั้งหลักกำรด ำรงตนตำมแนวทำงพระพุทธศำสนำ  

นอกจำกน้ันยังจัดตั้งกลุ่มเยำวชนประจ ำหมู่บ้ำน 

รวมทั้งพระมหำมำโนช ศึกษำ (2539: 202-203) โดยท่ำนศึกษำพระพุทธศำสนำ

กับกำรพัฒนำสังคม  เน้นศึกษำพระสังฆำธิกำรที่มีควำมคิดเหน็ต่อบทบำทกำรพัฒนำสังคมของ

พระพยอม  กัลยำโณ  พบว่ำ  กำรที่พระสงฆ์ท ำน้ำที่พัฒนำสังคมในด้ำนต่ำงๆ  น้ัน  ล้วนเป็นไป
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ตำมกำรตีควำมพุทธพจน์ที่ตรัสว่ำ  “ภิกษุทั้งหลำย  พวกเธอทั้งหลำย  จงจำริกไปเพ่ือประโยชน์

เกื้อกูลและควำมสุขแก่มหำชนทั้งหลำย”  จำกข้อควำมดังกล่ำวบ่งบอกถึงกำรสนับสนุนกำรท ำ

หน้ำที่ของพระสงฆ์  ดังน้ันควำมคิดเหน็ของพระสังฆำธิกำรกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง  98  รูป  จึงกลว่ำว่ำ

กำรพัฒนำของพระสงฆ์น้ัน  เป็นกำรช่วยเหลือชุมชนในด้ำนต่ำงๆ  ได้แก่  กำรอธิบำยหลักธรรม  

กำรส่งเสริมกำรศึกษำ  กำรสงเครำะห์ประชำชน  โดยกำรท ำหน้ำที่ดังกล่ำวน้ีกเ็พ่ือควำมอยู่เยน็

เป็นสุขของประชำชน  อันเป็นผลท ำให้สังคมโดยรวมมีควำมแน่นแฟ้น  สำมำรถด ำรงอยู่ได้ด้วย

กำรเกื้อกูลซ่ึงกนัและกนั 

ส่วนพระวิฑูรย์  สุรจิตต์  (2547: 74-76)  ได้ศึกษำบทบำทพระสงฆ์ต่อกำร

พัฒนำหมู่บ้ำน  ซ่ึงเป็นชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดน่ำน  โดยพระสงฆ์ที่ท  ำหน้ำที่พัฒนำหมู่บ้ำนที่

ส ำคัญคือ  พระอำจำรย์สมคิด  จรณธมโฺม  ซ่ึงบทบำทของทำ่นประกอบด้วย 

1) บทบำท ผู้ จัดตั้ ง  อันไ ด้แก่ ริ เ ร่ิ มกิ จกรรมและก่อตั้ งองค์กร  

(ศูนย์บริกำร)  ขึ้นในชุมชน 

2)  บทบำทที่ปรึกษำ  โดยท ำหน้ำที่เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและต่อยอด

กจิกรรมเดิม  รวมทั้งกำรเช่ือมโยงระหว่ำงเครือข่ำยงำน 

3)  บทบำทผู้ให้ควำมรู้  ท่ำนมีส่วนส ำคัญในกำรให้ควำมรู้เร่ืองกำร

บริหำรงำนกลุ่ม  เพ่ือให้เกดิกำรเกื้อกูลซ่ึงกนัละกนั  และควำมเหนียวแน่นระหว่ำงกลุ่มงำน 

4)  บทบำทด้ำนกำรประสำนงำน   โดยท่ำนท ำหน้ำที่ประสำนงำน

ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  ให้เกิดควำมเช่ือมโยงระหว่ำงชุมชนเพ่ือแลกเปล่ียน

เรียนรู้กำรท ำงำนของชุมชนกบัภำครัฐและเอกชน 

5)  บทบำทผู้อ ำนวยควำมสะดวก  ท่ำนให้ควำมร่วมมือด้ำนสถำนที่  

วัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือกำรท ำงำนอย่ำงรำบร่ืนและรวดเรว็ 

6)  บทบำทด้ำนกำรสนับสนุนและส่งเสริม  โดยท่ำนส่งเสริมกิจกรรม

หรือโครงกำรอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงรอบด้ำน  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงงบประมำณในกำร

เร่ิมต้นโครงกำรและด ำเนินงำน 

จำกบทบำทหน้ำที่ของท่ำนพระอำจำรย์สมคิด  จรณธมโฺม  ส่งผลต่อควำมส ำคัญ

ของวัดและพระสงฆ์  3  ด้ำน  คือ   

1)  ผลต่อพระพุทธศำสนำ  จำกควำมส ำเรจ็ดังกล่ำวชำวบ้ำนในชุมชนใส่

ใจต่อพระพุทธศำสนำเพ่ิมข้ึน  มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีต่ำงๆ  ซ่ึงจัดขึ้นโดยวัด  ท ำให้วัด

และชุมชนมีควำมผูกพันธุ์กันมำกขึ้ น  เกิดกำรพ่ึงพำอำศัยกันอย่ำงเป็นระบบ  และมีกำรคิดค้น

กจิกรรมใหม่ๆ  ร่วมกนัอยู่เสมอ 

2)  ผลต่อบุคลำกร  ทั้งพระสงฆ์  ผู้น ำชุมชน  และชำวบ้ำน  เกิดควำม

ภมูิใจในตนเอง  เน่ืองจำกมองเหน็กำรพัฒนำที่ประสบควำมส ำเรจ็โดยกำรลงมือของตน 

3)  ผลต่อชำวบ้ำน  โดยชำวบ้ำนมีกำรรวมกลุ่มกันท ำงำนเพ่ิมขึ้ น  มี

ควำมเช่ือมั่นในกจิกรรมที่ด ำเนินกำรเน่ืองจำกพระสงฆ์เข้ำร่วมและเป็นผู้น ำ  นอกจำกน้ีชำวบ้ำนยัง
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ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์เพ่ิมเติม  ส่งผลต่อกำรสร้ำงอำชีพ  มีรำยได้  ลดภำระหน้ีสิน  รวมทั้ง

ชำวบ้ำนยังยึดหลักธรรมเป็นกรอบแนวคิดในกำรด ำเนินชีวิต  ย่ิงไปกว่ำน้ันเกิดควำมเป็นเอกภำพ

ระหว่ำงวัด  ชุมชน  แหล่งเรียนรู้   โรงเรียน  ส่วนรำชกำร  และเอกชนอย่ำงสอดคล้องม่ันคง 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวัดและพระสงฆ์กับชุมชน  เป็นกำรริเร่ิม

กำรพัฒนำและพัฒนำร่วมกันอย่ำงรอบด้ำน  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงวัดและพระสงฆ์นับว่ำเป็น

หน่วยงำนที่มีควำมเสียสละ  ต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นมำอย่ำงยำวนำนทั้งเกิดจำกควำมต้องของรัฐ

และควำมต้องกำรของพระสงฆ์เอง  หำกแต่ควำมต้องกำรพัฒนำท้องถิ่นของพระสงฆ์  เป็นควำม

ต้องกำรช่วยเหลือชำวบ้ำนในชุมชนตำมพ้ืนที่ชนบท  ด้วยควำมปรำรถนำให้มีควำมสำมำรถเล้ียง

ตนเองได้  ไม่เป็นส่วนด้อยของสังคม  จำกบทบำทดังกล่ำวพระสงฆ์ส่งเสริมในหลำยๆ  ด้ำน  ต่อ

กำรพัฒนำอำชีพและคุณภำพชีวิตที่ดีแก่ประชำชน  จึงนับว่ำประสบควำมส ำเร็จทั้งด้ำนกำรสร้ำง

อำชีพให้แก่ชุมชน  และได้รับกำรยอมรับบทบำทของพระสงฆ์ต่อกำรพัฒนำในทุกๆ  ด้ำนอย่ำง

กว้ำงขวำง  ทั้งยังคำดหวังต่อแนวทำงกำรพัฒนำรูปแบบใหม่ๆ  ด้วย           

 

2.5  แนวคิดเกีย่วกบัผูน้ าและภาวะผูน้ าของพระสงฆ ์  

 

 ผู้น ำเป็นลักษณะของควำมต่ืนตัว  เป็นไปเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง  กำรพัฒนำทุกอย่ำงต้องมี

ผู้น ำ  กำรมีผู้น ำจึงเป็นสิ่งที่ มีอยู่ในทุกสังคม  จำกควำมส ำคัญดังกล่ำว ผู้น ำจึงนับว่ำเป็น

องค์ประกอบหลัก  ที่จะท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเรจ็  และเพ่ือให้เข้ำใจภำวะผู้น ำมำกย่ิงข้ึน  

จึงมีผู้ให้ค ำอธบิำยถึงควำมหมำยของผู้น ำและภำวะผู้น ำไว้ดังน้ี 

 

 2.5.1  ความหมายของผูน้ าและภาวะผูน้ า  

 เน่ืองจำกผู้น ำและภำวะผู้น ำ  เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้ำงมีอยู่ในบุคคลเดียวกัน  จึงขอให้

ควำมหมำยของผู้น ำและภำวะผู้น ำไว้ในหัวข้อเดียวกัน  ก่อนอื่นใคร่ขอให้ควำมหมำยของผู้น ำเป็น

อันดับแรก  เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในนิยำมของผู้น ำอย่ำงชัดแจ้ง  ซ่ึงมีควำมหลำกหลำย  โดยมี

ผู้ให้ควำมหมำยต่ำงๆ  ตำมล ำดับดังน้ี 

 เนตร์พัณณำ  ยำวิรำช  (2550:  7)  ได้ให้ควำมหมำยของ  ผู้น ำ  ไว้ว่ำ  หมำยถึง  บุคคลผู้

ได้รับกำรแต่งต้ังข้ึนมำเพ่ือท ำหน้ำที่บำงอย่ำง  หรืออำจได้รับกำรยกย่องให้เป็นหัวหน้ำซ่ึงไม่เป็น

ทำงกำร  เพ่ือด ำเนินกำรต่ำงๆ  ในองค์กร  ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนที่ต้องอำศัยผู้น ำ  ที่คอยควบคุม

กลไกให้เป็นไปตำมที่องค์กรปรำรถนำ  เพ่ือผลักดันให้หน่วยงำนด ำเนินไปสู่ควำมส ำเรจ็และควำม

เจริญ     

 ส่วนวิชัย  ปีติเจริญธรรม  (2548:  20, 26)  ได้กล่ำวถึงผู้น ำไว้ว่ำ  ผู้น ำ  หมำยถึง  

บุคคลผู้บุกเบิก  ด้วยควำมเตม็ใจเพ่ือก้ำวไปสู่สิ่งที่ยังไม่รู้  ปฏิบัติกำรภำยใต้ควำมเสี่ยงเพ่ือจะ

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่  โดยเหตุเพรำะผู้น ำมีวิสัยทศัน์  ต่อกำรพยำยำมเพ่ือกำรเปล่ียนแปลง  ที่ดีข้ึน

กว่ำที่เป็นอยู่ในสภำพปัจจุบัน  และยังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  
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ให้ด ำเนินกำรเป็นทมีด้วยควำมสมัครใจอย่ำงสุดควำมสำมำรถ  นอกจำกน้ันผู้น ำต้องส่งเสริมขวัญ

และก ำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้มุ่งม่ันเพ่ือไปสู่ควำมส ำเรจ็ที่รออยู่ในอนำคต  โดยทั่วไปผู้น ำ

มักมีลักษณะเป็น  2  ประเภท  คือ 

1)  ผู้น ำเชิงกำรบริหำรจัดกำร  คือ  มีเทคนิคต่ำงๆ  เป็นพิเศษ  และมีควำมโดด

เด่นที่สำมำรถช้ีน ำผู้คน  บริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งด ำเนินงำนให้

ส ำเรจ็ลุล่วงไปได้ตำมที่ได้ต้ังเป้ำหมำยไว้ 

2)  ผู้น ำเชิงควำมสัมพันธ์  คือ  มีควำมสำมำรถในกำรโน้มน้ำวจูงใจ  ปลุกเร้ำ

ควำมตื่นตัว  ตลอดจนสร้ำงแรงบันดำลใจ  รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดสมรรถนะในกำรปฏบัิติงำนเพ่ิม

สงูขึ้น 

  นอกจำกน้ันสมภพ  โรจนพันธ์  (2554:  105-110, 112-117)  ยังให้ควำมหมำยของ  

ผู้น ำไว้อย่ำงน่ำสนใจดังน้ีว่ำ  ผู้น ำ  หมำยถึง  ควำมสำมำรถอย่ำงน่ำอัศจรรย์ในกำรท ำงำน  และ

ให้ผู้อื่นท ำในสิ่งที่เขำไม่อยำกท ำ  โดยมีเคลด็ลับที่จะท ำให้ผู้น ำมีประสทิธภิำพ  7  ประกำร  ดังน้ี 

1)  จงไว้วำงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ  คือ  กำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบลงไปตำม

สำยกำรบังคับบัญชำ  เป็นกำรอำศัยควำมสำมำรถทำงกำย  และทำงควำมคิดของผู้ปฏิบัติงำน

ทั้งหมด  ซ่ึงเป็นกำรออกจำกควำมเช่ือแบบเดิมๆ  ที่ว่ำ  ผู้น ำหรือผู้บริหำรต้องอยู่บนยอดพีระมิด

เท่ำน้ัน  หำกปรำกฏว่ำผู้ใต้บังคับบัญชำไม่แสดงควำมสำมำรถทำงกำยและใจ  อำจมีสำเหตุหลัก  

2  ประกำร  คือ 

(1) ผู้ใต้ปฏิบัติงำนอำจมีควำมรู้สึกว่ำ  หำกท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ

แล้ว  จะไม่ได้รับค่ำตอบหรือรำงวัลเพ่ิมข้ึน 

(2) องค์กรหรือบริษัทไม่ไว้วำงใจผู้ปฏิบัติงำน  และไม่เช่ือว่ำจะแสดง

ควำมสำมำรถออกมำให้เหน็เป็นประจักษ์ได้ 

นอกจำกน้ันต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ปฏิบัติงำน  มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ  ซ่ึงเป็นกำร

ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ  มีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่  โดยเป็นกำรฝึกควำมเป็นผู้น ำแก่

ผู้ปฏบัิติงำน  ที่จะรับผิดชอบต่อองค์กรในอนำคต     

2)  มองภำพให้ออก  ผู้น ำต้องสำมำรถแสดงละเอียดที่ก  ำลังเป็นอยู่และก ำลังมุ่ง

ไปสู่อนำคต  ให้ผู้อื่นมองภำพทั้งหมดเหน็พร้อมๆ  กนั 

3)  ต้องควบคุมควำมรู้สึกให้ได้  ผู้น ำที่เก่งและมีควำมสำมำรถ  ต้องจูงใจคนที่

อยู่รอบข้ำง  ด้วยกำรควบคุมอำรมณ์ของตัวเองให้ได้  ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่เลวร้ำย  และหำกผู้น ำ

ควบคุมอำรมณ์ได้  ผู้ใต้บังคับบัญชำจะอยู่ในควำมสงบ  ไม่สร้ำงควำมแตกแยกและควำมวุ่นวำย

ให้เกิดขึ้ น  ทั้งผู้น ำและผู้ใต้บังคับบัญชำจะเฉลียวฉลำดเพ่ิมขึ้น  หำกสถำนกำรณ์เลวร้ำยน้ันผ่ำน

ไปได้ 

4)  ส่งเสริมให้มีกำรเสี่ยง  ผู้น ำองค์กำรที่มีวิสยัทศัน์และมีประสิทธิภำพน้ัน  ต้อง

ส่งเสริมให้ผู้ปฏบัิติงำนกล้ำที่จะเสนอแนวคิดและโครงกำรใหม่ๆ  และไม่เพียงแต่ส่งเสริมเท่ำน้ัน  
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ผู้น ำต้องยอมรับควำมผิดพลำดที่เกิดข้ึนด้วย  ในขณะเดียวกันผู้น ำต้องกล่ำวอยู่เสมอว่ำ  อนำคต

ขององค์กำรขึ้นอยู่กบัควำมแปลกใหม่  และควำมมุ่งมั่นของผู้ปฏบัิติอย่ำงไม่หยุดหย่ัง 

5)  ต้องรู้เร่ือง  ผู้น ำที่ต้องกำรควำมส ำเรจ็ในกำรบริหำร  ต้องรู้จักท ำควำมเข้ำใจ

กับองค์กำรของตน  และศึกษำรำยละเอียดต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน  

โดยผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมเช่ือและควำมคำดหวังว่ำ  ผู้น ำต้องมีอะไรมำกกว่ำที่เป็นและที่เหน็อยู่

อย่ำงแน่นอน 

6)  ส่งเสริมให้มีกำรคัดค้ำน  ผู้น ำที่ดีต้องยินดีรับฟังควำมเหน็ที่แตกต่ำง  และ

ยอมรับฟังเสียงคัดค้ำนต่ำงๆ  และยินดีที่จะน ำควำมคิดเหน็ที่แตกต่ำงเหล่ำน้ันมำประมวล  เพ่ือ

รวมเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรและจัดกำรกับองค์กำร  โดยผู้น ำต้องมีผู้ตักเตือนอยู่เสมอ  เพ่ือ

เป็นกำรบททวนสิ่งที่ก  ำลังด ำเนินกำรอยู่และก ำลังจะด ำเนินกำร 

7) ท ำให้เรียบง่ำย  ผู้น ำที่มีคุณภำพและมีควำมสำมำรถ  ต้องรู้จักอธิบำยและ

ตอบค ำถำม  ที่ยำกและซับซ้อนให้เข้ำใจง่ำยและน่ำรับฟัง  ไม่เกดิควำมสบัสนน่ำเบ่ือแก่ผู้รับฟัง 

 สอดคล้องกับรังสรรค์  ประเสริฐศรี  (2551: 11)  ที่ได้ให้ควำมหมำยของผู้น ำไว้ว่ำ  

ผู้น ำ  (Leader)  กห็มำยถึง  บุคคลที่สำมำรถท ำให้องค์กำรประสบควำมส ำเรจ็ในปัจจุบัน  และ

ส่งผลต่อควำมเจริญก้ำวหน้ำ  ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบำทสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ใต้บังคับบัญชำ

ด้วยกัน  นอกจำกน้ันผู้น ำยังสร้ำงควำมมั่นคงให้เกิดขึ้ นแก่องค์กำร  ตลอดจนช่วยเหลือส่งเสริม

บุคคลต่ำงๆ  ในกลุ่มให้บรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน  กล่ำวโดยสรุปคือ “ผู้น ำเป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มี

ควำมคิดริเร่ิม  มีควำมเป็นอสิระ  มีแรงกระตุ้น  มีควำมกระตือรือร้นสูง  มีควำมมุ่งมั่น  และกล้ำ

หำญในกำรตัดสนิใจ”         

 ซ่ึงควำมหมำยทั้งหมดของผู้น ำน้ันสำมำรถสรุปได้ตำมที่วันชัย  มีชำติ  (2551: 184)  

กล่ำวไว้คือ  ผู้น ำ  หมำยถึง  เร่ืองที่ เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและอ้อม  กับพฤติกรรมหรือกำร

แสดงออกของบุคคล  ที่แฝงไปด้วยอ ำนำจที่ยำกต่อกำรขัดขืนได้  ทั้งน้ีต้องประกอบไปด้วยผู้น ำ

และผู้ตำม  โดยผู้น ำต้องมีอิทธิพลต่อผู้ตำมเสมอ  และฐำนะของผู้น ำมักก่อให้เกิดกำรปฏบัิติของ

ผู้ตำมทนัท ี                   

 ส่วนควำมหมำยของ  “ภำวะผู้น ำ”  น้ัน  มีควำมแตกต่ำงจำกผู้น ำเพียงเลก็น้อย  ซ่ึงกม็ี

ผู้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำไว้หลำยรูปแบบดังต่อไปน้ี    

Morphet  and  others  (1959  อ้ำงถึงใน  วิษุวัต  มหิทธิกร, 2550: 8)  ได้ให้ควำมหมำย

ของภำวะผู้น ำไว้ว่ำ  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  อิทธิพลทำงควำมประพฤติ  กำรกระท ำ  ควำมเช่ือถือ  

และควำมรู้สึก  ของบุคคลหน่ึงในระบบสังคมที่มีต่ออีกบุคคลหน่ึง  โดยที่ผู้ถูกกระท ำน้ันเตม็ใจ

ยอมรับอทิธพิลโดยปรำศจำกกำรโต้แย้งใดๆ       

 Follett   (อ้ำงถึงใน  ชำญชัย  อำจินสมำจำร,  2551: 65-66) ได้ให้ควำมหมำยของ  

ภำวะผู้น ำไว้ดังน้ี  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  ผู้ที่สำมำรถควบคุมบุคลำกรในกลุ่มให้เกิดพลังสูงสุด  

เป็นผู้มีวิธีกระตุ้นให้เกิดควำมคิดริเร่ิมอย่ำงสร้ำงสรรค์  รวมไปถึงกำรมีศักยภำพในกำรดึงเอำ
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ควำมสำมำรถของผู้อื่นมำใช้อย่ำงสูงสุด  นอกจำกน้ี  Follett  ยังได้จ ำแนกภำวะผู้น ำออกเป็น  3  

ประเภท  คือ   

1)  ภำวะผู้น ำจำกต ำแหน่ง   

2)  ภำวะผู้น ำจำกบุคลิกภำพ   

3)  ภำวะผู้น ำจำกหน้ำที่   

  ทั้งน้ีในสำมประเภทดังกล่ำวข้ำงต้นน้ัน  Follett  สนับสนุนภำวะผู้น ำจำกหน้ำที่  ซ่ึงเป็น

สิ่งที่บ่งบอกถึงควำมรู้ในหน้ำที่อย่ำงชัดเจนและรอบด้ำน 

  ส่วนเนตร์พัณณำ  ยำวิรำช  (2550: 7)  ได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำไว้ว่ำ  ภำวะผู้น ำ  

หมำยถึง  บุคคลที่มีเทคนิคซ่ึงเป็นควำมสำมำรถ  ในกำรบังคับบัญชำบุคคลอื่น  เป็นผู้ที่อยู่ใน

ฐำนะอ ำนวยกำรหรือสั่งกำรและประสำนงำน  ภำยใต้ขอบเขตของอ ำนำจหน้ำที่  เพ่ือขับเคล่ือน

ภำระงำนให้บรรลุเป้ำหมำย  โดยในขณะเดียวกันกไ็ด้รับกำรยอมรับและยกย่องจำกผู้อื่น  รวมทั้ง

เป็นผู้ที่ ผู้อื่นให้ควำมร่วมมือและให้ควำมไว้วำงใจ  นอกจำกน้ันผู้น ำต้องมีศิลปะในกำรจูงใจ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้ปฏบัิติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเตม็ใจ 

  เช่นเดียวกับธวัช  บุญยมณี  (2550: 2-3)  ซ่ึงได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำไว้ดังน้ี  

คือ  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  พฤติกรรมกำรกระท ำระหว่ำงบุคคล  โดยบุคคลที่อยู่ในฐำนะผู้น ำจะใช้

อทิธพิล  (Influence)  หรือกำรดลบันดำลใจ  (Inspiration)  เหนือบุคคลอื่นหรือกลุ่ม  เพ่ือให้

กระท ำกำรบำงอย่ำง  โดยมีเป้ำหมำยก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน             

  รวมทั้งสุพัตรำ  สุภำพ  (2546: 46)  ได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำไว้ดังน้ี  คือ  ภำวะ

ผู้น ำ  หมำยถึง  กำรใช้อิทธิพลที่มีอยู่หรืออ ำนำจในกำรติดต่อสัมพันธ์  กับผู้ใต้บังคับบัญชำ

โดยตรง  หรือต่อผู้อื่นในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ  ที่ ผู้มีอ ำนำจสำมำรถควบคุมได้  เพ่ือให้มีกำร

ด ำเนินกำรไปตำมที่ผู้มีอ ำนำจต้องกำร  โดยทุกอย่ำงต้องเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไว้     

  สอดคล้องกับมธุมนต์  แคเทอร์เรนชัค  (2554: 20)  ได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำ  

ดังน้ีว่ำ  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  ควำมสัมพันธ์ของอิทธิพลระหว่ำงผู้น ำและผู้ตำม  รวมถึง

ควำมสำมำรถทำงช้ันเชิงในกำรชักจูงหรือจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้ปฏิบัติตำมอย่ำงไม่อำจ

หลีกเล่ียงได้  หรือตกอยู่ในภำวะจ ำยอม  และสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือม่ันระหว่ำงปัจเจกบุคคลและ

กลุ่มคน  เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั 

  นอกจำกน้ันอมรรัตน์  เทพพิทกัษ์  (2552: 12)  ย้ังได้กล่ำวถึงควำมหมำยของภำวะผู้น ำ

ไว้ว่ำ  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  ศักยภำพควำมสำมำรถของผู้น ำ  ซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะตน  ที่มี

อิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่ม  หรือควำมสำมำรถในกำรจูงใจ  ให้ผู้อื่นเหน็ด้วยและให้ควำมร่วมมือ

โดยดี  ตลอดจนสำมำรถเกล้ียกล่อมให้เกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน  และปฏิบัติตำม

แผนงำนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร       

 ตลอดจนสุนิดำ  แสงวิเชียร  (2551: 12)  ที่ได้ให้ควำมหมำยของภำวะผู้น ำไว้ว่ำ  ภำวะ

ผู้น ำ  หมำยถึง  วิธีกำรหรือเทคนิคที่ ผู้บังคับบัญชำใช้  รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรจูงใจ
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ผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้ร่วมมือกนัท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเตม็ใจ  เพ่ือให้ได้ผลงำนตำมที่กลุ่ม

หรือองค์กรประสงค์ให้เกิดควำมส ำเร็จ  ทั้งน้ีผู้น ำต้องมีควำมรู้ทั้งศำสตร์และศิลป์ในกำร

กล่ันกรองควำมรู้  และกำรรวมพลังควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคลในองค์กร  เพ่ือให้กำร

ด ำเนินงำนประสบผลส ำเรจ็ตำมที่ก  ำหนดไว้  

 ซ่ึงทั้งหมดน้ันสอดคล้องกับจุฑำรัตน์  ต ำนำนวัน  (2551: 7-8)  ได้ให้ควำมหมำยของ

ภำวะผู้น ำไว้ว่ำ  ภำวะผู้น ำ  หมำยถึง  ควำมสำมำรถที่โดดเด่น  เป็นคุณลักษณะของบุคคลด้ำน

อิทธิพล  ที่ส่งผลต่อบุคคลในกลุ่มด้ำนกำรโน้มน้ำว  ชักจูง  เปล่ียนแปลงกำรกระท ำของบุคคล

หรือของกลุ่ม  ให้ด ำเนินกำรเพ่ือมุ่งไปสู่ควำมส ำเร็จ  โดยใช้กระบวนกำรสั่งกำรภำยใต้อิทธิพล  

ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์  เพ่ือถ่ำยทอดแนวคิดไปสู่กำรปฏิบัติ  ซ่ึงเน้นควำมส ำเร็จตำม

เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์สงูสดุขององค์กำร 

 กล่ำวโดยสรุปผู้น ำ  คือ  ผู้ที่ ไ ด้รับกำรแต่งต้ังโดยชอบธรรมหรือไม่ก็ได้  โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือท ำหน้ำที่ด้วยควำมถูกต้องตำมที่ได้รับมอบหมำย  เพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและ

น ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเรจ็ตำมที่ได้วำงแผนไว้  นอกจำกน้ันผู้น ำต้องมีอ ำนำจเดด็ขำด  ในกำร

ปรับเปล่ียน แจกแจงงำน  เพ่ือให้เกดิควำมเหมำะสมต่อกำรปฏบัิติหน้ำที่ 

 ส่วนภำวะผู้น ำ  คือ  ควำมสำมำรถเฉพำะตัวซ่ึงมีควำมโดดเด่น  เพ่ือก้ำวสู่ควำมส ำเร็จ

มำกกว่ำคนปกติ  มีผลท ำให้คนอื่นต้องเช่ือฟังโดยเสมอ  รวมทั้งควำมเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในตัว  

และกำรกระท ำใดๆ  กเ็พ่ือควำมลุล่วง  ควำมก้ำวหน้ำขององค์กรเป็นส ำคัญ 

   

 2.5.2  ประเภทของผูน้ า  

 เม่ือได้ควำมหมำยของผู้น ำและภำวะผู้น ำแล้ว  ควรเป็นอย่ำงย่ิงที่ต้องรู้จักประเภทของ

ผู้น ำ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจต่อประเภทของผู้น ำ  ที่แตกต่ำงกันออกไปตำม

ลักษณะเฉพำะบุคคล  โดยลักษณะผู้น ำแต่ละประเภท  ย่อมส่งผลต่อควำมส ำเรจ็หรือล้มเหลวของ

องค์กร  ซ่ึงประเภทของผู้น ำนั้นได้มีผู้จ ำแนกไว้ดังน้ี 

 ชำญชัย  อำจินสมำจำร  (2544: 26-28)  ได้กล่ำวไว้ในศิลปะกำรเป็นผู้น ำไว้ว่ำ  ผู้น ำ

น้ันมี  4  ประเภท  ได้แก่ 

1)  ผู้น ำแบบเผดจ็กำร  หมำยถึง  เป็นผู้น ำทำงลบ  โดยลักษณะกำรปกครอง

เน้นกำรลงโทษเมื่อมีกำรท ำควำมผิด  ก่อให้เกิดควำมหวำดกลัวขึ้ นในหมู่พนักงำน  จนอำจ

ก่อให้เกดิควำมวุ่นวำยและกำรต่อด้ำน  และในที่สุดอำจมีกำรออกจำกองค์กำร  ซ่ึงผู้น ำประเภทน้ี

จะอยู่ได้ไม่ยืดยำว   

2)  ผู้น ำแบบยึดตัวเองเป็นหลัก  หมำยถึง  ผู้น ำที่คอยควบคุมพนักงำนหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเข้มงวด  โดยไม่ยอมรับกำรช่วยเหลือจำกคนอื่น  มักเกบ็รำยละเอียดและ

ควำมรู้สึกไว้คนเดียว  เพ่ือต้องกำรสร้ำงควำมม่ันใจแก่บุคคลอื่นว่ำ  สำมำรถเป็นที่พ่ึงในกำร

ตัดสินใจได้  ผู้น ำประเภทน้ีเป็นผู้น ำที่เข้มแข็ง  ทั้งยังคอยควบคุมและประสำนงำนระหว่ำง

พนักงำน  เพ่ือให้ด ำเนินกำรโดยยึดเป้ำหมำยของกลุ่มเป็นหลัก 
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3)  ผู้น ำแบบประชำธิปไตย  หมำยถึง  ผู้น ำที่ยึดควำมเหน็ที่แตกต่ำงเป็นเพ่ือใช้

เป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจ  โดยมีกำรขอค ำแนะน ำจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพ่ือน ำมำเป็น

ส่วนประกอบในกำรตัดสนิใจ    นอกจำกน้ันยังเปิดโอกำสให้ทุกคนในองค์กร  เข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรแก้ไขปัญหำร่วมกนั  และผู้น ำประเภทน้ีมีพลังท ำให้กลุ่มด ำเนินกำรร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิผล  

ถึงแม้ว่ำผู้น ำจะไม่อยู่กต็ำม  ผู้ใต้บังคับบัญชำกจ็ะด ำเนินกำรไปตำมที่เคยท ำร่วมกัน  เน่ืองจำก

ต่ำงคนต่ำงยึดควำมก้ำวหน้ำของกลุ่มเป็นหลัก     

4)  ผู้น ำแบบหุ่น  หมำยถึง  ผู้น ำที่แทบจะไม่มีควำมเป็นผู้น ำ  เน่ืองจำกมีแต่ช่ือ

เพ่ือเติมเตม็โครงสร้ำงเทำ่นั้น  ผู้น ำประเภทน้ีมักได้รับกำรแต่งตั้งจำก  ผู้บริหำรระดับสูงหรือเป็น

เดก็นำย  หรืออำจเป็นคนใกล้ชิดผู้บริหำรระดับสูงไม่ทำงใดกท็ำงหน่ึง  ผู้น ำประเภทน้ีจะไม่ได้รับ

กำรยอมรับจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ  ไม่ได้รับควำมเคำรพนับถือโดยผู้น ำที่แท้จริงมักเป็นคนอื่น  เช่น  

ผู้ช่วย  ผู้อำวุโส  เป็นต้น  เพ่ือช่วยเหลือให้องค์กรอยู่ได้ 

 ส่วนสถำพร  ป่ินเจริญ  (2554: 14-15)  ได้กล่ำวถึงประเภทของผู้น ำไว้ว่ำ  ผู้น ำ

โดยทั่วไปแล้วมักแบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ได้แก่ 

1)  ผู้น ำตำมลักษณะกำรปฏบัิติงำน  คือ  ผู้น ำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏบัิติงำน

เป็นหลัก  ผู้น ำประเภทน้ีแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ 

(1) ผู้น ำที่มีสัญลักษณ์  เช่น  องค์พระมหำกษัตริย์  ผู้น ำทำงศำสนำ  ผู้น ำเผ่ำ  

เป็นต้น 

(2) ผู้น ำที่มีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว  ซ่ึงเป็นผู้ที่มีควำมโดดเด่นเฉพำะตน  

เช่น  นักกฬีำ  นักแสดง  นักร้อง  เป็นต้น 

(3) ผู้น ำตำมกฎหมำย  คือ  ผู้น ำที่ได้รับกำรแต่งต้ังตำมกฎหมำย  เพ่ือ

รับผิดชอบบริหำรงำนของรำชกำร 

2)  ผู้น ำตำมลักษณะพฤติกรรม  คือ  ผู้น ำที่ให้ควำมส ำคัญกับพฤติกรรมเป็น

หลัก  โดยผู้น ำประเภทน้ีแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ  เช่นเดียวกนั  คือ 

(1)  ผู้น ำที่มุ่งแต่งำนเป็นส ำคัญ  เป็นลักษณะที่มุ่งไปทำงเผดจ็กำร  ชอบใช้

อ ำนำจในกำรสั่งกำร  ขำดควำมยืดหยุ่น  ไม่ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงของผู้อื่น  และเน้น

กฎเกณฑเ์ป็นที่ต้ัง 

(2)  ผู้น ำที่ตระหนักถึงผลงำน  คือผู้น ำที่ยอมรับฟังควำมคิดเหน็ที่แตกต่ำง  

ของผู้อื่นอยู่เสมอ  เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  และจะเน้นกำรบรรลุเป้ำหมำย

ร่วมกนัเป็นส ำคัญ  หรืออำจเรียกได้ว่ำงำนที่ท  ำส ำเรจ็ไปพร้อมๆ  กบักำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ 

(3)  ผู้น ำที่มุ่งคนเป็นส ำคัญ  ซ่ึงเป็นกำรเน้นวิธีกำรเพ่ือเสริมแรงทำงบวก  

โดยที่เช่ือว่ำงำนจะส ำเร็จลุลวงไปได้  กเ็น่ืองมำจำกกำรแบ่งปันน ้ำใจและควำมช่วยเหลือระหว่ำงกัน  

จนท ำได้เกดิควำมรู้สกึร่วมยำกท ำงำนร่วมกนัมำกขึ้น 



76 

3) ผู้น ำตำมลักษณะกำรบริหำรงำน คือ ผู้น ำที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำน  

โดยเน้นงำนเป็นส ำคัญ  ภำยใต้วิธีกำรต่ำงๆ  ที่ผู้น ำท่ำนน้ันๆ  เป็นอยู่  และผู้น ำประเภทน้ีแบ่ง

ออกเป็น  3  ลักษณะ  คือ 

(1) ผู้น ำแบบอัตตำธิปไตย  คือ  ผู้น ำที่ยึดตัวเองเป็นหลัก  ใช้อ ำนำจเกิน

ขอบเขตเหนือผู้อื่น  มุ่งควำมส ำเร็จและประโยชน์ที่ตนเองพึงได้เป็นส ำคัญ  จนอำจกล่ำวได้ว่ำ  

ตนเองคือศูนย์กลำงของควำมถูกต้อง 

(2) ผู้น ำแบบเสรี  คือ  ผู้น ำที่ขำดควำมรับผิดชอบต่อภำระงำนที่ตนได้รับ

มอบหมำย  ปล่อยปะละเลยไม่ให้ควำมใส่ใจ  ไม่มีจุดหมำย  ไม่มีทิศทำง  มุ่งแต่จะลงนำมเพ่ือ

อนุมัติเร่ืองให้พ้นไปวันหน่ึงๆ  เทำ่นั้น 

(3) ผู้น ำแบบประชำธิปไตย  เป็นผู้น ำที่เน้นทั้งงำนทั้งคน  โดยต้องกำรให้

เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง  ทั้งยังยอมรับควำมเห็นที่แตกต่ำงและขัดแย้ง  เพ่ือเปิดโอกำสให้

ผู้อื่นมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกทำงควำมคิด  และแสวงหำข้อตกลงร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดกำร

พ่ึงพำจำกทุกฝ่ำย 

4)  ผู้น ำที่แบ่งตำมลักษณะนิสัยของมนุษย์  คือ  เน้นที่ควำมถนัดและจริตที่ตรง

กบังำนของมนุษย์เป็นส ำคัญ  ซ่ึงแบ่งออกเป็น  4  ลักษณะ  ดังน้ี 

(1) ผู้น ำแบบยึดเกณฑ ์ คือ  “ผู้น ำที่เป็นนักอนุรักษ์นิยม  ยืดถือตนเองเป็น

ที่ต้ัง  เน้นระเบียบ  ไม่มีควำมคิดริเร่ิมที่สร้ำงสรรค์” 

(2) ผู้น ำแบบยึดงำน  คือ  ผู้น ำที่ชอบสั่งกำรอยู่เสมอ  มีงำนใหม่ๆ  เกิดข้ึน

อย่ำงต่อเน่ือง  รวมทั้งเป็นผู้มีควำมมุ่งมั่นสงู  

(3) ผู้น ำแบบมุ่งสัมพันธ์  คือ  ผู้น ำที่สร้ำงควำมเป็นมิตรกับผู้อื่น  เหน็อก

เหน็ใจผู้อื่น  ให้ควำมส ำคัญกนัคนมำกกว่ำสิ่งใด  และมีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพ่ือนร่วมงำน  ร่วมถึง

บุคคลใกล้เคียง 

(4) ผู้น ำแบบประสำน  คือ  ผู้น ำที่ให้ควำมส ำคัญทั้งคนและงำนอย่ำงสมดุล  

เพ่ือให้เกดิกำรพัฒนำไปพร้อมๆ  กนั  และผู้น ำลักษณะน้ีคือผู้น ำในอุดมคติที่ทุกคนต่ำงเรียกหำ 

 เช่นเดียวกับ  Rook  and  William  (อ้ำงถึงใน  ครรชิต  พุทธโกษำ, 2554: 71-72)  

โดยจ ำแนกประเภทของผู้น ำไว้  7  ประเภท  ดังน้ี 

1)  ผู้น ำฉวยโอกำส  (Opportunist)  มีลักษณะเด่นคือมักคือเอำตนเองเป็น

ใหญ่  ไม่มีเหตุผล  ไม่มีควำมเช่ือใจ  มองโลกทำงลบ  ใช้อ ำนำจเกินขอบเขต  ท ำทุกวิถีทำงเพ่ือ

กำรยอมรับและผลประโยชน์  ผู้น ำประเภทน้ีจึงไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้อื่น 

2)  ผู้น ำนักกำรทูต  (Diplomat)  เป็นผู้น ำที่มุ่งแต่ลักษณะภำยนอกเพ่ือควำมดู

ดีโดดเด่น  สร้ำงภำพ  พูดจำดี  ร่ำเริง  ไม่กล่ำวร้ำยใคร  แต่กำรท ำอย่ำงน้ีเป็นกำรบ่ันทอน

ควำมก้ำวหน้ำและเข้มแขง็ขององค์กร   

3)  ผู้น ำช ำนำญกำร  (Expert)  เป็นผู้มีควำมสุขุมฉลำดในอำรมณ์  ค้นหำ

ข้อมูลใหม่ๆ  อยู่เสมอ  เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ให้แก่ตนเองอยู่ตลอดเวลำ  แต่ข้อเสียคือไม่

สำมำรถท ำงำนเป็นทมีได้  บำงคร้ังอำจดูถูกคนอื่นด้ำนควำมรู้ได้ 
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4)  ผู้น ำจัดกำร  (Achiever)  โดยเป็นผู้น ำที่ด ำเนินกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้  

และสำมำรถบรรลุควำมส ำเร็จตำมที่ต้ังเป้ำหมำยเอำไว้  นอกจำกน้ันยังรับฟังควำมคิดเห็นของ

ผู้อื่น  ท ำงำนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้ดี  สำมำรถเจรจำกับทุกฝ่ำยได้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี  แต่

กลับไม่มีวิสัยทศัน์  ไม่นอกกรอบ  ไม่มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  หำกแต่สำมำรถท ำงำนที่ได้รับ

มอบหมำยได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ   

5)  ผู้น ำแน่คนเดียว  (Individualist)  เป็นผู้น ำที่ชอบท ำงำนคนเดียว  โดย

บำงคร้ังอำจออกนอกขอบเขตงำนของตน  ทั้งยังมีกำรวิเครำะห์งำนและคัดกรองข้อมูล  

นอกจำกน้ันยังเป็นผู้มีควำมรู้ดี   มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  และมีควำมต้องกำรให้องค์กร

เจริญก้ำวหน้ำ  แต่จุดอ่อนคือไม่รู้จักยืดหยุ่น  พร้อมแตกหักเพ่ือพิสูจน์ควำมคิดของตนว่ำถูกต้อง

และสำมำรถด ำเนินกำรได้จริง  ซ่ึงอำจเป็นเหตุให้เกดิควำมขัดแย้งระหว่ำงผู้ร่วมงำนทุกระดับ 

6)  ผู้น ำนักยุทธศำสตร์  (Strategist)  ผู้น ำประเภทน้ีมีทั้งควำมรู้ควำมสำมำรถ

อย่ำงรอบด้ำน  มองเหน็จุดอ่อนจุดแขง็ขององค์กรได้อย่ำงรอบด้ำน  รู้ว่ำอะไรท ำได้หรือท ำไม่ได้  

หรือขำดทรัพยำกรด้ำนไหน  นอกจำกน้ันยังมีควำมคิดกว้ำงไกล  และเป็นที่รักของผู้ร่วมงำนทุก

ระดับช้ัน  กำรท ำงำนเป็นกำรมุ่งประโยชน์เพ่ือคนส่วนใหญ่ในองค์กร 

7)  ผู้น ำนักสร้ำงสรรค์พัฒนำ  (Alchemist)  เป็นผู้น ำที่มุ่งม่ันเพ่ือพัฒนำ

ตนเองและองค์กรอยู่ตลอดเวลำ  มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน  และมีควำมคิดริเร่ิม

สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ  พร้อมกนัน้ันยังสำมำรถทนรับกบัปัญหำที่เกิดข้ึนได้ทุกสถำนกำรณ์  

ไม่มีควำมขัดแย้งเพรำะเหน็ว่ำปัญหำเป็นเร่ืองธรรมดำ  ทั้งยังพูดจำดี  ย้ิมแย้มแจ่มใส  มีคุณธรรม

ในตนเอง 

 จำกข้อมูลดังกล่ำวจึงสรุปได้ว่ำผู้น ำมีหลำยประเภท  ขึ้ นอยู่กับลักษณะงำน  ลักษณะ

องค์กร  และลักษณะของผู้น ำเอง  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้น ำแต่ละประเภทน้ัน  ล้วนมีผลท ำให้

กำรด ำเนินงำนมีควำมโดดเด่นและมีปัญหำแตกต่ำงกัน  ทั้งน้ีกำรจะเป็นผู้น ำประเภทใดน้ันขึ้นอยู่

กบัควำมเข้มแขง็ขององค์กร  กำรคัดเลือก  และควำมตั้งใจของผู้น ำเองด้วย     

 

 2.5.3  องคป์ระกอบของผูน้ า  

 นับว่ำเป็นเร่ืองที่ขำดไม่ได้ส ำหรับผู้น ำ  ที่ต้องกำรควำมส ำเร็จและควำมไว้วำงใจจำก

ผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพ่ือน ำพำองค์กรก้ำวไปสู่ควำมส ำเร็จ  โดยควำมส ำเร็จน้ันต้องประกอบด้วย

คุณภำพและประสิทธิภำพ  ซ่ึงสิ่งที่ขำดไม่ได้น้ันคือองค์ประกอบของผู้น ำ  โดยมีผู้กล่ำวถึง

องค์ประกอบและประโยชน์ที่พ่ึงได้ดังน้ี   

Koontz and  Others  (1994 อ้ำงถึงใน  พิชำภพ  พันธุ์แพ, 2554: 12) ที่ได้กล่ำวถึง

องค์ประกอบของผู้น ำ  โดยประกอบด้วยคุณสมบัติ  4  ประกำร  ดังน้ี 

1) ควำมสำมำรถในกำรใช้อ ำนำจ  ซ่ึงเป็นควำมสำมำรถเฉพำะของบุคคลรวมทั้ง

กลุ่ม  ที่มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและอ้อม  ต่อกำรบังคับสั่งกำรบุคคลหรือกลุ่ม  ให้ด ำเนินกำรตำมที่

ผู้น ำคำดหวัง 
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2) ควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของมนุษย์  เป็นควำมเข้ำใจเร่ืองธรรมชำติมนุษย์  

ที่ต้องกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นอสิระ  และสำมำรถน ำเทคนิคต่ำงๆ  มำใช้ในกำรจูงใจ  ซ่ึงเป็นเหตุ

ให้ผู้ปฏบัิติงำนเกดิควำมเตม็ใจต่อกำรปฏบัิติหน้ำที่ 

3)  กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชำแสดงควำมสำมำรถ  เป็นกำรน ำศักยภำพที่มีอยู่

ทั้งหมดออกมำใช้  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรท ำงำน  รวมทั้งเป็นกำรสนับสนุนควำมซ่ือสัตย์  

และอุทศิตนเพ่ือผู้น ำอย่ำงสดุควำมสำมำรถ 

4)  มีควำมสำมำรถในกำรคัดเลือกผู้น ำระดับล่ำง  กล่ำวคือเป็นกำรเลือกสรรจำก

ผู้ที่มีภำวะผู้น ำชัดเจน  เพ่ือสนองงำนในระดับล่ำงลงไป  เป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้

ปฏบัิติระดับล่ำงอกีช่องทำงหน่ึง 

 นอกจำกน้ัน  Robbins  (2005  อ้ำงถึงใน  รังสรรค์  ประเสริฐศรี,  2551: 34)  ยังได้

กล่ำวถึงลักษณะของผู้น ำ  ที่สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อผู้ใต้บังคับบัญชำ  ซ่ึงประกอบด้วย

ลักษณะส ำคัญ  5  ประกำร  ดังน้ี 

1)  ควำมซ่ือตรง  (Integrity)  หมำยถึง  ควำมซ่ือสตัย์ต่อหน้ำที่  ควำมสุจริตใจ  

ต่อเพ่ือนร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำ  กำรเป็นผู้เปิดเผยแต่ควำมจริง  ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำม

น่ำเช่ือถือ  ต่อตัวผู้น ำให้เพ่ิงสงูขึ้นและส่งผลต่อสภำพควำมเป็นผู้น ำในระยะยำว 

2)  ควำมสำมำรถ  (Competence)  หมำยถึง  ทกัษะด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ

เฉพำะตัว  ที่ผู้น ำพึงมีเพ่ือเพ่ิมควำมโดดเด่น  ทั้งยังสร้ำงควำมเช่ือม่ันและกำรยอมรับจำกผู้อื่น 

3)  ควำมสม ่ำเสมอ  (Consistency)  หมำยถึง  กำรปฏบัิติหน้ำที่อย่ำงต่อเน่ือง  

ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้ดุลยพินิจ  กต้็องเป็นไปโดยชอบธรรม  แม้ว่ำจะใช้กับบุคคลใดกต็ำม  รวมทั้ง

ต้องมีควำมเสมอต้นเสมอปลำยต่อค ำพูดและกำรกระท ำ  ซ่ึงเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อผู้น ำได้

ในระดับดี 

4)  ควำมจงรักภักดี  (Loyalty)  หมำยถึง  ผู้น ำต้องสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่

ผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพ่ือให้เกดิควำมจงรักภักดีต่อผู้น ำเอง  ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรปฏบัิติงำนอย่ำงทุ่มเท

ทั้งกำยและใจ 

5)  กำรเปิดเผย  (Openness)  หมำยถึง  ผู้น ำต้องชัดเจนในค ำพูดและกำร

กระท ำ  ทั้งต้องเผยให้เหน็ควำมจริงใจต่อกำรปฏบัิติงำน  รวมทั้งต้องเปิดเผยควำมคิดและควำมรู้

ที่แท้จริงของตนออกมำอย่ำงจริงใจ  นอกจำกน้ันต้องยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น  เพ่ือ เปิด

โอกำสให้แสดงควำมคิดเหน็ที่สอดคล้องและขัดแย้ง  ซ่ึงเป็นกำรเปิดกว้ำงต่อทัศนคติที่แตกต่ำง  

เพรำะเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้น ำ 

 ทั้งน้ีลักษณะทั้ง  5  ประกำรดังกล่ำว  Robbins  กล่ำวว่ำ  หำกผู้น ำขำดข้อใดข้อหน่ึงไป  

อำจก่อให้เกดิควำมสญูเสยีควำมน่ำเช่ือถือต่อผู้น ำได้  และอำจส่งผลต่อควำมล้มเหลว  ต่อสถำนะ

ควำมเป็นผู้น ำได้ 
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 รวมทั้งวิเชียร  วิทยอุดม  (2548: 8-9)  ซ่ึงกล่ำวว่ำ  องค์ประกอบของผู้น ำมีควำม

แตกต่ำงจำกองค์ประกอบของภำวะผู้น ำโดยสิ้นเชิง  เน่ืองจำกผู้น ำต้องเน้นที่บุคลิกภำพเป็นส ำคัญ  

ซ่ึงจำกงำนวิจัยเร่ืองน้ี  สำมำรถพบสำระส ำคัญขององค์ประกอบของผู้น ำดังน้ี 

1)  Support  ผู้น ำที่มีลักษณะนิสัยชอบช่วยเหลือ  ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ

ประสบควำมส ำเรจ็ในหน้ำที่  โดยผู้น ำจะสนับสนุนเพ่ือให้เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จน

เป็นที่ยอมรับในองค์กร  อันเป็นสำเหตุหน่ึงที่ผู้น ำจะให้ควำมช่วยเหลือแนะน ำ  ลักษณะงำนและ

ควำมผูกพันดังกล่ำว  ท ำให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเกิดกำรมีส่วนร่วมและพร้อมที่จะสละแรงกำยและ

แรงใจเพ่ือองค์กร 

2)  Interaction  ผู้น ำที่มีพฤติกรรมติดต่อสร้ำงสรรค์ระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ  ใน

องค์กร  โดยพยำยำมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีให้เกิดข้ึนกับกลุ่ม  จนกลำยเป็นเครือข่ำยงำนที่มี

ประสิทธิภำพ  เป็นเหตุให้สมำชิกส่วนต่ำงๆ  เกิดควำมสัมพันธ์ดีที่ระหว่ำงกัน  น ำมำซ่ึง

บรรยำกำศร่วมที่ดีต่อกำรท ำงำน 

3)  Goal  Emphasis  ผู้น ำที่มีพฤติกรรมชักจูงหรือจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชำ  ให้

ท ำงำนด้วยควำมทุ่มเทเพ่ือองค์กร  และเพ่ือเป้ำหมำยของงำนเป็นส ำคัญ  โดยผู้น ำมีควำม

คำดหวังต่อผลผลิตที่จะเกิดข้ึนเป็นหลัก  ผู้น ำจึงปลูกจิตส ำนึก  กระตุ้น  พร้อมทั้งเร่งเร้ำ  ให้

ผู้ใต้บังคับบัญชำมีควำมมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยร่วมกนั 

4)  Work  Facilitation  ผู้น ำที่กระตุ้นทุกคนทุกกลุ่มในองค์กร  ท ำงำนทุกวิธี

เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของกลุ่มและขององค์กร  โดยขณะเดียวกันผู้น ำต้องมีวิธีกำรที่มีคุณภำพ  มี

กำรริเร่ิมที่ดี  มีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบ  และมีกำรผสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำยอย่ำง

ทั่วถึง  เพ่ือเป้ำหมำยและควำมส ำเรจ็องค์กร 

 

 2.5.4  คุณสมบติัของผูน้ า  

 ผู้น ำที่ดีและมีควำมสำมำรถ  ต้องมีโดดเด่นในด้ำนต่ำงๆ  เพ่ือสร้ำงกำรยอมรับต่อเพ่ือน

ร่วมงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำโดยมผู้ีศึกษำคุณสมบัติของน ำหลำยทำ่นดังน้ี 

 พรนพ  พุกกะพันธ์  (2544:  22-33)  กล่ำวว่ำ  ควำมเป็นผู้น ำน้ัน  เป็นสิ่งที่มีแต่

ก ำเนิดไม่อำจสั่งสอนกนัได้  ส่วนควำมเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรบริหำรงำนน้ัน  สำมำรถร ่ำเรียนบอรม

สั่งสอนให้แก่กนัได้  โดยสำมำรถสรุปคุณสมบัติเด่นๆ  ของผู้น ำได้ดังน้ี 

1)  มีควำมเฉลียวฉลำด  ผู้น ำที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ำย  ต้องมี

ควำมสำมำรถทำงปัญญำเกนิกว่ำคนปกติ  สำมำรถคิด  วิเครำะห์  และแยกแยะประเดน็ปัญหำได้

อย่ำงมีระบบ  นอกจำกน้ันควำมชำญฉลำดยังสำมำรถโน้มน้ำวใจผู้ปฏบัิติงำนได้อย่ำงมีช้ันเชิง 

2)  มีกำรศึกษำอบรมดี  กำรศึกษำเป็นส่วนหน่ึงที่ท  ำให้เกิดควำมคิดริเร่ิมอย่ำง

สร้ำงสรรค์  ซ่ึงเป็นคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้น ำพึงมี  และจำกคุณสมบัติดังกล่ำว  ท ำให้เกิดควำม

น่ำเช่ือถือต่อค ำพูดและกำรกระท ำ  นอกจำกน้ันยังสร้ำงควำมเคำรพให้เกดิขึ้นโดยปริยำย 
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3)  มีควำมเช่ือมั่นในตนเอง  ผู้น ำต้องมีควำมหนักแน่นในตนเอง  ทั้งทำง

ร่ำงกำยและจิตใจ  เมื่อตัดสินใจด ำเนินกำรอย่ำงใดแล้ว  ต้องคำดหวังต่อผลส ำเรจ็เป็นส ำคัญ  ไม่

หว่ันไหวต่อสถำนกำรณ์เลก็น้อยที่เกิดข้ึนเฉพำะหน้ำ  ทั้งน้ีผู้น ำต้องมองเหน็ภำพทั้งหมดที่ก  ำลัง

เผชิญอยู่ให้ชัดเจนและรอบด้ำน  เพ่ือป้องกนัควำมสญูเสยีที่อำจเกดิข้ึนได้โดยฉับพลัน 

4)  เป็นคนมีเหตุผลดี  ผู้น ำต้องสำมำรถเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงได้เป็นอย่ำงดี  สำมำรถแปลงข้อมูลจำกตัวเลขเป็นเนื้อควำมและจำกเน้ือควำมเป็นตัวเลข

ได้อย่ำงสอดคล้องกนั  นอกจำกน้ันผู้น ำต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงด้ำนสัญลักษณ์ด้วย  และต้อง

ประกอบด้วยควำมรู้ทำงวิชำกำรในระดับหน่ึง 

5)  มีประสบกำรณ์ในกำรปกครองและบังคับบัญชำ  กล่ำวคือ  ผู้น ำที่ดีที่จะ

น ำพำองค์กรก้ำวสู่ควำมส ำเร็จ  ต้องมีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรจัดกำรงำน  และต้องมีอ ำนำจ

เดด็ขำดในกำรตัดสนิใจ  เพ่ือเลือกช่องทำงที่ดีที่สดุต่อกำรเร่ิมแผนปฏบัิติงำน 

6)  มีช่ือเสียงและเกียรติคุณดี  กล่ำวคือ  ผู้น ำน้ันเบ้ืองต้นต้องมีชำติตระกูลดี  

ชำติก ำเนิดดี  และมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักแก่คนภำยนอกเป็นอย่ำงดี  เพรำะองค์ประกอบเบ้ืองต้นน้ี  

สำมำรถสร้ำงควำมเคำรพแก่บุคคลทั่วไปได้ 

7)  มนุษยสัมพันธ์ดี  ผู้น ำต้องมีควำมเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับช้ัน  

ทั้งน้ีเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ปฏบัิติงำนได้แลกเปล่ียนแนวคิด  และเสนอข้อเสียที่เกิดข้ึนระหว่ำงกำร

ท ำงำน 

8)  สุขภำพอนำมัยดี  ผู้น ำต้องมีสุขภำพกำยและใจที่ดีอยู่เสมอ  เพ่ือคอยก ำกับ  

ดูแล  และควบคุมกำรท ำงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง  และคอยให้ค ำปรึกษำได้เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชำ

ต้องกำร 

9)  มีควำมสำมำรถเกินกว่ำบุคคลธรรมดำ  ผู้น ำต้องมีลักษณะพิเศษที่แตกต่ำง

จำกบุคคลทั่วไป  ทั้งด้ำนบุคลิกภำพ  กำรศึกษำ  ลักษณะทำงกำยภำพ  เป็นต้น 

10) มีควำมรู้ในบริบทของงำนเป็นอย่ำงดี  กล่ำวคือ  ผู้น ำต้องรอบรู้ในรำยละเอียด

ทุกอย่ำงภำยในองค์กร  อย่ำงน้อยต้อทรำบถึงแผนกงำน  และควำมก้ำวหน้ำของกำรท ำงำนในแต่

ละแผนก 

11)  มีควำมสำมำรถต่อกำรเผชิญหน้ำ  หมำยถึง  ผู้น ำต้องกล้ำเผชิญหน้ำต่อ

สถำนกำรณ์ที่ไม่คำดฝันและก ำลังเกิดข้ึนอยู่ในขณะน้ัน  และสำมำรถอธิบำยข้อสงสัยต่ำงๆ  ได้ดี  

รวมทั้งต้องมีอ ำนำจในกำรตัดสนิใจเพ่ือระงับสถำนกำรณ์   

12)  มีควำมสำมำรถคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ล่วงหน้ำได้ดี  ผู้น ำที่ดีต้องคำดกำรณ์

ล่วงหน้ำได้ดี  โดยอำศัยข้อมูลที่มีอยู่เป็นเคร่ืองมือในกำรคำดกำรณ์  และถ้ำคำดกำรณ์ได้ดี  ก็

สำมำรถน ำองค์กรไปสู้ควำมเจริญและพัฒนำได้อย่ำงรวดเรว็  และป้องกนัควำมสญูเสยีที่จะเกิดข้ึน

จำกสถำนกำรณ์น้ันๆ  ได้ 

ส่วนสุเมธ  แสงน่ิมนวล  (2552: 15-18)  ได้กล่ำวถึงคุณสมบัติของผู้น ำ  โดยเน้น

ควำมเป็นผู้น ำที่ดีไว้  8  ประกำร  ได้แก่ 
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1) ไว้วำงใจ  ไม่หวงอ ำนำจ  ผู้น ำที่ดีต้องไว้วำงใจผู้อื่นให้ได้  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

ผู้ใต้บังคับบังชำหรือเพ่ือนร่วมงำน  ร่วมทั้งต้องรู้จักมอบหมำยงำนให้ถูกคนและลักษณะงำน 

2)  หย่ังรู้แล้วเตรียมพร้อม  ผู้น ำที่ดีต้องคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ได้ดี  พร้อมกับ

เตรียมตัวแก้ไขปัญหำ  

3)  รู้จักตนเอง  ผู้น ำที่ดีต้องรู้ว่ำตนเองมีควำมรู้ควำมสำมำรถอยู่ในระดับใด  มี

จุดเด่นจุดด้อยอย่ำงไร 

4)  มีจินตนำกำรและกำรจูงใจ  ผู้น ำที่ดีต้องสร้ำงจินตนำกำรอย่ำงสร้ำงสรรค์  

เพ่ือน ำมำปรับเปล่ียนเป็นวิสยัทศัน์กำรพัฒนำ 

5)  ประพฤติสิ่งที่น่ำนับถือ  ผู้น ำที่ดีต้องเป็นแบบอย่ำงของผู้อื่นได้  ทั้งในเร่ือง

ควำมคิด  กำรตัดสนิใจ  และกำรบริหำรงำน 

6)  เช่ือม่ันและรับฟัง  ผู้น ำที่ ดีต้องเช่ือม่ันในตนเองทั้งในเร่ืองควำมรู้  กำร

ตัดสินใจ  และกำรคำดกำรณ์  นอกจำกน้ันต้องรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ด้วย  โดยเฉพำะ

ผู้ใต้บังคับบัญชำทุกระดับช้ัน 

7)  รู้จักปรับตัวและยืดหยุ่น  ผู้น ำที่ดีต้องรู้จักปรับตัวให้สอดคล้องกับภำวกำรณ์

น้ันๆ  และต้องรู้จักควำมเปล่ียนแปลงของสังคม  นอกจำกน้ันยังต้องรู้จักควำมยืดหยุ่น

ประนีประนอมต่อปัญหำ 

8)  ยอมรับทั้งควำมผิดพลำดและควำมถูกต้อง  ผู้น ำที่ดีต้องรู้จักรับผิดเม่ือเกิด

ควำมไม่ถูกต้องจำกด ำเนินงำนโดยกำรตัดสนิใจของตน  รวมทั้งต้องรู้จักยกย่องเพ่ือนร่วมงำนและ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ  หำกงำนประสบควำมส ำเรจ็ตำมที่คำดหวัง  

   นอกจำกน้ันธติิพร  ตนัยโชติ  (2549: 43)  กล่ำวถึงลักษณะผู้น ำที่ดีไว้ดังน้ี 

1)  ดูแลทุกข์สขุของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

2)  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ ทรำบในเร่ืองที่ควรทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

3)  ท ำตัวเป็นตัวอย่ำงที่ดี 

4)  เมื่อสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชำปฏบัิติภำรกิจ ต้องให้เขำเข้ำใจในภำรกิจน้ัน และ

ต้องก ำกบัดูแลจนกว่ำภำรกจิจะส ำเรจ็ 

5)  ฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชำให้สำมำรถท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นให้ได้ผลดี 

6)  ตัดสนิใจอย่ำงมีควำมรอบคอบ ถูกต้อง และทนัเวลำ 

7)  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชำส ำนึกในหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ 

8)  ใช้หน่วยงำน และบุคคลให้เหมำะสมกบัขีดควำมสำมำรถ 

9)  ต้องรู้จักหน้ำที่ และมีควำมรับผิดชอบ 

10)  มีเหตุผลและอุดมกำรณ์ก้ำวไกล 

11)  มีควำมคิดริเร่ิม ร้ำงสรรค์ 

12)  มีควำมยุติธรรม 
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13)  มีบุคลิกดี 

14)  มีควำมอดทน อดกล้ัน กล้ำเผชิญต่อเหตุกำรณ์ 

15)  มีไหวพริบและใจกว้ำง 

16)  มีหลักธรรมประจ ำใจ 

จึงสรุปได้ว่ำคุณสมบัติของผู้น ำมีส่วนประกอบหลักๆ  ดังน้ี  1)  มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

อย่ำงกว้ำงขวำงและมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน  2)  สำมำรถควบคุมอำรมณ์ได้ดีในทุก

สถำนกำรณ์  3)  มีควำมเป็นผู้น ำทั้งโดยต ำแหน่งและโดยบุคลิกภำพ  4)  สำมำรถควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชำได้อย่ำงมีประสทิธภิำพพร้อมทั้งใสใจในควำมเป็นอยู่และยุติธรรม  5)  ตัดสินใจ

ด ำเนินกำรด้วยควำมถูกต้อง  เดด็ขำด  และรวดเรว็  6)  รู้จักกำรพัฒนำควำมคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์

ตลอดเวลำ  และ7)  คำดกำรณ์อนำคตได้ดีและแม่นย ำ   

 

2.5.5  ปัจจยัทีผู่น้ าตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้ง  

  รังสรรค์  ประเสริฐศรี  (2551: 12)  กล่ำวว่ำ  ผู้น ำน้ันต้องเกี่ยวข้องกบัสิ่งแวดล้อมรอบ

ข้ำงอยู่เสมอ  ทั้งในฐำนะผู้ริเร่ิมและผู้สนับสนุน  เพ่ือส่งเสริมกระท ำน้ันๆ  ให้บรรลุเป้ำหมำย  

โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัผู้น ำน้ัน  ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ  ดังน้ี 

1)  อทิธพิล  (Influence)  ผู้น ำเป็นผู้มีอ ำนำจต่อกลุ่มทั้งหลำย  ทั้งทำงตรงและ

ทำงอ้อมเพ่ือให้งำนบรรลุผลส ำเรจ็ 

2)  ควำมตั้งใจ  (Intention)  ผู้น ำจะต้องมีควำมตั้งใจอยู่ตลอดเวลำและ

ต่อเน่ือง  มีควำมมุ่งม่ันที่จะท ำงำนให้บรรลุผลส ำเรจ็  ตำมเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไว้ 

3)  ผู้น ำต้องมีควำมรับผิดชอบส่วนบุคคล  (Personal  Responsibility)  ผู้น ำ

จะต้องมีหน้ำที่ที่ชัดเจนรับผิดชอบ  ในงำนที่กระท ำอยู่  รวมทั้งงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยอย่ำง

ฉับพลัน 

4)  กำรเปล่ียนแปลง  (Change)  ผู้น ำจะต้องมีกำรจัดให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

แก้ไขอยู่เสมอ  และปรับปรุงภำรกจิที่เกี่ยวข้องให้ดีข้ึนอยู่ตลอดเวลำ 

5)  มีจุดมุ่งหมำยร่วมกัน  (Shared  Purpose)  ทั้งผู้น ำและสมำชิกที่อยู่ใน

องค์กรเดียวกนั  จะต้องมีจุดมุ่งหมำยร่วมกนัในกำรปฏบัิติงำน 

6)  มีกำรจูงใจผู้ตำม  (Followers)  ผู้น ำจะต้องมีควำมสำมำรถชักจูงผู้ตำม  

เพ่ือปฏบัิติตำมภำรกจิ  โดยกำรมุ่งบรรลุเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไว้ร่วมกนั 

 ดังน้ันควำมเกี่ยวข้องของผู้น ำ  จึงเกี่ยวข้องทั้งระดับองค์กร  ปัจเจกบุคคล  กำรร่วม

ตัดสินใจ  ซ่ึงทั้งหมดน้ันล้วนเป็นไปเพ่ือควำมเปล่ียนแปลงขององค์กร  โดยด ำเนินกำรด้วยควำม

รับผิดชอบเพ่ือควำมก้ำวหน้ำของคนและวัตถุเป็นส ำคัญ 
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 2.5.6  พลงัแห่งผูน้ าเชิงรุก  

 ผู้น ำน้ันต้องเป็นผู้ที่มีควำมมุ่งม่ัน  มีควำมต้องกำรที่อยำกพัฒนำทุกภำคส่วนให้เกิด

เปล่ียนแปลง  ไม่มีควำมหยุดย้ังต่อกำรปฏบัิติหน้ำที่  ขณะเดียวกันกแ็สวงหำแนวทำงใหม่ๆ  มำ

เป็นรูปแบบกำรพัฒนำ  โดยผู้น ำต้องมีพลังแห่งผู้น ำเชิงรุก  4  มิติ  และลักษณะของผู้น ำกำร

เปล่ียนแปลงเชิงรุก  6  อย่ำงดังน้ี   

    1)  พลังแห่งผู้น ำเชิงรุก  4  มิติ   

        พลังที่  1  พลังแห่งควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำ  กล่ำวคือ  ฉันทะหรือควำม

ปรำรถนำอย่ำงมุ่งม่ันน้ัน  มีพลังอย่ำงย่ิงที่จะท ำให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงทุ่มเท  ท ำงำนอย่ำงมี

ควำมสุขกับงำน  จนบำงคร้ังอำจลืมวันเวลำ  มีควำมตื่นตัวเป็นพิเศษ  เพลิดเพลินมีสมำธิอย่ำง

ต่อเน่ือง  ใจจดจ่อต่อกำรใช้ควำมคิด  พิจำรณำใคร่ครวญตรวจสอบซ ำ้แล้วซ ำ้เล่ำ  พร้อมทั้งมีกำร

ประเมินทดลอง  หำวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ  เพ่ือกำรก้ำวไปสู่เป้ำหมำยอย่ำงมี

ประสิทธิผล  นอกจำกน้ันต้องไม่มีควำมเบ่ือหน่ำย  ไม่ย่อท้อ  ไม่เกียจคร้ำน  ไม่เหน็แก่เงินเป็น

หลัก  ตรงกนัข้ำมต้องมีควำมอดทน  กล้ำหำญ  เสยีสละ  ท ำงำนเกนิกว่ำค่ำตอบแทน 

       พลังที่  2  พลังแห่งควำมเพียรอย่ำงแรงกล้ำ  ซ่ึงกค็ือต้องประกอบไปด้วยวิริยะ

หรือควำมพรำกเพียร  เม่ือเกิดพลังที่  1  แล้ว  ต้องทุ่มเทกับงำนอย่ำงเตม็ที่  พร้อมกันน้ันกจ็ะ

เกดิควำมแกล้วกล้ำ  กล้ำหำญ  กล้ำคิด  กล้ำพูด  กล้ำท ำอย่ำงจริงจัง  ต้องทุ่มเทใส่ควำมขยันโดย

ไม่ย่อท้อ  สร้ำงควำมเพียรให้เกดิขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง    แม้ว่ำระหว่ำงกำรท ำงำนน้ันจะพบเจอปัญหำ

และอุปสรรค  ต้องไม่ถอดใจ  ไม่หว่ันไหว  ไม่หยุดย้ัง  แต่มุ่งหน้ำเพ่ือควำมส ำเรจ็เป็นส ำคัญ 

       พลังที่  3  พลังแห่งควำมตั้งใจอย่ำงแรงกล้ำ  อันได้แก่จิตตะหรือควำมตั้งใจจริง  

ซ่ึงเม่ือได้พลังที่  2  แล้ว  จิตตะหรือควำมตั้งใจจริงน้ีจะท ำให้เกิดควำมจดจ่อ  มีสมำธิตั้งมั่น  ไม่

ฟุ้งซ่ำน  ไม่ออกนอกแผนงำนที่ก  ำหนดไว้  มุ่งสู่กำรกระท ำด้วยจิตใจที่เด็ดเด่ียว  ม่ันคงไม่

หว่ันไหว  จนบำงคร้ังเรำรู้สกึว่ำวันเวลำช่ำงผ่ำนไปเรว็กว่ำปกติ 

       พลังที่  4  พลังแห่งควำมรอบรู้อย่ำงแรงกล้ำ  น่ันคือวิมังสำหรือควำมรอบรู้  

เป็นกระบวนกำรที่ได้มำทำงปัญญำ  ซ่ึงเกิดจำกควำมต่อเน่ืองของพลังที่  3  เพรำะเมื่อสมำธิจด

จ่อกับสิ่งใดมำกๆ  แล้ว  กำรใช้ปัญญำเพ่ือเข้ำ พิจำรณำกเ็พ่ิมมำกขึ้ น  โดยเป็นลักษณะกำร

ด ำเนินกำรบ่อยๆ  ซ่ึงกล่ำวได้ว่ำ  เป็นกำรทดลองซ ำ้แล้วซ ำ้เล่ำกว่็ำได้  ผลจำกกำรท ำอย่ำงน้ันท ำ

ให้เกิดควำมเช่ียวชำญ  ช ำนำญ  จนประจักษ์แจ้งแก่ใจ  สุดท้ำยผลส ำเร็จกต้็องมำสู่ผู้ที่มีควำม

มุ่งมั่นอย่ำงแน่นอน  (วิชัย  ปิติเจริญธรรม, 2551: 27,30,32-33) 

   2)  ลักษณะของผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงเชิงรุก    

       วิสัยทัศน์อันทรงพลัง  กำรเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงที่มีประสิทธิภำพน้ัน  

ผู้น ำต้องรู้ว่ำอนำคตขององค์กรจะอยู่จุดใด  และต้องสื่อสำรเป้ำหมำยน้ันให้ผู้คนทั้งหมดที่อยู่ใน

องค์กรได้รับรู้  และต้องสื่อสำรบ่อยๆ  เพ่ือให้เกดิควำมต่อเน่ืองและป้องกันกำรเข้ำใจคำดเคล่ือน  

นอกจำกน้ันวิสัยทัศน์อันทรงพลังจะเกิดขึ้ นได้ต้องประกอบไปด้วยลักษณะ  2  อย่ำง  คือ  (1)  
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วิธสีร้ำงวิสยัทศัน์อนัทรงพลัง  จะต้องมีเป้ำหมำยที่เด่นชัด  มองภำพอนำคตออก  และมุ่งคุณค่ำที่

เด่นชัด  และ(2)  กำรสื่อสำรวิสัยทศัน์อันทรงพลัง  เป็นก้ำวแรกของกำรเดินทำงไปสู่อนำคต  

ผ่ำนวิสัยทัศน์ที่แน่นอน  และกำรสื่อสำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  โดยท ำให้ชีวิตเบิกบำนอยู่ตลอดเวลำ  

มิใช่เป็นกำรประกำศผ่ำนหน้ำกระดำษเท่ำน้ัน  กล่ำวโดยสรุปกำรสื่อสำรต้องหมั่นพูดคุยซ ำ้แล้วซ ำ้

เล่ำจนกว่ำผู้รับสำรจะเข้ำใจถูกต้อง    

   วินัยอันทรงเกียรติ  ผู้น ำที่แท้จริงต้องมีวินัยในตนเองอย่ำงเสมอต้นเสมอปลำย  

กำรมีวินัยท ำให้ผู้น ำแตกต่ำงและดีกว่ำ  ผู้น ำที่มีวินัยย่อมมีระเบียบ  มีระบบ  มีควำมชัดเจน  มี

กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง  เพ่ือกำรด ำเนินงำนกำรมีประสิทธิภำพ  ซ่ึงผลจำกกำรมีวินัย

เช่นน้ี  ย่อมสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ  ควำมเล่ือมใสจำกผู้ตำม  และย่อมมีผู้สนับสนุนส่งเสริม  จน

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยที่ก  ำหนดไว้ 

    วิจำรณญำณ  ซ่ึงกค็ือควำมสำมำรถในกำรค้นหำต้นตอของปัญหำ  โดยต้อง

พ่ึงพำสัญชำตญำณและควำมมีเหตุผล  บวกกับกำรมีวิจำรณญำณที่ดีเป็นภูมิคุ้มกันอย่ำงหน่ึง  ที่

สำมำรถป้องกนัควำมเสี่ยงซ่ึงอำจส่งผลต่อควำมศูนย์เสียที่อำจเกดิข้ึนได้ในอนำคต 

    มนุษยสัมพันธ์  ผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลง  ต้องมีควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อื่นได้ดี

ย่ิงกว่ำปกติ  เพรำะกำรเปล่ียนแปลงในหลำยๆ  อย่ำงน้ัน  ต้องเร่ิมที่ตัวบุคคลก่อน  โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงผู้รับภำระงำนข้ันปฏิบัติกำร  ส ำหรับกำรบริหำรกำรเปล่ียนแปลงน้ัน  ผู้น ำต้องเช่ือม

ประสำนใน  2  ระดับ  ดังน้ี 

1)  กำรเช่ือมคนเข้ำกบัคน  ซ่ึงประกอบด้วย  2  ขั้นตอน  คือ 

(1) กำรเช่ือมผู้น ำกับผู้ตำม  หมำยถึง  ผู้น ำต้องมีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้

ตำมอย่ำงเป็นระบบ  และสำมำรถสื่อสำรกันได้โดยตรง  ไม่มีควำมยุ่งยำกหรือขั้นตอนกำรพบปะ

ระหว่ำงกันซับซ้อนจนเกินไป  นอกจำกน้ันผู้น ำต้องเป็นผู้แสดงเจตนำกำรสื่อสำร  เพ่ือลดควำม

กดดันหรือกำรวำงตัวของผู้ใต้บังคับบัญชำ  ซ่ึงควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผู้น ำกับผู้ตำมปรำกฏดังภำพ

ต่อไปนี้  
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การเชื่อมโยงระหว่างผูน้ ากบัผูต้าม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 
 

         

 

 
 

(2) กำรเช่ือมผู้ตำมกับผู้ตำม  หมำยถึง  ผู้ปฏิบัติงำนในแต่แผนก  

ต้องมีกำรผสำนงำนกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ  เป็นกำรแลกเปล่ียนควำมคิดเหน็  ร่วมกันหำทำงออกเมื่อ

พบอุปสรรคระหว่ำงกำรด ำเนิน  นอกจำกน้ันยังเป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้เกดิขึ้นภำยในองค์กร  

ซ่ึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะส่งผลต่อควำมก้ำวหน้ำขององค์กร  โดยลักษณะควำมเช่ือมโยงระหว่ำงผู้

ตำมกบัผู้ตำมปรำกฏดังภำพต่อไปนี้  
 

การเชื่อมโยงระหว่างผูต้ามกบัผูต้าม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3  ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงผู้ตำมหรือผู้ปฏบัิติงำนกบัเพ่ือนร่วมงำน 

แหล่งที่มา:  วิชัย  ปิติเจริญธรรม, 2551: 115.  

ผู้น ำ 

ผู้ตำม 

ผู้ตำม ผู้ตำม 

ผู้ตำม 

ผู้ตำม 

ผู้ตำม ผู้ตำม 

ผู้ตำม 

ผู้น ำกบัควำม

เช่ือมโยง 

 

ภาพที ่2.2  ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงผู้น ำกบัผู้ตำมหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ 

แหล่งที่มา:  วิชัย  ปิติเจริญธรรม,  2551: 115. 
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2) กำรเช่ือมคนเข้ำกับงำน  เป็นกำรน ำคนเข้ำกับงำนให้ได้อย่ำงลงตัว

และต้องมีควำมเหมำะสม  ตรงตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ  โดยต้องพิจำรณำทั้งบุคคลและงำน  

เพ่ือให้ทั้งสองอย่ำงมีควำมสอดคล้องกัน  หำกเป็นไปตำมน้ีกำรท ำงำนจะรวดเร็วและมี

ประสทิธภิำพมำกขึ้น  ซ่ึงกำรเช่ือมโยงระหว่ำงคนกบังำนปรำกฏตำมรูปภำพดังต่อไปนี้  

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูป้ฏิบติังานกบัลกัษณะงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่2.4  ควำมสมัพันธร์ะหว่ำงคนหรือผู้ปฏบัิติงำนต้องสอดคล้องกบัลักษณะงำน 

แหล่งที่มา:  วิชัย  ปิติเจริญธรรม, 2551: 115. 

 

ควำมมั่นคงทำงอำรมณ์  ผู้น ำต้องมีควำมหนักแน่น  ไม่หว่ันไหวต่อเหตุกำรณ์

ง่ำยจนเกินไป  มีควำมแขง็แกร่งภำยในอย่ำงย่ิง  และสำมำรถอดทนต่อกำรติเตียนจำกผู้อื่นเสมอ  

ผู้น ำที่มีควำมม่ันคงทำงอำรมณ์  ย่อมเช่ือม่ันในผู้อื่น  ไว้วำงใจในกำรมอบหมำยงำน  ส่งเสริมให้

ผู้อื่นมีควำมม่ันคงต่อหน้ำที่    ร่วมทั้งสนับสนุนควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำ  เพ่ือ

ควำมก้ำวหน้ำในองค์กรอย่ำงเหมำะสมตำมควำมสำมำรถที่ปรำกฏโดยทั่วไป 

    พลังคุณธรรม  ผู้น ำที่ต้องกำรกำรเปล่ียนแปลง  ต้องมำจำกคุณธรรมที่เป่ียมล้น  

เพ่ือต้องกำรสร้ำงกำรพัฒนำให้เกดิข้ึนอย่ำงบริสุทธิ์ใจ  เม่ือผู้น ำมีคุณธรรมในจิตใจแล้ว  ส่งผลท ำ

ให้เกิดกำรยอมรับและต้องกำรร่วมงำน  เป็นที่น่ำปรำรถนำเพ่ือกำรติดตำม  และต้องกำรกำร

สนองงำนทุกอย่ำงตำมที่ผู้น ำมอบหมำย  (วิชัย  ปิติเจริญธรรม,  2551: 110-111,113-

116,127) 

 กล่ำวโดยสรุปผู้น ำเชิงรุก  เป็นผู้น ำที่มีควำมพยำยำมสูงต่อกำรผลักดันควำมก้ำวหน้ำของ

องค์กร  โดยเร่ิมจำกตนเองเป็นขั้นตอนแรก  ไม่ว่ำจะเป็นควำมคิดริเร่ิม  ควำมรู้  ควำมปรำรถนำ  

และควำมพยำยำม  เพ่ือสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนในองค์กร  เป็นกำรปรับตัวให้เข้ำกับ

คนหรือผู้รับ 

ผิดชอบงำน 
งำนหรือ

ลักษณะงำน 
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บริบททำงสังคม  ซ่ึงมีควำมเคล่ือนไหวปรับตัวอยู่ตลอดเวลำ  อันจะน ำมำซ่ึงควำมเข้มแขง็และ

ควำมม่ันคงของกำรบริหำรงำน  และกำรคงอยู่ของสมำชิกขององค์กรอย่ำงมั่นคงเป็นปึกแผ่น   

 

 2.5.7  แหล่งทีม่าของผูน้ าพรอ้มกบัอ านาจ 

 ผู้น ำเกิดจำกสำเหตุหลำยอย่ำง  ทั้งที่เกิดอย่ำงเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร  ทั้งที่เกิด

โดยหน้ำที่และควำมจ ำเป็นตำมสถำนกำรณ์  ซ่ึงประกอบด้วยแนวคิดต่ำงๆ  ดังน้ี 

 พรนพ  พุกกะพันธุ์  (2544: 25,29,41,46)  ได้กล่ำวถึงที่มำของผู้น ำพร้อมกับอ ำนำจ

ดังน้ี 

1)  ผู้น ำโดยก ำเนิด  มักเป็นผู้น ำที่มีคุณลักษณะเด่นเป็นพิเศษ  โดยคุณลักษณะ

น้ันเป็นสิ่งที่ติดตัวมำแต่ก ำเนิด  เพรำะกำรเกดิในตระกูลสงู  จึงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปโดยง่ำย  

ทั้งสำมำรถด ำรงตนเป็นผู้น ำได้โดยปริยำย  และได้รับกำรสืบทอดอ ำนำจโดยต ำแหน่งทำง

สำยเลือด  ซ่ึงเป็นต ำแหน่งผู้น ำที่มำพร้อมกบัอ ำนำจสมบูรณ์และเดด็ขำด  ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท ำ

หรือกำรตัดสนิใจ     

2)  ผู้น ำที่มีควำมอัจฉริยะ  ผู้น ำประเภทน้ีเกิดข้ึนเพรำะอำศัยควำมอัจฉริยะ

พิเศษในตนเอง  กล่ำวคือควำมเป็นผู้น ำเกิดข้ึนเพรำะประสบกำรณ์  ที่เหนือกว่ำเพ่ือนร่วมงำน

ระดับเดียวกัน  สำมำรถพัฒนำตนเองได้อย่ำงรวดเร็ว  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรศึกษำ  ด้ำนกำรคิด

วิเครำะห์  กำรแสดงควำมเหน็ต่อสำธำรณะชนที่เป็นประโยชน์  เป็นต้น  ลักษณะดังกล่ำวจึงถือว่ำ

เป็นควำมอจัฉริยะเฉพำะตน  เป็นเร่ืองยำกที่ใครๆ  จะเรียนแบบได้  อ ำนำจจึงปรำกฏโดยปริยำย

ผ่ำนกำรยอมรับจำกกลุ่มในหน่วยงำนหรือองค์กร 

3)  ผู้น ำที่เกิดตำมสำยงำน  ผู้น ำประเภทน้ีถือก ำเนิดข้ึนเพรำะ  อำศัยระบบงำน

หรือเครือข่ำยงำนทั้งภำครำชกำรและภำคเอกชน  ซ่ึงเร่ิมต้นจำกต ำแหน่งงำนบุคคล  โดยมี

ขั้นตอนจำกกำรสรรหำบุคคลเข้ำท ำงำน  มีกำรน ำเกณฑ์เร่ืองควำมรู้ควำมสำมำรถ  ประสบกำรณ์  

และค่ำจ้ำง  มำเป็นกระบวนกำรในกำรคัดเลือกบุคคลขึ้นสู่ต ำแหน่ง  เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมทกัษะ

แล้วจึงเข้ำสู่ภำระงำน  โดยหลังจำกน้ีจึงท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำในระยะเร่ิมต้น  แต่มีโอกำสพัฒนำ

ตนเองเพ่ือข้ึนสู่ต ำแหน่งที่สูงข้ึน  ในขณะเดียวกันควำมรับผิดชอบกส็ูงข้ึน  ควำมเป็นผู้น ำจึง

เพ่ิมข้ึนตำมไปด้วย  อน่ึงผู้น ำประเภทน้ีต้องมีระบบงำนที่ชัดเจน  และกำรก ำหนดต ำแหน่งที่

ถูกต้อง  เพ่ือระบุควำมเป็นผู้น ำและผู้ตำม  ส ำหรับอ ำนำจน้ันเกดิจำกต ำแหน่งหน้ำที่ที่รับผิดอยู่ใน

ขณะน้ัน  โดยมีลักษณะเป็นระเบียบกำร  ข้อบังคับ  ค ำสั่ง  และกฎหมำยของหน่วยงำนน้ันๆ  เพ่ือ

เสริมอ ำนำจให้แก่ผู้น ำโดยถูกต้องและชอบธรรม 

4)  ผู้น ำตำมสถำนกำรณ์  ผู้น ำประเภทน้ี  เกิดขึ้ นเพรำะมีเหตุกำรณ์ทำงสังคม

เป็นแรงผลักดัน  โดยมีทมีงำนเป็นผู้สนับสนุนบทบำทผู้น ำ  จุดก ำเนิดเกิดจำกปัจเจกบุคคล  กลุ่ม  

หรือหน่วยงำน  มีเป้ำหมำยต่อควำมส ำเร็จร่วมกัน  ซ่ึงต่ำงคนต่ำงท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเข้ำใจ  

โดยปรำศจำกกำรนัดแนะในเบ้ืองต้น  หำกแต่เกิดเพรำะควำมต้องกำรภำยในเป็นแรงขับเคล่ือน  

ผู้น ำดังกล่ำวน้ี  แสดงควำมเป็นผู้น ำด้วยกำรออกค ำสั่ง  กำรสั่งกำร  และกำรตัดสินใจ  แต่อีก
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แง่มุมหน่ึงผู้น ำประเภทน้ี  พยำยำมสร้ำงควำมเป็นมิตรภำพที่ดี  ระหว่ำงตนเองซ่ึงแสดงบทบำท

ควำมเป็นผู้น ำกบัผู้ตำม  โดยกำรท ำตัวเสมือนเพ่ือนร่วมงำน  ที่ปรึกษำ  และแสดงควำมเป็นผู้น ำ

ตำมสถำนกำรณ์ที่ปรำกฏ  กล่ำวโดยสรุปกำรด ำเนินงำนเน้นทั้งคนและงำน  กล่ำวคือเม่ือภำระงำน

เสรจ็สิ้นลง  คนหรือกลุ่มที่เป็นแรงสนับสนุนต่ำงเกิดควำมพึงพอใจร่วมกัน  ส่วนอ ำนำจของผู้น ำ

ประเภทน้ี  เกดิจำกกำรยอมรับของกลุ่มโดยอัตโนมัติ  ภำยใต้กำรน ำที่ปรำกฏชัดผ่ำนรูปแบบและ

กำรกระท ำที่สงัเกตได้โดยกำรอยู่ร่วม dyo 

 ส่วนวิชัย  โถสวุรรณจินดำ  (2535: 92-93)  กล่ำวถึงที่มำของอ ำนำจของผู้น ำไว้  5  ข้อ

ดังน้ี 

1)  อ ำนำจจำกกำรให้รำงวัล  เป็นควำมสำมำรถทำงเทคนิคของผู้น ำที่แสวงหำ

อ ำนำจด้วยกำรให้สิ่งของ  หรือต ำแหน่งหน้ำที่  อำทิ  กำรเล่ือนข้ัน  เล่ือนเงินเดือน  ยกย่อง

ชมเชย  ให้ของตอบแทน  เป็นต้น 

2)  อ ำนำจจำกกำรบังคับ  ในกำรตั้งกฎกติกำในกำรอยู่ร่วมกัน  และหำกมีกำร

ฝ่ำฝืนกด็ ำเนินกำรลงโทษภำยใต้ค ำประกำศน้ัน  กำรกระท ำอย่ำงน้ีสำมำรถให้อ ำนำจแก่ผู้น ำได้

โดยชอบธรรม  ทั้งน้ีต้องเป็นกฎระเบียบที่สร้ำงข้ึนร่วมกัน  หรือเป็นข้อตกลงที่มีมำนำนแล้วและ

ได้รับควำมเหน็ชอบยอมรับร่วมกนั 

3)  อ ำนำจโดยทำงกฎหมำย  เป็นอ ำนำจโดยชอบธรรมที่มำควบคู่กับต ำแหน่ง

ของผู้น ำ  โดยผู้อยู่ภำยใต้อ ำนำจต้องปฏบัิติตำมค ำสั่งน้ัน 

4)  อ ำนำจอ้ำงอิง  เป็นอ ำนำจแฝงที่ได้มำพร้อมกับกำรปกป้อง  จำกผู้ที่ มี

ต ำแหน่งเหนือกว่ำ  ทั้งน้ีอำจจะได้มำโดยกำรแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่ำงกนั 

5)  อ ำนำจจำกควำมเช่ียวชำญ  เป็นอ ำนำจที่ได้มำพร้อมกับควำมเช่ียวชำญ

เฉพำะตัวหรือเฉพำะด้ำน  ผ่ำนกำรยอมรับจำกทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ในองค์กร  ผู้น ำที่มีอ ำนำจ

ประเภทน้ีจะมีควำมเดด็ขำดในกำรสั่งงำน  และควบคุมพฤติกรรมคนในองค์กร  นอกจำกน้ันยังมี

ศักยภำพน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเรจ็ได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

นอกจำกน้ันเสนำะ  ติเยำว์  (2534:  11-12)  ยังได้กล่ำวถึงอ ำนำจของผู้น ำไว้อีก  4  

ประเภทดังน้ี 

1)  อ ำนำจในกำรสั่งกำร  เป็นอ ำนำจโดยตรงของผู้น ำที่จะสั่งกำรให้ใครท ำอะไรกไ็ด้  

ตำมที่ขอบข่ำยอ ำนำจให้ไว้  เพ่ือกระตุ้นให้คนในองค์กรเกิดพลังในกำรท ำงำน  รวมทั้งเป็นกำร

เสริมกำรกระท ำ 

2)  อ ำนำจท ำให้คล้อยตำม  เป็นอ ำนำจโดยลักษณะจูงใจผู้อื่นให้เกิดควำมอยำก

ปฏบัิติตำมในบำงเร่ืองที่ผู้น ำน้ันเป็นอยู่ 

3)  อ ำนำจท ำให้บรรลุเป้ำหมำย  เป็นอ ำนำจที่สนองตอบต่อควำมต้องกำรของ

ผู้อื่นได้  เพ่ือน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเรจ็  โดยแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  1)  ผู้น ำสำมำรถ

ช้ีแจงได้ว่ำ  ควรปฏบัิติอย่ำงไรจึงประสบควำมส ำเรจ็ได้  2)  ผู้น ำมีส่วนในกำรตัดใจต่อกำรลงมือ

ปฏบัิติ 
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4)  อ ำนำจในกำรสื่อควำม  เป็นควำมสำมำรถทำงกำรสื่อสำรแลกเปล่ียนข้อมูล  

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้ำใจอย่ำงถูกต้องตรงประเดน็  และสำมำรถปฏิบัติตำมได้ดังที่ได้ฟังมำ  ส่งผลต่อ

กำรปฏบัิติงำนอย่ำงมีประสทิธภิำพ  และอำจบรรลุเป้ำหมำยได้ด้วยกำรสื่อสำรคร้ังเดียว 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำ  ผู้น ำน้ันมีที่มำแตกต่ำงกันตำมลักษณะ  โดยอำจมำกำรสำยเลือด  

กำรคัดเลือก  กำรยอมรับ  ตำมสถำนกำรณ์ที่จ ำเป็น  เป็นต้น  และในขณะเดียวกันผู้น ำต้องมี

อ ำนำจควบคู่มำด้วย  เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในกำรควบคุมบุคคล  กลุ่ม  องค์กร  และสังคม  เพ่ือให้

กำรด ำเนินกำรในบริบทน้ันเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  

 

 2.5.8  พระสงฆก์บัความเป็นผูน้ าและภาวะผูน้ าในทอ้งถิน่  

 ท้องถิ่นนับว่ำเป็นพ้ืนที่ห่ำงไกลควำมเจริญอย่ำงมำก  เป็นพ้ืนที่ที่ผู้บริหำรระดับสูงของ

ภำครัฐเข้ำถึงน้อยมำก  โดยส่วนใหญ่เป็นผู้บริหำรระดับท้องถิ่นซ่ึงเป็นคนในพ้ืนที่  แต่อย่ำงไรก็

ตำมท้องถิ่นต่ำงๆ  มีวัดและพระสงฆ์เป็นบุคคลส ำคัญในกำรริเร่ิมพัฒนำระดับล่ำง  โดยที่

พระสงฆ์ท ำหน้ำที่ ผู้น ำและควำมมีภำวะผู้น ำในคนเดียวกัน  ซ่ึงมีผลกำรศึกษำภำวะผู้น ำของ

พระสงฆ์ในท้องถิ่น  ดังน้ี 

 สมบูรณ์  สุขส ำรำญ  (2530: 37)  กำรศึกษำค้นคว้ำผ่ำนกำรวิจัยของอำจำรย์สมบูรณ์  

เกี่ยวกับบทบำทพระสงฆ์ต่อกำรแสดงภำวะควำมเป็นผู้น ำในท้องถิ่น  เพ่ือสร้ำงกำรพัฒนำตำม

แนวทำงกำรพัฒนำประเทศน้ัน  พระสงฆ์ภำยใต้กำรก ำกับแนะน ำของรัฐบำลจอมพลสฤษด์ิ  ธนะ

รัชต์  ท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำร่วมกับรัฐบำลมำอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ  ทั้งยังท ำให้

พระสงฆ์ได้เรียนรู้วิธีกำรท ำงำนเชิงระบบเพ่ิมมำกขึ้ น  แต่ในขณะเดียวกันหลังจำกกำร

เปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองทั้ง  14  ตุลำคม  2516  และ  6  ตุลำคม  2519  เกิดกำรถกเถียงกัน

อย่ำงกว้ำงขวำงต่อรูปแบบและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ  โดยเฉพำะพระสงฆ์ถูกนักคิด  

นักวิชำกำร  ข้ำรำชกำร  นักกำรเมือง  และบุคคลกลุ่มต่ำงๆ  มองว่ำ  พระสงฆ์ก ำลังตกเป็น

เคร่ืองมือของรัฐบำลในกำรสร้ำงควำมชอบธรรมให้กบัตนเอง  จำกน้ันพระสงฆ์จึงแยกตัวออกจำก

รัฐบำลโดยไม่ขอเป็นกลไกหน่ึงของรัฐ  หำกแต่อำสำพัฒนำชนบทตำมควำมตั้งใจของตน  เพ่ือมุ่ง

หมำยพัฒนำสังคมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น  และมุ่งแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึนจริง

ตำมที่ปรำกฏ   

 ส ำหรับควำมโดดเด่นของพระสงฆ์ต่อกำรท ำหน้ำที่ ผู้น ำกำรพัฒนำ  อำจำรย์สมบูรณ์  

พบว่ำ  พระสงฆ์ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีควำมตื่นตัวต่อกำรแสดงบทบำท

กำรพัฒนำตำมท้องถิ่น  มำกกว่ำพระสงฆ์ในภูมิภำคอื่นๆ  โดยเหตุผลหลักคือทั้งสองภูมิภำค

ดังกล่ำว  ประชำชนประสบปัญหำทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  นอกจำกน้ันสภำพแวดล้อมทำง

ธรรมชำติยังเป็นอุปสรรคต่อกำรท ำกำรเกษตร  ดังน้ันพระสงฆ์ในฐำนะเป็นผู้ให้  เป็นคนในพ้ืนที่  

และเป็นลูกหลำน  จึงท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำโดยฐำนะต่อกำรริเร่ิมกำรพัฒนำ  เน่ืองจำกประชำชนให้

ควำมเคำรพ  ศรัทธำ  และคำดหวังต่อกำรท ำงำนของพระสงฆ์  ทั้งน้ีสำมำรถสรุปบทบำทกำร

พัฒนำของพระสงฆ์ในท้องถิ่นตำมชนบทได้ดังน้ี 
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1)  พระสงฆ์เองมองว่ำ  ตนควรให้ควำมร่วมมือในกำรร่วมพัฒนำสังคม  เพรำะ

ถือว่ำเป็นหน้ำที่โดยตรงทั้งทำงธรรมและทำงโลก  โดยพระสงฆ์มีเหตุผลว่ำ  สถำบันสงฆ์จะไร้

ประโยชน์และหมดควำมส ำคัญไปโดยปริยำย  กำรปรับตัวได้แก่กำรแนะน ำและช่วยเหลือ

ประชำชนด้ำนอำชีพ  โดยร่วมกนัลงมือปฏบัิติไปพร้อมๆ  กนั 

2)  พระสงฆ์ต้องเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำ  เน่ืองจำกกำรพัฒนำโดยรัฐบำล

และข้ำรำชกำรอำจไม่ทั่วถึง  ทั้งน้ีข้ำรำชกำรยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อปัญหำพ้ืนฐำน  รวมทั้ง

ปัญหำอื่นๆ  ของชำวชนบทอย่ำงแท้จริง 

3)  พระสงฆ์มองว่ำ  ทั้งทำงโลกและทำงธรรมมีบำงอย่ำงร่วมกัน  มิได้แยกจำก

กันโดยเดด็ขำดจนเหินห่ำงจำกกัน  หำกต้องพยำยำมช่วยชำวบ้ำนให้พ้นจำกควำมทุกข์  (ยำก)  

โดยกำรแนะน ำอำชีพอนัเป็นส่วนหน่ึงของมรรคมีองค์  8  ด้ำนสมัมำอำชีวะ 

4)  พระสงฆ์เป็นคนกลำง  ไม่มีกำรเลือกข้ำง  เมื่อรำชกำรไม่สำมำรถเข้ ำไป

พัฒนำได้อย่ำงครอบคลุมในบำงพ้ืนที่   อันเน่ืองมำจำกเหตุผลทำงกำรเมือง  อำทิ  สมัย

คอมมิวนิสต์  พระสงฆ์ควรเข้ำไปช่วยเหลือพัฒนำชำวบ้ำน  และมองว่ำไม่เป็นเร่ืองที่ผิดพระธรรม

วินัย  ทั้งยังเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่ดี  ระหว่ำงพระสงฆ์กับบทบำทภำยนอกต่อพุทธศำสนิกชน  

(สมบูรณ์  สขุส ำรำญ,  2530: 39-40)   

 ส่วนคนึงนิตย์  จันทบุตร  (2544: 27)  ได้กล่ำวถึงผลงำนของพระสงฆ์ระดับผู้น ำใน

ท้องถิ่นไว้ว่ำ  ควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรพัฒนำของพระสงฆ์น้ันปรำกฏในหลำยๆ  ด้ำน  โดยกำร

จัดตั้ งโรงเรียนพระปริยัติธรรมเพ่ือเปิดโอกำสให้เยำวชนเข้ำถึงกำร ศึกษำ  เปิดโรงเรียน

พระพุทธศำสนำวันอำทติย์เพ่ือสอนหลักธรรมแก่เยำวชนและพุทธศำสนิกชนทั่วไป  ตั้งศูนย์เดก็

ก่อนเกณฑ์ในวัดเพ่ือแบ่งเบำภำระผู้ปกครอง  จัดตั้งธนำคำรหมู่บ้ำนเพ่ือฝึกฝนให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรด้วยตนเอง  จัดตั้งกองทุนผู้สูงอำยุเพ่ือ ช่วยเหลือในยำมเกิด

ปัญหำด้ำนทุนทรัพย์  มอบทุนกำรศึกษำเพ่ือส่งเสริมเดก็และเยำวชนที่ขำดทุนทรัพย์ในกำรศึกษำ  

รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิกำรอื่นๆ  อันเป็นกำรสร้ำงอำชีพและรำยได้ให้แก่ประชำชนภำยในท้องถิ่น

ตำมที่คนึงนิตย์สรุปเอำไว้ได้แก่   

 ส่งเสริมกำรทอผ้ำ  ท ำเกษตรผสมผสำน  จัดกลุ่มแม่บ้ำน  กองทุนหมู่บ้ำน  สหกรณ์

ร้ำนค้ำ  ท ำดอกไม้จันทน์  เล้ียงปลำในกระชัง  ท ำขนมจีน  จักสำน  เล้ียงหม่อนไหม  ท ำฝำยเกบ็น ำ้  

ตั้งศูนย์บ ำบัดยำเสพติด  และจัดท ำพิพิธภัณฑพ้ื์นบ้ำน”   

นอกจำกน้ันทองขำน  บุญลำ  (2546: 160)  ยังได้ท ำกำรศึกษำภำวะผู้น ำของพระ

อธิกำรมนัส  ขนฺติธมฺโม  ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำภำวะผู้น ำของท่ำน  ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น

สำมำรถสรุปได้ดังน้ี  ท่ำนเป็นผู้น ำในกำรก่อตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์  โดยภำวะควำมเป็นผู้น ำ

ของท่ำนเกิดข้ึนโดยธรรมชำติ  กล่ำวคือเป็นกำรเกิดข้ึนตำมสถำนภำพที่เป็นอยู่  โดยท่ำนน ำ

หลักธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  จำกหลักธรรมที่เป็นนำมธรรมผ่ำนออกแบบ

ดัดแปลงจนกลำยเป็นรูปธรรมในกำรจัดกำร  นอกจำกน้ันท่ำนยังมีส่วนในกำรแนะน ำบุคคลให้
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เหน็คุณค่ำของหลักธรรม  และจำกควำมส ำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ของ

จังหวัดจันทบุรี  ทำ่นจึงได้รับควำมศรัทธำและควำมเคำรพจำกประชำชนในพ้ืนที่เป็นอย่ำงดี  

เช่นเดียวกับวินัย  ทองทบั  (2539: 67-68)  โดยกล่ำวถึงบทบำทของพระสงฆ์ด้ำนควำม

เป็นผู้น ำในชนบทไว้ว่ำ  พระสงฆ์มีบทบำทในกำรบริกำรชุมชน  ด้วยกำรตอบสนองควำมต้องกำร

ของชุมชน  ทั้งน้ีเป็นผลมำจำกสถำนภำพของพระสงฆ์  ปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อบทบำทควำมเป็น

ผู้น ำของพระสงฆ์มำจำก  ควำมเป็นศูนย์กลำงของชุมชนหรือสังคมของวัด  โดยพระสงฆ์ท ำหน้ำที่

เป็นผู้น ำด้ำนจิตวิญญำณอยู่ก่อนแล้ว  ด้วยปัจจัยดังกล่ำวชำวบ้ำนในชนบทจึงยอมรับบทบำทของ

พระสงฆ์  นอกจำกน้ันชำวบ้ำนยังยอมรับควำมรู้ด้ำนวิชำกำรของพระสงฆ์  ว่ำมีควำมรอบรู้ใน

หลำยๆ  ด้ำนมำกกว่ำชำวบ้ำนธรรมดำ  ทั้งยังเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำแก่ชำวบ้ำน  และอีกนัย

หน่ึงพระสงฆ์ในชนบทเป็นบุตรหลำนของชุมชน  สำมำรถรับรู้ปัญหำต่ำงๆ  ภำยในชุมชนได้เป็น

อย่ำงดี  จึงมีควำมเสยีสละและมีควำมมุ่งม่ัน  ที่จะพัฒนำพ้ืนที่ที่ตนอำศัยอยู่ให้มีควำมเจริญ  และ

สำมำรถตอบสนองต่อชุมชนได้ในหลำยๆ  ด้ำน 

 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่ำ  พระสงฆ์กับควำมเป็นผู้น ำในท้องถิ่น  มีควำมส ำคัญต่อกำรร่วมเป็น

ส่วนหน่ึงในกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำประเทศ  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงตำมพ้ืนที่ซ่ึงห่ำงไกลควำมเจริญ  

และกำรบริกำรของรัฐยังไม่เข้ำถึง  บวกกับพระสงฆ์เป็นกลุ่มคนซ่ึงกระจำยอยู่ทุกพ้ืนที่เกือบทุก

หมู่บ้ำนตำมชนบท  พระสงฆ์จึงเป็นกลไกหน่ึงที่เข้ำถึงควำมยำกล ำบำกของประชำชน  และริเร่ิม

แสดงบทบำทกำรพัฒนำตำมพ้ืนที่ที่ตนอำศัยอยู่  โดยสงัเกตจำกควำมต้องกำรและควำมเหมำะสม

ของแต่ละพ้ืนที่ในกำรพัฒนำ        

 

2.6  งานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 

  เพ่ือให้กำรศึกษำมีควำมสมบูรณ์และน่ำเช่ือถือ  จึงได้ค้นคว้ำงำนวิจัยจำกแหล่งข้อมูล

ต่ำงๆ  ซ่ึงพบงำนวิจัยหลำยเร่ือง  ที่มีควำมสอดคล้องและคล้ำยคลึงกับกำรศึกษำโดยปรำกฏ

ดังต่อไปนี้  

 ชัยมงคล  ศรีทองแดง  (2552: 119-120)  ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อบทบำท

พระสงฆ์ในกำรพัฒนำชุมชน  เขตอ ำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอด็  ผลกำรศึกษำพบว่ำ  พระสงฆ์มี

บทบำทในกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ  ดังน้ี 

1)  บทบำทด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  พระสงฆ์มีบทบำทในด้ำนน้ีลดน้อยลง  

เน่ืองจำกขำดกำรสนับสนุนเร่ืองทุนทรัพย์  แรงจูงใจ  และยังมีปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

ภำยใน  ทั้งน้ีเพ่ือให้เกิดพัฒนำดังกล่ำวภำครัฐและภำคเอกชนควรให้ควำมร่วมมือ  ต่อโครงกำร

และกจิกรรมที่ส่งเสริมกำรศึกษำทั้งภำยในวัดและสถำนศึกษำ 

2)  บทบำทด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์  โดยวัดเป็นศูนย์กลำงของชุมชน  มี

พระสงฆ์เป็นผู้น ำด้ำนจิตใจ  และด้ำนกำรสร้ำงควำมศรัทธำภำยในชุมชน  นอกจำกน้ันยังใช้วัด

เป็นพ้ืนที่ประกอบกจิกรรมต่ำงๆ  ตำมเทศกำลและโอกำสภำยในชุมชน  นอกจำกน้ีผลกำรวิจัยยัง
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พบอกีว่ำหน่วยงำนระดับท้องถิ่น  มีบทบำทกบัชุมชนเพ่ิมมำกขึ้น  บทบำทของพระสงฆ์บำงส่วนจึง

ลดน้อยลง 

3)  บทบำทด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนธรรม  พระสงฆ์ควรศึกษำหลักธรรมให้เข้ำใจ

อย่ำงถ่องแท้  และปรับปรุงวิธีกำรสั่งสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  นอกจำกน้ัน

หน่วยงำน  สถำนศึกษำ  ควรส่งเสริมกิจกรรมทำงพระพุทธศำสนำ  และเปิดโอกำสให้พระสงฆ์ได้

แสดงบทบำทที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งภำครัฐควรสนับสนุนกำรเผยแผ่ของพระสงฆ์อย่ำงจริงจัง  

โดยเฉพำะหลักธรรมที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4)  บทบำทด้ำนกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควร

ร่วมมือกบัพระสงฆ์ในกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5)  บทบำทด้ำนกำรพัฒนำจิตใจ  พระสงฆ์บำงส่วนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน

กำรพัฒนำจิตใจอย่ำงลึกซ้ึง  พระสงฆ์ควรศึกษำหลักธรรมให้เข้ำใจชัดเจน  นอกจำกน้ันควรตั้ง

สถำนที่ปฏบัิติธรรมให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของพุทธศำสนิกชนใน

พ้ืนที่  รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ  สถำนศึกษำ  ควรปฏิบัติธรรมตำมโอกำสและควำมเหมำะสม  

และเพ่ือให้กำรผสมผสำนหลักธรรมกับกำรด ำรงชีวิตสอดคล้องกัน  หน่วยงำน  สถำนศึกษำควร

ร่วมมือกับพระสงฆ์  เพ่ือส่งเสริมกำรเข้ำวัดปฏิบัติธรรมเพ่ิมขึ้ น  เป็นกำรปลูกฝั่งจิตส ำนึกทำง

คุณธรรม  จริยธรรมที่ดี    

 นอกจำกน้ีพระมหำสุเทพ  สุโขยะชัย  (2550: 142-143)  ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  

บทบำทของพระสงฆ์ในกำรพัฒนำวิธีกำรแก้ไขปัญหำทำงด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมของเดก็และ

เยำวชนในจังหวัดขอนแก่น  ผลกำรศึกษำพบรำยละเอยีดดังน้ี 

1)  บทบำทด้ำนกำรให้กำรศึกษำ  พระสงฆ์ส่งเสริมและอนุเครำะห์แก่กุลบุตรผู้ที่

เข้ำมำบรรพชำอุปสมบท 

2)  บทบำทด้ำนกำรเผยแผ่ศำสนธรรม  พระสงฆ์ท ำหน้ำที่สั่งสอนเด็กและ

เยำวชนให้หลีกเล่ียงอบำยมุขทุกประเภท 

3)  บทบำทด้ำนกำรฝึกอบรมปฏิบัติธรรมและพัฒนำจิตใจ  พระสงฆ์เป็นผู้

แนะน ำให้เกดิกำรปฏบัิติธรรม  และเสริมสร้ำงควำมศรัทธำต่อพระรัตนตรัยเพ่ิมข้ึน 

4)  บทบำทด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์  พระสงฆ์พัฒนำวิธีกำรให้บริกำร

สงเครำะห์  และส่งเสริมควำมประพฤติเชิงบวกแก่เดก็และเยำวชน 

5)  บทบำทด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมแก่เดก็และเยำวชน  โดย

สั่งสอนตำมโอกำสในวันส ำคัญทำงศำสนำด้วยกำรบรรยำย  และสอดแทรกหลักควำมกตัญญูใน

กำรบรรยำย 

6)  บทบำทด้ำนกำรส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ด้วยกำรส่งเสริมงำน

ประเพณีท้องถิ่น  และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมบำงอย่ำงที่ก  ำลังเล่ือนหำย 

7)  บทบำทด้ำนกำรบ ำบัดผู้ติดสำรเสพติด  ด้วยวิธีกำรถือศีลซ่ึงเป็นกำรฝึก

ควำมอดทนด้ำนจิตใจ   
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 ซ่ึงค่อนข้ำงสอดคล้องกับพระมหำสมคิด  สำระภำ  (2550: 99)  ที่ได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  

บทบำทพระสงฆ์กับกำรพัฒนำท้องถิ่น : ศึกษำกรณีพระครูอุดมพัฒนำกร  (กร  (สำยเนตร)  

ยโสธโร)  วัดอุดมผลำรำม  บ้ำนขำมเป้ีย  ต ำบลขำมเป้ีย  อ ำเภอตระกำรพืชผล  จังหวัด

อุบลรำชธำนี  และพระมหำสุทศั  ปุลำสะเก  (2551: 123)  ซ่ึงได้ศึกษำเร่ือง  บทบำทในกำร

พัฒนำของพระนิภำกรโสภณ  (ไกร  ฐำนิสสฺโร)  ซ่ึงผลจำกกำรศึกษำ  ของทั้งสองท่ำนมีควำม

สอดคล้องกันโดยพบว่ำ  ทั้งพระครูอุดมพัฒนำกรและพระนิกรโสภณ  มีบทบำทส ำคัญเป็นอย่ำง

มำก  ต่อกำรพัฒนำหมู่บ้ำน  โดยทั้งสองท่ำน  ยึดหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ  เป็นกรอบ

แนวคิดและแนวทำงปฏบัิติ  ซ่ึงหลักธรรมต่ำงๆ  ล้วนสอดคล้องกับสถำนกำรณ์  หรือปัญหำของ

หมู่บ้ำน  เพ่ือให้เกดิควำมสงบสขุ  และควำมม่ันคงทำงสงัคมในหมู่บ้ำน  โดยสำมำรถแยกบทบำท

ของทำ่นพระครูฯ  ทั้งสองทำ่นฯ  ได้ดังน้ี 

1)  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรมของหมู่บ้ำน  ท่ำนทั้งสอง  ได้น ำหลักอริยสัจ  4  

มำเป็นแนวทำงในกำรวิเครำะห์ปัญหำ และในขณะเดียวกันกใ็ช้เป็นแนวทำง  ในกำรแก้ไขปัญหำ

ทำงสงัคมและวัฒนธรรมของชำวบ้ำน  ซ่ึงบทบำทด้ำนกำรพัฒนำสงัคมและวัฒนธรรมของชำวบ้ำน  

ที่ค้นพบจำกกำรศึกษำเกี่ยวกบับทบำทของทำ่นทั้งสองปรำกฏดังน้ี 

(1)  บทบำทด้ำนกำรน ำพำ 

(2)  บทบำทด้ำนกำรกระตุ้นปลูกฝังจิตส ำนึก 

(3)  บทบำทด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำและแนะน ำ 

(4)  บทบำทด้ำนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

(5)  บทบำทด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำย 

2)  ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  ทั้งสองทำ่น  ในฐำนะที่เป็นผู้น ำหมู่บ้ำน  แต่เป็น

อกีสถำนภำพหน่ึงที่แตกต่ำงจำกคนทั่วไป  ทำ่นมีส่วนในกำรบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขของชำวบ้ำน  ตำม

อ ำนำจหน้ำที่จะเอื้ออ ำนวย  และจำกกำรศึกษำบทบำททำงกำรเมืองกำรปกครองของท่ำนทั้งสอง  

สำมำรถสรุปได้ดังน้ี 

(1)  บทบำทด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิภำพทำงสงัคม 

(2)  บทบำทด้ำนกำรประสำนควำมสำมัคคีของชำวบ้ำน 

(3)  บทบำทด้ำนกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีทำงสงัคม 

3)  ด้ำนสิ่งแวดล้อมบริเวณหมู่บ้ำน  ทั้งสองท่ำนมองเหน็ว่ำ  ป่ำไม้มีควำมส ำคัญ

ต่อกำรประกอบอำชีพ  และกำรด ำรงชีวิตของชำวบ้ำน  โดยท่ำนได้ตระหนักถึงภัยพิบัติที่อำจเกิด

จำกธรรมชำติ  และควำมเสื่อมโทรมของป่ำไม้  ซ่ึงท่ำนทั้งสองได้เข้ำมำเป็นผู้ร่วมแก้ไขปัญหำและ

พัฒนำสิ่งแวดล้อมโดยสรุปได้ดังน้ี 

(1)  บทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์ 

(2)  บทบำทด้ำนกำรฟ้ืนฟู 

(3)  บทบำทด้ำนกำรให้ควำมรู้และข่ำวสำร 

(4)  บทบำทด้ำนกำรประสำนงำน  
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4)  ด้ำนเศรษฐกิจของหมู่บ้ำน  ทั้งสองท่ำน  ใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถะ  4  มำเป็น

แนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกจิของหมู่บ้ำน  โดยทำ่นมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน  สร้ำงคน  และบริหำร

คน  ให้รู้จักบริหำรตนเอง  ที่จะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจในครัวเรือน  และน ำมำซ่ึงควำมม่ันคง

ทำงเศรษฐกิจระดับสังคม  จึงพอสรุปบทบำทด้ำนกำรส่งเสริมเศรษฐกิจหมู่บ้ำน  ของทั้งสองท่ำน

ได้ดังน้ี 

(1)  บทบำทด้ำนกำรส่งเสริม 

(2)  บทบำทด้ำนกำรให้กำรสนับสนุน 

(3)  บทบำทด้ำนควำมเป็นผู้น ำ  (กำรบริหำรกำรจัดกำร)   

(4)  บทบำทด้ำนกำรให้ค ำแนะน ำ 

(5)  บทบำทด้ำนกำรวำงตัวเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี 

  สอดคล้องกับพระอธิกำรประวัติ  กันหะคุณ  (2550: 116-118)  ที่ได้ศึกษำวิจัยเร่ือง  

บทบำทพระสงฆ์กับกำรพัฒนำชุมชน : กรณีศึกษำต ำบลนำยม อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ  

ซ่ึงผลกำรศึกษำบทบำทพระสงฆ์  ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำชุมชนน้ันปรำกฏดังน้ี 

1) บทบำทกำรพัฒนำด้ำนวัตถุ  โดยพบว่ำ  พระสงฆ์มิใช่ผู้ลงมือปฏิบัติเอง

โดยตรง  แต่ท่ำนเป็นผู้น ำเพ่ือริเร่ิมกำรก่อสร้ำง  คอยให้ค ำปรึกษำที่ ถูกต้องและเหมำะสม  

รวมทั้งเป็นผู้ประสำนงำน  ให้ก ำลังใจและกระตุ้นให้ชำวบ้ำนด ำเนินกำรร่วมกัน  เพ่ือน ำพำสิ่งที่

ก  ำลังกระท ำอยู่  ให้ประสบผลส ำเรจ็ตำมที่ต้ังเป้ำหมำยไว้ในตอนต้น 

2)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ซ่ึงเป็นบทบำทที่พระสงฆ์เข้ำไปเกี่ยวข้อง

มำกที่สดุ  กล่ำวคือ  ทำ่นต้ังอยู่ในฐำนะเป็นผู้อ ำนวยกำรสร้ำง  เช่น  สร้ำงส ำนักสงฆ์  โรงเรียนวัด  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เป็นต้น  เน่ืองจำกสถำนที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งส่งเสริมกำรศึกษำ  แก่บุตร

หลำนของประชำชนในพ้ืนที่เป็นส ำคัญ 

3)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค  โดยที่พระสงฆ์เป็นผู้จุดประกำย

ควำมคิด  เพ่ือกำรพัฒนำชุมชนข้ึนเป็นโครงกำร  โดยแต่ละโครงกำรน้ันพระสงฆ์ท ำหน้ำที่เป็น

ผู้น ำ  นอกจำกน้ันท่ำนยังเป็นผู้น ำในกำรบ ำรุงและพัฒนำ  สิ่งปลูกสร้ำงที่ทรุดโทรมไปตำม

กำลเวลำ  หรือเกดิจำกกำรป้องร้ำยของมิจฉำชน 

4)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข  พระสงฆ์ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและควำม

เป็นอยู่ที่ดีแก่ประชำชน  โดยท่ำนส่งเสริมผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ  เพ่ือให้ประชำชนมีควำม

เป็นอยู่ที่พอเพียงอย่ำงย่ังยืน   

5)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  โดยพระสงฆ์เป็นแกนน ำในกำรรวมกลุ่ม  

เพ่ือด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ  ที่สำมำรถส่งเสริมรำยได้ให้กับชุมชน  เช่น  กำรจัดต้ังสหกรณ์ร้ำนค้ำ  

ธนำคำรโคกระบือ  เป็นต้น  เพ่ือสร้ำงอำชีพให้แก่ประชำชนที่เข้ำไม่ถึงอำชีพ  เน่ืองจำกไม่มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หน่วยงำนก ำหนด 

6)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนจิตใจ  ท่ำนท ำหน้ำที่เทศนำ  เพ่ือเสริมควำมรู้ทั้งใน

พระพุทธศำสนำและควำมรู้ปัจจุบันให้แก่ประชำชน  เป็นกำรส่งเสริมศีลธรรม  คุณธรรม  และ

จริยธรรมให้เกดิขึ้นแก่ประชำชน     
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7)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  พระสงฆ์ส่งเสริมให้มีกำรจัดตั้ ง  

โรงเรียนพระพุทธศำสนำวันอำทติย์  เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ให้กำรศึกษำด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม  

แก่เดก็และเยำวชนในชุมชน 

8)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณูปกำร  โดยใช้พ้ืนที่วัดให้เป็นส่วนหน่ึงเพ่ือ

กำรศึกษำของชุมชน  เช่น  เป็นแหล่งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  

รวมทั้งศึกษำองค์ควำมรู้และภูมิปัญญำท้องท้องถิ่น  นอกจำกน้ันวัดควรเป็นสถำนที่อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  และให้เป็นที่ผักผ่อนแก่ประชำชนในชุมชน 

9)  บทบำทกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสงเครำะห์  พระสงฆ์ควรจัดกำรใช้วัด  เพ่ือ

เป็นศูนย์กลำงกำรสร้ำงควำมเข้มแขง็แก่ชุมชน  เป็นสถำนที่สร้ำงควำมสำมัคคี  และเป็นที่ช้ีน ำกำร

พัฒนำแก่ชุมชน  ตลอดจนปลูกจิตส ำนึกที่ดีแก่ประชำชน  ด้วยกำรสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง  

ต่อหลักธรรมในพระพุทธศำสนำ  และสำมำรถน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินชีวิต     

10)  บทบำทกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย  คือ  จัดให้พ้ืนที่วัดเป็นอุทยำน

กำรเรียนรู้  เช่น  ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น  พิพิธภัณฑ์ชุมชน  เพ่ือเพ่ิมบทบำทและควำมคุ้มค่ำของ

วัด  และเป็นกำรสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชนด้ำนกำรเรียนรู้                       

  นอกจำกน้ีพระมหำวินิจ  เสำธง  (2553: 121)  ซ่ึงได้ท ำกำรศึกษำวิจัยเร่ือง  กำรศึกษำ

บทบำทพระสงฆ์กบักำรพัฒนำสงัคม  :  กรณีศึกษำพระครูภำวนำวิสุทธิญำณ  (พันธ์  สีลวิสุทโฺธ)  

โดยบทบำทที่ส ำคัญของพระสงฆ์  ต่อกำรพัฒนำสงัคมปรำกฏดังน้ี 

 ควำมโดดเด่นที่เหน็ชัดที่สดุของพระครูฯ  คือ  บทบำทในกำรเผยแผ่หลักธรรมค ำสอนใน

พระพุทธศำสนำ  ส่วนบทบำทรองลงมำ  คือ  บทบำทของควำมเป็นพระนักพัฒนำและพระนัก

อนุรักษ์  นอกจำกน้ันผลกำรศึกษำยังพบอีกว่ำ  บทบำทของพระครูฯ  สำมำรถแยกออกเป็น  3  

ประเภท  คือ 

1)  บทบำทที่มีผลต่อกำรพัฒนำสงัคม  พระครูฯ  ได้ก่อต้ังวัดเนรมิตวิปัสสนำให้

เป็นสถำนที่ปฏบัิติธรรมและสถำนที่ท่องเที่ยว  ซ่ึงผลจำกกำรกระท ำดังกล่ำว  น ำมำซ่ึงควำมเจริญ

ทำงด้ำนคมนำคม  ด้ำนเศรษฐกจิ  มีกำรเกดิข้ึนของอำชีพใหม่ๆ  จำกกำรท่องเที่ยว  นอกจำกน้ัน

พระครูฯ  ยังเป็นผู้ริเร่ิมโครงกำรต่ำงๆ  ที่ส ำคัญแก่ชุมชน  ซ่ึงบำงโครงกำรยังได้รับกำรผลักดัน

และสนับสนุนจำกรัฐบำล   

2)  บทบำทด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์  ส ำหรับบทบำทด้ำนกำรสังคมสงเครำะห์  

ของพระครูฯ  ปรำกฏว่ำ  ท่ำนสงเครำะห์ให้ควำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชน  และแก่ภิกษุ-

สำมเณร  เพ่ือให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  ไม่ว่ำจะเป็นทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำของรัฐ  

ด้วยกำรให้ทุนกำรศึกษำทุกปี  นอกจำกน้ันพระครูฯ  ยังได้บริจำคปัจจัยเพ่ือช่วยเหลือโรงพยำบำล  

ทั้งในและนอกอ ำเภอด่ำนซ้ำย  ทั้งยังให้ที่พักอำศัยแก่ผู้เดินทำงมำท ำบุญ  และผู้สัญจรในภำรกิจ

ต่ำงๆ  ด้วย 
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3)  บทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม  สืบเน่ืองจำกพระครูฯ  เป็นผู้

ริเร่ิมให้กำรก่อสร้ำงวัดเนรมิตวิปัสสนำ  ที่เตม็ไปด้วยสถำปัตยกรรม  และจิตรกรรม  ได้สะท้อน

ถึงเจตนำของผู้ก่อสร้ำง  ที่ต้องกำรอนุรักษ์ควำมมีค่ำทำงศิลปะที่มีมำแต่อดีต  นอกจำกน้ันแนวค ำ

สอนของทำ่น  ยังเตม็ไปด้วยคุณค่ำทำงวัฒนธรรม 

 นอกจำกน้ีผลกำรศึกษำของไอศูรย์  อินทร์เพชร  (2553: 139-141)  ที่ได้ศึกษำเร่ือง  

บทบำทพระสงฆ์ในกำรพัฒนำสังคม  ศึกษำเฉพำะกรณีพระเทพสำครมุนี  (แก้ว  สุวณฺณโชโต)  

ยังได้บ่งบอกบทบำทของพระสงฆ์  ที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำสังคมอย่ำงรอบด้ำน ซ่ึงบทบำทโดย

หน้ำที่น้ันได้แก่  เป็นที่พ่ึงทำงใจ  เป็นที่ปรึกษำปัญหำต่ำงๆ  ที่เกิดข้ึนกับกำรด ำเนินชีวิต  เป็นผู้

ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม  ซ่ึงผลกำรศึกษำโดยรวม  สำมำรถจ ำแนกบทบำทกำร

พัฒนำของพระสงฆ์  3  ด้ำน  ดังน้ี   

1)  บทบำทด้ำนกำรปกครอง  ท่ำนพระเทพฯ  เป็นเจ้ำอำวำสและได้ให้กำรสร้ำง

ถำวรวัตถุ  จัดระเบียบวินัยของภิกษุสำมเณรภำยในวัด  รวมทั้งอบรมสั่งสอนประชำชนในชุมชน  

ให้รู้จักกำรปฏิบัติตนต่อวัด  และปลูกฝั่งคนในชุมชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  สำมำรถเข้ำใจใน

ควำมดีควำมช่ัวได้อย่ำงแยบคำย       

2)  บทบำทด้ำนกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำ  ท่ำนพระเทพฯ  ซ่ึงอยู่ในฐำนะ

ผู้บริหำรสงูสดุทำงกำรสงฆ์ในระดับจังหวัด  จึงมีอ ำนำจในกำรสั่งกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำอย่ำง

เตม็ที่  แต่กำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงน้ัน  ท่ำนได้ไตร่ตรอง  พิจำรณำด้วยเหตุผลอย่ำงรอบด้ำน  

เพ่ือให้งำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเกดิประโยชน์สงูสดุ 

3)  บทบำทด้ำนกำรสำธำรณสงเครำะห์  ท่ำนพระเทพฯ  ได้ด ำเนินกำรมำโดย

ตลอด  ทั้งให้กำรสนับสนุนส่งเสริมรัฐและเอกชน  เพ่ือด ำเนินกำรอนัเป็นประโยชน์  แก่ชุมชนและ

ประเทศชำติโดยรวม 

ส่วนจริยำ  จัตุพร  (2554: 213-214)  ได้ท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับบทบำทและหน้ำที่ของ

พระสงฆ์โดยเน้นที่ตัวบุคคล  โดยได้ท ำกำรศึกษำเร่ือง  ศึกษำบทบำทและหน้ำที่ของพระสงฆ์ไทย

ในปัจจุบัน : กรณีศึกษำบทบำทและหน้ำที่ของ พระมหำไพเรำะ ฐิตสีโล, ดร. (กฤษณำ)  ซ่ึง

กำรศึกษำมุ่งเน้นไปที่ภำรกิจหลัก  6  ด้ำน  ตำมที่พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไข

เพ่ิมเติมโดย พระรำชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  และผลจำกกำรศึกษำพระมหำ

ไพเรำะ  ฐิตสโีล  พบบทบำทของทำ่นต่อภำรกจิ  6  ด้ำนน้ันดังน้ี 

1)  บทบำทและหน้ำที่ด้ำนกำรปกครอง   ด้วยควำมที่พระมหำไพเรำะ ฐิตสีโล  

เป็นพระสงฆ์ระดับพระเถระ  ทำ่นจึงเป็นผู้ที่มีภำวะผู้น ำสงู  โดยใช้หลักธรรมำธปิไตยมำเป็นกรอบ

ในกำรปกครอง  เพ่ือให้เกิดควำมเที่ยงธรรม  นอกจำกน้ันยังใช้หลักธรรมำภิบำล  หลักสัปปุริส

ธรรม  มำเป็นตัวเช่ือมโยงหลักกำรเข้ำด้วยกนั  ทั้งยังยึดพระธรรมวินัย  กฎหมำย  และวัฒนธรรม

เข้ำมำเป็นเคร่ืองมือที่ส ำคัญในกำรปกครอง 
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2)  บทบำทและหน้ำที่ด้ำนกำรศำสนศึกษำ  ท่ำนเป็นพระสงฆ์ที่มีควำมรู้ควำม

เช่ียวชำญทั้งด้ำนคันถธุระ  และวิปัสสนำธุระ  จึงท ำให้ท่ำนมองเห็นทิศทำงกำรพัฒนำด้ำน

กำรศึกษำของคณะสงฆ์อย่ำงรอบด้ำน  ดังน้ันท่ำนจึง  “ส่งเสริม สนับสนุน  อุปถัมภ์ บ ำรุง 

กำรศึกษำพระปริยัติธรรมขอพระภิกษุสำมเณรจนเป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์” 

3) บทบำทหน้ำที่ด้ำนสำธำรณูปกำร  ท่ำนพัฒนำวัดให้มีควำมสำมำรถตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงรอบด้ำน  อำทิ  กำรบูรณปฏิสังขรณ์เสนำสนะ  

กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในวัด  ตลอดจนพัฒนำคนและพัฒนำชุมชนโดยล ำดับ 

4)  บทบำทและหน้ำที่ด้ำนกำรศึกษำสงเครำะห์  เน่ืองจำกท่ำนเป็นเถระที่มี

ศักยภำพในชักน ำและพัฒนำในหลำยๆ ด้ำนจึงกล่ำวได้ดังน้ีว่ำ 

 

พระมหำไพเรำะ ฐิตสโีล,  ดร.  (กฤษณำ)  ได้เลง็เหน็ควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

ของเยำวชน  ท่ำนจึงได้ให้ทุนสนับสนุนช่วยเหลือ มอบทุนกำรศึกษำแก่นักเรียน 

โรงเรียน วัดสระแก้ว โรงเรียนบำงเสด็จวิทยำคม โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 6 

ส่งเสริมให้มีธรรมะ ใช้พุทธธรรมในกำรศึกษำ และกำรด ำเนินชีวิต สร้ำงคนให้มี

ควำมรู้คู่คุณธรรมมุ่งสร้ำงคนดี เพ่ือมำดูแลคนเก่ง สร้ำงเยำวชนให้ เก่ง ดี มี

ควำมสขุ 

 

5)  บทบำทและหน้ำที่ด้ำนสำธำรณสงเครำะห์  ซ่ึงจำกผลกำรศึกษำของจริยำ  

สำมำรถพรรณนำควำมเป็นนักสำธำรณสงเครำะห์ของทำ่นได้ดังน้ี 

 

พระมหำไพเรำะ ฐิตสีโล,  ดร.  (กฤษณำ)  ท่ำนได้ใช้หลักพรหมวิหำรธรรม  

สังคหวัตถุธรรม  และกัลยำณมิตรธรรม  อันเป็นหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ

ในกำรช่วยเหลือเกื้อกูล พุทธศำสนิกชนและคนทั่วไป ด้วยเมตตำจัดตั้งโครงกำร

ช่วยเหลือ พระภิกษุสำมเณร โครงกำรห้องสมุดเพ่ือเยำวชน จัดตั้งหน่วยบรรเทำ

สำธำรณภัย และโครงกำรต่ำงๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชน จนท่ำนได้รับ

ขนำนนำมว่ำ  พระเถระนักสังคมสงเครำะห์  จำกหน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำน

เอกชน  หรือจำกพุทธศำสนิกชนทั่วไป 

 

6)  บทบำทและหน้ำที่ด้ำนกำรเผยแผ่  ท่ำนด ำเนินกำรเผยแผ่ตำมเจตนำของ

พระพุทธเจ้ำอย่ำงเคร่งครัด  โดยท่ำนใช้กลวิธีกำรเผยแผ่ให้เข้ำกับโลกยุคปัจจุบัน  ด้วยกำร

บรรยำยธรรมผ่ำนสื่อต่ำงๆ  อำท ิ วิทยุโทรทศัน์  วิทยุกระจำยเสียง  หน่วยงำนของรัฐและเอกชน  

พร้อมทั้งบูรณำกำรพุทธศำสนำให้สอดคล้องกบัศำสตร์สมัยใหม่             
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แตกต่ำงจำกผลกำรศึกษำของพระมหำสุภำ  อุทโท  (2541: 100-112)  ซ่ึงได้ศึกษำ

เร่ือง  บทบำทของพระสงฆ์ไทยใน  2  ทศวรรษหน้ำ  (2541-2560)  โดยผลกำรศึกษำพบ

บทบำทที่เหมำะสมและควรจะเป็นบทบำทในอนำคตของพระสงฆด์ังน้ี 

1)  บทบำทควำมเป็นผู้ศึกษำเล่ำเรียนและมีควำมสำมำรถในกำรวิจัย  เน่ืองจำก

เป็นคุณสมบัติเบ้ืองของผู้รู้  ทั้งยังน ำไปเป็นเคร่ืองมือในกำรแสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติม  ซ่ึงเป็นปัจจัย

ส ำคัญที่ท  ำให้พระสงฆ์เกดิควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนต่ำงๆ  อย่ำงเป็นระบบเพ่ิมมำกขึ้นดังน้ี 

(1)  ด้ำนวิชำกำรทำงโลก  ซ่ึงได้แก่  องค์ควำมรู้ในควำมเป็นวิชำกำรของ

ศำสตร์สมัยใหม่  ที่สังคมโลกก ำลังแสวงหำอยู่  อำท ิ วิชำรัฐศำสตร์  กฎหมำย  กำรพัฒนำสังคม  

เป็นต้น  ตลอดจนกำรเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพ่ิมเติม  (Information  Technology)  

รวมทั้งกำรศึกษำเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  เพ่ือน ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรถ่ำยทอดหลักธรรม   

(2)  ด้ำนควำมเข้ำใจต่อบริบททำงสังคม  ได้แก่  ควำมเข้ำใจอย่ำงรู้เท่ำทัน

ในกระแสโลกยุคกำรติดต่อสื่อสำรไร้พรมแดน  กำรส่งเสริมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมใหม่  ค่ำนิยม

กำรบริโภคสินค้ำและบริกำรอย่ำงเกินควำมจ ำเป็น  รู้ทันกำรศึกษำแนวใหม่ที่เน้นกำรทดลอง  

ปฏิบัติ  และเหน็ผลได้จริง  เข้ำใจต่อทศิทำงกำรพัฒนำประเทศ  ตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ  กำรพัฒนำตำมนโยบำยรัฐบำล  กำรพัฒนำตำมแนวคิดกำรพัฒนำที่ ย่ังยืน  

นอกจำกน้ันพระสงฆ์ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสภำพสังคม  ระบบกำรเมือง  และทิศทำงกำร

พัฒนำจำกองค์กรระดับชำติ  ทั้งยังต้องมีควำมรู้ในปัญหำสังคมที่ ซับซ้อน  และต้องเข้ำใจ

แผนพัฒนำของรัฐ  ซ่ึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน   

(3)  ด้ำนกำรวิจัย  พระสงฆ์ทั้งสองสถำบันกำรศึกษำ  ควรท ำกำรวิจัยด้ำน

ปัญหำสงัคมให้มำกขึ้น  และครอบคลุมทุกบริบททำงสงัคม 

2)  บทบำทด้ำนกำรสอนศีลธรรม  กำรอธิบำยและกำรช้ีแจงหลักธรรมให้แก่  

บุคคล  กลุ่ม  องค์กร  สถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและภำคเอกชน   พระสงฆ์ควรมีกิจกรรม

ใหม่ๆ  อย่ำงรอบด้ำนและมีควำมหลำกหลำย  เกดิองค์ควำมรู้ที่แท้จริงแก่ผู้เข้ำร่วม            

3) บทบำทด้ำนกำรให้กำรศึกษำ  พระสงฆ์ควรส่งเสริมและให้ควำมรู้ในระบอบ

ประชำธิปไตย  แก่ประชำชนทุกในระดับอย่ำงทั่วถึง  อบรมสั่งสอน  แนะน ำ  และช้ีแจงให้

ประชำชนเหน็ข้อดีและข้อเสยี  ของระบบทุนนิยมและบริโภคนิยม  ตรงกันข้ำมพระสงฆ์ควรช้ีแจง

ให้เห็นควำมส ำคัญเร่ืองจิตใจและควำมสุขทำงใจ  รวมทั้ งต้องเป็นผู้น ำในกำรอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงเป็นทรัพยำกรที่ส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย์ 

4)  บทบำทด้ำนกำรด ำรงตนเป็นที่ปรึกษำ  พระสงฆ์ต้องให้ค ำปรึกษำปัญหำชีวิต

แก่ประชำชนทุกระดับช้ัน  โดยกำรน ำหลักธรรมและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ  ที่มี  มำเป็นเคร่ืองมือใน

กำรช้ีแจงและแนะน ำ  นอกจำกน้ันต้องเป็นที่ปรึกษำของกลุ่มหรือองค์กรหรือหน่วยงำน  ที่

ประชำชนในพ้ืนที่ร่วมตัวกันจัดตั้งขึ้ น  ตลอดจนพระสงฆ์ควรจัดตั้งศูนย์บริกำรฮอตไลน์  เพ่ือ

สนองตอบต่อควำมต้องกำรด้ำนกำรให้ค ำปรึกษำอย่ำงเข้ำถึง 
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5)  บทบำทด้ำนกำรปลูกจิตส ำนึกเชิงบวก  เป็นกำรแนะน ำให้ประชำชนมีควำม

ขยัน  ประหยัด  เกบ็ออม  และวำงแผนชีวิต  กำรแนะน ำให้เข้ำใจในหลักกำรและวิธีกำรที่แท้จริง

ของพระพุทธศำสนำ  และร่วมกันสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีและถูกต้องแก่เยำวชน  ต่อกำรอยู่ร่วมกันใน

สงัคม 

6)  บทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เป็นกำรริเร่ิม

โดยใช้วัดเป็นพ้ืนที่ต้นแบบต่อกำรรักษำธรรมชำติ  อำทิ  จัดให้มีสถำนที่ปฏิบัติธรรมโดยอำศัย

ธรรมชำติเป็นแหล่งดึงดูด  กำรสร้ำงสวนสำธำรณะ  กำรมีเขตหวงห้ำมอย่ำงถูกต้อง  และกำร

จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชำติอย่ำงจริงจัง 

7)  บทบำทด้ำนกำรสงเครำะห์ชุมชน  เพ่ือให้วัดเป็นหน่วยงำนที่สำมำรถช่วยเหลือ

สังคมได้อย่ำงทั่วถึง  เน่ืองจำกวัดเป็นหน่วยงำนที่มีอยู่เกือบทุกหมู่บ้ำน  เป็นหน่วยงำนที่ไม่หวัง

ผลก ำไร  และเป็นที่น่ำเช่ือถือโดยสถำนภำพ  โดยกำรสร้ำงสถำนที่รักษำผู้ป่วย  ที่พักคนชรำ  ที่

พักคนเร่ร่อน  กำรตั้งมูลนิธิ  ในกำรน้ีพระสงฆ์จะเป็นผู้สนับสนุนด้ำนทุนทรัพย์กไ็ด้  นอกจำกน้ัน

ควรเป็นผู้ชักจูงและแนะน ำให้มีกำรบริจำค  เพ่ือสร้ำงหน่วยงำนและสถำนที่ด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไข

ภัยพิบัติต่ำงๆ 

8)  บทบำทด้ำนผู้ประสำนงำน  พระสงฆ์ควรเป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนจำก

ทุกฝ่ำย  ทุกหน่วยงำน  และทุกองค์กร  เพ่ือช่วยเหลือผู้ยำกไร้และเพ่ือพัฒนำอย่ำงทั่วถึง  ทั้งยั ง

พร้อมเป็นผู้ไกล่เกล่ียระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐกบัประชำชน   

9)  บทบำทด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำภมูิปัญญำท้องถิ่น  กล่ำวคือสนับสนุนให้

เกิดกำรอนุรักษ์และพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม  ต่อภูมิปัญญำท้องถิ่นที่มีค่ำและเป็นประโยชน์ต่อ

สงัคม 

10) บทบำทด้ำนกำรรวมกลุ่ม  เป็นผู้ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเพ่ือประกอบกิจกรรม  

และประสำนงำนภำยในกลุ่ม  เพ่ือให้เข้ำใจในทศิทำงของกลุ่ม  และเกิดควำมซ่ือสัตย์สุจริตต่อกำร

ด ำเนินงำน 

ที่ส ำคัญผลกำรศึกษำของพระมหำสุระพงษ์  สุรว โส  (สีหมอก)  (2555: 139-142)  ได้

ศึกษำเร่ือง  ภำวะผู้น ำของพระสงฆ์ในกำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชน: กรณีศึกษำพระครูโพธิวีรคุณ 

วัดโพธกิำรำม ต ำบลโพนสงู  อ ำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอด็  โดยปรำกฏผลกำรศึกษำดังน้ี 

1)  กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนด้ำนสังคม  พระครูโพธิวีรคุณ  ประยุกต์องค์

ควำมรู้แขนงต่ำงๆ  มำตั้งอยู่ในวัด  อำทิ  ด้ำนกำรศึกษำ  ด้ำนเทคโนโลยี  ท่ำนเองยังเป็นพระ

วิทยำกรสอนธรรมะแก่เยำวชนและประชำชน  รวมทั้งได้จัดให้มีกำรบรรยำยธรรมเป็นประจ ำ  

นอกจำกน้ันยังได้พัฒนำภมูิสภำพภำยในวัดให้เป็นพักผ่อนแก่ประชำชน  สร้ำงสนำมกีฬำส ำหรับ

เยำวชน  แบ่งพ้ืนที่วัดให้เป็นเวทแีลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงกลุ่มหรือองค์กรในท้องถิ่น  ตลอกจน

กำรรณรงค์กำรปรับสภำพภูมิทัศน์ภำยในวัดและหมู่บ้ำน  เป็นเหตุให้ประชำชนในชุมชนได้รับ

ประโยชน์อย่ำงมำก  และที่ขำดมิได้คือกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนในกำรบ ำเพ็ญกุศล

ตำมเทศกำลต่ำงๆ         
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2)  กำรบริหำรกำรพัฒนำสังคมด้ำนเศรษฐกิจ  พระครูโพธิวีรคุณส่งเสริม

เศรษฐกจิกำรของชุมชน  โดยชุมชนมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงิน  กลุ่มเล้ียงผึ้ ง  กลุ่มท ำตุก๊ตำ  ท่ำน

ได้ช่วยเหลือกำรประชำสัมพันธ์  โดยอำศัยช่วงเวลำกำรเทศน์สอดแทรกกำรประกอบอำชีพ  

รวมทั้งกำรใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทำงประชำสัมพันธ์ด้วย  ที่ส ำคัญท่ำนยังส่งเสริมให้

สมำชิกกลุ่มออกไปศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนนอกพ้ืนที่  จนเกิดแนวคิดกำรริเร่ิมและกำรสำนต่อ

โครงกำร  แต่ที่ส ำคัญประชำชนในชุมชนต้องมีควำมสำมัคคี  มีควำมมุ่งม่ันและพร้อมที่จะ

ด ำเนินกำรตำมโครงกำรที่ได้ก ำหนดข้ึนน้ัน 

3)  กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนกำรเมือง  พระครูโพธิ วีรคุณเป็นผู้

เช่ือมโยงระหว่ำงกลุ่มต่ำงๆ  ทำงกำรเมือง  ท่ำนสนับสนุนและส่งเสริมกำรปกครองรูประบอบ

ประชำธปิไตย  โดยกำรน้ีทำ่นจึงเปิดโอกำสให้กรรมกำรวัดมีควำมเป็นอิสระในกำรวำงแผนพัฒนำ

วัด  ประสำนระหว่ำงกลุ่มชำวบ้ำนให้ด ำเนินกำรพัฒนำชุมชนตำมแนวนโยบำยของหน่วยงำนต่ำงๆ  

และที่เห็นได้ชัดคือ  ยินดีให้พ้ืนที่ วัดเป็นส่วนหน่ึงของกำรกิจกรรมต่ำงๆ  อำทิ  เป็นหน่วย

เลือกตั้ง  เป็นศูนย์บริกำรอบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเมืองแก่ประชำชน  เป็นห้องสมุดศูนย์

กำรเรียนด้ำนกฎหมำยและกำรเมือง 

4)  กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนวัฒนธรรม  พระครูโพธิวีรคุณเป็นอีก

บุคคลหน่ึงที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  ท่ำนคอยอบรมสั่ง

สอนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเหล่ำขึ้ นตำมโอกำส  อำทิ  วันส ำคัญทำงศำสนำ  งำนบุญประเพณี

ท้องถิ่น  เป็นต้น  นอกจำกน้ันท่ำนยังส่งเสริมให้มีกำรศึกษำ  ค้นคว้ำ  เพ่ือหำแนวทำงอนุรักษ์สิ่ง

เหล่ำน้ีให้คงอยู่ต่อไป  และสำมำรถประยุกต์ใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน  ตลอดจนกำรหำทุนทรัพย์มำ

บูรณะปฏสิงัขรณ์ศำสนวัตถุภำยในวัด  รวมทั้งสิ่งของที่มีค่ำควรแก่กำรอนุรักษ์ภำยในชุมชน 

5)  กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนสำธำรณูปโภคและระบบนิเวศ  พระครู

โพธิวีรคุณสนับสนุนให้มีกำรสร้ำงอำคำรสำธำรณสุขภำยในชุมชน  ศูนย์ประสำนงำนระหว่ำง

ประชำชนกับภำครัฐ  โดยมีเจ้ำหน้ำที่มำผลัดเปล่ียนกันเป็นประจ ำ  เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อ

ประชำชนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ  พร้อมทั้งมีกำรฝึกอบรมด้ำนกำรพยำบำลและกำรสำธำรณะ

สุขแก่ประชำชน  ที่ส ำคัญท่ำนส่งเสริมให้เกิดกำรรักษำระบบนิเวศทั้งภำยวัดและชุมชน  ผ่ำน

กจิกรรมต่ำงๆ  ที่เหมำะสม  ซ่ึงเป็นกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

6)  กำรบริหำรกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนสิ่งแวดล้อม พระครูโพธิวีรคุณจัด

กิจกรรมที่เป็นกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  อำท ิ กำรวำงแผนผังภำยในวัดให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ได้

อย่ำงสูงสุด  สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องของหลำยๆ  ฝ่ำยได้  กำรจัดบ้ำนเรือนให้มีควำมร่มร่ืน  

ที่ส ำคัญวัดต้องมีควำมเป็นอยู่ที่เรียบง่ำย  เป็นตัวอย่ำงของกำรประหยัด  ใช้ทรัพยำกรทุกอย่ำงให้

เกิดประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ  และที่ส ำคัญคือวัดแห่งน้ีเป็นหน่วยส่งเสริมกำรปลูกป่ำ  และรักษำป่ำ

ภำยในเขตชุมชน    
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2.7  บริบทของชุมชน 

 

  กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ก ำหนดพ้ืนที่วิจัยเป็นขอบเขตในกำรศึกษำ  เพ่ือให้ได้พ้ืนที่ที่มีควำม

ชัดเจน  อนัเนื่องมำจำกเป็นกำรศึกษำกรณีเฉพำะ  โดยข้อมูลเบ้ืองต้นด้ำนบริบทแบ่งออกเป็น  2  

ส่วน  ได้แก่  1)  ประวัติวัดเทพปูรณำรำม  และ2)  ประวัติบ้ำนหนองบัวดีหมี  ซ่ึงมีข้อมูลพอ

สงัเขปดังน้ี 

 
2.7.1  ประวติัวดัเทพปูรณาราม 

  วัดเทพปูรณำรำมสร้ำงขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2411 โดยนำยพิมพ์  ผักแว่น  (หลวงเทพวิชำชำญ
ยุทธ)  เป็นผู้น ำในกำรสร้ำงวัด  โดยได้ตั้งช่ือเมื่อแรกสร้ำงว่ำวัดบ้ำนหนองบัวดีหมี  คร้ันต่อมำจึง

เปล่ียนช่ือใหม่ว่ำ  วัดเทพปูรณำรำม และได้รับพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำเม่ือวันที่ 4 สิงหำคม  

พ.ศ. 2465  ส่วนกำรบริหำรกำรปกครอง  มีเจ้ำอำวำสจ ำพรรษำสืบมำตั้งแต่สร้ำงวัดจนถึงปัจจุบัน  
โดยปรำกฏผู้ด ำรงต ำแหน่งเจ้ำอำวำส  จ ำนวน 17 รูป   ปัจจุบันมีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2481 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบำลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 
และศูนย์ศึกษำพระพุทธศำสนำวันอำทติย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2532  ปัจจุบันวัดเทพปูรณำรำม  
ต้ังอยู่เลขที่  208  บ้ำนหนองบัวดีหมี  หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 18  ต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น   สงักดัคณะสงฆ์มหำนิกำย  มีเน้ือที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งำน 84 ตำรำงวำ  ซ่ึงมีศำสนวัตถุ

ประกอบด้วย  อุโบสถสมัยใหม่  1  หลัง  อุโบสถเก่ำ  1  หลัง  เป็นอำคำรก่ออิฐแบบโบรำณ  

สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2465  ศำลำกำรเปรียญ 1 หลัง เป็นอำคำรคอนกรีต สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2513  หอ

สวดมนต์ 1 หลัง  เป็นอำคำรไม้ สร้ำงเมื่อ พ.ศ. 2515 กุฏิสงฆ์สมัยใหม่  2  ช้ัน  ขนำด  20  

ห้อง  1  หลัง  กุฏปูินคร่ึงไม้  3  หลัง กุฏปูินช้ันเดียว  3  หลัง   ศำลำเอนกประสงค์ 1 หลัง เป็น

อำคำรคอนกรีต  สร้ำงเม่ือ พ.ศ. 2534  มีพระประธำนประจ ำอุโบสถปำงมำรวิชัย   ขนำดหน้ำตัก

กว้ำง  31 น้ิว  พระประธำนบนศำลำกำรเปรียญปำงมำรวิชัย 3 องค์  ตู้ไม้แบบโบรำณส ำหรับเกบ็

คัมภีร์ต่ำงๆ 1 หลัง  ฌำปนสถำน  1 หลัง  ศำลำบ ำเพญ็กุศล  1 หลัง  และศำลำรับแขก  1 หลัง  

ปัจจุบันมีพระรำชประสทิธิคุณ  (สุนันท ์ สุภำจำโร)  เป็นเจ้ำอำวำส  และเป็นรองเจ้ำคณะจังหวัด

ขอนแก่น  (วำรุณี พรหมศรี, 2555)  

 
2.7.2  ประวติับา้นหนองบวัดีหมี 

บ้ำนหนองบัวดีหมี  ตั้งขึ้ นเมื่อประมำณ พ.ศ. 2413  เหตุที่ได้ช่ือหมู่บ้ำนว่ำ  “หนองบวั

ดีหมี” มีเร่ืองรำวเกิดขึ้ นโดยล ำดับว่ำ เดิมบริเวณพ้ืนที่ต้ังหมู่บ้ำนน้ีมีพ้ืนป่ำที่อุดมสมบูรณ์มำก   

ทั้งเตม็ไปด้วยพืชพันธธ์ญัญำหำรมำกมำย  และสตัว์ป่ำนำนำชนิด  เน่ืองจำกมีแม่น ำ้ชีและหนองน ำ้

เป็นแนวยำวขนำนกัน  ทั้งน้ีจำกกำรขุดลอกหนองสิมเมื่อปี พ.ศ. 2542  พบซำกของต้นไม้ขนำด
ใหญ่เป็นทอ่นซุงจ ำนวนมำกทบัถมกนัอยู่จึงคำดกำรณ์ว่ำ  ในสมัยก่อนน่ำจะเป็นที่เหมำะแก่กำรล่ำ
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สตัว์ของนำยพรำน โดยเฉพำะกำรล่ำหมีซ่ึงเป็นสัตว์ขนำดใหญ่  เมื่อล่ำได้มำแล้วจึงน ำไปช ำแหละ

แบ่งเน้ือกันที่ริมหนองน ้ำที่เรียกว่ำ “หนองบัว”  ซ่ึงอยู่ทำงทิศตะวันตกของหมู่บ้ำน โดยกำร

ช ำแหละต้องน ำเอำดีหมีออกมำเกบ็ไว้ในที่ปลอดภัย  ซ่ึงมักจะเอำไปแขวนไว้ที่ต้นกระทุ่ม  ที่ข้ึน

และเจริญเติบโตอยู่ทั่วไปตำมหนองน ำ้ ในบำงคร้ังถุงน ำ้ดีกแ็ตกหรือตกหล่นลงไปในหนองน ำ้แห่งน้ี 

ตำมปกติจะมีพ่อค้ำต่ำงถิ่นขนส่งสินค้ำที่ผ่ำนมำ และพักแรมอยู่ที่ริมหนองบัวดีหมีน้ีอยู่เสมอ 

ชำวบ้ำนเรียกกลุ่มพ่อค้ำว่ำ “คนไทยเมืองล่ำง” คือ คนไทยที่มำจำกภำคกลำงหรือจำกทำง

กรุงเทพมหำนคร  ต่อมำจึงได้ก ำหนดสถำนที่บริเวณน้ีเป็นที่ติดต่อระหว่ำงพ่อค้ำ  โดยเรียกหนอง

น ำ้นี้ ว่ำ “หนองบัวดีหมี”  ปัจจุบันบ้ำนหนองบัวดีหมีแบ่งออกเป็น  4 หมู่บ้ำน  ได้แก่  บ้ำนหนอง
บัวดีหมีหมู่ที่ 7 หมู่ที่  11 หมู่ที่  18  และหมู่ที่ 20 โดยอยู่ภำยใต้เขตเทศบำลต ำบลท่ำพระ  ตำม

ลักษณะกำรปกครองท้องที่รูปแบบเทศบำลขนำดเลก็  ทั้งน้ีบ้ำนหนองบัวดีหมีมีอำณำเขตติดต่อ

กบัพ้ืนที่ต่ำงๆ  ดังน้ี  (ศูนย์ข้อมูลกลำงทำงวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม, 2556: ม.ป.น.) 
 ทศิตะวันออก : ติดต่อกบัพ้ืนที่บ้ำนนองนิยม  ต ำบลทำ่พระ  อ ำเภอเมืองขอนแก่น 

 ทศิตะวันตก : ติดต่อกบัพ้ืนที่บ้ำนหนองโพธิ์  ต ำบลพระลับ  อ ำเภอเมืองขอนแก่น 
 ทศิเหนือ : ติดต่อกบัพ้ืนที่บ้ำนหนองปลำเขง็  และบ้ำนตลำดทำ่พระ ต ำบลทำ่พระ   

  อ ำเภอเมืองขอนแก่น 

 ทศิใต้  : ติดต่อกบัพ้ืนที่บ้ำนห้วยเตย  ต ำบลพระลับ  อ ำเภอเมืองขอนแก่น  

 
  

ภาพที ่2.5  แผนที่แสดงที่ตั้งบ้ำนหนองบัวดีหมีทั้ง  4  หมู่บ้ำน  และที่ต้ังวัดเทพปูรณำรำม 



























 
บทที� 4 

 
ผลการศึกษา และวิเคราะหข์อ้มูล 

 
  ผลการศึกษาเรื�อง  การศึกษาพระสงฆ์กับการพัฒนาท้องถิ�น : กรณีศึกษาวัดเทพปูรณา
ราม  ตาํบลท่าพระ  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ�งข้อมูลทั,งหมดที�จะปรากฏในส่วนนี, ได้มา
จากหนังสอื  เอกสาร  งานวิจัย  การการสมัภาษณ์  การสนทนากลุ่มย่อย  (Focus  Group)  และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  โดยผลการศึกษาอย่างละเอียดจะปรากฏเนื, อหาตามลําดับ
ดังต่อไปนี,  

4.1  ข้อมูลเบื,องต้นของผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ 

4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบทบาทของพระสงฆ์  
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านองค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนา

ท้องถิ�น  
4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น

และแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น    
4.5  ผลการทดสอบคาํถามในการศึกษา 

   
4.1  ขอ้มูลเบื� องตน้ของผูใ้หข้อ้มูลที�สําคญั 

 

         ผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญมีความตากต่างกนัตามสถานภาพและอาชีพ  จึงแยกออกเป็น  2  กลุ่ม  
ได้แก่  1)  ผู้ให้ข้อมูลด้วยการการสัมภาษณ์  และ2)  ผู้ให้ข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่มย่อย  
(Focus  Group)  ตามที�ได้กาํหนดไว้  โดยข้อมูลเบื,องต้นของแต่ละรูป/ทา่นพอสงัเขปปรากฏดังนี,  
 

        4.1.1  ขอ้มูลพื� นฐานของผูใ้หข้อ้มูลที�สําคญัดา้ยการการสมัภาษณ ์

จากการศึกษาผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญทั,งหมด  12  รูป/ท่าน  มีพระสงฆ์  จํานวน  5  รูป  
และฆราวาส  จาํนวน  7  ทา่น  โดยได้นาํมาวิเคราะห์ข้อมูลครั,งเดียว  ซึ�งมีข้อคาํถามเบื,องต้น 

แบ่งออกเป็น  8  ด้าน  ได้แก่  1)  สถานภาพ  2)  เพศ  3)  อายุ  4)  พรรษา  5)  ตาํแหน่ง  
6)  การศึกษา  7)  การศึกษาทางธรรม  และ8)  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งสูงสุด  ซึ�งมี
รายละเอยีดของข้อมูลดังนี,  

1)  สถานภาพ  ผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญด้วยการการสมัภาษณ์จากทั,ง  3  กลุ่ม  พบว่า
พระสงฆ์  จํานวน  5  รูป  คิดเป็นร้อยละ  41.7  ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  ฆราวาส  
จาํนวน  7  ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  58.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด     
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2)  เพศ  สาํหรับเพศของผู้ให้การสมัภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย  ซึ�งมีจาํนวน  11  
รูป/ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  91.7  ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  และเป็นหญิง  จาํนวน  1  ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ  8.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด   

ทั,งนี, เพศมิได้เป็นเป้าหมายหลักของการการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ  หากแต่
ผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญได้จากตาํแหน่งการบริหารของแต่ละทา่นในขณะนั,น       

3)  อายุ  ส่วนอายุของผู้ให้การสัมภาษณ์ค่อนข้างครอบคลุม  มีหลากหลายช่วง
อายุสาํหรับบุคคลวัยทาํงาน  โดยมีช่วงอายุระหว่าง  30-35  ปี  อายุระหว่าง  36-40  ปี   อายุ
ระหว่าง  51-55  ปี  และช่วงอายุระหว่าง  61  ปีขึ, นไป  อย่างละเท่ากันที�จาํนวน  2  รูป/ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ  16.7  ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  ช่วงอายุระหว่าง  46-50  ปี  จาํนวน  3  
รูป/ทา่น  คิดเป็นร้อยละ 25.0  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด และมีช่วงอายุระหว่าง  56-60  ปี  
จาํนวน  1  ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  8.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด       

4)  พรรษา  สาํหรับด้านนี, มุ่งทราบพรรษาของพระสงฆ์ผู้ให้การการสัมภาษณ์
เป็นหลัก  โดยพบว่าพระสงฆ์  จาํนวน  2  รูป  มีพรรษาระหว่าง  21-30  พรรษา  คิดเป็นร้อย
ละ  16.7  ของพระสงฆ์ผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  ส่วนพระสงฆ์ที�มีพรรษาระหว่าง  10-20  
พรรษา  มีพรรษาระหว่าง  41-50  พรรษา  และมีพรรษาระหว่าง  51  พรรษาขึ,นไป  อย่างละ
เทา่กนั  จาํนวน  1  รูป  คิดเป็นร้อยละ  8.3  ของพระสงฆ์ผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  จึงสรุปได้
ว่าพระสงฆ์ผู้ให้การสัมภาษณ์มีจํานวน  5  รูป  คิดเป็นร้อยละ  41.7  ของผู้ให้การสัมภาษณ์
ทั,งหมด  ที�เหลืออกี  7  ทา่น  เป็นฆราวาส  คิดเป็นร้อยละ  58.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด         

5)  ตาํแหน่ง  เนื�องจากผู้ให้การสัมภาษณ์มีหลายกลุ่มจึงหลากหลายตาํแหน่ง  
กล่าวคือเป็นเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัด  เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาํเภอ  เป็นเจ้าอาวาส
และเจ้าคณะตาํบล  เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดและอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัย  เป็น
อาจารย์แผนกธรรม-บาลีและอาจารย์สอนศีลธรรมในโรงเรียน  เป็นผู้บริหารส่วนภูมิภาค  

(ผู้อาํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น)  เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลท่าพระ  
และเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลท่าพระ  อย่างละ 1 รูป/ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 8.3  
ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  ส่วนผู้ให้การสัมภาษณ์ที�เป็นกลุ่มผู้ใหญ่บ้านมีจํานวนมากที�สุด  
จาํนวน  4  ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  33.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด         

6)  การศึกษา  ผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญที�สาํเรจ็การศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี  มีจาํนวน  
3  รูป/ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  25.0  ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  แต่มีผู้สาํเรจ็การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่  จาํนวน  5  รูป/ท่าน  คิดเป็นร้อยละ  41.7  ของผู้ให้การสัมภาษณ์
ทั,งหมด  ผู้สาํเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาโท  และสูงกว่าปริญญาโท  อย่างละเท่ากัน  จาํนวน  
2  รูป/ทา่น  คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด         

7)  การศึกษาทางธรรม  ในส่วนนี, เช่นเดียวกันมุ่งทราบข้อมูลของพระสงฆ์เป็น
หลัก  โดยพบว่ามีพระสงฆ์  จาํนวน  2  รูป  สาํเรจ็เปรียญธรรม  4  ประโยค  และพระสงฆ์อีก  
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จาํนวน  2  รูป  สาํเร็จเปรียญธรรม  7  ประโยค  อย่างละเท่ากัน  คิดเป็นร้อยละ  16.7  ของ
ผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  และพระสงฆ์ที�สาํเร็จเปรียญธรรม  6  ประโยค  จาํนวน  1  รูป  คิด
เป็นร้อยละ  8.3  ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  จึงกล่าวได้ว่าพระสงฆ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ
สาํเร็จเปรียญธรรมทั,งหมด  แตกต่างกันเพียงแต่ในระดับขั,นเท่านั,น  จึงคิดเป็นร้อยละ  41.7  
ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด  ส่วนที�เหลืออกี  จาํนวน  7  ท่านนั,นเป็นฆราวาส  จึงมิได้สอบถาม
ในประเดน็นี,   แต่คิดเป็นร้อยละ  58.3  ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด           

8)  ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งสูงสุด  สาํหรับประการณ์การทาํงานของ
แต่ละรูป/ทา่นนั,นล้วนแตกต่างกนั  ตามบทบาทของแต่ละรูป/ท่าน  โดยพบว่าผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ
ส่วนใหญ่  จาํนวน  8  รูป/ท่าน  ยังมีประสบการณ์การทาํงานไม่เกิน 5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 66.7  
ของผู้ให้การสัมภาษณ์ทั,งหมด  ส่วนผู้ที�มีประสบการณ์การทาํงานไม่เกิน  10 ปี  และไม่เกิน 20 
ปี มีจาํนวนเทา่กนัอย่างละ 2 รูป/ทา่น คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของผู้ให้การสมัภาษณ์ทั,งหมด   

จากข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงผลในเหน็แตกต่างในแต่ละด้านของผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญ
ตามตารางด้านล่างดังนี,  
 

ตารางที� 4.1  ข้อมูลเบื,องต้นของผู้ให้ข้อมูลที�สาํคัญด้วยการให้การสมัภาษณ์ 
 

 ขอ้มูลเบื� องตน้ 
จํานวน ค่าเฉลี�ย 

 12 100% 

สถานภาพ 

 พระสงฆ์ 5 41.7 

 ฆราวาส 7 58.3 

เพศ 

 ชาย 11 91.7 
 หญิง 1 8.3 

อายุ 
 อายุระหว่าง  30-35  ปี 2 16.7 

 อายุระหว่าง  36-40  ปี 2 16.7 

 อายุระหว่าง  46-50  ปี 3 25.0 

 อายุระหว่าง  51-55  ปี 2 16.7 

 อายุระหว่าง  56-60  ปี 1 8.3 

 อายุระหว่าง  60  ปีขึ,นไป 2 16.7 

พรรษา 

 10-20  พรรษา 1 8.3 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ) 
 

  

 ขอ้มูลเบื� องตน้ 
จํานวน ค่าเฉลี�ย 

 12 100% 

 21-30  พรรษา 2 16.7 

 41-50  พรรษา 1 8.3 

 51  พรรษาขึ,นไป 1 8.3 
 (ฆราวาส) 7 58.3 
ตําแหน่ง 

 เจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัด 1 8.3 
 เจ้าอาวาสและเจ้าคณะอาํเภอ 1 8.3 
 เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดและอาจารย์ประจาํมหาวิทยาลัย   1 8.3 
 อาจารย์แผนกธรรม-บาลีและอาจารย์สอนศีลธรรมในโรงเรียน   1 8.3 
 ผู้บริหารส่วนภมิูภาค  

(ผู้อาํนวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น)   
1 8.3 

 ผู้ใหญ่บ้าน 4 33.3 
ระดบัการศึกษา 
 ตํ�ากว่าปริญญาตรี 3 25.0 
 ปริญญาตรี 5 41.7 
 ปริญญาโท 2 16.7 
 สงูกว่าปริญญาโท 2 16.7 
การศึกษาทางธรรม 

 เปรียญธรรม  4  ประโยค 2 16.7 
 เปรียญธรรม  6  ประโยค 1 8.3 
 เปรียญธรรม  7  ประโยค 2 16.7 
 (ฆราวาส) 7 58.3 
ประสบการณก์ารทํางานในตําแหน่งสูงสุด 

 ยังไม่เกนิ  5  ปี 8 66.7 
 ไม่เกนิ  10  ปี 2 16.7 
 ไม่เกนิ  20  ปี 2 16.7 
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4.1.2  ขอ้มูลพื� นฐานของผูร่้วมสนทนากลุ่มย่อย (Focus  Group) 

   การสนทนากลุ่มย่อย  เป็นการคัดเลือกสมาชิกที�อยู่ในหมู่บ้านหนองบังดีหมีทั,ง 4 หมู่  
และได้คัดเลือกประชาชนในหมู่บ้านเป็นตัวแทนของกลุ่ม  ซึ�งได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม และมีจาํนวน
สมาชิกทั,งหมดรวม 13 ท่าน ทั,งนี, ข้อมูลเบื, องต้นของผู้ร่วมสนทนากลุ่มย่อยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน  
ได้แก่  1)  เพศ  2)  อายุ  3)  การศึกษา  และ4)  อาชีพ  ซึ�งมีรายละเอยีดของข้อมูลดังนี,  

1) เพศ  ปรากฏว่าผู้เข้าร่วมสนทนาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเฉลี�ยร้อยละ  96.2  
ส่วนผู้ชายเฉลี�ยร้อยละ  30.8  ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด   

2)  อายุ  พบว่าช่วงอายุของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อย  มีอายุค่อนข้างไล่เลี�ยกัน  
ทั,งนี, ผู้มีอายุระหว่าง  55-60  ปี  และอายุระหว่าง 71 ปี ขึ, นไป มีจาํนวนเท่ากันอย่างละ 1 ท่าน  
คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด ผู้มีอายุระหว่าง 61-65 ปี และระหว่าง 66-70 ปี  
มีจาํนวนเท่ากันอย่างละ 3 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 23.1  ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด  ส่วนผู้ที�มี
อายุระหว่าง  71-75 ปี  เป็นจํานวนที�มากที�สุด  คิดเป็นร้อยละ 38.5 ของผู้เข้าร่วมสนทนา
ทั,งหมด         

3)  การศึกษา  ในส่วนของระดับการศึกษาพบว่า  สมาชิกที�เข้าร่วมการสนทนา
กลุ่มย่อย  (Focus  Group)  มีระดับการศึกษาตํ�ากว่าปริญญาตรี  จาํนวน  12  ท่าน  คิดเป็น
ร้อยละ  92.3  ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด  และมีสมาชิก  จํานวน  1  ท่าน  ไม่ระบุระดับ
การศึกษาของตน  คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด                     

4)  อาชีพ ส่วนอาชีพของผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้วิจัย
สามารถจาํแนกออกเป็น  5  ประเภท  ได้แก่  1) อาชีพกสิกรรม  จาํนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
30.8 ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด  2) พนักงานของรัฐ (อ.ส.ม.) จาํนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
38.5 ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด  3) อดีตข้าราชการ (มิได้ระบุอาชีพ) จาํนวน 1 ท่าน  คิดเป็น
ร้อยละ 7.7 ของผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด 4) แม่บ้าน จํานวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 15.4  ของ
ผู้เข้าร่วมสนทนาทั,งหมด  และ5) ค้าขาย  จํานวน 1 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 7.7 ของผู้เข้าร่วม
สนทนาทั,งหมด ทั,งนี, ดังมีปรากฏตามตารางด้านล่างดังนี,  
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ตารางที� 4.2  ข้อมูลเบื,องต้นของสมาชิกผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย  (Focus Group) 

 

 ขอ้มูลเบื� องตน้ 
จํานวน ค่าเฉลี�ย 

13 100% 

เพศ 

 ชาย 4 30.8 

 หญิง 9 69.2 

อายุ 

 อายุระหว่าง  55-60  ปี 1 7.7 

 อายุระหว่าง  61-65  ปี 3 23.1 

 อายุระหว่าง  66-70  ปี 3 23.1 

 อายุระหว่าง  71-75  ปี 5 38.5 

 อายุระหว่าง  76  ปีขึ,นไป 1 7.7 

ระดบัการศึกษา 

 ตํ�ากว่าปริญญาตรี 12 92.3 

 มิได้ระบุระดับการศึกษา 1 7.7 

อาชีพ 

 กสกิรรม 4 30.8 

 พนักงานของรัฐ  (อ.ส.ม.) 5 38.5 

 อดีตข้าราชการ 1 7.7 

 แม่บ้าน 2 15.4 

 ค้าขาย 1 7.7 

 
4.2  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นบทบาทของพระสงฆ ์

   

4.2.1  บทบาทที�แทจ้ริงของพระสงฆ ์

ในคราวที�พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่และออกเผยแผ่หลักคาํสอน  จนเป็นที�ตั,งมั�น
แก่ชาวชมพูทวีปโดยประมาณ  ส่งผลให้มีผู้ยอมรับในหลักคําสอนและออกบวชเป็นภิกษุใน
พระพุทธศาสนา  จากนั,นพระองค์จึงกล่าวสอนธุระในลัทธิของพระองค์ไว้  2  ประการ  คือ  1)  
คันถธุระ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมหรือพระธรรมวินัย  อันเป็นการรวบรวมหลักธรรม
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ไว้เป็นส่วนๆ  จนเกดิความชาํนาญและถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง  และ2)  วิปัสสนาธุระ ได้แก่ การ
หมั�นฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั,งมั�นจนเกิดเป็นผลต่อสมาธิ  เพื�อส่งต่อการกาํกัดกิเลสความเศร้า
หมองแห่งจิต  จนกระทั�งเกิดผลแห่งการรับรู้จริงตามกระแสโดยลําดับ  และตัดขาดจากกิเลส
เครื�องร้อยรัดทั,งปวง  เหล่านี, เรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  เป็นการนาํหลักธรรมคาํสอน
ของพระพุทธเจ้ามาปฏบัิติ  พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์  ปยุตโฺต, 2513 อ้างถึงใน จรินทร์ ยังสังข์,  
2541:  8)  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของพระมหาทนงชัย  บูรณพิสุทธิ^  (2545:  160)  ซึ�งได้
กล่าวว่า  วัดยังคงเป็นสถานที�ที�พระสงฆ์ปฏบัิติตนตามหลักพระธรรมวินัย  โดยการอาศัยหลักการ
ใหญ่  2  ประการ  คือ  1)  ด้านคันถธุระ  คือการศึกษาเล่าเรียนหลักสูตรต่างๆ  ที�เป็นของ
ดั,งเดิมตามคําสอนของพระพุทธเจ้า  รวมไปถึงการเล่าเรียนหลักสูตรใหม่ที�คณะสงฆ์จัดขึ, น  
เพื�อให้ความรู้แก่พระสงฆ์และสามเณร  และ2)  ด้านวิปัสสนาธุระ  คือการปฏิบัติให้เหน็ผลจริง
ต่อตนเอง  อนัเป็นเป้าหมายสงูสดุของพระพุทธศาสนา  ซึ�งกคื็อการดับเสียซึ�งสภาวะความมีความ
เป็นทั,งปวง  การนี,พระพรหมคุณาภรณ์  (ป. อ. ปยุตโฺต)  (2545: 9)  อธิบายไว้ว่า  ภายใต้ธุระ
ของพระพุทธศาสนาที�สาํคัญ  2  ประการข้างต้นนั,น  คณะสงฆ์จึงได้จาํแนกให้เหน็ชัดโดยลาํดับถึง
หน้าที�ของพระภิกษุ  ในการปฏบัิติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยาวัตรอย่างเหมาะสม  โดยได้
จาํแนกออกเป็น  3  ส่วน  ดังนี,   1)  ปริยัติ  ได้แก่  การที�พระภิกษุมีหน้าที�ต้องศึกษาเล่าเรียน
พระธรรมวินัย   ซึ�งเป็นการศึกษาภาคทฤษฎี   ให้เป็นผู้มีความรู้ในระบบที�ผ่านการจาํแนกแล้ว
อย่างเป็นระบบ  จากนั,นจึงนาํหลักคาํสอนและข้อวัตรปฏบัิติที�เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนนั,น  มา
สั�งสอนพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏบัิติ  2)  ปฏบัิติ  ได้แก่  การที�พระภิกษุได้ศึกษา
เล่าเรียนภาคทฤษฎีมาอย่างถูกต้องแล้ว  ต้องนาํไปประพฤติปฏิบัติเพื�อการอบรมขัดเกลาจิตใจ
ของตน  ให้สะอาดปราศจากกิเลสเครื� องเศร้าหมอง  หมั�นปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัดไม่ให้บกพร่องไม่ให้ด่างพร้อย  จนกว่าจะบรรลุผลตามที�แสดงไว้ในภาคปริยัติ  และ3)  
ปฏเิวธ ได้แก่  การที�พระสงฆ์ปฏิบัติตามหลักการนั,นโดยลาํดับ  จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ^ที�สามารถ
รับรู้และสัมผัสได้  ได้รับมรรคและผลหลังจากที�ได้เพียรพยามปฏบัิติตามพระธรรมวินัยที�มุ่งหวัง
ไว้  อย่างไรกต็ามพระพหรมคุณาภรณ์  (ป.อ.  ปยุตฺโต)  (2556: 181-182)  ยังได้กล่าวว่า  
นอกการศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  ซึ� งเป็นคําสั� งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนั,น  
พระภิกษุพึงหมั�นพิจารณาเตือนสติตนเองตามหลัก  “ปัพพชิตอภิณหปัจจเวกขณ์”  อันเป็นธรรม
ที�บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ  มี 10 ประการ  โดยประกอบด้วย 

1)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้ว  อาการ
กริิยาใดๆ  ของสมณะ เราต้องทาํอาการกริิยานั,นๆ 

2)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  ความเลี, ยงชีพของเราเนื�องด้วยผู้อื�น  เรา
ควรทาํตัวให้เขาเลี, ยงง่าย 

3)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  อาการ  กาย  วาจาอย่างอื�นที�เราจะต้องทาํ
ให้ดีขึ,นไปกว่านี, ยังมีอยู่อกี  ไม่ใช่เพียงเทา่นี,  
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4)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  ตัวของเราเองติเตียนตัวของเราเองโดยศีล
ได้หรือไม่ 

5)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  ผู้รู้ใคร่ครวญแล้ว  ติเตียนเราโดยศีลได้
หรือไม่ 

6)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบ
ใจทั,งนั,น 

7)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า  เรามีกรรมเป็นของตัว  เราทาํดีจักได้ดี  
ทาํชั�วจักได้ชั�ว 

8)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วงไปๆ  บัดนี, เราทาํอะไรอยู่ 

9)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรายินดีที�สงัดหรือไม่ 

10)  บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ ว่า คุณวิเศษของเรามีอยู่หรือไม่ ที�จะให้เรา
เป็นผู้ไม่เก้อเขินในเวลาเพื�อนบรรพชิตถามในกาลภายหลัง   

จากเนื, อหาดังกล่าวนี, แสดงให้เห็นได้ว่า  บทบาทที�แท้จริงของพระสงฆ์ยังอยู่ที�ความ
ประพฤติอย่างนักบวชที�มีลักษณะการดาํเนินชีวิตที�แตกต่างจากสังคมฆราวาส  โดยมีการจาํแนก
ลักษณะความประพฤติที�มีระบบเป็นแบบเดียวกัน  แต่ขึ,นอยู่กับว่าภิกษุรูปใดมีความสามารถและ
พึงพอใจต่อการปฏบัิติในส่วนนั,นๆ  มากน้อยเพียงใด 

 
4.2.2  บทบาทที�ประชาชนคาดหวงั 
ภายใต้ความเปลี� ยนแปลงทางสังคมในสถานการณ์ปัจจุบันนี,   ได้ก่อให้เกิดความ

หลากหลายทางความคิดและค่านิยมของผู้คนเป็นจาํนวนมากและแตกต่างกันอย่างสิ,นเชิง  วัดและ
พระสงฆ์จึงต้องปรับบทบาทและแนวทางการสั�งสอนให้สอดคล้องกับสังคม  ทั,งนี, โดยความ
คาดหวังต่อบทบาทใหม่ของพระสงฆ์จากฆราวาสนั,นมีรายละเอียดดังนี,  
 พิสุทธิ^  อนุตรอังกูร  (2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวถึงความคาดหวังจากพระสงฆ์ไว้ว่า  
พระสงฆ์ต้องเป็นผู้นําทางศาสนาอย่างแท้จริงตามข้อวัตรปฏิบัติของภิกษุ  ต้องแนะนําสั�งสอน
พุทธศาสนิกชนด้วยหลักธรรมที�ถูกต้อง  หากสามารถอธิบายเชิงวิชาการได้จะเป็นการดี  ต้อง
สามารถนําพาฆราวาสปฏิบัติธรรมเป็นประจําซึ� งต้องจัดขึ, นอย่างสมํ�าเสมอ  พร้อมแนะนํา
ประสบการณ์จริงซึ�งได้จากการปฏบัิติ  รวมถึงบทบาทอื�นอนัเป็นหน้าที�ของพระสงฆ์ที�พึงปฏบัิติต่อ
คฤหัสถ์  สร้างค่านิยมที�ดีต่อประชาชน  ที�สาํคัญต้องรู้จักนําและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็น
เครื�องมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง  ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงกลุ่มบุคคลอีก
ประเภทหนึ�ง  เพราะการปลูกฝังแนวคิดที�ดีเชิงศาสนาล้วนเป็นการพัฒนาเช่นกัน  หากท่าน
สามารถนาํองค์ความรู้ในศาสตร์ปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการสอนพระพุทธศาสนาได้  ยิ�งจะโน้ม
น้าวความน่าเชื�อถือและร่วมสมัยต่อสถานการณ์  แต่ไม่ควรแสวงหาผลประโยชน์อื�นแอบแฝงจาก
สถานภาพทางศาสนา  ในขณะที�ไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  (2556:  การสัมภาษณ์)  คาดหวังต่อ
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สถาบันสงฆ์หรือพระสงฆ์ต่อการแสดงบทบาทในสังคมยุคใหม่ดังนี,   พระสงฆ์ต้องยึดถือปฏบัิติใน
ขอบเขตพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด  มีองค์ความรู้ที�ถูกต้องทั,งทางโลกและทางธรรม  ต้องเป็น
ผู้นาํด้านจิตวิญญาณ  เป็นผู้รอบรู้  เป็นผู้นาํการพัฒนาที�มีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง  และ
ควรบาํรุงรักษาวัฒนธรรมท้องถิ�นอย่างจริงจัง  ทั,งนี, ท่านสามารถแนะนาํการพัฒนาที�เหน็ว่ายังไม่
ครอบคลุม  ขณะเดียวกันควรแสดงบทบาทการพัฒนาร่วมกับชุมชน  ตามที�ตนเหน็ว่าสามารถ
ดาํเนินการได้โดยต้องไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย  และต้องดาํเนินการให้ประสบผลสาํเรจ็เป็นที�รับรู้
โดยทั�วกนัจากสงัคม  ดั�งเช่นโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนควรจัดให้เป็นระบบ  คาดหวัง
ต่อผลสาํเรจ็ของโครงการและสามารถบ่งชี, ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ�งพระสงฆ์ระดับ
พระเถระชั,นผู้ใหญ่ซึ�งสามารถกาํกับดูแลพระสงฆ์ระดับทั�วไป  ต้องให้แสดงบทบาทต่อสังคมให้
มากขึ,นเพื�อการแสดงตัวตนของพระสงฆ์และความสาํคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมปัจจุบัน  
ซึ�งต้องส่งเสริมและมีส่วนร่วมเชิงองค์กร  เนื�องจากการพัฒนาท้องถิ�นอย่างมีประสิทธิภาพต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน  และวัดซึ�งถือว่าเป็นองค์กรพัฒนาทางใจ  (ความคิด)  ต้อง
มีความเป็นปึกแผ่นภายใน  ต้องมีบุคลากรเพียงพอสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนตามบทบาทความเป็นพระสงฆ์  รวมถึงบทบาทการพัฒนาด้านอื�นๆ  ดังกล่าวข้างต้น  มิ
เช่นนั,นบทบาทจะลดลงหรือหมดความสาํคัญต่อสังคมสมัยใหม่โดยสิ, นเชิง  ส่วนถนอม  มีป้อง  
(2556:  การสัมภาษณ์)  คาดหวังต่อพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์ต้องดาํรงตนอยู่ในกรอบของวินัย  มี
ความตั,งใจแน่วแน่มั�นคงในการปฏิบัติธรรม  เพื� อเป็นตัวแบบที� ถูกต้องตามมรรควิธีทาง
พระพุทธศาสนา  และจะสร้างความน่าเชื�อถือต่อการประพฤติตามของฆราวาส  ทั,งยังจะเป็น
ต้นแบบของบุคคลที�พึงปรารถนาแก่เดก็และเยาวชนยุคใหม่  ส่วนการพัฒนานั,นควรดาํเนินการ
ภายในวัดเป็นหลัก  สาํหรับการพัฒนาภายนอกวัดหากมีประเดน็ใดที�ต้องอาศัยพระสงฆ์ฆราวาสที�
มีส่วนเกี�ยวข้องจะเข้าปรึกษาและนิมนต์เข้าร่วมตามสมควรอย่างเหมาะสม  ซึ�งโดยทั�วไปมักเป็น
การประสานงานระหว่างแหล่งทุน  ต่อการก่อสร้างศาสนวัตถุภายในวัดและอาจส่งผลต่องาน
พัฒนาของชุมชนบางส่วน  สาํหรับบัวลอย  สุดใจ  (2556:  การสัมภาษณ์)  คาดหวังต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ไว้ดังนี,   พระสงฆ์ต้องศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ครอบคลุมลึกซึ, ง  แล้ว
นาํมาสั�งสอนพุทธศาสนิกชนด้วยหลักที�ถูกต้องนั,น  ต้องปฏิบัติธรรมตามสมควรซึ�งเป็นวัตรของ
พระสงฆ์  เพราะจะเป็นตัวอย่างที�ชัดเจนด้านปฏบัิติแก่ประชาชนทั�วไป  ขณะเดียวกันต้องการให้
พระสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์เป็นผู้นําในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านศาสนา ได้แก่  การ
ก่อสร้างบํารุงรักษาศาสนวัตถุต่างๆ  สภาพภูมิทัศน์รอบๆ วัด การพัฒนาชุมชน ได้แก่  การ
พัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีคุณความดีในตน  การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั,งเดิม วัฒนธรรม
ท้องถิ�นซึ�งกาํลังเลื�อนหายไปจากชุมชนและต้องฟื, นฟูส่วนที�สูญหาย  ต้องกาํกับดูแลประชาชนใน
ท้องถิ�นต่อการบริโภควัฒนธรรมตะวันตก  โดยการนี, ต้องดึงประชาชนคืนสู่รากเหง้าของตน  ด้วย
การอาศัยศาสนาเป็นสื�อการพัฒนา  การพัฒนาสถานศึกษา  ได้แก่  การส่งเสริมให้มีการสอน
พระพุทธศาสนาอย่างเปิดกว้างทุกระดับชั,นในสถานศึกษา  เพราะปัญหาใหญ่ที�ท้าทายบทบาท
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พระสงฆ์ยุคโลกาภิวัตน์คือ  ระบบคุณธรรมและศีลธรรมในเดก็และเยาวชน  ที�สืบเนื�องมากจาก
การบริโภคสื�อสมัยใหม่เกินความพอดีและปราศจากการควบคุม  เป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรม
ก้าวร้าวและนิยมความรุนแรง  พร้อมทั,งอบรมคุณธรรมตามหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องให้สอด
คลองกับศาสตร์แขนงต่างๆ  ในปัจจุบัน  ซึ�งต้องการความเป็นอยู่อย่างฆราวาสภายใต้กรอบ
คุณธรรมของศาสนา  การพัฒนาด้านวัตถุ  ได้แก่  การร่วมก่อสร้าง  ร่วมตัดต่อขยายเส้นทาง
สัญจร  ทั,งนี, อาจอยู่ในฐานะผู้ให้คําแนะนําหรือที�ปรึกษา  แตกต่างจากชายชาญ  ศิริคูณทอง  
(2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งคาดว่าในตัวพระสงฆ์ว่า  พระสงฆ์ไม่ควรจะออกมายุ่งเกี�ยวกับ
บทบาทการพัฒนาภายนอกมากเกนิไป  เพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์  แต่พระสงฆ์ควรทาํหน้าที�ของตน
ให้สมบูรณ์ทั,งต่อตนเองและสังคม  สาํหรับศักดา  วังสงค์  (2556:  การสัมภาษณ์)  ยังคาดหวัง
ต่อบทบาทพระสงฆ์ในหลายส่วนดังนี,   พระสงฆ์ต้องเป็นผู้นาํด้านจิตวิญญาณ  เป็นแบบอย่างที�ดี
และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในชุมชน  เป็นผู้นําด้านพิธีกรรม  เป็นผู้อบรมสั�งสอน
ประชาชนด้วยหลักธรรมที�ถูกต้อง  พระสงฆ์หลายรูปมีศักยภาพแต่สถานภาพไม่เอื,ออาํนวยต่อการ
แสดงบทบาท  แต่วัดและพระสงฆ์ยังเป็นส่วนหนึ�งของสังคม  ฉะนั,นการสอนศีลธรรมในโรงเรียน
จึงเป็นบทบาทที�พระสงฆ์สามารถทาํได้เป็นที�ยอมรับจากสังคม  นอกจากนั,นบัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  
(2556:  การสมัภาษณ์)  ได้แสดงความคาดหวังต่อการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันไว้ว่า  
เบื,องต้นพระสงฆ์ต้องมีวัตรปฏบัิติที�ถูกต้องงดงาม  เนื�องจากเป็นสิ�งแรกที�ประชาชนพบเหน็ได้โดย
ปกติ  ทั,งพฤติกรรมทางวาจาและการแสดงออกทางพฤติกรรมส่วนตัว  อย่างไรกต็ามพระสงฆ์ควร
เป็นผู้นําการพัฒนาทางกายภาพและจิตใจ  กล่าวคือการพัฒนาบางเรื� องพระสงฆ์สามารถ
ดาํเนินการได้โดยไม่คัดต่อสถานภาพ  แต่บางเรื�องพระสงฆ์ควรอยู่ในฐานะอยู่ให้คาํแนะนาํ  การนี,
พระสงฆ์ต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนา  มีองค์ความรู้ที�ถูกต้องและสามารถโน้มน้าวกล่อม
เกลาประชาชนได้  ทั,งนี, บทบาทที�คาดหวังนั,นเป็นไปตามหน้าที�  6  ประการของพระสงฆ์  ซึ�งอาจ
เกดิขึ,นในลักษณะริเริ�มโครงการพัฒนาหรือสานต่อแผนพัฒนา  สาํหรับความคาดหวังของการจัด
สนทนากลุ่มย่อยทั,ง  2  กลุ่มนั,นมีรายละเอียดดังนี,   กลุ่มที�  1  แสดงทศันะว่า  พระสงฆ์ต้องเป็น
ที�พึ�งทางใจและมุ่งพัฒนาทางจิตวิญญาณหรือเป็นผู้นาํด้านศาสนาอย่างแท้จริง  แต่เนื�องจากชุมชน
แห่งนี, ยังเป็นสังคมชนบทผูกพันกับศาสนา  พระสงฆ์จึงควรให้ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อ
รูปแบบการพัฒนาในท้องถิ�น  ทั,งนี, บางเรื�องบางครั,งประชาชนจะเข้าหาพระสงฆ์  เพื�อสร้างความ
สามัคคีให้เกิดขึ, นในชุมชน  ซึ�งโยงใยไปถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ�นตามคติความเชื�อดั,งเดิม  
พร้อมทั,งแสดงบทบาทเดิมในอดีตซึ�งเคยปฏบัิติมาแล้ว  เช่น  การอบรมกิริยามารยาทแก่เดก็และ
เยาวชนในวันหยุด  ส่วนกลุ่มที�  2  คาดหวังต่อพระสงฆ์ไว้ว่า  ปัจจุบันพระสงฆ์ควรเป็นผู้ริเริ�มการ
พัฒนาทั,งภายในวัด  โดยดูแลความสะอาดให้เป็นที�น่ารื�นรมย์ต่อฆราวาสผู้เข้ารับบริการต่างๆ  
จากวัด  ส่วนนอกวัดกใ็ห้เป็นหน้าที�ของพระสงฆ์ผู้ปกครองที�เหน็ว่าตนสามารถดาํเนินการได้  แต่
ที�สาํคัญในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเป็นผู้นาํการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเดก็และเยาวชนในชุมชน  
ด้วยการนาํหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์สอนให้ทนัต่อสถานการณ์ปัญหา  และต้อง
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ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกแก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้  ซึ� งอาจดําเนินการในลักษณะของ
โครงการ  กิจกรรม  การอบรม  เป็นต้น  รวมไปถึงการเป็นผู้ให้คาํปรึกษาที�ดี  ชี, แจงทางออกที�
ถูกต้องผ่านข้อเสนอแนะสามารถปฏิบัติได้จริง  และร่วมกับชุมชนแก้ไขปัญหาต่างๆ  ที�เกิดขึ, น
อย่างจริงจังจริงใจ  พร้อมทั,งรับผิดชอบภาระงานที�ตนรับผิดชอบในฐานะสมาชิกทางสังคมด้าน
อื�นๆ  ด้วย  แต่ต้องไม่ทิ,งการปฏบัิติตนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย  และแนะนาํคฤหัสถ์ให้
เข้าใจในหลักการศาสนพิธอีย่างถูกต้อง 
 แต่ที�น่าสนใจคือพระสงฆ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลยังแสดงความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในยุค
ปัจจุบันไว้ดังนี,   พระราชประสิทธิคุณ  (สุนันท ์ สุภาจาโร)  (2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  
คณะสงฆ์ต้องส่งเสริมการปฏบัิติธรรมให้มากกว่าที�เป็นอยู่  เนื�องเพราะเป็นหน้าที�ซึ�งต้องให้บริการ
แก่พุทธศาสนิกชน  และส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาและจริยธรรมเชิงพุทธให้แผ่หลาย  ซึ�ง
หลักสูตรการศึกษาปัจจุบันควรพิจารณาร่างวิธีการสอนพระพุทธศาสนาให้ชัดเจน  ขณะที�พระครู
อรรถสารเมธี (จาํนง อติเมโธ) (2556:  การสัมภาษณ์)  คาดหวังถึงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า ควร
มั�นฝึกฝนอบรมเยาวชนตามหลักศาสนา  ผ่านโครงการ  กิจกรรม  เป็นต้น  ด้วยการร่วมมือกับ
รัฐบาลในการต่อต้านสิ�งเสพติดที�กาํลังรุกคืบเข้าสู่เดก็  ซึ�งเป็นปัญหาหลักทางสังคมอีกประการหนึ�ง  
สาํหรับพระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กตปุfโฺญ) (2556:  การสัมภาษณ์)  ตั,งความคาดหวัง
ต่อคณะสงฆ์ไว้อย่างสอดคล้องกันว่า  พระสงฆ์ควรมีภาวะผู้นาํทางจิตวิญญาณให้สูงกว่าฆราวาส  
ให้แง่คิดและวิธีการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนา  ซึ�งสามารถนาํไปปรับใช้ต่อการดาํเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพ  ที�สาํคัญคณะสงฆ์ต้องแสดงบทบาทเชิงรุกเพิ�มขึ,น  ซึ�งต้องปรับวิธกีารทาํงานทั,ง  6  
ด้านนั,นให้ตอบรับกับสังคมยุคใหม่  ต้องเข้าถึง  เข้าใจ  และมุ่งพัฒนาชุมชน  ต้องตั,งศูนย์ปฏบัิติ
ธรรมขึ,นให้ครบทุกวัด  เพื�อตอบสนองความต้องการของประชาชนที�เกิดความเครียดหรือต้องการ
ผ่อนคลาย  อนัเนื�องมาจากปัญหาด้านเศรษฐกจิ  สงัคม  การเมือง  การดาํเนินชีวิต  การประกอบ
อาชีพ  และปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของบุตรหลาน  ต้องตั,งศูนย์การอบรมประจาํหมู่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน  เพื�อรองรับโครงการซึ�งอาจเกิดขึ,นจากคณะสงฆ์หรือนโยบายราชการ  แต่ทั,งนี, ทั,งนั,น
เจ้าอาวาสต้องดาํรงตนให้เป็นหลักและเป็นที�พึ�งของหมู่บ้านให้ได้  เบื, องต้นคือต้องเป็นผู้นาํด้าน
ศาสนาอย่างแท้จริงมีคุณภาพ  สงเคราะห์ญาติโยมด้านพิธีกรรม  (ศาสนพิธี)  เป็นส่วนหนึ�งหรือ
ส่วนสาํคัญในการลดความขัดแย้งในชุมชน  ห้ามพระสงฆ์โดยเฉพาะเจ้าอาวาสสร้างพฤติกรรม
ขัดแย้งต่อชุมชนโดยเดด็ขาด  ส่วนพระมหาปพน  กตสาโร  (2556:  การสัมภาษณ์)  คาดหวังว่า  
พระสงฆ์คงต้องแสดงบทบาทร่วมกับประชาชน  เป็นสื�อกลางในการพัฒนา  สร้างองค์ความรู้ที�ดี
ต่อการดาํเนินชีวิต  ร่วมเดินไปข้างหน้าพร้อมกบัการเปลี�ยนแปลงในสงัคม  หลักๆ  ยังคงเป็นการ
พัฒนาด้านจิตใจและบทบาทอื�นอนัเป็นหน้าที�หลักของพระสงฆ์  แต่ต้องทาํหน้าที�ให้เข้มข้นมากกว่าที�
ทาํอยู่ในปัจจุบัน  ใส่ความมุ่งมั�นเข้าไปในการกระทาํนั,นด้วย  รูปแบบและเทคนิคการพัฒนาต้อง
สมสมัยต่อสถานการณ์ปัญหา  ภายใต้การดาํเนินการทุกอย่างนั,นพระสงฆ์ยังต้องรักษาวัตรปฏบัิติ
ให้ถูกต้องดีงามน่าเลื�อมใสอยู่เสมอ  ในขณะที�พระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี (2556: การสัมภาษณ์)  
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คาดหวังในบทบาทพระสงฆ์เพียงสั,นๆ  ว่าความเป็นพระสงฆ์ต้องเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที�ดี
สมบูรณ์แบบให้ได้  โดยทาํศีล  สมาธิ  และปัญญาให้สูงกว่าประชาชนทั�วไป  พร้อมทั,งเป็น
แบบอย่างที�ถูกต้องทางจริยธรรมแก่ฆราวาสทุกระดับชั,น   
 
  4.2.3  บทบาทที�พระสงฆป์ฏิบติัจริง 
  พระราชประสทิธคุิณ  (สุนันท ์ สุภาจาโร)  (2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวถึงพระสงฆ์ที�
ได้แสดงบทบาทจริงต่อสังคมยุคปัจจุบันไว้ว่า  การเป็นผู้นาํศาสนา  ด้วยการแนะนาํหลักการที�
ถูกต้องของพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตามพิธีกรรม  (ศาสนพิธี)  พระสงฆ์ส่วนใหญ่ยังปฏบัิติ
หน้าที�ด้านพิธีกรรมเป็นหลัก  รวมทั,งการปฏิบัติเกี�ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ�น  
การสร้างสาธารณประโยชน์  เช่น  ศาลาประชาคม  สมทบทุนสร้างโรงเรียน  ตัดและขยายถนน
ภายในชุมชน  การบูรณปฏิสังขรณ์  เป็นการบาํรุงรักษาถาวรวัตถุของวัดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์  
เพียงพอแต่การพักอาศัยแก่ภิกษุสามเณร  และสามารถรองรับพุทธศาสนิกชนที�ต้องการบาํเพ็ญ
กุศลต่างๆ  การสาธารณสขุ  ให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การพยาบาล  และแนะนาํการปฏบัิติที�
ถูกต้องแก่ภิกษุอาพาธ  การศึกษาสงเคราะห์  พระสงฆ์ที�มีความสามารถในการสอนได้ทาํการ
แนะนาํปฏบัิติแก่ฆราวาส  ทั,งยังมอบทุนทรัพย์แก่เยาวชนผู้ซึ�งมีความประพฤติดีและเรียนดี  และ
ยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยการเป็นกรรมการการศึกษาในโรงเรียน  พร้อมทั,งมีพระสงฆ์เข้าไปสอน
ศีลธรรมตามโรงเรียนทุกระดับ  ได้แก่  ชั,นอนุบาล  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  นอกจากนั,นยัง
ได้จัดให้มีโครงการอบรมธรรมสญัจร  ตลอดจนการตกแต่งสถานที�ให้ถูกต้องเหมาะสมตามแต่ละ
ประเภทของพิธีกรรม  ส่วนพระครูอรรถสารเมธี (จาํนง อติเมโธ) (2556:  การสัมภาษณ์)  ได้
กล่าวถึงบทบาทที�พระสงฆ์ปฏบัิติไว้ดังนี,   การปกครอง  พระสงฆ์ดาํเนินการกาํกับดูแลกิจการใน
อาวาสเป็นสาํคัญ  การศาสนศึกษา  ดาํเนินการส่งเสริมให้พระสงฆ์ในอาวาสศึกษาหลักธรรมตาม
ระดับชั,นที�มหาเถรสมาคมกาํหนด  การสาธารณูปการ  อันเป็นหน้าที�ของพระสังฆาธิการระดับเจ้า
อาวาส  ซึ�งต้องดาํเนินการก่อสร้างศาสนสถานให้เพียงพอ  อาท ิ ศาลาการเปรียญ  กุฎิสงฆ์  วิหาร
บรรจุโบราณวัตถุ  อุโบสถ  และบูรณปฏิสังขรณ์สิ�งก่อสร้างที�ชาํรุด  เป็นต้น  ตัวอย่างผลงานที�
เด่นชัดของคณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันคือ  การดาํเนินการสร้างพุทธมณฑลอีสาน  ซึ�ง
เป็นแนวคิดของคณะสงฆ์ทั,งจังหวัดโดยความเหน็ชอบของรัฐบาล  การเผยแผ่  ดาํเนินการตาม
โครงการที�วัดหรือนโยบายของมหาวิทยาลัยสงฆ์แนะนํา  การพัฒนาด้านจิตใจ  ด้วยการอบรม
ศีลธรรมซึ�งกมี็หลายวิธกีาร  เช่น  โครงการธรรมสญัจร  โดยจัดขึ,นในช่วงเข้าพรรษาและถือว่าเป็น
การเผยแผ่เชิงรุก  การนี, ยังได้สอดแทรกภัยที�กาํลังคุกคามพระพุทธศาสนา  พร้อมทั,งเสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธ  การเป็นผู้ให้คาํแนะนาํ   ด้วยการไกล่เกลี�ยเมื�อฝ่ายผู้นาํเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างกนั  ในประเดน็ปัญหาหรือขาดทุนทรัพย์ระหว่างดาํเนินการ  การเจรจาขอซื, อที�ดิน  
ต่อรองขอความร่วมมือจากเจ้าของที�ดินถึงความจาํเป็นในการใช้พื,นที�ดิน  ไม่ว่าจะเป็นการนาํไปใช้
สร้างสถานีอนามัยชุมชน  โรงพยาบาล  โรงเรียน  ซึ�งราคาซื, อขายกจ็ะลดตํ�าลงไปอีก การศึกษา
สงเคราะห์  ด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั,นตามความเหมาะสม  
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สาํหรับพระครูปริยัติบุญญาภรณ์  (2556:  การสมัภาษณ์)  กล่าวถึงบทบาทที�พระสงฆ์ปฏบัิติจริง
ต่อสังคมไว้ดังนี,   การสาธารณูปการ  เป็นการก่อสร้างภายในวัดซึ�งสามารถบ่งชี, ความเจริญด้าน
สิ�งก่อสร้างของชุมชน  การนําพาปฏิบัติตามประเพณี  อันเนื�องมาจากวิถีชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ�น  ยังผูกพันเกี�ยวข้องกับความเชื�อตามประเพณีดั,งเดิม  ซึ�งพระสงฆ์เป็นผู้เกบ็รักษาและ
นาํพาปฏบัิติตามช่วงเวลานั,นๆ  การจัดโครงการธรรมสัญจร  เป็นการดาํเนินการเผยแผ่เชิงรุกที�
พระสงฆ์ต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  โดยการคัดเลือกพระสงฆ์ที�มีศักยภาพในการอบรมแนะนํา
อย่างทนัเหตุการณ์  และสามารถจูงใจพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจบทบาทใหม่ๆ  ของพระสงฆ์  การ
จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เป็นการใช้ช่วงปิดเทอมของเยาวชนชายเข้าหา
พระพุทธศาสนา  ซึ�งในโครงการได้จัดวิธีการอบรมอย่างเหมาะสมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  การจัด
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด  การรณรงค์ให้ชุมชนปลอดอบายมุข  การฝึกอบรมเยาวชน  การจัด
ปฏบัิติธรรมแก่ข้าราชการตามโครงการของรัฐ  เป็นการส่งเสริมคุณธรรมแก่ข้าราชการทุกระดับให้
เข้าใกล้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนายิ�งขึ, น  และจะเป็นตัวแบบที�ดีต่อเยาวชนรุ่นใหม่  ในส่วน
ของพระมหาปพน  กตสาโร  (2556:  การสมัภาษณ์)  ได้แสดงทศันะบทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบัน
ไว้ว่า  การพัฒนาด้านจิตใจ  การอบรมเยาวชน  การบรรยายธรรม  การสอนศีลธรรมในโรงเรียน  
การตัดถนน  และการเป็นสื�อกลางในการเจรจา  ขณะที�พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี  (2556:  
การสมัภาษณ์)  กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์สมัยปัจจุบันไว้ว่า  พระสงฆ์อยู่ในฐานะการนาํพาก่อสร้าง
ภายในวัดเป็นหลัก  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสนาสนะที�สาํคัญของพุทธศาสนา  รวมถึงสิ�งก่อสร้างอื�น
ที�สามารถเอื, อประโยชน์ต่อภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกทั�วไป  นอกจากนั,นยังต้องบาํรุงรักษา 
ศาสนสถานที�สาํคัญซึ�งเสื�อมสภาพให้พร้อมใช้งานได้เสมอ  การก่อสร้างดังกล่าวต้องคาํนึงถึงความ
คุ้มค่าและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื,นที�ได้อย่างแท้จริง  ขณะเดียวกัน
ยังส่งเสริมการศึกษาทั,งบรรพชิตและคฤหัสถ์  อันได้แก่พระสงฆ์ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
การศึกษาหลักธรรมแก่ภิกษุสามเณรในอาวาส  และยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าศึกษาหลักธรรม
พื, นฐานของพระพุทธศาสนาเช่นกัน  การสาธารณูปการ  อันได้แก่พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ริมถนน  
สร้างประปา  ร่วมก่อสร้างสถานที�เอนกประสงค์ในชุมชน  เช่น  ศาลาประชาคม  โรงเรียน  
สะพานข้ามคลองในหมู่บ้าน  และให้ความช่วยเหลือในยามที�ประชาชนประสบภัยพิบัติต่างๆ  เช่น  
อัคคีภัย  อุทกภัย  และวาตภัย  เป็นต้น  พร้อมทั,งได้เป็นผู้อนุรักษ์วัตถุโบราณท้องถิ�น  การเผย
แผ่  พระสงฆ์ได้ออกไปแสดงธรรมตามหน่วยงานต่างๆ  ซึ�งได้รับการนิมนต์  ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ทั,งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ  หน่วยงานเอกชน  ที�สาํคัญคือพระสงฆ์ระดับ
พระเถระได้รับการนิมนต์เข้าร่วมประชุมเพื�อจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ�น  การศึกษาสงเคราะห์  โดย
การที�พระสงฆ์ทุกระดับที�มีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะเหมาะสม  ได้รับการนิมนต์ให้เข้า
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  สาํหรับพิสุทธิ^  อนุตรอังกูร  (2556:  การสัมภาษณ์)  ได้ชี, ให้เหน็ถึง
บทบาทพระสงฆ์ซึ�งได้ปฏบัิติโดยทั�วไปดังนี,   พระสงฆ์เป็นต้นแบบแห่งความดีความถูกต้อง  เป็น
ตัวแบบและตัวอย่างของการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา  เป็นที�พึ� งทางใจสาํหรับ
ประชาชนในคราวที�ต้องประสบกับความผิดหวังในชีวิต  ขณะเดียวกันกใ็ห้คาํแนะนาํการแก้ไข
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ปัญหาชีวิตด้วยหลักธรรม  การเป็นผู้นาํด้านศาสนพิธกีรรมและประเพณี  ด้วยการพัฒนาคุณภาพ
จิตใจผ่านคาํสอน  นาํพาปฏิบัติธรรม  สืบทอดศาสนพิธีที�ถูกต้องซึ�งเป็นการบาํเพ็ญบุญตามคติ
ชาวพุทธ  และเชื�อมโยงให้ประชาชนเป็นอันหนึ�งอันเดียวกัน  ทั,งที�เป็นงานมงคลและงานอวมงคล
ต่างๆ  การเผยแผ่  ดําเนินการด้วยการสั�งสอนอบรมให้ประชาชนเป็นพลเมืองที�ดี  ภายใต้
หลักการที�ถูกต้องของศาสนาด้วยหลักธรรมต่างๆ  การจัดโครงการธรรมสัญจร  ซึ�งจัดรูปแบบ
และวิธีการอบรมให้เหมาะสมแก่กลุ่มเป้าหมาย  เช่น  ธรรมะสาํหรับครอบครัว  กิจกรรมต่อต้าน
ยาเสพติด  การศึกษาสงเคราะห์  พระสงฆ์บางกลุ่มได้เข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ส่วนการ
พัฒนามักเกิดขึ,นในวัดเป็นเบื, องต้น  ด้วยการก่อสร้างศาสนวัตถุให้มั�นคงสมบูรณ์เป็นที�ปรารถนา
ของฆราวาส  เมื�อต้องเข้าวัดเพื�อรับบริการบางอย่างจากวัดหรือพระสงฆ์  ที�สาํคัญพื, นที�ภายในวัด
และพระสงฆ์ยังคงความเป็นศูนย์กลางของประชาชนในชุมชน  ซึ�งใช้ในการพบปะ  สรรค์สร้าง
กจิกรรม  เวทเีสวนา  เพื�อส่งเสริมแลกเปลี�ยนความคิดเหน็ของประชาชน  ทั,งในส่วนของกิจกรรม
ในวันสาํคัญของพระพุทธศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันวิสาขบูชา  วันอัฏฐมี
บูชา  วันเข้าพรรษา  และวันออกพรรษา  เป็นต้น  วันสาํคัญของรัฐซึ�งกขึ็, นอยู่กับความต้องการ
ของผู้บริหารท้องถิ�นร้องขอ  พร้อมทั,งให้คาํแนะนําด้านความประพฤติที�ถูกต้องต่อข้าราชการ  
ในขณะที�ไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  (2556:  การสัมภาษณ์)  ได้กล่าวถึงบทบาทพระสงฆ์ผ่าน
ประสบการณ์ของผู้บริหารไว้ว่า  ด้านการอบรมสั�งสอน  พระสงฆ์ยังคงให้การอบรมศีลธรรมและ
คุณธรรมซึ�งเป็นการพัฒนาจิตใจ  แต่บทบาทลักษณะนี, มักปรากฏแก่ผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่  โดย
เกดิขึ,นในวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  วันสาํคัญของชาติ  วันซึ�งเกี�ยวข้องกบัวัฒนธรรมประเพณี  
วันสาํคัญพิเศษจากนโยบายของราชการ  นอกจากนั,นพระสงฆ์ชั,นผู้ใหญ่ยังได้รับนิมนต์ให้เข้าเป็น
กรรมการโรงเรียน  และมีพระสงฆ์เข้าไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียนเรื�อยมา  มีบทบาทการให้
คําแนะนํา  ซึ� งเป็นไปตามลักษณะของปัญหาที�ฆราวาสต้องการปรึกษา  โดยท่านจะหยิบยก
หลักธรรมที�ใช้มาอธิบายให้ฆราวาสเกิดความสบายใจ  ด้านสาธารณูปการ  เป็นผู้นาํในการริเริ�ม
สร้างสถานที�สําคัญทางศาสนา  เป็นผู้นําชุมชนในการดําเนินกิจกรรมซึ�งเป็นของศาสนา  ที�
น่าสนใจคือวัดที�มีศักยภาพยังให้การช่วยเหลือวัดใกล้เคียงที�ไม่มีกาํลังการพัฒนา  ด้านสาธารณ
สงเคราะห์  พระสงฆ์ได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื�อสร้างสาธารณประโยชน์ในชุมชน  เช่น  อนามัย  
โรงเรียน  เป็นต้น  สาํหรับถนอม  มีป้อง  (2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  พระสงฆ์ยังคงทาํ
หน้าที�เป็นผู้นาํการก่อสร้างภายในวัด  เช่น  ศาลาการเปรียญ  อุโบสถ  เสนาสนะที�พักสงฆ์  และ
การบาํรุงรักษาสิ�งก่อซึ�งเก่าชาํรุด  มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการพัฒนา  ซึ�งเป็นความพึง
ประสงค์ของศาสนาที� เ ชื� อมโยงวัฒนธรรมประเพณี  นอกจากนั, นยังมีกลุ่มพระสงฆ์จาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  จัดโครงการธรรมสัญจรเดินทาง
ออกบรรยายธรรมตามวัด  โรงเรียน  และหน่วยงาน  ด้วยการใช้เทคนิคอบรมสมัยใหม่  สร้าง
ความเพลิดเพลินต้องการเข้าร่วมรับฟังจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก  การนี, ได้สอดแทรก
หลักธรรมในการดาํเนินชีวิตของฆราวาสตามหลักศาสนา  ส่วนด้านสาธารณสงเคราะห์  ขึ,นอยู่กับ
ลักษณะงานว่าเกี�ยวข้องกับพระสงฆ์หรือไม่  ตัวอย่างคราวก่อสร้างหอประชุมอาํเภอ  เกิดความ
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ขัดแย้งจึงเข้าหาพระสงฆ์ให้เป็นผู้ไกล่เกลี�ยประนีประนอม  พร้อมทั,งยังได้เสริมแรงด้วยการรับ
บริจาคในการก่อสร้าง  เช่นเดียวกับบัวลอย  สุดใจ  (2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งได้สัมผัสกับ
บทบาทพระสงฆ์ดังนี,   ในอดีตพระสงฆ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ�นโดยลาํดับ  ตามแต่ลักษณะ
ของกิจกรรมการพัฒนาของฝ่ายบ้านเมือง  แต่อย่างไรกต็ามพระสงฆ์ยังเป็นผู้นาํทางจิตวิญญาณ
โดยสถานภาพ  เป็นต้นแบบแห่งความดีงามถูกต้อง  คอยอบรมสั�งสอนประชาชนด้วยหลักทาง
ศาสนาและนาํพาปฏบัิติธรรมตามโอกาส  รวมทั,งนาํพาปฏบัิติตามวัฒนธรรมประเพณีซึ�งเกี�ยวข้อง
กับศาสนาหรือพิธีกรรม  ลักษณะเช่นนี,ประชาชนยังคงผูกพันกับศาสนา  วัด  และพระสงฆ์อย่าง
ต่อเนื�อง  ทั,งนี, บทบาทที�พระสงฆ์กระทาํเป็นปกติและต้องรับผิดชอบ  คือ  การก่อสร้างและ
บาํรุงรักษาถาวรวัตถุภายในวัด  ส่วนบทบาทที�โดดเด่นอีกประการคือ  การที�พระสงฆ์เข้าไปสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนทั,งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษารวมทั,งหน่วยงานอื�นๆ  ด้วยการ
ผสมผสานหลักธรรมให้สอดคล้องกับศาสตร์ปัจจุบัน  จัดโครงการอบรมเยาวชน  จัดกิจกรรม
เกี�ยวข้องกับวันสาํคัญทางศาสนาและถ่ายทอดหลักการที�ถูกต้อง  ส่วนชายชาญ  ศิริคูณทอง  
(2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวถึงบทบาทที�พระสงฆ์ปฏบัิติจริงเพียงสั,นๆ  ว่า  พระสงฆ์เพียงทาํ
หน้าที�ในการเทศนาอบรมประชาชน  ซึ�งส่วนใหญ่กเ็กิดขึ,นที�วัดเป็นสาํคัญหรืออาจปรากฏตาม
ครัวเรือนที�จัดงานเกี�ยวกบัศาสนา  ในขณะที�ศักดา  วังสงค์  (2556:  การสัมภาษณ์)  ได้กล่าวถึง
บทบาทพระสงฆ์ดังนี,   เป็นศูนย์รวมศรัทธาในการดาํเนินกิจกรรม  การปฏบัิติตนเป็นแบบอย่างที�
ดี  เป็นที�พึ�งทางใจ  แนะนาํสั�งสอน  เป็นที�ปรึกษาและหาทางออกแก่พุทธศาสนิกชนในการดาํเนิน
ชีวิต  และยังเป็นศูนย์กลางความสามัคคีในชุมชน  และเป็นผู้ตอบสนองด้านพิธีกรรม  บทบาทที�
ปรากฏแก่สังคมอย่างโดดเด่นคือ  พระสงฆ์ได้เข้าไปสอนศีลธรรมตามโรงเรียน  ซึ�งเป็นการ
ปลูกฝังค่านิยมที�ดีงามถูกต้องแก่เยาวชน  แต่หากพระสงฆ์ละทิ,งบทบาทในส่วนนี, ชุมชนกจ็ะตกอยู่
ในสถานการณ์ลําบาก  เนื�องจากไม่มีผู้รับหน้าที�ขัดเกลาเยาวชนที�อยู่ในฐานะสมควร  สาํหรับ
บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556:  การสัมภาษณ์)  ได้แสดงทัศนะถึงบทบาทที�พระสงฆ์
ดาํเนินการได้ดังนี,  การพัฒนาเชิงปัญญา  ด้วยการสอนเพิ�มพูนความรู้ที�แท้จริงตามหลักพุทธ
ศาสนา  เพื�อให้รับรู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของการดาํเนินชีวิตที�สมบูรณ์  การปกครองคณะสงฆ์  
แต่สามารถนาํหลักธรรมนั,นมาประยุกต์ใช้ปกครองประชาชนในชุมชน  การศาสนศึกษา  ส่งเสริม
การเรียนการสอนทั,งแผนกธรรมและบาลี  และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ซึ�ง
ระบบการศึกษาเหล่านี, เปิดโอกาสให้บุคคลเข้าศึกษาได้ตามแต่สถานภาพที�กาํหนดให้  การศึกษา
สงเคราะห์  ซึ�งได้ทาํเนินการด้วยการเข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียน  มอบทุนการศึกษา  เปิดศูนย์
พัฒนาเดก็ก่อนเกณฑ์  เปิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  การเผยแผ่  ซึ�งกเ็ป็นหน้าที�ที�
พระสงฆ์ต้องกระทาํโดยฐานะด้วยการประกาศพระศาสนาให้ขยายกว้างออกไป  ผ่านกลวิธีต่างๆ  
จากพุทธบัญญัติ  และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  ที�ซึ�งวางแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาออก
สู่สาธารณชน  การสาธารณสงเคราะห์  กระทาํด้วยการร่วมก่อสร้างศาลาประชาคม  ร่วมสร้าง
หอประชุมโรงเรียน  ร่วมสร้างตัดต่อและขยายถนนชุมชน  และร่วมสร้างโรงพยาบาล  การ
สาธารณปูการ  คือการสร้างโบสถ์  ศาลา  กุฎิ  วิหาร  สนามกีฬาเยาวชนภายในวัด  เป็นต้น  และ
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ในปัจจุบันคณะสงฆ์ภายในจังหวัดขอนแก่นนําโดยพระเทพกิตติรังษี  (อดีตเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น)  ได้ริเริ�มการก่อสร้างพุทธมณฑลขึ, นซึ�งสืบเนื�องมาจากมติของมหาเถรสมาคมและ
รัฐบาล  ซึ� งต้องการสร้างพุทธมณฑลขึ, นทุกจังหวัดเพื� อเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธในพื, นที�  
พระสงฆ์ยังอยู่ในฐานะเป็นที�ปรึกษาริเริ�มการพัฒนา  ซึ�งประชาชนยังไม่มีความเข้าใจและไม่เหน็
ช่องทางการพัฒนา  ส่วนบทบาทอื�นแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะ  คือ  1)  การริเริ�มโครงการหรือ
กจิกรรมการพัฒนา  แล้วดาํเนินการถ่ายทอดแผนการนั,นไปสู่หน่วยงานราชการ  หากฝ่ายราชการ
ตอบรับและประสงค์ให้พระสงฆ์เข้าร่วม  คณะสงฆ์กยิ็นดีดาํเนินการตามแผนพัฒนานั,น  และ2)  
การเพิ�มเติมการพัฒนาที�กาํลังดาํเนินการ  เช่น  การต่อยอดกลุ่มอาชีพซึ�งมีระบบการบริหาร
จัดการขาดประสทิธภิาพ  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ�นที�โดดเด่นพิเศษให้เกิดความน่าสนใจ  
ที�สาํคัญบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์สามารถแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  คือ  1)  พระสงฆ์ซึ�ง
ดาํรงตาํแหน่งเจ้าคณะผู้ปกครอง  และ2)  พระสงฆ์ระดับปกติซึ�งไม่มีตาํแหน่งปกครอง  ทั,งนี,
ลักษณะของพระสงฆ์นักพัฒนาแบ่งเป็น  2  แนวทาง  คือ  1)  พระสงฆ์ซึ�งอยู่ในพื, นที�  และ2)  
พระสงฆ์กลุ่มนักพัฒนาซึ�งสญัจรไปตามพื,นที�ต่างๆ  สาํหรับข้อมูลที�ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยทั,ง  
2  กลุ่มนั,นมีรายละเอียดดังนี,   กลุ่มที�  1  กล่าวถึงบทบาทที�พระสงฆ์ปฏบัิติจริงไว้ว่า  หน้าที�หลัก
พระสงฆ์ยังคงเป็นผู้นาํการพัฒนาภายในวัด  ด้านการพัฒนาจิตใจด้วยการกล่าวสอนอบรมแนะนาํ
ประชาชนตามหลักทางศาสนาเนื�องในโอกาสต่างๆ  การก่อสร้าง  การบูรณปฏิสังขรณ์  การ
ประชาสมัพันธ ์ ให้คาํแนะนาํที�ถูกต้องด้านศาสนพิธ ี เช่น  งานบวช  งานขึ,นบ้านใหม่  การทาํบุญ
อุทิศ  เป็นต้น  และคอยให้กาํลังใจที�ดีแก่พุทธศาสนิกชนในยามประสบปัญหา  ส่วนการพัฒนา
นอกวัดได้แก่  การร่วมสร้างศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนเกณฑ ์ การหาทุนบูรณสถานีอนามัย  หาทุนสร้าง
และต่อเติมอาคารเรียน  รวมถึงการเป็นกรรมการโรงเรียน  พระสงฆ์บางรูปยังเป็นพระสอน
ศีลธรรมตามสถานศึกษาอีกด้วย  ส่วนกลุ่มที�  2  ได้กล่าวถึงบทบาทการพัฒนาซึ�งพระสงฆ์ได้
ดาํเนินการจริงต่อสาธารณชนไว้ว่า  พระสงฆ์ลุ่มแม่นํ,าชีมีบทบาทการพัฒนาอย่างมากต่อชุมชน  
กล่าวคือทาํหน้าที�พัฒนาจิตใจพุทธศาสนิกชนตามหลักการของพระพุทธศาสนา  การพัฒนาด้าน
วัตถุทั,งด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์  ซึ�งดาํเนินการด้วยการริเริ�มการพัฒนา  ร่วม
วางแผน  เป็นที�ปรึกษา  ส่วนมากเป็นการร่วมก่อสร้างสาธารณประโยชน์ภายในชุมชน  เช่น  การ
ก่อสร้าง  การบาํรุงรักษา  โดยเฉพาะอย่างยิ�งในยามที�เกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง  
นํ,าท่วม  เป็นผู้นาํทางพิธีกรรมด้วยการตกแต่งสถานที�ให้ถูกต้อง  ซึ�งส่วนใหญ่เกี�ยวข้องกับหลัก
จารีต  12  อย่าง  และครองธรรม  14  ประการ  (ฮีต  12  ครอง  14)  เช่น  งานแต่ง  งานขึ,น
บ้านใหม่  งานบุญทุกประเภท  งานด้านวัฒนธรรมประเพณี  งานในวันสาํคัญทางศาสนา  และ
งานอื�นๆ  ซึ�งต้องการให้พระสงฆ์เข้าร่วม  ในขณะที�การศึกษาสงเคราะห์พระสงฆ์ให้ความร่วมมือ
ด้วยการเข้าสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ทั,งระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
นอกจากนั,นกลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม  อ.ส.ม.  ยังขอคาํแนะนาํจากพระสงฆ์ในส่วนที�ขาดเหลือ  พร้อม
ทั,งหาแหล่งวัตถุดิบที�สาํคัญต่อการทาํงานของแต่ละกลุ่ม   
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 4.2.4  บทบาทพระสงฆว์ดัเทพปูรณาราม 

เนื�องจากบทบาทพระสงฆ์ซึ� งดําเนินการโดยทั�วไปในปัจจุบันนั,น  เป็นสิ�งที�พระสงฆ์
ดาํเนินการภายใต้ข้อปฏิบัติที�พระสงฆ์พึงดาํเนินการได้  ซึ�งบางหน้าที�เป็นไปตามความต้องการ
ของชุมชนซึ�งต้องการให้พระสงฆ์เข้าร่วม  เช่นเดียวกับวัดเทพปูรณารามแห่งนี, ซึ�งมีบทบาทการ
พัฒนาภายในชุมชน  ซึ�งทั,งเกี�ยวข้องกับการพัฒนาวัดโดยตรงและการพัฒนาภายนอก  แต่ส่วน
ใหญ่เป็นการมุ่งพัฒนาทางพฤติกรรม  ไม่ใช่พัฒนาวัตถุ  (เช่น ส่งเสริมอาชีพ)  ดั�งที�ชุมชนอื�น
หรือพระสงฆ์ในพื,นที�ต่างๆ  ดาํเนินการ  ทั,งนี, เพราะสภาพสังคมในชุมชนแห่งนี, เปลี�ยนแปลงไปจึง
ส่งผลต่อความคาดหวัง  บทบาทจึงเปลี�ยนแปลงไปจากในอดีต  แต่กลับมุ่งหวังให้พระสงฆ์หันมา
พัฒนาทางจิตหรือที�เรียกว่า  “จิตนิยม”  โดยแบ่งออกเป็น  2  ลักษณะดังนี,  
  1)  บทบาทของพระราชประสทิธคุิณ  (สนัุนท ์ สภุาจาโร) 
  ผลการศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�นในวัดเทพปูรณาราม  
พบว่าพระราชประสิทธิคุณมีบทบาทการพัฒนาที� ส่งผลต่อจิตใจเป็นอย่างมาก  ทั,งนี, ท่าน
ดาํเนินการพัฒนาคุณภาพทางใจหรือกระบวนการขัดเกลาทางสังคมผ่านวรรณกรรม  ซึ�งเป็น
วรรณกรรมที�ท่านประพันธ์ขึ, นเอง  โดยใช้ภาษาถิ�นเป็นแนวทางในการแต่งบทประพันธ์ต่างๆ    
ด้วยการที�ทา่นดาํเนินการอย่างนี, วรรณกรรมของทา่นจึงส่งผลต่อการพัฒนาด้านจิตใจดังนี,  

(1) เสริมสร้างสังคม  เนื� องเพราะวรรณกรรมถูกประพันธ์ ขึ, นจาก
ประสบการณ์ของผู้ประพันธ์  จึงได้นาํเหตุการณ์ทางสังคมมานาํเสนอเป็นลาํดับตามช่วงเวลาได้
อย่างน่าสนใจ  ส่งผลให้ผู้ศึกษามองเห็นความเปลี�ยนแปลงค่านิยม  โดยเฉพาะพฤติกรรมที�
แสดงออกทางวาจาต้องไม่ข่มเหงและสร้างความแตกแยกทางสังคม  เพราะการดาํเนินชีวิตของแต่
บุคคลย่อมเกี�ยวเนื�องระหว่างกัน  การพูดเป็นการสื�อสารให้ตนบรรลุผลตามที�ปรารถนาไว้  ทั,งนี,
สิ�งที�ตนปรารถนาคนอื�นกป็รารถนา  การสื�อสารจึงต้องคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื�นด้วย  การ
สื�อสารที�ดีย่อมสานสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กรให้เหนี�ยวแน่น  ในทาง
ตรงกนัข้ามการสื�อสารที�ไร้ความเป็นจริง  ย่อมสร้างความแตกแยกมาสู่สังคมโดยรวม  (พระพุทธิ
สารมุนี  (สุนันท์  สุภาจาโร),  2549  อ้างถึงใน  พระศุภกร  สิทธฺิญาโณ  (สิมมา),  2555:  
103, 106-107)      
       (2)  อนุรักษ์และส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ�น  ท่านได้แต่งบท
สรภัญญะให้เยาวชนได้ขับร้อง  พร้อมทั,งได้นาํไปแข่งขันในเทศกาลต่างๆ  เช่น  เทศกาลงานไหม
ในจังหวัดขอนแก่น  (พระครูสุเทพสารคุณ  (สุนันท ์ สุภาจาโร),  2542  อ้างถึงใน  พระศุภกร  
สทิธฺญิาโณ  (สมิมา),  2555:  108)      

(3)  ส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจ  การที�บุคคลจะแสดงออกซึ�งพฤติกรรม
ใดๆ  ต่อศาสนสถาน  ไม่ว่าจะเป็นการลบลู่  ไม่ให้ความเคารพในสถานที�  ล้วนเป็นการแสดง
ความลดน้อยถอยลงของจิตใต้สาํนึก  ท่านจึงชี, แนะผ่านบทร้อยกรองให้ประชาชนแสดงความ
เคารพต่อบุคคลและสถานที�ที�ควรเคารพ  (พระครูสุเทพสารคุณ  (สุนันท์  สุภาจาโร),  2542  
อ้างถึงใน  พระศุภกร  สทิธฺญิาโณ  (สมิมา),  2555:  109)          
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(4) เผยแผ่หลักธรรม  ท่านแสดงธรรมด้วยความเคารพ  แม้แต่พระพุทธเจ้า
ยังให้ความเคารพในพระธรรม  โดยชี, ให้ประชาชนเหน็ว่าพระธรรมของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ�งที�
จะดูถูกเหยียดหยาม  แต่ควรให้ความเคารพขณะรับฟังและนําไปปฏิบัติด้วยหวังในผลลัพธ์นั,น  
(พระพุทธิสารมุนี  (สุนันท์  สุภาจาโร),  2549  อ้างถึงใน  พระศุภกร  สิทธฺิญาโณ  (สิมมา),  
2555:  111)            

(5)  สะท้อนและส่งเสริมการดาํรงชีวิตของคนในท้องถิ�น  ในบทประพันธ์
ร้องกรองนั,นได้กล่าวถึงเมืองขอนแก่นว่า  มีพระธาตุขามแก่นเป็นสัญลักษณ์  เจริญก้าวหน้าตาม
ยุคสมัย  แต่ไม่หลงลืมศิลปะท้องถิ�นโดยเฉพาะดนตรีพื, นบ้าน  สินค้าหัตถกรรมผ้าไหมคุณภาพ  
สถานที�ทอ่งเที�ยวมากมาย  ทั,งเชิงประวัติศาสตร์และเชิงศาสนา  (พระพุทธิสารมุนี  (สุนันท ์ สุภา
จาโร),  2548  อ้างถึงใน  พระศุภกร  สทิธฺญิาโณ  (สมิมา),  2555:  116-118) 

จากผลงานดังกล่าวนั,นพระศุภกร  สิทธฺิญาโณ  (สิมมา)  (2555:  125)  จึง
กล่าวในบทสรุปของการศึกษาว่า  พระราชประสิทธิคุณเป็นพระสงฆ์รูปหนึ� งที� มีความรู้
ความสามารถอย่างเชี�ยวชาญในด้านภาษาถิ�นอสีาน  โดยท่านได้มุ่งมั�นผลิตผลงานด้านวรรณกรรม
ออกเพื�อเผยแผ่หลักธรรมสู่ประชาชน  ทั,งนี, วรรณกรรมที�ทา่นประพันธขึ์,นมี  2  ประเภท  คือ  1)  
วรรณกรรมร้อยแก้ว  และ2)  วรรณกรรมร้อยกรอง  ซึ�งกระบวนการประพันธ์ทั,งหมดนั,นเกิดจาก
องค์ความรู้  ภูมิปัญญาที�สั�งสม  การเรียนรู้  และประสบการณ์ต่างๆ  แล้ว  วรรณกรรมที�ท่าน
ประพันธ์ขึ, นจัดเป็น  5  ประเภท  คือ  1)  ด้านประวัติศาสตร์  2) ด้านคําสอน  เช่น  ความ
กตัญfู ความขยันหมั�นเพียร  เป็นต้น  3)  ด้านนิทาน  4) ด้านพระพุทธศาสนา  และ5) 
เบด็เตลด็ เช่น ปริศนาธรรม เป็นต้น                     

2)  บทบาทของพระสงฆ์ภายในวัดเทพปูรณาราม 
(1)  บทบาทด้านผู้นาํศาสนาหรือจิตวิญญาณ  กระทาํโดยการแนะนาํสั�งสอน

ยกระดับคุณภาพจิตใจประชาชน  ซึ�งมีผลต่อการขัดเกลาทัศนคติที�ดีต่อพลเมืองด้วยหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา  พร้อมทั,งนาํพาปฏบัิติตามหลักศาสนพิธทีี�ถูกต้อง  เช่น  ความเหมาะสมของ
แต่ละพิธกีรรมซึ�งเกี�ยวข้องกบัศาสนา 

(2)  บทบาทด้านการปกครอง  ภายใต้การกาํกับดูแลกิจการต่างๆ  โดยพระ
ราชประสทิธคุิณเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน  ทา่นใช้หลักปกครองตามหลักเสียงส่วนใหญ่ต่อการกาํหนด
บทบาทหน้าที�การทํางานของพระสงฆ์ภายในวัด  ซึ� งโดยหลักแล้วคัดเลือกกันตามความรู้
ความสามารถต่องานที�รับผิดชอบ  แต่อย่างไรกต็ามท่านกมี็ความเดด็ต่อการตัดสินปัญหาอย่าง
ละเอยีดรอบคอบ  หากเมื�อเกดิความขัดแย้งในชุมชนพระสงฆ์จะเป็นสื�อกลางเข้าประนีประนอม 

(3)  บทบาทด้านการเผยแผ่  โดยการจัดกิจกรรมในวันสาํคัญทางศาสนา  
วัฒนธรรม  และประเพณีเป็นประจาํทุกปี  จัดกจิกรรมอบรมเยาวชน   

(4)  บทบาทด้านการศาสนศึกษา  ภิกษุ-สามเณรในอาวาสแห่งนี, ใส่ใจต่อ
การศึกษาพระธรรมวินัยโดยลาํดับ  ทั,งการศึกษาแผนกธรรม  แผนกบาลี  พระปริยัติศึกษา  และ
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การศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์  ซึ�งกมี็พระสงฆ์จากภูมิลําเนาต่างๆ  มาจําพรรษา  เมื�อสาํเร็จ
การศึกษาจึงกลับสู่ภมิูลาํเนาหรือบางรูปสกึออกไปดาํเนินชีวิตอย่างคฤหัสถ์ 

(5)  บทบาทด้านการสาธารณูปการ   หลวงพ่อเป็นผู้นําในการริเริ�มการ
ก่อสร้างศาสนสถานที�สาํคัญต่อคณะสงฆ์ภายในอาวาส  เช่น  โบสถ์  ศาลาการเปรียญ  กุฎิสงฆ์  
ศาลาบําเพ็ญกุศล  เมรุ  เป็นต้น  ทั,งนี, รวมถึงการบํารุงรักษาสิ�งก่อสร้างซึ� งเก่าทรุดโทรม  
นอกจากนั,นท่านยังได้ร่วมก่อสร้างสถานที�สาํคัญทางราชการในชุมชน  เช่น  อาคารเรียนโรงเรียน
บ้านหนองบัวดีหมี  สถานีอนามัยบ้านหนองบัวดีมี  ศาลาประชาคม  ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ ์ 
เป็นต้น       

(6)  บทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์  ได้แก่การที�มีพระสงฆ์ภายในวัดเข้า
ไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ได้แก่  ศูนย์อบรมเดก็ก่อนเกณฑ์  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระเนาว์  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  นอกจากนั,นยังได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษา  และพระราชประสทิธคุิณยังได้รับนิมนต์ให้เป็นกรรมการโรงเรียน 

(7)  บทบาทด้านการสาธารณสงเคราะห์  วัดเทพฯ  โดยมีพระราชประสิทธิ
คุณเป็นผู้บริหาร  ท่านได้ส่งเสริมให้เกิดการก่อสร้างหน่วยงานซึ�งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  เช่น  
การสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเดก็ก่อนเกณฑ ์ สมทบทุนสร้างสถานีอนามัยชุมชน  สมทบทุนสร้าง
ศาลากลางหมู่บ้าน 

(8)  บทบาทด้านการประชาสัมพันธ์  สืบเนื�องจากวัดแห่งนี, เป็นศูนย์กลาง
การกระจายข่าวสารออกสู่ชุมชน  ทั,งข่าวสารจากหน่วยงานของราชการในท้องถิ�น  และข่าวสารจาก
สมาชิกกลุ่มต่างๆ  ในชุมชน  ที�ซึ�งประสงค์กระจายข้อมูลออกสู่กลุ่มเป้าหมายนั,น     
 อย่างไรกต็ามบทบาทดังกล่าวข้างต้นนั,นมิได้ปรากฏแก่พระสงฆ์ทุกรูป  หากแต่ขึ,นอยู่กับ
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทาํงานของแต่ละรูปเช่นกัน  ซึ�งต้องมาคู่กับความ
เสียสละปรารถนาช่วยเหลือสังคม  ภายใต้สภาพแวดล้อมของชุมชนที�เอื, ออาํนวยและเปิดรับ
บทบาทพระสงฆ์  แต่การก่อสร้างทั,งภายในและนอกวัดพระราชประสิทธิคุณดูจะเป็นผู้ที�มีบทบาท
หลักโดยชัดเจน     
 

4.2.5  บทบาทพระสงฆจ์ากการสงัเกตการณแ์บบมีส่วนร่วม 

จากที�ได้ลงพื, นที�เกบ็ข้อมูลและดาํเนินการสังเกตการณ์พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลในพื, นที�  
ซึ�งเกี�ยวข้องกบัการส่งเสริมหรืออาํนวยให้เกิดการพัฒนา  โดยสามารถจาํแนกออกเป็นกลุ่มสาํคัญ
ได้ดังนี,  
  1)  พฤติกรรมของพระสงฆ์ 

(1)  บทบาทพระสงฆ์ระดับผู้ปกครอง  กล่าวคือพระราชประสิทธิคุณ  
(สนัุนท ์ สภุาจาโร)  เป็นพระสงฆ์ต่างพื, นถิ�นซึ�งมาจาํพรรษา  ณ  บ้านหนองบัวดีหมีแห่งมาตั,งแต่  
พ.ศ.2511  ท่านได้ริเริ�มการพัฒนามาโดยตลอด  เริ�มตั,งแต่การสร้างศาลาการเปรียญ  สร้าง
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อุโบสถ  หอกลอง  หอระฆัง  กุฎิเจ้าอาวาส  กุฎิสงฆ์  เมรุ  และสิ�งก่อสร้างอื�นๆ  ที�มีความจาํเป็น
ภายในวัด  เป็นผู้แนะนาํสั�งสอนประชาชนในชุมชนและนอกพื,นที�  และด้วยตาํแหน่งทางคณะสงฆ์
ที�ท่านดาํรงอยู่  ท่านยิ�งมีบทบาทอย่างมากต่อความเป็นไปของคณะสงฆ์ในพื, นที�  โดยได้รับการ
นิมนต์ให้เข้าเป็นกรรมการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  ที�สาํคัญท่านเป็น
ปราชญ์ด้านวรรณกรรมท้องถิ�นอีสาน  ที�มีความสามารถในการประพันธ์ทั,งบทร้อยแก้วและบท
ร้อยกรอง  ผู้ซึ�งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ใช้ภาษาไทยถิ�นดีเด่น  เนื�องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ  ประจาํปีพุทธศักราช  2554  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม ดังนั,น
เมื�อท้องถิ�นหรือหน่วยงานของรัฐต้องการรณรงค์กจิกรรมหรือโครงการ  หลวงพ่อได้ใช้องค์ความรู้
ทางภาษา  สร้างสโลแกนให้เกดิความโดดเด่นต่อกจิกรรมหรือโครงการนั,นๆ  เช่น  กลอนต่อต้าน
ยาเสพติด  กลอนส่งเสริมการศึกษา  บทผญา  จึงกล่าวได้ว่าท่านได้ช่วยเหลือในด้านความคิด  
ส่วนด้านการก่อสร้างทา่นเป็นผู้ร่วมหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างในสถานที�สาํคัญๆ  หลายแห่ง  ไม่
ว่าจะเป็นสถานีอนามัยชุมชน  อาคารเรียน  ศาลาประชาคม   

(2)  บทบาทพระสงฆ์ระดับกลาง  อันได้แก่พระสงฆ์ซึ�งได้รับตาํแหน่งทาง
คณะสงฆ์  แต่เป็นเพียงเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  คอยสนองงานในส่วนที�ท่าน
มอบหมาย  ตลอดจนทาํหน้าที�ด้านการเป็นอาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น  นอกจากนั,นยังมีพระสงฆ์ที�เป็นอาจารย์สอนแผนกธรรมและแผนก
บาลี  ซึ�งคอยสอนหลักสูตรทางพระพุทธศาสนาให้แก่ภิกษุสามเณรภายในวัด  ที�สาํคัญพระสงฆ์
กลุ่มนี, เป็นผู้ซึ�งมีบทบาทเด่นในการช่วยเหลือเจ้าอาวาสด้วยการอบรมแนะนาํพุทธศาสนิกชนตาม
ระดับความรู้ความสามารถ  และคอยจัดกิจกรรมสาํคัญทางศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี  และวัน
สาํคัญทางราชการ  พร้อมทั,งมีบทบาทเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ซึ�งทาํหน้าที�กระจายกัน
ออกไปตามพื, นที�และโรงเรียนต่างๆ  เช่น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ  เป็นต้น  โดยบทบาทเหล่านี,พระสงฆ์ได้
ปฏบัิติสืบต่อกันเรื�อยมาจากรุ่นสู่รุ่น  ทั,งยังได้รับการยอมรับจากชุมชนว่าเป็นบทบาทที�พระสงฆ์มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ�น  ในส่วนของการเสริมสร้างปัญญาหรือหลักศีลธรรมและจริยธรรม
ตามหลักศาสนา 

(3)  บทบาทพระสงฆ์ลูกวัด  อันได้แก่พระสงฆ์ซึ�งพักอาศัยในอาวาสแห่งนี,   
โดยมิได้มีตาํแหน่งปกครอง  หรือมิได้มีบทบาทพิเศษต่อชุมชนหรือหน่วยงาน  แต่ส่วนใหญ่มี
บทบาทในด้านสังฆกรรมและศาสนพิธีกรรม  ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งที�คอยเติมเตม็ให้ครบองค์ต่อการ
ประกอบพิธีกรรมทั,งในด้านของพิธีสงฆ์  ซึ�งต้องมีภิกษุเพียงพอต่อการประกอบพิธีนั,นๆ  เช่น  
พิธีสังฆกรรมเกี�ยวกับการบวช  ซึ�งต้องใช้พระสงฆ์อย่างน้อย  5-10  รูป  พิธีมงคลซึ�งนิยมใช้
พระสงฆ์  5-7-9  รูป  หรือพิธอีวมงคลซึ�งนิยมใช้พระสงฆ์  4-6-8-10  รูป 

  2)  พฤติกรรมผู้นาํท้องถิ�น 

  เนื�องจากบริเวณพื, นที�แห่งนี, เป็นเขตที�ตั,งและความรับผิดชอบของเทศบาล  มี
นายกเทศมนตรีเข้าบริหารงานผลัดเปลี�ยนกันตามช่วงจังหวะ  ผู้บริหารแต่ละท่านนั,นกมี็บุคลิก
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และพื, นฐานทางความคิดแตกต่างกัน  แต่ในเบื, องต้นผู้บริหารทุกท่านให้ความสาํคัญกับพระสงฆ์
ในด้านที�เกี�ยวข้องกับศาสนาโดยตรง  หรือในสมัยเปิดประชุมสภากมั็กนิมนต์พระสงฆ์เข้าเป็นที�
ปรึกษาและให้โอวาท  เพื�อให้เกิดความเป็นมงคลแก่การเริ�มปฏิบัติงาน  ทั,งนี, ความเกี�ยวข้องด้วย
ผู้นาํท้องถิ�นกยั็งคงเป็นเพียงด้านวัฒนธรรมเชิงศาสนา  ประเพณีท้องถิ�น  ซึ�งเป็นความรับผิดชอบ
ส่วนหนึ�งของผู้นาํที�ต้องให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมค่านิยมที�ดีในท้องถิ�น   
  3)  พฤติกรรมผู้นาํชุมชน   
   ผู้นาํชุมชนในความหมายดังกล่าวนี, ได้แก่ประชาชนในชุมชนที�ดาํรงตาํแหน่งใน
ส่วนต่างๆ  เช่น  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  ไวยาวัจกร  เป็นต้น  ที�ส่งผล
ต่อความสมัพันธก์บัวัดและพระสงฆ์  ส่วนใหญ่ยังให้ความสาํคัญต่อวัด  โดยความร่วมมือที�เกิดขึ,น
มักเกิดควบคู่กับวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีปฏบัิติในท้องถิ�น  ซึ�ง
เป็นการกระทาํที�บางโอกาสผู้นาํโดยตาํแหน่งต้องให้ความร่วมมือ  เช่น  วันเข้าพรรษา  ผู้นาํของ
หน่วยงานต่างๆ  ได้นําพาสมาชิกขององค์กรร่วมถวายเทียนพรรษา  ครั,นเมื�อถึงคราววันออก
พรรษา  ได้นาํพาสมาชิกร่วมทาํบุญตักบาตรตามคติทางพระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา  ได้นาํพา
เหล่าสมาชิกเข้าร่วมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน  เป็นต้น  นอกจากนั,นด้านสาธารณูปการในวัด  
ผู้นาํชุมชนเหล่านี, ล้วนให้ความร่วมมือทั,งด้านทุนทรัพย์  สรรหาอุปกรณ์  และการว่าจ้าง       
  4)  พฤติกรรมประชาชน 

  ประชาชนในชุมชนเป็นหน่วยขับเคลื�อนระดับปัจเจกบุคคล  ที�เกี�ยวพันธ์กับวัด
และพระสงฆ์แตกต่างกนัไปในแต่ละระดับ  ซึ�งสามารถจาํแนกออกเป็น  3  ระดับ  คือ  (1)  เดก็
และเยาวชน  กลุ่มนี, ให้ความสนใจในพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาในระดับน้อย  แต่ไม่ถึงกับ
ปฏิเสธความมีอยู่และคุณค่าของพระสงฆ์  ยังให้ความเคารพยาํแกรง  แต่ไม่รับรู้ถึงพฤติกรรมที�
พระสงฆ์แสดงออกต่อชุมชน  เข้าวัดหรือมีส่วนร่วมเป็นบางครั, ง  เช่น  ในงานบุญประเพณี
ประจาํปี  (2)  ประชาชนวัยทาํงาน  พุทธศาสนิกชนกลุ่มนี, อยู่ในช่วงทาํงานและมีงานประจาํใน
ระบบราชการ  มีความเชื�อศรัทธาในพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์  แสดงออกด้วยการมีส่วนร่วม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมตามเทศกาลที�หลายฝ่ายร่วมกันจัดขึ, น  ในส่วนนี, ประกอบด้วย  
ข้าราชการครู  พนักงานและลูกจ้างของรัฐและเทศบาล  นอกจากนั,นยังมีประชาชนในช่วงวัย
เดียวกันนี,   ซึ�งประกอบอาชีพส่วนตัวในหมู่บ้านแสดงออกด้วยความสัมพันธ์เชิงศาสนา  ด้วยการ
บําเพ็ญบุญและบําเพ็ญกุศลตามงานศาสนพิธีกรรมต่างๆ  แต่ประชาชนส่วนใหญ่ทั,งในระบบ
ราชการและพ่อบ้านแม่บ้านรับรู้ในบทบาทพระสงฆ์ว่า  เป็นผู้นาํทางศาสนาและสั�งสอนประชาชน
ชุมชนโดยกลวิธีที�แตกต่างกันตามขีดความสามารถของแต่ละรูป  บางท่านทราบว่าพระสงฆ์เข้าไป
สอนศีลธรรมตามโรงเรียนต่างๆ  เช่น  ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี  โรงเรียน
บ้านท่าพระเนาว์  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  และ(3)  ผู้สูงอายุ  
ประชาชนกลุ่มนี, เป็นผู้ที�มีความผูกพันและคุ้นเคยกับวัดและพระสงฆ์มาโดยลาํดับ  เหน็ถึงคุณค่า
ของพระพุทธศาสนาที�มีต่อสงัคมและประชาชน  กลุ่มนี,มองว่าพระสงฆ์ต้องเป็นผู้สั�งสอนด้านจิตใจ
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ตามที�พระพุทธเจ้าตรัสไว้  พร้อมทั,งบ่งบอกถึงคุณลักษณะของพระสงฆ์ไว้ว่า  ต้องมีความรู้
ความสามารถในหลายๆ  ด้าน หากกระทาํไม่ได้ในแต่ละรูปนั,นต้องมีความโดดเด่นเฉพาะตัว  
ให้บริการแก่ประชาชนตามที�ต้องการ  เช่น  คอยแนะนําและนําพาประชาชนปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาอย่างถูกต้อง  ส่งเสริมการปฏบัิติธรรมภายในวัดโดยมีพระสงฆ์ผู้เชี�ยวชาญเป็นผู้กาํกับดูแล  
ออกสอนศีลธรรมตามโรงเรียน  จัดกิจกรรมพิเศษเกี�ยวกับการอบรมสั�งสอน  เข้าไปให้ศีลให้พร
ญาติโยมในวันพระขึ,น  15  คํ�าอย่างสมํ�าเสมอ 

 อย่างไรก็ตามประชาชนทุกกลุ่มยังมีบทบาทเพียงแค่สนับสนุนหรือส่งเสริมวิธีการ  
รูปแบบการทาํงาน  โครงการ  หรือกจิกรรมที�พระสงฆ์จัดขึ,นเทา่นั,น  เรียกได้ว่าอยู่ในฐานะผู้สนอง
ต่อการขับเคลื�อนการดาํเนินการโดยพระสงฆ์ในส่วนที�เป็นงานของพระสงฆ์โดยตรง  อาจอยู่ใน
ฐานะเหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วยต่อวิธีการปฏิบัติเหล่านั,นของพระสงฆ์กเ็ป็นได้  บางกลุ่มให้ความ
ช่วยจนสาํเร็จโครงการแต่บางกลุ่มกมิ็ได้เข้ามาเกี�ยวข้องหลังจากแสดงความไม่เหน็ต่อกิจกรรม
นั,นๆ  แต่ประชาชนทั,งหมดเหน็พ้องกนัว่าบทบาทที�แท้จริงของพระสงฆ์เป็นอย่างไร  พระสงฆ์ต้อง
ดาํเนินการอย่างนั,นให้สาํเร็จความศักยภาพความสามารถที�ทาํได้  เช่น  การศึกษาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาให้ถูกต้อง  ปฏบัิติตัวเป็นแบบที�ดีแก่พุทธศาสนิกชน  นาํพาปฏบัิติตามแบบที�ตน
ได้ปฏบัิติแล้วนั,น  ทาํกจิวัตรของความเป็นภิกษุให้สมบูรณ์  เช่น  ออกบิณฑบาตเป็นนิตย์  พร้อม
เพรียงกันฉันภัตตาหาร  ให้ศีลให้พรอย่างถูกต้อง  หมั�นแสดงธรรมโปรดญาติโยม  สงเคราะห์
ด้านพิธีกรรมให้สมบูรณ์  นอกจากนั,นพระสงฆ์ยังสามารถดาํเนินการนอกเหนือจากนี, ได้  หากตัว
พระสงฆ์เองเหน็ว่าเป็นสิ�งที�ถูกต้องไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย  หรือออกนอกกรอบของความ
เป็นพระสงฆ์มากจนเกนิไป  ที�สาํคัญไม่ควรเกี�ยวข้องทางการเมืองด้วยประการทั,งปวง  โดยเฉพาะ
การสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งอย่างชัดเจน  เพราะอาจมาซึ�งความขัดแย้งและแตกแยกภายใน
ชุมชน  ซึ�งจะส่งผลทบต่อพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ในชุมชนอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้               
 
 4.2.6  บทบาทเชิงรุกของพระสงฆสู่์อนาคต 

ในส่วนนี, ใคร่ขอเริ�มที�จาํนง  อธิวัฒนสิทธิ^  (2543,  อ้างถึงใน  พระมหาโยทิน  ละมูล,  
2545:  72-73)  ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ในสถานการณ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์  ซึ�ง
คาดหวังบทบาทใหม่ของพระสงฆ์ในอนาคตไว้ว่า  ความเปลี�ยนแปลงของชาวโลกจะเป็นอย่างไรก็
ตาม  พระสงฆ์ต้องศึกษาพระธรรมวินัยและประพฤติตามขอบเขตอาํนาจนั,นเป็นการดีอยู่แล้ว  
เป็นผู้นาํทางจิตวิญญาณคอยแนะนาํสั�งสอนชาวโลก  เนื�องเพราะเป็นบทบาทคงที�โดดเด่นลํ,าสมัย  
ใช้ได้อย่างสอดคล้องกับโลกทุกยุคทุกสมัยที�เรียกว่า  “อกาลิโก”  ความเป็นผู้เคร่งครัดในพระ
ธรรมวินัยทั,งการศึกษาและการปฏิบัติ  และเรียนรู้ความเป็นไปของสังคมผนวกกับความ
เคลื�อนไหวของโลก  ย่อมอยู่ในฐานะที�เรียกว่า  “ปริสัญfุตา”  หากพระสงฆ์ยังทาํตามโอวาทของ
พระพุทธเจ้า  ย่อมสมควรได้รับการกราบไหว้  บูชาด้วยเครื�องสักการะ  เหมาะสมกับความเป็น
เนื, อนาบุญได้อย่างถูกต้องตามที�เรียกว่า  “สุปฏปัินโน”  อย่างไรกต็ามผลงานการศึกษาของสุภา  
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อุทโท  (2541: 100-102) ที�ได้ทาํการศึกษาเรื�อง บทบาทของพระสงฆ์ไทยใน 2 ทศวรรษหน้า  
(2541-2560)  ซึ�งพบว่า  บทบาทพระสงฆ์ในอนาคตต้องปรับเปลี�ยนหลายมิติ  โดยสรุปแล้ว
พระสงฆ์ต้องปรับปรุงใน 3 ระดับ  คือ 1) ระดับองค์กร  คือวัดต้องดําเนินการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายในวัดให้เป็นที�สัปปายะ  พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  ของ
วัดให้ทันสมัย  จัดตั,งองค์กรย่อยในวัดเพื�อบริการประชาชนผู้เดือดร้อนให้ครอบคลุม  ปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เท่าทันสังคม  โดยทุกศาสตร์สาขาต้องยึดถือหลักไตรสิกขา  
พร้อมกันนั,นต้องลดพุทธพาณิชย์เชิงไสยศาสตร์  หัวใจหลักคือการทาํงานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกรูปต้องมีความเป็นมืออาชีพรอบรู้ในวิธีการถ่ายทอด  2)  ระดับบุคคล  
โดยการศึกษาหลักธรรมให้แจ่มแจ้งชัดเจนสามารถอธิบายเป็นลําดับชั,นได้อย่างเหมาะสมแก่
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในแต่ละระดับได้  พร้อมทั,งรับรู้โลกิยะศึกษาหรือศาสตร์สมัย  ซึ�งเป็น
พื, นฐานที�ชาวโลกและสังคมหมู่มากตอบรับโดยทั�วกัน  และนาํศาสตร์สมัยใหม่นั,นมาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ�งความเป็นผู้รู้และนักวิจัยออย่าง
เป็นระบบ  เช่น  การพัฒนาชุมชน  กฎหมาย  เทคโนโลยีการสื�อสาร  ภาษาการสื�อสารทางธรรม  
กระแสนิยม  (เศรษฐกิจทางเลือก  ทุนนิยม)  ค่านิยมใหม่  การศึกษาแนวใหม่  การพัฒนาที�
ยั�งยืน  พร้อมทั,งเป็นที�ปรึกษาที�ดีแก่ประชาชนทุกระดับต่อการดาํเนินชีวิต  เสนอทางออกด้วยการ
ไม่ยึดโยงทางไสยศาสตร์  หากแต่เสนอทางออกด้วยวิธีการออกจากปัญหานั,นอย่างมีระบบ  และ
3)  ระดับชุมชน  โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิต  ควรเป็นตัวแบบที�ดีที�
ถูกต้องของการเป็นผู้มักน้อยไม่สะสมวัตถุสิ�งของ  ส่งเสริมความรู้  สรรค์สร้างอาชีพ  ดาํรงภูมิ
ปัญญาท้องถิ�น  บํารุงสาธารณะประโยชน์  นําหลักธรรมมาอธิบายปรับใช้ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนา  แต่ไม่ควรเลือกฝ่ายทางการเมือง  หากแต่ควรส่งเสริมด้านการเป็นพลเมืองที�ถูกต้องตาม
สิทธิหน้าที�ขั,นพื, นฐาน  ชี, ให้เหน็ถึงคุณและโทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม  ขณะเดียวกันก็
ต้องชี, ให้เหน็ถึงคุณประโยชน์ทางจิตใจหรือจิตนิยม  สามารถเผชิญและคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ของตนได้  ซึ�งสามารถเป็นกาํลังของชุมชน   โดยไม่ละเลยธรรมชาติพร้อมทั,งชี, ให้เหน็ถึงความเป็น
เจ้าของกนัของทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่  เป็นผู้นาํในการอนุรักษ์ทรัพยากรต่างๆ  เหล่านั,นอย่าง
ถูกต้องจริงใจ  พร้อมทั,งเสนอประเดน็ปัญหาระดับสังคม  องค์กร  และนโยบายรัฐ  ที�เป็นปัญหา
ต่อสังคมหรือชุมชนในบริบทต่างๆ  ทั,งนี, ต้องโต้แย้งด้วยข้อมูลทางวิชาการ  ซึ�งมหาวิทยาลัยสงฆ์
ทั,ง  2  แห่งต้องจริงจังและเข้มงวดในการสั�งสอนและผลิตบัณฑิต  สอดคล้องกับพระมหาโยทิน  
ละมูล  (2545:  160-161)  ที�ได้ทาํการศึกษาเรื�อง  บทบาทพระสงฆ์ในฐานะทรัพยากรมนุษย์
และนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า  แม้ในอนาคตข้างหน้านี,บทบาทพระสงฆ์คงไม่แตกต่างจาก
ปัจจุบันมากนัก  หากพระสงฆ์ยังทาํหน้าที�เกี�ยวข้องกับสังคมโดยรวมอยู่  แต่ในอนาคตหน้า
ข้างหน้านี, สังคมโลกและสังคมไทยจะต้องเผชิญกับความเปลี�ยนแปลงอย่างรอบด้านด้าน  ทั,งด้าน
เศรษฐกจิ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  ดังนั,นพระสงฆ์ต้องรับรู้อย่างเท่าทนัในสถานการณ์
ต่างๆ  ที�เกิดขึ,นและต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  ในภาคส่วนที�ตนเกี�ยวข้องโดยตรงและ
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ความคาดหวังในขณะนั,น  แต่อย่างไรกต็ามพระสงฆ์ต้องมีวัตรปฏบัิติที�ถูกต้องตามหลักพระธรรม
วินัย  มีพื, นฐานทางหลักธรรมที�ผ่านการศึกษาวิเคราะห์วิจารณ์เป็นระบบแล้ว  นาํมาปรับอธิบาย
ให้สอดคล้องกับกาลสมัยด้วยระบบองค์ความรู้ตามศาสตร์สมัยใหม่  ให้ประชาชนรับรู้ในคุณค่า
ของหลักธรรมซึ�งสามารถใช้ได้ทุกยุคสมัย  ทั,งหมดนี, ต้องเกิดขึ, นด้วยทักษะการสื�อสารที�ดีตาม
กลุ่มเป้าหมาย  ด้วยสถานการณ์สังคมพร้อมกับการวิจารณ์และปิดท้ายด้วยหลักธรรมและวิธีการ
แก้ไขปัญหา 

 

4.3  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นองคป์ระกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆใ์นการ 

       พฒันาทอ้งถิ�น  
 

4.3.1  องคป์ระกอบดา้นพุทธบญัญติั  พระธรรมวินยั  และกฎระเบยีบวดั 
   1)  ด้านพุทธบัญญัติ   
  พระสงฆ์ได้ชื�อว่าเป็นผู้นาํทางจิตวิญญาณของพระพุทธศาสนา  พระพุทธเจ้าได้
มอบหมายหน้าที�ให้พระสงฆ์ต้องปฏบัิติต่อคฤหัสถ์ไว้หลายประการ  ไม่ว่าจะเป็นด้านการแนะนาํ
ความเป็นอยู่ของฆราวาสตามแนวทางพระพุทธศาสนา  ซึ�งเกี�ยวพันธ์ถึงการประกอบอาชีพที�
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตและยกย่องว่าสุจริต  เมื�อเป็นเช่นนี, สถานภาพความเป็นภิกษุจึงต้อง
เกี�ยวข้องกับความเป็นอยู่ของคฤหัสถ์อย่างหลีกเลี�ยงไม่ได้  (พระครูปริยัติบุญญาภรณ์,  2556:  
การสัมภาษณ์)  สอดคล้องกับบัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งกล่าวถึง
การประพฤติปฏบัิติใดๆ  ของพระสงฆ์นั,น  ควรคาํนึงถึงพุทธบัญญัติที�พระพุทธเจ้าทรงประทาน
ให้แก่พระสงฆ์  ซึ�งกมี็หลายหัวข้อธรรมด้วยกันที�พระองค์ทรงอนุญาต  ให้พระสงฆ์ข้องเกี�ยวกับ
ประชาชนเชิงเกื,อกูลซึ�งกนัและกนั  อาท ิ หลักอัตถะ  3  คือประโยชน์ในความประพฤติเพื�อความ
เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย  1)  อัตตัตถะ  ประโยชน์ตน  หมายถึง  การที�พระสงฆ์ต้อง
ปฏิบัติตนให้สมกับความเป็นพระสงฆ์  มีการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเป็นต้น  2)  ปรัตถะ 
ประโยชน์ผู้อื�น  หมายถึง  การที�พระสงฆ์ควรดําเนินการอะไรบางอย่าง  เพื� อส่งเสริมหรือ
ช่วยเหลือผู้ที�ตกทุกข์ได้ยากหรือมีความเดือดร้อน  ตามกาํลังที�ตนสามารถดาํเนินการได้  และ3)  
อุภยัตถะ ประโยชน์ทั,งสองฝ่าย  หมายถึง  พระสงฆ์ประพฤติวัตรปฏบัิติธรรมตามสมควรแก่ฐานะ
และโอกาสแล้ว  ขณะเดียวกก็าํกับดูแลพุทธศาสนิกชนในลักษณะที�พอจะช่วยเหลือได้  ทั,งนี, ในข้อ
ธรรมอัตถะ  3  นี, ยังมีปรากฏอีกความหมายคือ  1)  ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันหรือ
ประโยชน์ในภพนี,   2)  สัมปรายิกัตถะ  ประโยชน์เบื, องหน้าหรือประโยชน์ในภพหน้า  และ3)  
ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ�งหรือประโยชน์สูงสุด  คือ  พระนิพพาน  ซึ�งกคื็อการแนะนาํสั�งสอน
โดยพระสงฆ์ต่อคฤหัสถ์นั�นเอง  ที�มุ่งให้มองเหน็ความเป็นไปแห่งชีวิตในปัจจุบัน  ในอนาคตโลก
เบื,องหน้า  และในอุดมคติสงูสดุ 
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2)  ด้านพระธรรมวินัย 
   พระสงฆ์ต้องใช้หลักของพระวินัยมาเป็นเครื�องมือช่วยในการพัฒนา  โดยเริ�มจาก
ศีล  สมาธิ  ปัญญา  กล่าวคือต้องเป็นผู้มีวัตรปฏิบัติที�ถูกต้อง  เป็นนักปฏิบัติสมํ�าเสมอ  และ
สามารถผลิตผลตอบรับจากการปฏบัิติออกสู่สายตาประชาชนให้เป็นที�ยอมรับ  (พระมหาเดชอุดม  
อุตตฺมจารี,  2556:  การสัมภาษณ์)  และถ่ายทอดแนวทางการปฏบัิติออกสู่สายตาประชาชนให้
ถูกต้อง  ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลัก  (ถนอม  มีป้อง,  2556:  การสัมภาษณ์)  ทั,งนี, เพราะ
การคาํนึงถึงพระธรรมวินัยจะเป็นการปฏิบัติซึ�งไม่ล่วงเกินเขตอาํนาจและบทบาทหน้าที�ที�สมควร
เหมาะสมของความเป็นพระสงฆ์ไปได้  (บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์,  2556:  การสัมภาษณ์)  
สอดคล้องกับสมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มที�  2  ซึ�งกล่าวยํ,าอย่างชัดเจนว่า  พระสงฆ์ต้องปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยให้พุทธศาสนิกชนเคารพศรัทธา  จึงกล่าวได้ว่าพระสงฆ์ใช้
หลักธรรมมาเป็นแนวทางในการร่วมพัฒนาชุมชน  ด้วยการปรับใช้หลักธรรม  2  ประการเป็น
พื, นฐานสู่การเกื,อกูลสงเคราะห์  ประการแรกด้วยหลักพรหมวิหารทั,ง  4  ข้อ  ประกอบด้วย  1)  
เมตตา  หรืออยากเหน็ผู้อื�นมีความสุข  2)  กรุณา  หรือเห็นอกเห็นใจผู้อื�น  3)  มุทิตา  หรือ
ความยินดีต่อความสขุของผู้อื�น   และ4)  อุเบกขา   คือ  การวางใจเป็นกลาง  เพื�อให้ตระหนักถึง
ความไม่สาํคัญของตัวตน เพราะทุกสิ�งในโลกล้วนมีความเชื�อมโยงกัน  และประการสุดท้ายด้วย
หลักสังคหวัตถุ  4  ประการ  คือ  1)  ทาน  คือการหยิบยื�นแบ่งปันสิ�งของหรือภมิูปัญญาที�ตนมี
อยู่เพื�อผู้อื�น  2)  เปยยวัชชะ  คือการกล่าวด้วยวาจาเป็นที�พอใจแก่ผู้รับฟังที�ก่อให้เกิดความรัก   
3)  อัตถจริยา  คือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่พื, นที�ที�ตนอาศัยอยู่ด้วยกาํลังกายและ
สติปัญญา  และ4)  สมานัตตตา  คือการวางตนสมํ�าเสมอสร้างความเคารพน่าเชื�อถือแก่ผู้พบเหน็  
(พระปลัดสมชาย  ปโยโค (ดาํเนิน), 2556: 60; พินิจ ลาภธนานนท,์ 2529: 37)                
   3)  ด้านกฎระเบียบวัด 
  ดังได้กล่าวแล้วว่าในด้านกฎระเบียบวัดนั,น  เจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลควบคุมให้การ
ดําเนินการของวัดเป็นด้วยความเรียบร้อย  และในส่วนนี, ท่านจึงเป็นผู้มีบทบาทหลักต่อการ
ส่งเสริมการพัฒนาวัด  รวมถึงการส่งเสริมโครงการและกิจกรรมทุกอย่าง  และมีอิทธิพลอย่างยิ�ง
ต่อการสนับสนุนการทาํงานของพระสงฆ์ภายในวัด  (พระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี,  2556:  การ
สัมภาษณ์)  ในขณะที�ณดา  จันทร์สม  (2555:  27)  ได้กล่าวไว้โดยสรุปถึงโครงสร้างคณะสงฆ์
และได้กล่าวว่า  “วัด”  ถือเป็นองค์กรระดับล่างสดุและเป็นองค์กรหลัก  ซึ�งเป็นฐานรองรับกิจการ
คณะสงฆ์ตามลาํดับชั,นบังคับบัญชา  เป็นหน่วยบริหารดาํเนินกิจการโดยตรงต่อการขับเคลื�อน
นโยบายและแผนงาน  โดยให้มีเจ้าอาวาสเป็นผู้บังคับบัญชา  รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส
เป็นผู้ช่วยในกิจการทั�วไป  สอดคล้องกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ. 2505 
แก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2535  (วิรัช  ถิรพันธุ์เมธี  และ
ทองใบ  ธีรานันทางกูร, 2546: 40)  ซึ�งได้บัญญัติหน้าที�และอาํนาจของเจ้าอาวาสใน มาตรา 37 
และ 38 ดังนี,  
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มาตรา 37 เจ้าอาวาสมีหน้าที�ดังนี,  
(1)  บาํรุงรักษาวัดจัดกจิการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
(2)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที�มีที�อยู่หรือพํานักอาศัยอยู่

ในวัดนั,นปฏบัิติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาํสั�งของมหาเถร
สมาคม 

(3)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั�งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ 

(4)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาํเพญ็กุศล   
  มาตรา 38 เจ้าอาวาสมีอาํนาจดังนี,  

(1) ห้ามบรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ�งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัย
ในวัด 

(2) สั�งให้บรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ�งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสียจาก
วัด 

(3) สั�งให้บรรพชิต  และคฤหัสถ์ที�มีที�อยู่หรือพํานักอาศัยในวัด ทาํงานภายใน
วัดหรือให้ทาํทณัฑบ์นหรือให้ขอขมาโทษในเมื�อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั,นประพฤติผิด  คาํสั�ง
เจ้าอาวาสซึ�งได้สั�งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับระเบียบหรือคาํสั�งของ
มหาเถรสมาคม     
 

4.3.2  องคป์ระกอบดา้นพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556:  การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  คณะสงฆ์หรือพระสงฆ์จะ

ดาํเนินการพัฒนาในภาคส่วนต่างๆ  ต้องศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  พ.ศ.  2505  แก้ไข
เพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  (ฉบับที� 2)  พ.ศ. 2535  ให้เข้าใจชัดเจนเสียก่อน  
สาํหรับบทบัญญัติและเนื,อหาที�อนุญาตให้เป็นหน้าที�ของพระสงฆ์เหมือนกนัทุกระดับ  แต่แตกต่าง
กันที�ระดับชั,นปกครองเท่านั,น  เช่น  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าอาวาส  เป็นต้น  โดย
สามารถสรุปบทบาทหน้าที�ของพระสงฆ์ได้ดังนี,  
 มาตรา 15 ตรี  มหาเถรสมาคมมีอาํนาจหน้าที�  ดังต่อไปนี,  
   (1)  ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อยดีงาม 
   (2)  ปกครองและกาํหนดการบรรพชาสามเณร 
   (3)  ควบคุมและส่งเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษา  สงเคราะห์  การเผยแผ่  
การสาธารณปูการ  และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
   (4)  รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา 
   (5)  ปฏบัิติหน้าที�อื�นๆ ตามที�บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี,หรือกฎหมายอื�น 
 มาตรา 20  คณะสงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม 
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  การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปตามที�กาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
  มาตรา 20 ทวิ  เพื�อประโยชน์แก่การปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค  ให้มี
เจ้าคณะใหญ่ปฏบัิติหน้าที�ในเขตปกครองคณะสงฆ์ 
  การแต่งตั,งและการกาํหนดอาํนาจหน้าที�เจ้าคณะใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกีารที�กาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
  มาตรา 21  การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภมิูภาค  ให้จัดแบ่งเขตปกครอง ดังนี,  
   (1)  ภาค 
   (2)  จังหวัด 
   (3)  อาํเภอ 
   (4)  ตาํบล 
  จาํนวน และเขตปกครองดังกล่าวให้เป็นไปตามที�กาํหนดในกฎมหาเถรสมาคม 
  มาตรา 22  การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค  ให้มีพระภิกษุเป็นผู้ปกครองตามชั,น 
ตามลาํดับ ดังต่อไปนี,  
   (1)  เจ้าคณะภาค 
   (2)  เจ้าคณะจังหวัด 
   (3)  เจ้าคณะอาํเภอ 
   (4)  เจ้าคณะตาํบล 
  เมื�อมหาเถรสมาคมเหน็สมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะภาค  รองเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้า
คณะอาํเภอ  และรองเจ้าคณะตาํบล  เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะนั,นๆ กไ็ด้ 
   มาตรา 31  วัดมีสองอย่าง 
   (1)  วัดที�ได้รับพระราชทานวิสงุคามสมีา 
   (2)  สาํนักสงฆ์ 
  ให้วัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  เจ้าอาวาสเป็นผู้แทนของวัดในกจิการทั�วไป 

มาตรา 37  เจ้าอาวาสมีหน้าที� ดังนี,  
   (1)  บาํรุงรักษาวัด จัดกจิการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
   (2)  ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที�มีที�อยู่หรือพาํนักอาศัยอยู่
ในวัดนั,นปฏบัิติตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคาํสั�งของมหา
เถรสมาคม 
   (3)  เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั�งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ 
   (4)  ให้ความสะดวกตามสมควรในการบาํเพญ็กุศล 
  มาตรา 38  เจ้าอาวาสมีอาํนาจ ดังนี,  
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   (1)  ห้ามบรรพชิต  และคฤหัสถ์ซึ�งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัย
ในวัด 
   (2)  สั�งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ซึ�งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปเสยีจาก
วัด 

(3)  สั�งให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที�มีที�อยู่หรือพาํนักอาศัยในวัด ทาํงานภายในวัด  
หรือให้ทาํทณัฑบ์นหรือให้ขอขมาโทษ  ในเมื�อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั,นประพฤติผิดคาํสั�งเจ้า
อาวาส  ซึ�งได้สั�งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย  กฎมหาเถรสมาคม  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคาํสั�ง
ของมหาเถรสมาคม  (วิรัช  ถิรพันธุ์เมธี  และทองใบ  ธีรานันทางกูร,  2546:  34,  36-37,  
38-40) 

     
  4.3.3  องคป์ระกอบดา้นตําแหน่งและอํานาจหนา้ที� 

ในเบื,องต้นตาํแหน่งหน้าที�หรือสมณศักด̂ิมักเป็นองค์ประกอบหนึ�งที�ช่วยส่งเสริมพระสงฆ์
ให้กระทาํหน้าที�ส่วนนั,นๆ  (พระราชประสิทธิคุณ, (สุนันท์ สุภาจาโร) 2556:  การสัมภาษณ์)  
ตาํแหน่งหน้าที�ดังกล่าวเริ�มตั,งแต่ระดับเจ้าอาวาส  เจ้าคณะตาํบล  เจ้าคณะอาํเภอ  เจ้าคณะจังหวัด  
ไปโดยลาํดับการปกครองจนกระทั�งถึงสมเดจ็พระสังฆราช  ซึ�งกเ็ป็นไปเพื�อให้พระสงฆ์เป็นผู้นาํ
ทางศาสนา  กระทาํการกาํกบัดูแลให้ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในรูปนโยบาย  แล้วดาํเนินการ
ตามที�ได้รับมอบหมายนั,นตามลาํดับคาํสั�ง  (พระครูอรรถสารเมธี,  2556:  การสัมภาษณ์;  พระ
มหาปพน  กตสาโร,  2556:  การสัมภาษณ์)  เช่นเดียวกับพระครูปริยัติบุญญาภรณ์  (2556:  
การสมัภาษณ์)  ซึ�งมองว่าตาํแหน่งและอาํนาจหน้าที�  ได้แก่  เจ้าอาวาส  เจ้าคณะตาํบล  เจ้าคณะ
อาํเภอ  เป็นต้น  เป็นแรงเสริมให้พระสงฆ์ปฏบัิติหน้าที�  เนื�องจากผู้รับตาํแหน่งจะรับรู้และเข้าใจ
บทบาทที�ตนต้องรับผิดชอบ  ซึ�งบางรูปอาจปฏิบัติหน้าที�เพราะตนอยู่ในตาํแหน่งซึ�งต้องรับภาระ
ต่อสิ�งนั,น  เช่นเดียวกับพระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี  (2556:  การสัมภาษณ์)  ที�มองว่า  พระสงฆ์
ที�มีตาํแหน่งโดยอาํนาจหน้าที�มักเป็นผู้มีบทบาทหลักในชุมชน  ซึ�งสามารถแสดงบทบาทริเริ�มการ
พัฒนา  ในขณะที�พิสุทธิ^  อนุตรอังกูร  (2556:  การสัมภาษณ์)  ยังสนับสนุนว่า  ตาํแหน่งหน้าที�ยัง
เป็นปัจจัยหลักต่อการแสดงบทบาทของพระสงฆ์  ซึ�งกคื็อระดับเจ้าอาวาสขึ,นไปจนถึงพระเถระชั,น
ปกครองสูงสุด  แม้แต่ไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  (2556:  การสัมภาษณ์)  ยังเหน็ว่า  พระสงฆ์ผู้เป็น
เจ้าคณะผู้ปกครองโดยตาํแหน่งมักมีบทบาทต่อความเป็นไปของชุมชน  ไม่แตกต่างจากถนอม มีป้อง  
(2556:  การสัมภาษณ์)  ที�ให้ทศันะว่า  ตาํแหน่งหน้าที�คอยควบคุมให้ท่านต้องปฏบัิติหน้าที�ใน
หลายๆ  ด้าน  บางด้านเกี�ยวพันธถ์ึงความเป็นอยู่ของชุมชน  ส่วนตาํแหน่งหน้าที�ดังกล่าวคือ  เจ้า
อาวาส  เจ้าคณะตาํบล  เจ้าคณะอาํเภอ เป็นต้น  ด้วยเหตุนี,หน้าที�ในบทบาทดังกล่าวเป็นตัวกาํหนดสิ�ง
ที�แต่ละรูปต้องปฏิบัติ  ไม่ว่าจะกระทาํด้วยความสมัครใจหรือหน้าที�บังคับกต็าม  และโดยปกติ
แล้วพระสงฆ์ระดับปกครองต้องดูแลวัดที�ตนจําพรรษาเป็นหลัก  แม้แต่ชายชาญ  ศิริคูณทอง  
(2556:  การสัมภาษณ์)  ยังเหน็ด้วยในประเดน็ที�ว่า  พระสงฆ์ที�มีตาํแหน่งปกครองมักมีบทบาท
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ต่อการริเริ�มหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทั,งของพระสงฆ์และของฆราวาส  สาํหรับ
ส่วนที�พระสงฆ์รับผิดชอบอยู่แล้วนั,นควรเพิ�มจํานวนพระสงฆ์เข้าทาํหน้าที�อย่างต่อเนื�อง  และ
พัฒนารูปแบบการทาํงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคม  (ศักดา  วังสงค์,  2556:  การสัมภาษณ์)  
ในขณะที�บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556:  การสัมภาษณ์)  มองว่า  ภาวะผู้นาํของพระสงฆ์
เกิดขึ,นได้ทุกระดับ  ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้ปกครอง  หรือพระลูกวัดต้องมีภาวะผู้นาํด้วยกันทั,งสิ, น  
อันได้แก่ภาวะผู้นาํตามธรรมชาติ  และภาวะผู้นาํตามหลักวิชาการที�ได้ศึกษามา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ�งพระสงฆ์ในระดับเจ้าคณะผู้ปกครองจําเป็นต้องมีภาวะผู้นํา  ต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ�มเติมอยู่
ตลอดเวลาในเรื�องภาวะผู้นําและต้องใช้มากเป็นพิเศษ  เมื�อได้ศึกษาเพิ�มเติมแล้วต้องนํามา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยต้องคาํนึงถึงความถูกต้องตามหลักกาลเทศะ  ส่วนพระ
ลูกวัดกใ็ช้ตามกาลเวลาที�เอื,ออาํนวย  สาํหรับข้อมูลที�ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยทั,ง  2  กลุ่มนั,นมี
รายละเอียดดังนี,   กลุ่มที�  1  มองว่า  ขึ,นอยู่กับระดับความรู้ความสามารถที�ท่านทาํได้  ในขณะที�
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มที�  2  เหน็ว่า  เจ้าอาวาสมักเป็นบุคคลแรกที�มีอิทธิพลต่อบทบาทการ
พัฒนาของพระสงฆ์  เนื�องจากสามารถดาํเนินการได้เองและส่งเสริมภิกษุอื�นภายในวัดได้ด้วย 

 

4.3.4  องคป์ระกอบดา้นลกัษณะเฉพาะของพระสงฆ ์
 การที�ได้รับมอบหมายโดยการให้ครองตาํแหน่งใดนั,น  ย่อมเป็นการแสดงถึงลักษณะที�พึง
ประสงค์ของหน่วยงาน  เมื�อพระสงฆ์ได้รับตาํแหน่งความมุ่งมั�นโดยความตั,งใจจึงบังเกิดขึ,น  แต่
ยังมีพระสงฆ์หลายรูปซึ�งกระทาํเพราะจิตสาํนึกที�จะตอบแทนประชาชนหรือพุทธศาสนิกชน  ซึ�งก็
เนื�องมาจากประชาชนเป็นผู้ดูแลยกย่องเคารพศรัทธา  (พระราชประสิทธิคุณ, (สุนันท ์สุภาจาโร)  
2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งโดยทั�วคณะสงฆ์จะพิจารณาพระสงฆ์ให้รับหน้าที�ตามคุณลักษณะที�
ท่านเป็นหรือเชี�ยวชาญ  โดยใช้ฐานการประพฤติปฏบัิติ  2  ด้าน  คือ  1)  ด้านอัตตสมบัติ  อัน
ได้แก่พระสงฆ์ที�เน้นไปในทางปฏบัิติมากกว่าการศึกษา  (ปริยัติ)  และ2)  ด้านปรหิตสมบัติ  อัน
ได้แก่  พระสงฆ์ที�ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของผู้อื�น  โดยทั�วไปคือการสร้างสิ�งของให้เกิดประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา  วัด  หมู่บ้าน  ชุมชน  และสงัคม  ทั,งนี, ต้องมีความเข้มแขง็อดทนและบริหารงาน
อย่างมีประสทิธภิาพ  หากจะกล่าวว่าพระสงฆ์ขอขันอาสาต่อการริเริ�มการพัฒนากไ็ม่ผิดนัก  (พระ
ครูอรรถสารเมธี,  2556:  การสัมภาษณ์)  สอดคล้องกับพระครูปริยัติบุญญาภรณ์ (อนงค์ กต
ปุfโฺญ) (2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งได้แสดงทศันะคติไว้ว่า  พระสงฆ์นักพัฒนาบางรูปทาํงาน
เพราะความมุ่งมั�นภายใน  เสียสละรู้สึกรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสังคม  ในส่วนนี, ขึ,นอยู่กับ
บุคลิกภาพภายนอกซึ�งมีความเป็นผู้นาํปรากฏให้รับรู้โดยทั�วไป  ทั,งนี, พระมหาเดชอุดม  อุตฺตม
จารี  (2556:  การสัมภาษณ์)  ยังได้ชี, ไปที�คุณลักษณ์พิเศษของพระสงฆ์บางรูป  ที�ปรากฏชัดคือ
พระสงฆ์ระดับพระเถระชั,นผู้ใหญ่  มีพรรษายุกาลมากได้รับความศรัทธาเป็นพิเศษจากประชาชน  
รวมไปถึงความเพียบพร้อมของพระสงฆ์พร้อมกับทมีงานที�มีคุณภาพ  เช่น  วุฒิภาวะ  การศึกษา  
ความเสียสละ  เป็นต้น  ความมุ่งมั�นและความเสียสละของพระสงฆ์รูปนั,นๆ  ซึ�งเป็นพื, นฐานใน
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ด้วย  อาจเป็นผู้ปฏบัิติดี   จิตใจดี  และนาํพาปฏบัิติดี  สงเคราะห์ประชาชนตามที�ตนเหน็สมควร  
ทั,งนี, พระสงฆ์ห้ามมีอคติในใจแบ่งฝ่ายเพราะเหตุแห่งการเมืองภายนอก  (พิสุทธิ^  อนุตรอังกูร,  
2556:  การสัมภาษณ์)  สอดคล้องกับไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  (2556:  การสัมภาษณ์)  ผู้ซึ�งมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารท้องถิ�นเหน็ว่า  พระเถระชั,นผู้ใหญ่มีวัตรปฏบัิติที�น่าเคารพสักการะ  
เป็นที�ยอมรับกันโดยทั�วไปของพุทธศาสนิกชนในพื, นที�  กเ็ป็นพระสงฆ์กลุ่มหนึ�งที�มีบทบาทการ
พัฒนาท้องถิ�นอย่างน่าสนใจ  ซึ�งกป็รากฏให้เหน็แล้วในทุกภมิูภาคของสงัคมไทย  ขณะเดียวกันยัง
พบพระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ�งซึ�งไม่มีตาํแหน่งการปกครอง  มิได้เป็นพระเถระชั,นผู้ใหญ่  หากแต่ท่าน
เป็นพระสงฆ์ซึ�งให้ความสาํคัญต่อการพัฒนาสังคมในประเดน็ที�ท่านเหน็ว่าสามารถดาํเนินการได้  
หรือจะกล่าวว่าท่านพยายามแสดงบทบาทการพัฒนาร่วมกับประชาชนกว่็าได้  ไม่แตกต่างจากบัว
ลอย  สดุใจ  (2556:  การสมัภาษณ์)  ซึ�งกล่าวว่า  พระสงฆ์ต้องเป็นผู้มีความเสียสละที�ปรารถนา
จะพัฒนาอย่างแท้จริง  แต่มิควรละเลยวัตรปฏิบัติที�ถูกต้องที�พระสงฆ์พึงกระทาํ  ซึ�งต้องกระทาํ
ภายใต้องค์ความรู้ทั,งทางโลกุตระและโลกิยะ  และจัดสรรวิธีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ  อยู่เสมอ  
ฉะนั,นจึงมิอาจปฏิเสธได้โดยสิ, นเชิงว่า  ลักษณะความมุ่งมั�นภายในของพระสงฆ์เป็นเครื�องมือ
ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์เอง  (ชายชาญ  ศิริคูณทอง,  2556:  การสัมภาษณ์)  
สอดคล้องกบัศักดา  วังสงค์  (2556:  การสมัภาษณ์)  ที�ให้ความเหน็ว่า  เบื, องต้นพระสงฆ์ต้องมี
ภาวะผู้นาํ  ต้องมีความรู้  กล่าวคือรอบรู้ในสิ�งที�จะนาํพาปฏิบัติทั,งในกรอบด้านพระพุทธศาสนา  
และศาสตร์สมัยใหม่ซึ�งมีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติไปสู่ความสาํเร็จ  แต่ทั,งหมดนี,กเ็ป็นส่วนหนึ�ง
ของคุณลักษณะของพระสงฆ์รูปนั,นๆ  เช่น  ท่านพรรษายุกาลมาก  จนกลายเป็นศูนย์รวมศรัทธา
ของประชาชน  นอกจากนั,นบัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556:  การสัมภาษณ์)  ยังกล่าวว่า  
ลักษณะเฉพาะของพระสงฆ์คือความเป็นผู้เสียสละ  ไม่ยุ่งเกี�ยวเรื�องโลกิยะอันได้แก่ผลประโยชน์
พึงได้จากการทาํหน้าที�  ภายใต้คุณลักษณะอย่างนี,ประชาชนจึงศรัทธา  สาํหรับข้อมูลที�ได้จากการ
สนทนากลุ่มย่อยทั,ง 2 กลุ่มนั,นมีรายละเอียดดังนี,  กลุ่มที� 1 แสดงทัศนะว่า ขึ, นอยู่กับบุคลิกภาพ
ภายนอกของพระสงฆ์แต่ละรูป  การสนทนา (พูดจาปราศรัย)  ความรู้ความสามารถ  ขณะ
ถ่ายทอดต้องมาจากความมั�นใจและสร้างความน่าเชื�อถือ  ต้องมีจิตใจกว้างขวาง  มีความโปร่งใส
ในการทาํงาน  ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบงบประมาณได้  ควรเรียกประชุมทุกฝ่ายที�เกี�ยวข้องเพื�อ
หาข้อสรุปร่วมกันในการก่อสร้าง  ขณะเดียวกันพระสงฆ์ที�เป็นผู้นําต้องมีหลายองค์ประกอบ  
ได้แก่  1)  การศึกษา  ทางโลกและทางธรรม  2)  ความรู้ความสามารถ  และ3)  การประพฤติ
ตนเป็นตัวอย่างที�ดีแก่ภิกษุสามเณรภายในวัด  ตั,งอยู่บนความถูกต้อง  (ตัวเองต้องประพฤติตน
ให้เป็นตัวอย่างที�ดีเสียก่อนแล้วจึงสอนผู้อื�น)  สาํหรับกลุ่มที�  2  กล่าวว่า  พระสงฆ์ต้องมีความรู้
ความสามารถกล้าเสียสละที�จะนาํพาฆราวาสปฏบัิติ  ทั,งนี, กขึ็, นอยู่กับบุคลิกของพระสงฆ์แต่ละรูป
เช่นเดียวกนั  โดยรวมแล้วเรียกว่าจิตสาํนึกในสถานภาพความเป็นภิกษุ 
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4.3.5  องคป์ระกอบดา้นการเอื� ออํานวยจากสงัคม 
 พระสงฆ์จะก้าวสู่บทบาทต่อสงัคมได้ประชาชนในชุมชนต้องเหน็ความสาํคัญและสนับสนุน
พระสงฆ์ที�มีวัตรปฏิบัติที� ถูกต้องซึ� งก็ขึ, นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะงาน  โดยมีความ
ต้องการของประชาชนในพื, นที�เข้ามาเกี�ยวข้องด้วย  (พระครูอรรถสารเมธี,  2556:  การ
สัมภาษณ์)  หรือกล่าวอีกอย่างหนึ�งกคื็อ  พระสงฆ์ต้องได้รับความเคารพจากประชาชน  ซึ�ง
พฤติกรรมจะเป็นเครื�องบ่งชี, ความน่าเชื�อถือของท่านโดยอัตโนมัติ  (พระครูปริยัติบุญญาภรณ์,  
2556:  การสัมภาษณ์)  ทั,งนี, ผู้ใหญ่บ้านยังมีส่วนในการสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์  ซึ�งมองเหน็
ศักยภาพของท่านต่อการปฏิบัติภารกิจทางพระพุทธศาสนา  และมักได้รับนิมนต์ให้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  ของชุมชนโดยความยินยอมของประชาชน  เช่น  โรงเรียน  สถานการณ์ชุมชน  
และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ�น  (พระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี,  2556:  การสัมภาษณ์)  ไม่
แตกต่างจาก  (พิสุทธิ^  อนุตรอังกูร,  2556:  การสัมภาษณ์)  ผู้ซึ�งกล่าวว่า  ฆราวาสต้องเปิด
โอกาสและเข้าหาพระสงฆ์  ผู้มีความสามารถในการแสดงบทบาทที�แตกต่างกัน  การเอื, ออาํนวย
จากสงัคมนั,นรวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที�สงัคมประสบปัญหา  เช่นเดียวกับไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  
(2556:  การสัมภาษณ์)  ซึ�งได้กล่าวว่า  องค์ผสมรวมสามารถส่งผลต่อการทาํงานร่วมกัน  
กล่าวคือประชาชนในพื, นที�ให้ความเคารพเชื�อถือพระสงฆ์  และนิมนต์ท่านเข้าร่วมงานการพัฒนา
ในส่วนที�สามารถดาํเนินการได้  ภายใต้การยอมรับในบทบาทและร่วมมือต่อการริเริ�มการพัฒนา
ของท่าน  ซึ�งเหน็ว่าเป็นประโยชน์ต่อวัดและชุมชน  (ถนอม  มีป้อง,  2556:  การสัมภาษณ์)  
เพราะอย่างไรเสียพระสงฆ์จะดาํเนินการทุกอย่างโดยไม่มีความเหน็ชอบหรือความร่วมมือหรือไม่
ได้รับนิมนต์จากประชาชนคงเป็นไปไม่ได้  ขณะเดียวกันหากเป็นชุมชนเมืองพระสงฆ์กมี็บทบาท
การพัฒนาร่วมกับชุมชมน้อยลง  (บัวลอย  สุดใจ,  2556:  การสัมภาษณ์;  ชายชาญ  ศิริคูณทอง,  
2556:  การสมัภาษณ์)  เพราะโอกาสจากสงัคมจะเป็นแรงกระตุ้นอย่างชัดเจน  ซึ�งเป็นเครื�องบ่งชี,
ได้ว่าขณะนี, ได้เปิดรับบทบาทพระสงฆ์ให้แสดงบทบาทหรือร่วมพัฒนาท้องถิ�น  (ศักดา  วังสงค์,  
2556:  การสมัภาษณ์)  หากจะกล่าวแล้วกคื็อ  บริบทของชุมชนซึ�งแสดงให้เหน็ถึงความต้องการ
หรือไม่ต้องการการพัฒนา  ทั,งนี, พระสงฆ์ซึ�งอยู่ในพื, นที�ต้องทราบความสาํคัญด้านนี, เป็นอย่างดี  
ในส่วนนี, ยังรวมไปถึงความต้องการของประชาชนว่าเปิดโอกาสต่อการแสดงบทบาทของพระสงฆ์
หรือไม่  ทรัพยากรที�สาํคัญต่อการดาํเนินงานมีเพียงพอมากน้อยขนาดไหน  เช่น  ประชาชน  การ
วางแผน  ทุนทรัพย์  เป็นต้น  (บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์,  2556:  การสัมภาษณ์)  นอกจากนั,น
สมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มที�  1  ยังให้ความเหน็อย่างสอดคล้องว่า  ความต้องการของประชาชนใน
ชุมชนเป็นเครื�องกระตุ้นหลักอย่างหนึ�ง  ที�สามารถดึงพระสงฆ์แสดงบทบาทร่วมกับประชาชน  
อาจเป็นลักษณะของการประชุมริเริ�มแผนการพัฒนา  ซึ�งไม่ก้าวล่วงวินัยที�พระสงฆ์สามารถ
ดาํเนินการได้  ส่วนสมาชิกผู้ร่วมสนทนากลุ่มที� 2 ยังกล่าวเน้นยํ,าว่า การได้รับนิมนต์จากประชาชน
ให้เข้าร่วมกเ็ป็นโอกาสอกีอย่างหนึ�ง 
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  4.3.6  องคป์ระกอบดา้นการตอบสนองจากหน่วยงาน 
 ประเดน็สาํคัญของการทาํงานด้านการเผยแผ่พัฒนาของพระสงฆ์กับชุมชน  ซึ�งค่อนข้าง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ�งต่อการดาํเนินงานหรือริเริ�มโครงการพัฒนารูปแบบต่างๆ  โดยทั�วไปคือ
ข้อจาํกัดด้านศักยภาพของชุมชน  ซึ�งไม่สามารถตอบสนองต่อการปฏบัิติงานของพระสงฆ์  (พระ
ครูปริยัติบุญญาภรณ์, (อนงค์ กตปุfโฺญ) 2556:  การสมัภาษณ์)  ตลอดจนองค์กรซึ�งกระจายตัว
อยู่ในรูปแบบต่างๆ  ที�ซึ�งเหน็ความสามารถและความสาํคัญของพระสงฆ์ผู้ซึ�งมีตัวตนในสังคม  ซึ�ง
นับว่าวัดและพระสงฆ์เป็นหน่วยงานที�มีความสัมพันธ์กันต่อการอิงอาศัยกันในชุมชน  (พิสุทธิ^  
อนุตรอังกูร,  2556:  การสัมภาษณ์)  หน่วยงานภายนอกจึงอยู่ในฐานะที�จะเอื,ออาํนวยต่อการ
แสดงบทบาทของพระสงฆ์ในระดับองค์กร  ซึ�งอาจอยู่ในการกาํกับของรัฐและเอกชน  (ไชยยุทธ  
เลิศรุ่งพร,  2556:  การสัมภาษณ์)  สอดคล้องกับบัวลอย  สุดใจ  (2556:  การสัมภาษณ์) ซึ�ง
เห็นด้วยว่า  องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ  ในท้องถิ�น  เป็นส่วนสาํคัญปัจจัยหนึ�งซึ�งสามารถดึง
ศักยภาพพระสงฆ์เพื�อร่วมพัฒนา  เพราะบางโครงการหรือกิจกรรมของพระสงฆ์ไม่ได้รับการ
นิมนต์อย่างเป็นรูปธรรม  ท่านกมิ็สามารถเข้าร่วมในโครงการหรือกิจกรรมนั,นๆ  ได้  แต่ส่วน
ใหญ่มักเป็นหน่วยงานราชการซึ�งดาํเนินการพัฒนาที�เกี�ยวข้องกับกรอบทางศาสนาและวัฒนธรรม  
(บัวลอย  สดุใจ,  2556:  การสมัภาษณ์)  แต่อย่างไรกต็ามหน่วยงานดังกล่าวยังคาดหวังกลับมา
ที�ความสมบูรณ์ของวัด  ซึ�งมีศักยภาพพอที�จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
อย่างไร  บุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อลักษณะงานทีได้รับมอบหมายมากน้อย
เพียงใด  ที�สาํคัญคือเข้าใจบริบทชุมชนและลักษณะของบุคคลตั,งแต่ประชาชนทั�วไปจนถึงระดับ
ผู้นาํอย่างครอบคลุมหรือไม่  (ชายชาญ  ศิริคูณทอง,  2556:  การสัมภาษณ์)  แต่ที�ขาดเสียมิได้
คือ  สาํนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  ซึ�งคอยสนองงาน
คณะสงฆ์เสมอมา  โดยต้องดาํเนินงานให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดตั,ง  นอกจากนั,น
หน่วยงานอื�นๆ  ซึ�งมีคณะทาํงานเป็นชาวพุทธเป็นส่วนใหญ่  จึงคอยให้ความช่วยเหลือคณะสงฆ์
เป็นนิตย์ตามสมควรแก่โอกาส  (บัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์,  2556:  การสัมภาษณ์)  สาํหรับ
ข้อมูลที�ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยทั,ง  2  กลุ่มนั,นมีรายละเอียดดังนี,   กลุ่มที�  1  ซึ�งกล่าวว่า  
หากได้รับการนิมนต์จากประชาชนในชุมชน  หน่วยงานท้องถิ�นให้พระสงฆ์เข้าร่วมการพัฒนา  ใน
เรื�องที�ชาวบ้านเหน็สมควรกับบทบาทของพระสงฆ์  การร่วมประชุมคือการแสวงหาแนวทางการ
ริเริ�มการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนกับพระสงฆ์  พระสงฆ์ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ  ที�สาํคัญ
หากการพัฒนาของพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ�งที�ปรากฏชัดว่า  ท้องถิ�นเกิดการพัฒนาขึ,นอย่างเหน็ได้
ผ่านการยอมรับจากทุกฝ่าย  ส่วนกลุ่มที�  2  ประชาชนต้องการพระสงฆ์ในการทาํงานที�เหมาะสม  
เจ้าอาวาสเป็นอกีส่วนสาํคัญหนึ�งที�จะส่งเสริมบทบาทด้านการสอน  ตามศักยภาพของพระสงฆ์แต่
ละรูป  ให้เกิดความเหมาะสมต่อโรงเรียนที�ต้องการ  พระสงฆ์ที�มีความพร้อมต้องการสอน
ศีลธรรมกมี็อยู่ต่อเนื�องและมีปรากฏอยู่ทุกยุคสมัย  
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4.4  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆใ์นการพฒันา 
       ทอ้งถิ�นและแนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาทอ้งถิ�น 

 

  4.4.1  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆใ์นการพฒันาทอ้งถิ�น 

 หลังจากได้ศึกษาเกบ็ข้อมูลแล้วนาํมาวิเคราะห์  จึงพบปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ใน
การพัฒนาท้องถิ�น  ซึ�งโดยทั�วไปมักปรากฏในรูปของคู่สัมพันธ์ที�พระสงฆ์แต่ละระดับต้องเข้าไป
เกี�ยวข้องแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะดังนี,  

1)  ปัญหาและอุปสรรคระหว่างคู่สมัพันธ ์  
(1) ปัญหาที�เกดิจากความสมัพันธร์ะหว่างพระสงัฆาธกิารกบัพระสงัฆาธกิาร 

พระมหากฤษฎา  นันทเพชร  (2540:  151)  กล่าวว่า  การจัดระเบียบ
องค์กรสงฆ์ไม่มีความเหมาะสม  ขาดระบบระเบียบที�แน่นอนชัดเจน  ผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ขาด
ความรู้ในตาํแหน่งส่งผลให้การบริหารงานไร้ประสิทธิภาพ  อ่อนแอ  และหย่อนยาน  ที�สาํคัญ
สงัคมสงฆ์ถูกระบบอุปถัมภ์ครอบงาํ  ทาํให้ยึดติดในอาํนาจ  วัตถุตอบแทน  และยังมีระบบพรรค
พวก  บางครั, งสายการบังคับบังชาของแต่ละส่วนในการรับผิดชอบส่วนงานขาดการติดต่อ
ประสานงานระหว่างกัน  (ธงชัย  สันติวงษ์  2523,  อ้างถึงใน  พชรวรรณ  ชุ่มเปี� ยม,  2543:  
25)  ละเลยหน้าที�ความรับผิดชอบ  ซึ�งส่งผลให้พระสงฆ์ใต้บังคับบัญชามองหรือเกิดความรู้สึกว่า
ทา่นไม่จริงใจต่อภาระงาน  โดยไม่มีการประสานงานและส่งเสริมเท่าที�ควรจะเป็น  (พระครูพิศาล
บุญญาภินันท ์อจจฺาทโร  (รุกขชาติ),  2555:  120)  แต่ที�สาํคัญยิ�งคือพระสงัฆาธกิารบางรูปขาด
ความรู้ความเข้าใจในด้านการปกครอง  ซึ�งสามารถแปรสภาพเป็นแรงผลัดดันบทบาทออกสู่ชุมชน  
ทั,งยังขาดพระเดชพระคุณในการควบคุมดูแลผู้ใต้ปกครอง  (พระครูสังวรสาธุวัตร  (สาํรวย  
สวํโร),  2554:  120)      

(2)  ปัญหาที�เกดิจากความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆาธิการกับพระสงฆ์ระดับ
ปฏบัิติการ 

พระเทพรัตนสธุ ี (2553:  118)  กล่าวว่า  พระสงฆ์ระดับผู้ปกครองสั�งงาน
ไม่เป็นระบบยากต่อการปฏิบัติตาม  เป็นเหตุให้นโยบายที�กาํหนดไว้ร่วมกันคลาดเคลื�อน  บาง
พื, นที�พระสังฆาธิการละทิ, งบทบาทหน้าที�ในการเผยแผ่  ซํ,ายังไม่เห็นความสาํคัญของพระสงฆ์ผู้
ปฏิบัติหน้าที�  ขาดการสนับสนุน    ขาดการแสดงโอวาทในฐานะพระสังฆาธิการต่อพระสงฆ์
ผู้ปฏิบัติงาน  (พระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว),  2554:  115)  ดั�งที�ผลการศึกษาของว
รพงษ์  แสนเมือง  (2546:  102)  ระบุไว้ว่า  ในการปฏบัิติหรือขั,นปฏบัิติการนั,น  มิได้รับความ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากพระเถระชั,นผู้ใหญ่  ซึ�งเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมิได้ละทิ, งผู้ปฏิบัติ
หน้าที�  ตรงกันข้ามกลับคอยสอดส่องดูแลอย่างใกล้  ด้วยเหตุนั,นผู้ปฏิบัติการจึงขาดขวัญและ
กาํลังใจ  ส่วนผลการศึกษาของพระราชปริยัติโมลี  (ไพบูลย์  วิปุโล)  (2554:  93)  ได้ข้อสรุปว่า  
ระบบการบริหารปกครองของคณะสงฆ์บางส่วนยึดติดในระบบอุปถัมภ์  เอื,อประโยชน์ต่อตนเอง
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และพวกพ้อง  พระเถระผู้ปกครองชั,นสูงไม่เปิดโอกาสให้พระระดับปฏิบัติการได้แสดงความ
คิดเหน็  หรืออาจเปิดโอกาสแสดงความคิดเหน็  แต่มิได้รับการยอมรับหรือนาํไปปรับใช้เป็นแนว
คาํสั�งเชิงนโยบาย     

(3) ปัญหาที�เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพระสังฆาธิการกับเจ้าหน้าที�
ปกครอง 

งานการพัฒนาชุมชนในหลายๆ  ด้านของพระสงฆ์  มักไม่ค่อยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านงบประมาณซึ�งเป็นปัจจัยพื, นฐานของการ
ขับเคลื�อนนโยบาย   (พระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ  จนฺทโน),  2554 :  111)  ส่วนหนึ�งเป็น
เพราะพระสงฆ์มิได้ประสานงานกับหน่วยงานราชการ  เพื�อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่าง
สถาบันศาสนากับหน่วยงานราชการในท้องถิ�น  โดยเฉพาะอย่างยิ�งเดก็และเยาวชนที�เดือนร้อน
และขาดแคลน  เพราะองค์กรระดับท้องถิ�นเป็นปัจจัยสาํคัญต่อการตอบสนองต่อการดาํเนินงาน
ของพระสงฆ์  (พระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว), 2554: 114; พระอนุชิต  ชูเนียม , 2546:  
151)      

(4)  ปัญหาที�เกดิจากความสมัพันธร์ะหว่างพระสงัฆาธกิารกบัประชาชน 

พระเทพรัตนสธุ ี (2553:  118)  กล่าวผ่านผลการศึกษาว่า  ยังมีประชาชน
บางท่านที�ไม่เข้าในใจกฎระเบียบของวัด  ซึ�งคณะสงฆ์หรือเจ้าอาวาสกาํหนดขึ, น  เพื�อนาํมาเป็น
ระเบียบในการควบคุมดูแลฆราวาสผู้สัญจรไปมา  ส่วนพระราชปริยัติโมลี  (ไพบูลย์  วิปุโล)  
(2554:  95)  กล่าวว่า  พระสงฆ์แสดงธรรมไม่สอดคล้องกับสถานการณ์  ไม่มีการอธิบาย
หลักธรรมให้เหน็จริงจนคล้อยตามในทนัทว่งทไีด้  ทาํให้ประชาชนไม่สนใจที�จะรับฟัง  เป็นเหตุให้
ละเลยต่อการประพฤติตามหลักพุทธศาสนิกชนเบื, องต้น  รวมไปถึงการให้บริการด้านการศึกษา
สงเคราะห์  ซึ�งมุ่งช่วยเหลือด้านศึกษาแก่เดก็และเยาวชนผู้ขาดโอกาสด้านทุนทรัพย์  ขาดพระสงฆ์
ที�มีความรู้ความเข้าใจที�ทาํหน้าที�สอนหลักธรรมตามหลักสูตรที�ถูกต้อง  (พระมหาทศัดร  ภพูวก,  
2547:  25)   

(5)  ปัญหาที�เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการกับ
เจ้าหน้าที�ปกครอง 

ชุติมา  สัจจานันท ์ (2548:  76,149)  กล่าวว่า  เจ้าหน้าที�ฝ่ายปกครองซึ�ง
อยู่ในฐานะควรส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์กลับมองข้าม  และไม่มีการกาํหนดนโยบายท้องถิ�นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ซึ�งจะเป็นการเปิดทางให้พระสงฆ์ได้แสดง
บทบาทได้อย่างเต็มความสามารถ   สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระใบฎีกาณัฏฐพร       
ฐานวุฑโฺฒ  (2554:  107)  ซึ�งกล่าวว่า  พระสงฆ์ผู้ปฏบัิติงานไม่สู้จะได้รับความร่วมมือหรือตอบ
รับจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเท่าที�ควรจะเป็น  แม้กระทั�งในสถานศึกษาที�พระสงฆ์เข้าไปสอน
ศีลธรรม  เช่น  การจัดกิจกรรมในวันสาํคัญทางพระพุทธศาสนา  ส่วนพระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  
(มีแก้ว)  (2554:  115)  กล่าวว่า  แม้กระทั�งการติดต่อประสานงานระหว่างวัดและหน่วยงาน
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ราชการนอกพื,นที�ยังไม่ให้ความสาํคัญ  ที�สาํคัญผู้บริหารไม่แสดงทา่ทส่ีงเสริมสนับสนุน  และกล่าว
ยกย่องเชิดชูพระสงฆ์นักพัฒนา  เพราะอย่างน้อยกเ็ป็นการยอมรับในบทบาทและสนับสนุน
ทางอ้อม  แม้แต่ผลการศึกษาของพระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ  จนฺทโน)  (2554:  111)  
กล่าวว่า  ในบริบทที�พระสงฆ์ดาํเนินการพัฒนาชุมชนในส่วนต่างๆ  นั,น  พระสงฆ์ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้องเท่าที�ควร  ในขณะที�ผลการศึกษาของพระทอง  บุตรดี  
(2551:  93)  กล่าวว่า  หน่วยงานทั,งภาครัฐและภาคเอกชนขาดการสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรม  
ทั,งๆ  ที�เป็นกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน  เศรษฐกิจ  (ของชุมชน)  และสภาพแวดล้อม  ส่วน
หนึ�งเป็นเพราะผู้บริหารระดับท้องถิ�นไม่เหน็ความสาํคัญหรือไม่ให้ความสาํคัญของพระสงฆ์  ต่อ
การแสดงบทบาทด้านการพัฒนาซึ�งนอกเหนือกจิของสงฆ์  (พระอนุชิต   ชูเนียม,   2546:  151)  
จากปัญหาระหว่างพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติงานกับผู้นาํท้องถิ�นดังกล่าวนั,น  ใช่ว่าจะปรากฏเป็นปัญหาใน
ปัจจุบันนี, เท่านั,น  หากแต่ในอดีตโดยการศึกษาของมาโนช  ตันชวนิชย์  (2529: 136)  โดยได้
ทาํการศึกษาเรื�อง  บทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาสังคมชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ผลการศึกษาพบว่า  มีผู้นาํท้องถิ�นบางท่านหรือบางกลุ่มที�ไม่เหน็ด้วยต่อการแสดงบทบาทการ
พัฒนาของพระสงฆ์  โดยแสดงออกด้วยการไม่เคารพศรัทธาต่อพระสงฆ์รูปนั,นเป็นการส่วนตัว  
ส่งผลต่อการไม่ยอมรับในโครงการที�ท่านดาํเนินการ  ส่วนผู้นาํท้องถิ�นที�ยอมรับในบทบาทการ
พัฒนาของพระสงฆ์  เหน็ด้วยให้ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรม  แต่ปรารถนาให้
ดาํรงอยู่ในฐานะที�ปรึกษา  มิต้องการให้ลงมือปฏิบัติจนเกินงาม  เพราะเสียภาพลักษณ์ของสงฆ์  
ผู้ซึ�งอยู่ในฐานะที�ทรงไว้ซึ�งความเคารพศรัทธา  ทั,งยังเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  และเป็นผู้นาํของ
พระพุทธศาสนา      

(6)  ปัญหาที�เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการกับ
ประชาชน 

ผลการศึกษาของพระใบฎีกาณัฏฐพร  ฐานวุฑโฺฒ  (2554: 107)  ชี, ว่า  
ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในงานที�กาํลังดาํเนินการอยู่  แม้กระทั�งการที�พระสงฆ์คอย
ปรับปรุงดูแลโบราณวัตถุ  และวัฒนธรรมดั,งเดิมของท้องถิ�น  (พระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ  
จนฺทโน),  2554:  111)  ไม่ให้ความสาํคัญกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมหรือการจัดตั,งกลุ่ม
ดาํเนินการ  เป็นเหตุผลหนึ�งที�ไม่ได้รับความร่วมมือจากชุมชน  ส่งผลให้การดาํเนินกิจกรรมไม่
บรรลุผลตามเป้าหมายที�กาํหนดไว้  ส่วนหนึ�งเป็นเพราะพระสงฆ์เองกข็าดการติดต่อประสานงาน
กับผู้นาํชุมชนอย่างเป็นทางการ  จนปรากฏเป็นความเข้าใจร่วมกันในการผลักดันโครงการหรือ
กิจกรรมให้สัมฤทธิ^ผล  (พระทอง  บุตรดี,  2551:  93)  สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระ
อนุชิต   ชูเนียม   (2546:  151)  ซึ�งได้กว่าว่า  การดาํเนินงานขาดความร่วมมืออย่างจริงจังและ
สมัครใจจากประชาชนในชุมชน  ซึ�งถือได้ว่าเป็นอุปสรรคเบื, องต้นในการขับเคลื�อนแผนงานไปสู่
ความสาํเร็จ  อาจกล่าวในทางตรงกันข้ามได้ว่า  ประชาชนกยั็งมิได้รับโอกาสให้เข้าร่วมกาํหนด
แผนพัฒนา  และร่วมขับเคลื�อนแผนนั,นผ่านกิจกรรมต่างๆ    ประชาชนจึงตกอยู่ในฐานะผู้รับ  



150 

โดยปราศจากสาํนึกร่วมในแผนการ  ขั,นตอน  และการดาํเนินการร่วมกัน  (วรพงษ์  แสนเมือง,  
2546:  101)  ซึ�งถือได้ว่าสอดคล้องกบัผลการศึกษาเมื�อ  25 ปีที�ผ่าน  โดยเป็นผลการศึกษาของ
มาโนช  ตันชวนิชย์  (2529:  137, 139)  ที�ระบุว่า  ประชาชนไม่เหน็ด้วยที�พระสงฆ์จะดาํเนินการ
ทุกอย่างแล้วทาํตัวเป็นเจ้าของเสียหมด  เพราะทาํให้ประชาชนขาดสาํนึกในความเป็นเจ้าของ  จึง
ขาดความกระตือรือร้น  ขาดความร่วมมือ  และขาดการส่งเสริมงาน  อย่างไรกต็ามประชาชนเหน็
ว่าหน้าที�หลักของพระสงฆ์คือการอบรมด้านศีลธรรม  ตั,งอยู่ในฐานะผู้เป็นที�พึงทางจิตใจ  และทรง
ไว้ซึ�งความเคารพ         

(7)  ปัญหาที�เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ระดับปฏิบัติการกับ
พระสงฆ์ระดับปฏบัิติการ 

พระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว)  (2554:  110)  กล่าวว่า  พระสงฆ์
ผู้ปฏบัิติงานมีพื, นฐานและประสบการณ์แตกต่างกัน  จึงส่งผลต่อวิถีการปฏบัิติที�แตกต่างกัน  ซึ�ง
นาํมาสู่ความขัดแย้งระหว่างปฏิบัติหน้าที�ร่วมกัน  แต่ที�สาํคัญอีกประการหนึ�งคือระหว่างวัดต่างๆ  
ยังขาดการติดต่อประสานร่วมกัน  เพื�อตอบรับการปฏบัิติหน้าที�ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (โคจิ  
โนส,ุ  2530: 119)  ในขณะที�กรมการศาสนา (2528, อ้างถึงใน  พชรวรรณ  ชุ่มเปี� ยม,  2543:  
25-26)  กล่าวว่า  บุคลากรมีความรู้ความสามารถไม่เสมอกัน  ทาํให้ไม่สามารถรับรู้เทคนิคการ
ปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติ  แต่อย่างไรกต็ามเมื�อมีการจัดสรรภาระงานตามความถนัด  มักพบว่า
ผู้ปฏบัิติงานไม่ประสานงานบางครั,งขาดความสมัพันธแ์ละขาดความกระตือรือร้น   

(8)  ปัญหาที�เกดิจากความสมัพันธร์ะหว่างเจ้าอาวาสกบัพระสงฆ์ลูกวัด 

พระเทพรัตนสุธี  (2553:  118)  เหน็ว่า  พระสงฆ์ลูกวัดไม่ให้ความสนใจ  
(เอาใจใส่)  ต่อกฎระเบียบที�วัดหรือที�เจ้าอาวาสกาํหนดขึ,น  เพื�อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อ
การกาํกบัดูแลภิกษุสามเณรภายในวัด  สอดคล้องกับผลการศึกษาของพระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  
(มีแก้ว)  (2554:  110-111)  กล่าวว่า   พระภิกษุไม่ค่อยให้ความใส่ใจต่อการทาํกิจของสงฆ์
เท่าที�ควรจะเป็น  เช่น  การทาํวัตรเช้า-เยน็  ไปจนถึงการละเมิดกฎระเบียบวัด  อันเนื�องมาจาก
พระสงฆ์บางรูปยังฝักใฝ่ในความเป็นอยู่อย่างคฤหัสถ์  ทั,งนี, ส่วนหนึ�งเป็นเพราะเจ้าอาวาสกมิ็ทราบ
ปัญหาเฉพาะตัวของพระสงฆ์ใต้ปกครองแต่ละรูป  นอกจากนั,นผลการศึกษาของวรพงษ์  แสน
เมือง  (2546:  101)  ยังกล่าวว่า  พระภิกษุและสามเณรมีพื, นฐานทางครอบครัวและมีที�มา
แตกต่างกัน  จึงไม่เชื�อหรือยอมอยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาส  ก่อให้เกิดความไม่สนิทสนมกลม
เกลียวระหว่างกัน   เกิดการแบ่งกลุ่ม  ไม่ปฏบัิติตามกฎ  ข้อบังคับ  และระเบียบวัด  นาํไปสู่การ
ประพฤติปฏบัิติที�ไม่เหมาะสมต่อความเป็นสมณะ  เป็นที�น่าสังเกตจากผลการศึกษาของพระมหา
ทศัดร  ภพูวก  (2547: 25)  ที�ได้กล่าวว่า  เจ้าอาวาสกไ็ม่สามารถจัดบริการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เบื, องต้นอยู่ที�วิสัยทัศน์ความเป็นผู้บริหาร  ซึ�งต้องจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมทุก
แผนงานภายในวัด  อย่างน้อยกเ็พื�อส่งเสริมและผลิตบุคลากรให้ผ่านระบบที�มีคุณภาพ 
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2)  ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะด้านพระสงฆ์ 

  ในประเดน็ปัญหาและอุปสรรคเฉพาะด้านของพระสงฆ์  ซึ�งจัดว่าเป็นปัญหาอย่าง
ยิ�งต่อการส่งเสริมและปฏบัิติงานให้เกดิผลสาํเรจ็นั,น  ขอแบ่งออกเป็น  2  ระดับดังนี,  

(1)  ปัญหาของพระสงฆ์ระดับพระสงัฆาธกิาร 

พระครูโอภาสธรรมพิทกัษ์  (เสียม  เตชธมโฺม  (เงางาม))  (2554:  88)  
ได้การสัมภาษณ์พระศรีวิสุทธิคุณ  (มานพ  ปิยสีโล)  ท่านมองว่า  พระสังฆาธิการมีเวลาในการ
กาํกับดูแลพระสงฆ์ระดับปฏิบัติงานน้อย  สอดคล้องกับคาํให้การสัมภาษณ์จากพระสุนทรธรรม
เมธี  (สุเทพ  อาสโภ)  โดยท่านให้ทัศนะว่า  พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส  ยังมีอคติต่อ
พระสงฆ์ระดับปฏิบัติการซึ�งทาํงานด้วยวุฒิการศึกษากาํกับ  โดยได้รับการมอบหมายจากพระ
สังฆาธิการระดับจังหวัด  ในขณะที�บทการสัมภาษณ์เพทาย  สดทรงศรี  มองว่า  เมื�อพระสังฆาธิ
การมอบหมายงานแล้ว  มิได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื�อง  อันเนื�องมาจาก
ภาระงานในส่วนอื�นซึ�งเป็นบทบาทหน้าที�เฉพาะ  อาจกล่าวได้ว่าขาดการบริหารจัดการองค์กรแบบ
สมัยใหม่  หรือไม่ให้ความสนใจต่อภาระงานที�ได้รับมอบหมายเท่าที�ควร  (ชุติมา  สัจจานันท์,  
2548:  95)  ส่วนพระอธกิารชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว)  (2554:  111)  กล่าวถึงพระสังฆาธิการ
ไว้ว่า  พระสังฆาธิการระดับผู้บริหารของแต่ละแผนก  ขาดการทุ่มเทเอาใจใส่ต่อภาระงาน  ไม่ให้
ความร่วมมือที�ดีต่อกันในการส่งเสริมแผนงาน   ไม่กระจายภาระหน้าที�ออกสู่ผู้ปฏบัิติอย่างทั�วถึง  
อาจกล่าวได้ว่าขาดความเป็นผู้นาํหรือมีภาวะผู้นาํ  สาํหรับงานของวรพงษ์  แสนเมือง  (2546:  
101)  ชี, ชัดลงไปว่า  เจ้าอาวาสขาดประสบการณ์ในการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
องค์กร  หรือบางวัดท่านชราภาพมากแล้วมิสามารถบริหารงานในอาวาสได้  ซํ,ายังไม่มีผู้ช่วยที�มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานเช่นกัน  สอดคล้องกับพระราชปริยัติโมลี  (ไพบูลย์ วิปุโล)  
(2554:  93)  ซึ�งกล่าวว่า  พระสังฆาธิการขาดการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน  ผู้นาํท้องถิ�น  
และผู้นาํชุมชน  อย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง  และไม่มีการจัดตั,งกองทุนประเภทใดประเภทหนึ�ง
เพื�อช่วยเหลือชุมชน  แม้แต่ในอาวาสของตนพระสงัฆาธกิารระดับเจ้าอาวาส  กไ็ม่สามารถกระจาย
คาํสั�งลงสู่ผู้ปฏบัิติการได้อย่างครอบคลุม  ส่งผลให้เกดิปัญหาการกาํกบัดูแลขาดประสิทธิภาพ  ไม่
สามารถผลิตบุคลากรภายในอาวาสได้อย่างมีคุณภาพ  เพื�อตอบสนองงานของวัดและตัวเจ้าอาวาส  
มิหนํ�าซํ,ายังบ่งบอกถึงการไร้ซึ�งภาวะผู้นาํที�ดี  เนื�องเพราะไม่สามารถควบคุมและบริหารองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านการก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด  ขาดการวางแผน
และการควบคุมงบประมาณ  บางครั,งตกอยู่ในฐานะไม่สามารถให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนได้  
เนื�องเพราะสถานที�ไม่พร้อมและบุคลากรกไ็ร้ความสามารถ (พระมหาทศัดร ภพูวก, 2547:  25)           

(2)  ปัญหาของพระสงฆ์ระดับปฏบัิติการ 

ปัญหาแรกของปัญหานี,   คือ  พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจบทบาทที�ตน
สามารถดาํเนินการได้ต่อสังคม  ไม่สามารถเชื�องโยงบทบาทของตนเข้าสู่บทบาทการพัฒนาสังคม
ได้  ส่งผลให้เกดิความขัดแย้งระหว่างผู้พร้อมปฏบัิติกับผู้มิต้องการให้ปฏบัิติ  ซํ,ายังขาดการแสดง
บทบาทที�ตนพึงกระทาํได้อย่างมีประสทิธภิาพ  (พระมหากฤษฎา นันทเพชร, 2540:  161;  พระ
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มหาทนงชัย  บูรณพิสุทธิ^,  2545: 185)  ส่วนผลงานของพระครูโอภาสธรรมพิทักษ์  (เสียม  
เตชธมโฺม  (เงางาม))  (2554:  88)  ได้ทาํการศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่ธรรมของพระธรรม
โมลี  (ทองอยู่  ญาณวิสุทโฺธ)  และได้การสัมภาษณ์พระธรรมโมลีซึ�งท่านกล่าวว่า  พระสงฆ์ไม่
พยายามพัฒนาศักยภาพของตนโดยเฉพาะอย่างยิ�งด้านหลักธรรมซึ�งต้องแจ่มแจ้งกว่าคฤหัสถ์  
ขาดการวิเคราะห์หลักธรรมโดยถูกต้องเพราะขาดฐานคือองค์ความรู้  นอกจากนั,นยังขาดความ
ทุ่มเทในการเผยแผ่  ย่อท้อต่อปัญหาที�มากระทบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา  สัจจานันท ์ 
(2548:  95-96)  ซึ�งกล่าวว่า  พระสงฆ์หรือบุคลากรของวัดยังขาดความรู้ความสามารถเชิงลึก  
ไม่มีทักษะด้านภาษา  เทคนิควิธีการสอนหรือนําเสนอ  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ผู้ปฏิบัติงานอาศัยประสบการณ์ที�ได้จากการสั�งสมเป็นหลัก  ไม่มีฐานข้อมูลหรือระเบียบวิธีการ
ปฏิบัติตามหลักทฤษฎีซึ�งเป็นฐานทางวิชาการ  ส่วนพระภาณุทัต  แสนสากร  (2549: 110)  
เสนอผ่านผลการศึกษาไว้ว่า  การเผยแผ่ยังยึดติดแบบบรรยาย  (เทศน์)  เดี�ยว  แต่ปัญหาหลัก
คือพระสงฆ์ยังไม่เข้าใจในบทบาทการเผยแผ่ของตนอย่างแท้จริง  มิหนํ�าซํ,ายังคลุมเครือไม่ชัดเจน
ในบทบาท  ขณะเดียวกันกมิ็ได้ศึกษาหาคาํตอบถึงบทบาทการเผยแผ่ที�สอดคล้องกับหลักธรรม  
จึงตกอยู่ในภาวะหยุดนิ�งในหน้าที�ตามสถานภาพที�ตนควรกระทาํ  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ
พระมหาบุญมี  โททาํ  (2551:  147-151)  กล่าวว่า  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขาดสื�อการ
สอนที�ทนัสมัย  ไม่สอดคล้องช่วงเวลาหรือสถานการณ์  ขาดทกัษะความเป็นผู้สอนที�ดี  ไม่มีระบบ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้  ซึ�งต้องประกอบด้วยความน่าสนใจ  สนุก  แต่แฝงไปด้วยสาระ  ไม่มี
องค์ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ปัจจุบัน  ซึ� งสามารถอธิบายความเป็นไปของสถานการณ์
บ้านเมืองได้อย่างสอดคล้อง  ไม่มีการจัดกิจกรรมที�หลากหลาย  ขาดทักษะด้านจิตวิทยาการ
แนะนํา  ขาดมนุษยสัมพันธ์ที�ดีต่อคู่สนทนา  ที�สาํคัญคือมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างไม่
เหมาะสมและบางรูปชื�นชอบการสักลาย  ส่วนพระอธิการชรัตน์  ฐิตคุโณ  (มีแก้ว)  (2554:  
115)  กล่าวว่า  คณะพระวิทยากรที�ปฏบัิติงานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษา  ทาํ
ให้การปฏิบัติงานไม่สมํ�าเสมอ  ซํ,ายังไม่มีความชาํนาญทุกแขนงต่อการฝึกอบรม  นอกจากนั,น 
พระอนุชิต ชูเนียม   (2546:  151)  กล่าวว่า  พระสงฆ์ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนใน
หลักธรรม  หรือแม้กระทั�งองค์ความรู้ในศาสตร์สมัย  ซึ�งสามารถนาํมาเป็นองค์ประกอบหนึ�งใน
การปฏบัิติหน้าที�  ประเดน็สาํคัญคือพระสงฆ์บางรูปเหน็ว่าการดาํเนินการอย่างนั,นมิใช่กิจของสงฆ์  
จนพัฒนาเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้ที�เหน็ด้วยและเหน็ต่าง  รวมไปถึงการมีผลประโยชน์ระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ  เข้ามาเกี�ยวข้อง  ในขณะที�งานของวรพงษ์  แสนเมือง  (2546:  102)  กล่าวเพิ�มเติม
ว่า  บุคลากรขาดองค์ความรู้ที�ถูกต้องแน่นอน  ขาดประสบการณ์ในการทาํงานด้านเผยแผ่
โดยเฉพาะสื�อที�ทันสมัย  อุปกรณ์ที�ส่งเสริมการฝึกอบรม  และทักษะที�ดีในการแนะนาํ  สาํหรับ
พระราชปริยัติโมลี  (ไพบูลย์  วิปุโล)  (2554:  95)  กล่าวผ่านผลการศึกษาว่า  พระสงฆ์
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับสมณะเพศ  เป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนเสื�อมศรัทธา  และที�สาํคัญคือ
ไม่มีสมณะโวหารในการอบรมสั�งสอนหรือถ่ายทอดหลักธรรมให้เกิดความน่าสนใจ  ปัญหานี, ดูจะ
เป็นปัญหาเดียวกนักบัเมื�อ  25  ปีเศษที�ผ่าน  โดยการศึกษาของโคจิ  โนสุ  (2530:  118)  ที�ได้
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ทาํการศึกษาเรื�อง  บทบาทของพระสงฆ์ที�มีต่อการพัฒนาสังคม  ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัด
สงขลา  ผลการศึกษาพบว่า  พระสงฆ์บางรูปยังด้อยการศึกษา  ทั,งด้านโลกียะศึกษาและโลกุตระ
ศึกษา   เป็นเหตุให้ขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นระบบตามหลักวิชาการ  ไม่สามารถ
อธบิายเชิงวิเคราะห์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ได้               

3)  ปัญหาและอุปสรรคเฉาะด้านนโยบาย 

นโยบายถือได้ว่าเป็นทศิทางการดาํเนินงานให้ประสบผลสาํเรจ็  ดังนั,นปัญหา
และอุปสรรคหลักๆ  ซึ�งถือได้ว่ามีส่วนในการกาํหนดและส่งเสริมนโยบาย  จึงแบ่งออกเป็น  2  
ด้านดังนี,  

(1)  ปัญหาจากนโยบายคณะสงฆ์ 
พระใบฎีกาณัฏฐพร  ฐานวุฑโฺฒ  (2554:  107)  กล่าวว่า  คณะสงฆ์

ระดับผู้ปกครองหรือผู้บริหารไม่มีการกระจายงบประมาณที�ดีพอ  ไร้ประสิทธิภาพ  ขาดมาตรฐาน  
เป็นเหตุให้พระสงฆ์ระดับปฏิบัติการไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องได้  สาํหรับพระมหา
บุญมี  โททาํ  (2551:  148)  ชี, ชัดว่า  คณะสงฆ์ยังขาดแผนการเผยแผ่และพัฒนาเชิงรุกต่อกลุ่ม
เยาวชน  หรือจาํแนกนโยบายให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ, น  ตลอดจนการกาํหนดนโยบายไม่
สอดคล้องกบังบประมาณที�ควรจะเป็น  (พระอธกิารชรัตน์  ฐิตคุโณ (มีแก้ว), 2554: 115-116;  
พระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ  จนฺทโน),  2554: 111) อาจกล่าวได้ว่า  คณะสงฆ์ระดับ
ผู้ปกครองหรือการออกนโยบาย  ไม่มีการบริหารจัดการที�ดีต่อแผนพัฒนาและช่วยเหลือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน   อย่างน้อยกต้็องคาํนึงถึงการพัฒนาพฤติกรรม  และเศรษฐกิจระดับชุมชน  
(พระทอง  บุตรดี,  2551:  93)  ต้องยอมรับว่า  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหน้าที�หลักของ
พระสงฆ์ทุกระดับ  แต่กลับไม่มีนโยบายเชิงรุกด้านการเผยแผ่  ซึ�งนําเสนอให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ปัจจุบัน  ไม่มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน  เพื� อพัฒนาองค์ความรู้ให้
สอดคล้องกับกระแสสังคม  ด้วยการประยุกต์พุทธศาสตร์ให้สอดคล้องลงตัวกับศาสตร์กระแส
หลัก  (พระมหาทศัดร  ภพูวก,  2547:  25)  ประเดน็ปัญหาดังกล่าวทั,งหมดนั,นสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพระมหากฤษฎา  นันทเพชร  (2540:  159-162)  ซึ�งได้สรุปปัญหาในส่วนนี,
ไว้ว่า  เป็นปัญหาระดับองค์กรของคณะสงฆ์  ที�ขาดระบบระเบียบในการปกครอง  ขาดการบังคับ
ใช้กฎหมายสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่มีการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพตามการบริหารองค์กรสมัยใหม่  ให้สอดรับกับสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมที�
เปลี�ยนแปลงไป  จนไม่สามารถดาํเนินการพัฒนาสังคมผ่านหลักธรรมได้นอกเหนือไปจากที�เคย
ปฏิบัติมาในอดีต  ที�สาํคัญยิ�งคือไม่มีหน่วยงาน  ภาระงาน  และอื�นๆ  ที�เกี�ยวกับการดาํรงอยู่ใน
สมณะเพศของพระสงฆ์รุ่นใหม่  ซึ�งมีความมุ่งมั�นในการที�จะปรับปรุงเปลี�ยนแปลงคณะสงฆ์ให้ดีขึ, น  
ด้วยแนวคิดการพัฒนาเชิงองค์กรและโครงสร้าง  แต่กลับได้รับการปฏเิสธจากพระสงฆ์ผู้ปกครอง
ชั,นนํา  พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวจึงเบื�อหน่ายในระบบการปกครองที�ยังยึดโดยงในระบบอุปถัมภ์  
บางกลุ่มไม่แสดงความสามารถต่อคณะสงฆ์อย่างเตม็ความสามารถ  บางกลุ่มลาสิกขาเพื�อนาํตน
ออกจากระบบนั,น                
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(2)  ปัญหาจากนโยบายรัฐหรือหน่วยงานท้องถิ�น 
ชุติมา  สัจจานันท์  (2548: 97)  กล่าวว่า  รัฐยังไม่มีการกาํหนด

นโยบายที�ชัดเจนเกี�ยวกับการพัฒนาวัด  หรือในส่วนที�ต้องส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็น
รูปธรรม  เพราะถือว่าเป็นฐานของชุมชนในการตอบสนองต่อความต้องการของพื, นที�  โดยเฉพาะ
อย่างยิ�งด้านงบประมาณเบื, องต้นสาํหรับผู้ปฏิบัติงาน  รวมไปถึงด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ  
ในขณะที�ผลการศึกษาของพระใบฎีกาณัฏฐพร  ฐานวุฑโฺฒ  (2554:  107,150)  กล่าวตอกยํ,าว่า  
หน่วยงานในท้องถิ�นซึ�งมีส่วนในการส่งเสริมการขับเคลื�อนคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  ยัง
ไม่ให้หรือไม่เห็นความสําคัญของการดําเนินการตามแผนพัฒนาโดยพระสงฆ์  แม้แต่ใน
สถานศึกษาซึ�งถือว่าเป็นหน่วยงานที�ขัดเกลาเยาวชนออกมาเป็นผลผลิตที�มีคุณภาพ  ด้วยการอิง
อาศัยหลักการและบุคลากรจากพระพุทธศาสนา  สอดคล้องกับพระครูสาครกิจจานุกูล  (วิศิษฐ  
จนฺทโน)  (2554:  111)  ซึ�งกล่าวว่า  หน่วยงานของรัฐที�คอยกาํกับดูแลด้านงบประมาณการ
พัฒนา  ด้านการจัดโครงการ  กิจกรรม  และแผนปฏิบัติงาน  ยังไม่ให้การสนับสนุนอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื�อง  เช่นเดียวกับผลการศึกษาของทอง  บุตรดี  (2551:  93)  โดยได้กล่าวถึง
หน่วยงานไว้ว่า  ในคราวที�ต้องจัดกิจกรรมซึ�งต้องใช้ค่าใช้จ่าย  กลับไม่มีหน่วยงานใดเสนอ
งบประมาณในการจัดโครงการ  ทั,งที�เป็นโครงการหรือกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกับความเป็นไปเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชน  ที�สาํคัญคือนโยบายรัฐบางประการยังขัดต่อระบบคุณธรรมและจริยธรรม  
เช่น  การพนัน  การอนุญาตให้สร้างสถานรื�นรมย์  และถือว่าเป็นแหล่งรายได้สาํคัญหรือรายได้
หลักของรัฐ  นอกจากนั,นรัฐและหน่วยงานภาคเอกชนไม่มีนโยบายที�ดีด้านการส่งเสริมจริยธรรม
และศีลธรรม  ที�ผ่านการเลือกสรรแล้ว  (โคจิ  โนส,ุ  2530: 118, 127) 

 

4.4.2  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาทอ้งถิ�น 

  สาํหรับแนวทางที�จะส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์พระราชประสิทธิคุณ (สุนันท์ สุภาจาโร) 
(2556: การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  ต้องแบ่งออกเป็น 2  ส่วน ได้แก่  1) ปัจจัยภายใน  คือ พระสงฆ์
ผู้ปกครองระดับสูงขึ, นไป  ที� ต้องพิจารณาพระสงฆ์ที� มีอายุพรรษา  ความรู้พอสมควรแล้ว  
พระสงฆ์รูปนั,นควรมีบทบาทการช่วยพัฒนาสังคม  โดยพระสงฆ์ผู้ปกครองควรจัดอบรม    
แต่งตั,ง  มอบหมายหน้าที�  ชี, แจงบทบาทหน้าที�ที�ท่านเหล่านั,นต้องปฏบัิติ  หากเป็นเช่นนี,พระสงฆ์
ที�จะทาํงานการพัฒนา  กจ็ะมีความมั�นใจที�จะแสดงบทบาทเพิ�มมากขึ,น  และ2)  ปัจจัยภายนอก คือ  
ฆราวาสที�เกี�ยวข้องกับพระสงฆ์ต้องมีการประชุมร่วมกัน ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การศึกษา  สาํนักงานพระพุทธศาสนา  เสนอเหตุผลที�พระสงฆ์สามารถแสดงบทบาทได้  เมื�อ
ติดขัดราชการจะช่วยเหลืออย่างไร  รวมถึงการเข้าถึงงบประมาณ  ส่วนพระครูอรรถสารเมธ ี 
(จาํนง อติเมโธ) (2556: การสมัภาษณ์)  ชี, ให้เหน็ว่า  เจ้าอาวาสต้องติดต่อกับประชาชนในพื, นที�  
พระวิทยากรต้องมีวุฒิภาวะและการศึกษาพอสมควร  นโยบายของรัฐต้องกาํหนดให้ท้องถิ�น
ดาํเนินการร่วมกับพระสงฆ์  เช่น งานวัฒนธรรมประเพณี วันสาํคัญของชาติ วันสาํคัญทางศาสนา  
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และกจิกรรมอื�นๆ  ตามโอกาส  จากนั,นพระครูปริยัติบุญญาภรณ์  (2556: การสัมภาษณ์)  จึงได้
เสนอแนวทางส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์เบื, องต้นไว้  7  ประการ  คือ  1)  ต้องดาํเนินการประชุม
เพื�อหาทางออกร่วมกนั  โดยนิมนต์พระเถระผู้ใหญ่เข้าร่วมประชุม  เพราะอย่างไรเสียฆราวาสต้อง
ให้ความเคารพต่อพระสงฆ์โดยฐานะอยู่แล้ว  และแกรงอกแกรงใจพระสงฆ์ในระดับสูงขึ,นไป  2)  
ชุมชนต้องมีความพร้อมและร่วมมือกับพระสงฆ์  3)  เทศบาลต้องสนับสนุนบทบาทพระสงฆ์ใน
การพัฒนา  4)  พระสงฆ์เองต้องจัดกิจกรรมที�สาํคัญทางศาสนาอย่างสมํ�าเสมอ  เพื�อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัด  ชุมชน  และหน่วยงานท้องถิ�น  5)  พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะใหญ่
ต้องดูแลสอดส่องอยู่เป็นประจํา  ให้การอบรม  กระตุ้นเตือน  โดยท่านมองเห็นปัญหาและมี
อาํนาจแก้ไขปัญหา  และที�สาํคัญผู้ปกครองเบื, องบนต้องมีแนวคิดการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ  6)  
หน่วยงานของรัฐบาล  อาทิ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอาํเภอ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบล  
นายกองค์การบริหารส่วนตาํบล  โดยหน่วยงานเหล่านี, ต้องพึ�งพาอาศัยกันในการพัฒนาท้องถิ�น  
และ7)  ผู้ปกครองขององค์กรนั,นๆ  ต้องมีความสัมพันธ์ที�ดีต่อกัน  มีความจริงใจที�จะพัฒนา
ท้องถิ�นร่วมกัน  ในขณะที�พระมหาปพน  กตสาโร  (2556: การสัมภาษณ์)  ได้เสนอแนวทาง
ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ไว้ว่า  เจ้าอาวาสเป็นบุคคลแรกที�มีความสาํคัญต่อการส่งเสริม  หากเจ้า
อาวาสมองข้างบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์  ปัจจัยอื�นกไ็ม่อาจนําความสาํเร็จมาสู่บทบาท
พระสงฆ์  สาํหรับพระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี  (2556: การสัมภาษณ์)  ได้เสนอแนวทางออกไว้ว่า  
แนวทางที�จะส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการร่วมพัฒนาท้องถิ�น  คือ  การปลุกเร้ามันสมองของ
พระสงฆ์เพื�อตอบแทนสังคม  ให้ทาํหน้าที�ในบทบาทที�ตนดาํรงสถานภาพอยู่  และทาํให้ดีในส่วน
ที�ตนรับผิดชอบไม่ควรทิ,งไประหว่างดาํเนินการ  ทั,งนี,พระสงฆ์ที�จะออกไปทาํหน้าที�นี, ต้องมีความรู้
ที�หลากหลายและมีข้อมูลมากพอสมควร  นอกจากนั,นพระสงฆ์ต้องรู้จักบุคคลที�ตนกาํลังอบรมอยู่  
เช่น  กลุ่มเด็ก  ซึ�งไม่ต้องการจริงจังด้านวิชาการ  กลุ่มนักเรียนมัธยม  ควรมีบทวิชาการบ้าง  
วิเคราะห์ในแต่ละประเดน็ในเข้าใจได้จริง  กลุ่มอุดมศึกษาต้องอธิบายเรื�องศาสนาอย่างมาก  และ
ชี, ให้เหน็ถึงประโยชน์ที�บุคคลพึงได้จากศาสนา  แต่อย่างไรกต็ามควรนาํปัญหามาเสนอในที�ประชุม
ทั,ง  3  ฝ่าย  ได้แก่  1)  พระสงฆ์ต้องหาแนวทางแก้ไข  2)  โรงเรียนต้องหามาตรการมาควบคุม
และดูแล  และ3)  ต้องประชุมร่วมกันระหว่างพระสงฆ์กับผู้บริหารโรงเรียน  ส่วนพิสุทธิ^  อนุตร
อังกูร  (2556: การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  ต้องมีหน่วยงานส่วนกลางหรือผู้ประสานงาน  เป็นผู้
ติดต่อดาํเนินการให้กับพระสงฆ์  เช่น  ผู้นาํชุมชน  ผู้นาํท้องถิ�น  หน่วยงานราชการ  (นโยบาย
ร่วมกัน)  พระสงฆ์เองต้องรู้จักนาํเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่สั�งสอนให้เกิดประโยชน์  
เพราะสามารถเข้าถึงผู้รับข้อมูลได้ทุกกลุ่ม  และบางครั,งพระสงฆ์กค็วรแสดงตัวตน  ในบทบาทที�
ตนมีความสามารถและต้องการร่วมพัฒนา  สอดคล้องกับไชยยุทธ  เลิศรุ่งพร  (2556: การ
สัมภาษณ์)  กล่าวว่า  ทั,งนี, ต้องขึ, นอยู่กับผู้นําฝ่ายฆราวาส  (ผู้นาํท้องถิ�น)  ในแต่ละยุคสมัยว่า  
ผู้นาํให้ความสาํคัญกบัพระสงฆ์มากน้อยขนาดไหน  หากผู้นาํไม่มีแรงศรัทธาหรือแรงกระตุ้น  กมี็
ส่วนทาํให้พระสงฆ์ลดบทบาทลงไปได้  โดยผู้นาํฝ่ายฆราวาสต้องนิมนต์พระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม
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อยู่เนื�องนิตย์  หากฝ่ายฆราวาสให้ความสาํคัญต่อท่านมาก  บทบาทท่านกป็รากฏอยู่อย่างต่อเนื�อง  
ฉะนั,นผู้นาํในระดับท้องถิ�นต้องให้ความสาํคัญต่อพระสงฆ์  ในการแสดงบทบาทด้านการพัฒนา  
หรือให้ท่านมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาท้องถิ�น  ตามสมควรแก่สมณะฐานะของท่าน  การนี,ตนเมื�อ
ครั, งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่าพระ  ได้ให้ความสําคัญต่อพระสงฆ์มาโดยตลอด  
นิมนต์ทา่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสมควร  ซึ�งเป็นการเพิ�มบทบาทให้กบัพระสงฆ์  และ
การที�ได้สัมผัสมาประชาชนเขตเทศบาลตาํบลท่าพระแห่งนี,   ผู้นาํให้ความสาํคัญต่อพระสงฆ์เป็น
อย่างดี  ในเรื�องการแสดงบทบาทการพัฒนา  ทั,งตามขอบเขตหน้าที�ที�พระสงฆ์พึงสามารถกระทาํได้  
และบทบาทอื�นที�ผู้นาํท้องถิ�นเหน็ว่าพระสงฆ์สามารถดาํเนินการได้  อนัเนื�องมากจากศักยภาพและ
ความสามารถของพระสงฆ์บางรูป  ซึ�งเป็นพระสงฆ์ระดับเจ้าคณะปกครอง  เช่นเดียวกับถนอม  มีป้อง  
(2556: การสมัภาษณ์)  ซึ�งได้กล่าวว่า  ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อาท ิ ประชาชนในชุมชน  
องค์กรท้องถิ�น  หน่วยงานราชการ  ที�เปิดรับบทบาทใหม่ด้านการพัฒนาของพระสงฆ์  เช่น  การ
เปิดรับมันสมองของพระสงฆ์  การร่วมวางแผน  นอกจากนั,นการอาํนวยความสะดวกด้านการ
เดินทาง  การติดต่อประสานงาน  ยังเป็นส่วนสาํคัญที�ส่งเสริมการทาํงานของพระสงฆ์  ทั,งนี,       
บัวลอย  สดุใจ  (2556: การสมัภาษณ์)  ยังกล่าวกล่าวอกีว่า  ขึ,นอยู่กับประชาชนในพื, นที�เป็นแรง
สนับสนุนหลัก  หน่วยงานนั,นๆ  จะนิมนต์พระสงฆ์เข้าไปให้ความรู้  รวมถึงการริเริ�มการพัฒนา
ของพระสงฆ์  ต้องเป็นสิ�งที�ดีและมีประโยชน์  เกิดการยอมรับจากทุกฝ่ายประชาชนจึงจะร่วมมือ
ด้วย  ส่วนชายชาญ  ศิริคูณทอง  (2556: การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  ขึ,นอยู่กับพระสงฆ์ระดับผู้นาํ
ของวัดนั,นๆ  (เจ้าอาวาส)  ที�จะนําพาพระสงฆ์ลูกวัดแสดงบทบาทการพัฒนา  และควรมีผู้
ประสานงานระหว่างพระสงฆ์กบัหน่วยงานท้องถิ�น  เช่น  พระสงฆ์ที�เข้าใจบทบาทของพระสงฆ์เอง  
ในขณะที�ศักดา  วังสงค์  (2556: การสัมภาษณ์)  กล่าวเชิงเสนอว่า  ในส่วนของการสอนให้
โรงเรียนจัดรถรับ-ส่ง  โดยใครคนใดคนหนึ�งมารับ  (จัดเวร)  หรือแนวทางอื�นที�เหน็ร่วมกัน  ที�
สาํคัญพระสงฆ์ควรรวมกลุ่มกันทาํงาน  ตลอดจนองค์กรท้องถิ�นต้องเหน็ความสาํคัญของพระสงฆ์  
ส่วนบัญชายุทธ  นาคมุจลินทร์  (2556: การสัมภาษณ์)  กล่าวว่า  พระสงฆ์และผู้นาํชุมชนใน
ท้องที�นั,นๆ  ต้องมีความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนา  มีการปรึกษาหารือกัน  ใช้ความเป็นภาวะ
ผู้นําโน้มน้าว  หากเริ�มจะมีความขัดแย้งพระสงฆ์ควรแสดงภาวะผู้นําออกมาในลักษณะที�ผ่อน
คลาย  อ้อนวอน  และประนีประนอม  นอกจากนั,นพระสงฆ์ต้องนาํหลักจักขุมา  (วิสัยทศัน์)  มา
เป็นเครื�องมือในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาสาํหรับชุมชน  อาท ิ การมองทรัพยากรมนุษย์ใน
ชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติ  มองถึงผลกาํไรทางจิตใจ  และกาํไรทางด้านวัตถุ  สิ�งที�ขาดไม่ได้อีก
อย่างหนึ�งคือพระสงฆ์เองต้องศึกษาท้องถิ�น  ในเรื�องของวัฒนธรรมประเพณี  ความเป็นอยู่  แล้ว
ค่อยพิจารณาว่า  เราจะไปช่วยเขาหรือแนะนาํอย่างไร  หรือเราจะปรับตัวเองอย่างไรเพื�อที�จะได้ลง
ไปอย่างถูกต้อง  และเกดิการต้อนรับด้วยดี  เพื�อให้เข้ากบัลักษณะงานที�ประชาชนกาํลังดาํเนินการ
อยู่  มีจุดอ่อนจุดแขง็อย่างไร  มีดี  อ่อนแอ  หรือล้มเหลวอย่างไร  แต่ถ้าชุมชนมีความเขม็แขง็ดี
อยู่แล้ว  เรากด็าํเนินการพัฒนาไปอกีรูปแบบหนึ�ง  ซึ�งกเ็ป็นไปตามลักวิธูโร  คือการบริหารจัดการ
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ที�ดีมีระบบเกิดประสิทธิภาพ  สําหรับข้อมูลที�ได้จากการสนทนากลุ่มย่อยทั,ง  2  กลุ่มนั,นมี
รายละเอียดดังนี,   กลุ่มที�  1  กล่าวว่า  ประชาชนในชุมชน  ผู้นําชุมชนหน่วยงานต่างๆ  อาท ิ 
โรงเรียน  ให้ความสาํคัญและนิมนต์เข้าร่วมในการทาํงานที�เกี�ยวข้อง  มองเหน็ศักยภาพภายในวัด  
อนัได้แก่  พระสงฆ์  เครื�องมือ  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น  ส่วนหนึ�งเป็นความเสียสละต้องการพัฒนา
ตนเองของพระสงฆ์  และควรจัดบริการรถรับ/ส่งหรือแนวทางที�เหน็ว่าสมควร  ส่วนกลุ่มที�  2  
เสนอเพียงว่า  ท้องถิ�น  หน่วยงานราชการ  มีความสาํคัญอย่างยิ�งที�จะส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ให้
ปรากฏอยู่อย่างต่อเนื�อง       
           

4.5  ผลการทดสอบคําถามในการศึกษา 

 

เพื�อให้ทราบทิศทางและข้อเทจ็จริงในการศึกษาจึงได้ตั,งคาํถามขึ,น  ภายหลังการศึกษา
เสรจ็สิ,นลงจึงสามารถนาํมาสรุปตอบประเดน็คาํถามในแต่ละข้อดังนี,  
 คาํถามที�  1  ในสถานการณ์ปัจจุบันพุทธดาํรัส  พระธรรมวินัย  และพระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์  ยังตอบสนองต่อบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์อยู่หรือไม่อย่างไร 
  ผลการศึกษาพบว่า  ทั,งพุทธดาํรัส  พระธรรมวินัย  และพระราชบัญญัติคณะสงฆ์  เอื, อ
ประโยชน์และเกื,อกูลแก่พุทธศาสนิกชนเรื�อยมา  หากแต่การผลิตผลตอบแทนสู่ชุมชนนั,นพระสงฆ์
ในพื, นที�จะมีความสามารถในการปรับใช้หลักธรรมนั,น  ให้เกิดคุณค่าเชิงพัฒนาได้อย่างเป็น
รูปธรรมเพียงใด  เพราะหากปรับใช้ได้แล้วพระสงฆ์ย่อมสงเคราะห์ประชาชนได้ทุกสถานการณ์   
 คาํถามที�  2  พระสงฆ์ยังมีบทบาทการพัฒนาทั,งระดับจิตใจและวัตถุอยู่หรือไม่อย่างไร 
  ผลการศึกษาพบว่า  การพัฒนาจิตใจหรือจิตวิญญาณเป็นบทบาทหน้าที�โดยตรงของ
พระสงฆ์  และพระสงฆ์ยังคงดาํเนินการในส่วนนี, เสมอมา  ประสิทธิผลที�ปรากฏย่อมเป็นตามกลุ่ม
ผู้รับข้อมูล  ส่วนการพัฒนาด้านวัตถุนั,นส่วนใหญ่พระสงฆ์ดําเนินการพัฒนาในวัดเป็นหลัก  
สาํหรับการพัฒนาที�เกี�ยวพันธก์บัชุมชนเกดิจากพระสงฆ์บางรูปเทา่นั,น  ซึ�งจัดดาํเนินการในรูปของ
โครงการ  แหล่งทุน  ส่งเสริมอาชีพ  และสร้างศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน   
 คาํถามที�  3  บทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์เปลี�ยนไปจากอดีตอย่างไร 
  ผลการศึกษาพบว่า  ในอดีตพระสงฆ์ลงมือปฏบัิติหน้าที�ร่วมกับชุมชนหรือชาวบ้านในงาน
ที�ทุกฝ่ายดาํเนินการร่วมกัน  แต่ในปัจจุบันบทบาทบางอย่างพระสงฆ์ไม่สามารถดาํเนินการได้  
เป็นแต่เพียงผู้แนะนาํหรือที�ปรึกษาโครงการของชุมชน  หากเป็นโครงการที�พระสงฆ์ก่อตั,งขึ,นเองก็
ทาํหน้าที�บริหารจัดการด้วยตนเอง  ด้วยการแต่งตั,งผู้นาํและประชาชนบริหารจัดการเอง  แล้วผัน
ตัวเองเป็นที�ปรึกษาแนะนาํโครงการเหล่านั,น   
 คาํถามที�  4  พระสงฆ์ระดับปกครองมีบทบาทการพัฒนาโดดเด่นกว่าพระสงฆ์ระดับปกติ
หรือไม่   
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  ผลการศึกษาพบว่า  หากเป็นบทบาทในภาระหน้าที�ก ํากับดูแลกิจการในคณะสงฆ์  
พระสงฆ์ระดับผู้ปกครองยังถือได้ว่ามีอํานาจสั�งการในทุกระดับชั,น  บางรูปยังเป็นพระสงฆ์
นักพัฒนาในพื, นที�นั,นอีกทางหนึ�ง  ซึ�งกมี็ส่วนส่งเสริมลักษณะงานและสามารถเป็นต้นแบบแก่
พระสงฆ์ภายใต้ปกครองในแนวทางหนึ�งต่องานเสริมสร้างช่วยเหลือสังคม  ขณะเดียวกันพระสงฆ์
ระดับปกติกมี็บทบาทในส่วนนี, เช่นกันและสามารถดาํเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบ
ความสาํเรจ็ต่อชุมชนเป็นอย่างยิ�ง 

คาํถามที�  5  การปรับบทบาทของพระสงฆ์ควรเปลี�ยนแปลงไปในลักษณะใด 
ผลการศึกษาพบว่า  บทบาทใดกต็ามที�พระสงฆ์คาดว่าจะดาํเนินการให้สอดคล้องกับ

สังคมปัจจุบัน  บทบาทนั,นพุทธศาสนิกชนยังคงคาดหวังว่าต้องเป็นนักพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มากและเข้มข้นขึ,น  โดยปรับปรุงวิธกีารถ่ายทอดให้เป็นผลสาํเรจ็ต่อกลุ่มเป้าหมาย  ที�
ต้องมีวิธีการสื�อสารจูงใจด้วยการผสมผสานให้เหน็จริงอย่างศาสตร์สมัยใหม่  ส่วนบทบาทการ
ช่วยเหลือชุมชนนั,นขึ,นอยู่กับบริบทความต้องการของชุมชนเป็นสาํคัญ  หากโครงสร้างการบริหาร
ของคณะสงฆ์ยังคงครอบคลุมการสงเคราะห์ชุมชนสบืมา   
 คาํถามที�  6  พระสงฆ์ที�มีสถานะทางสมณศักด̂ิและตําแหน่งการปกครองแตกต่างกัน  
สามารถโน้มน้าวผู้นาํท้องถิ�นได้ดีกว่าพระสงฆ์ในระดับปกติหรือไม่ 

ผลการศึกษาพบว่า  หากเป็นงานในระบบคณะสงฆ์แล้ว  พระสงฆ์สมณศักด̂ิและมี
ตําแหน่งการปกครองจะสามารถควบคุมสื� อสารกับผู้นําในท้องถิ�นได้ดี  ซึ� งบางครั, งการ
ติดต่อสื�อสารกบัผู้นาํกลุ่มต่างๆ  กเ็กดิขึ,นเพราะแผนการดาํเนินงานของคณะสงฆ์  ที�ยึดโยงผูกพัน
กับผู้นาํในการขับเคลื�อน  แต่หากเป็นพระสงฆ์ระดับปกติการสื�อสารกด้็อยประสิทธิลงไประดับ
หนึ�ง  ส่วนพระสงฆ์ระดับปกติที�เป็นนักพัฒนาอยู่ก่อนแล้ว  กส็ามารถติดต่อสื�อสารกับผู้นาํท้องถิ�น
ได้อย่างมีประสทิธภิาพและเกดิการตอบรับที�ดีเช่นเดียวกนั     
 คาํถามที�  7  ผู้นาํท้องถิ�นยังมีความสมัพันธท์ี�ดีด้านการพัฒนาต่อพระสงฆ์หรือไม่ 

ผลการศึกษาพบว่า  เป็นแต่ในเฉพาะประเด็นการพัฒนาที�เกี�ยวเนื�องกับศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ�นเท่านั,น  ซึ�งเป็นความสัมพันธ์เชิงที�ปรึกษาโครงการและแหล่งทุน
เท่านั,น  เนื�องเพราะท้องถิ�นกเ็ป็นองค์กรหนึ�งที�มีกลวิธีการดาํเนินงานแตกต่างออกไปจากกิจการ
ของคณะสงฆ์     
 คาํถามที�  8  ความสมัพันธร์ะหว่างพระสงฆ์แต่ละระดับกับแต่ละบุคคลเป็นไปในลักษณะ
อย่างไร 

ผลการศึกษาพบว่า  ยังเป็นประเดน็ที�ยากต่อการตอบ  ถ้าหากเป็นความสัมพันธ์แบบ
พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ทุกกลุ่มสามารถข้องเกี�ยวกันได้ตามหลักอาวุโส-ภันเต  แต่
หากเป็นความสัมพันธ์เชิงระบบอาํนาจ  การติดต่อยังจํากัดอยู่ที�พระสงฆ์บางกลุ่มต่อพระสงฆ์
ผู้ปกครอง  ด้วยเหตุนี, ความสัมพันธ์ต่อฆราวาสจึงมีอิทธิพลแตกต่างกัน  ทั,งด้านฐานะตาํแหน่ง  
หรือความน่าเลื�อมใสในวัตรปฏบัิติส่วนตัว  หรือบทบาทที�ทา่นรูปนั,นๆ  แสดงออกต่อสงัคม     
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  คาํถามที�  9  พระสงฆ์วัดเทพปูรณารามแสดงบทบาทการพัฒนาท้องถิ�นอย่างไร   
  ผลการศึกษาพบว่า  ตั,งแต่ในอดีตเรื�อยมาพระสงฆ์ในวัดแห่งนี, มีความผูกพันธ์กับชุมชน
เสมอมา  ภายใต้การบริหารของเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันท่านใช้ภาระงานของคณะสงฆ์ทั,ง  6  ด้านมา
เป็นแนวทางในการสงเคราะห์ชุมชน  ด้วยการร่วมสร้างสาธารณะประโยชน์ต่างๆ  ที�สาํคัญคือท่าน
ได้ประพันธ์วรรณกรรมที�ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ�น  ทั,งยังเป็นแนวทางหนึ�งในการยกระดับ
ค่านิยมทางจริยธรรม  งานประพันธห์ลายเรื�องถูกนาํไปขับร้องแนวหมอลาํกลอนพื,นบ้าน  สาํหรับ
พระสงฆ์ระดับปกตินั,นส่วนใหญ่มีบทบาทด้านผู้นาํศาสนา  ด้านการเผยแผ่  และด้านการศึกษา
สงเคราะห์  ด้วยการสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับต่างๆ  ทั,งที�อยู่ในชุมชนและพื,นที�ใกล้เคียง         
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วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

พระมหาสมคิด สาระภา.  2550.  บทบาทพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : ศึกษากรณีพระครู
อุดมพฒันากร (กร (สายเนตร) ยโสธโร) วดัอุดมผลาราม บา้นขามเปีC ย ตําบล
ขามเปีC ย อําเภอตระการพชืผล จังหวดัอุบลราชธาน.ี  วิทยานิพนธป์ริญญามหา 
บัณฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
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พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิฺกโร (พรรณา).  2548.  ขบวนการพระพุทธศาสนาในสงัคมยุคใหม่ : 
พระพุทธศาสนาเพื�อสงัคม  (Socially Engaged Buddhism).  ค้นวันที+ 2 ธนัวาคม 
2555 จาก http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php? 
article_id=437&articlegroup_id=102   

พระมหาสภุา  อุทโท.  2541.  บทบาทของพระสงฆไ์ทยใน 2 ทศวรรษหนา้ (2541-2560).  
วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พระมหาสรุะพงษ์ สรุวโํส (สีหมอก).  2555.  ภาวะผูน้าํของพระสงฆ ์ในการบริหารการพฒันา
ชุมชน : กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วดัโพธิการาม ตําบลโพนสูง อําเภอปทุม
รตัต ์จังหวดัรอ้ยเอ็ด.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร์.   

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล).  2554.  การบริหารกิจการคณะสงฆข์องเจา้อาวาสในเขต
ปกครองคณะสงฆจ์ังหวดัสุพรรณบุรี.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  

พระราชประสทิธคุิณ (สนัุนท ์สุภาจาโร).  เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และรองเจ้าคณะจังหวัด
ขอนแก่น.  2556.  (18 มีนาคม).  การสมัภาษณ.์ 

พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปsญฺาสริิ).  2538.  การจัดสาธารณูปการและสาธารณะสงเคราะห์
ของวดั.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา. 

พระเลิศพิพัฒน์ จนทฺปsโฺญ  (แก้ววันทอง).  2554.  บทบาทของพระสงฆ์ในสงัคมโลกาภิวัตน์.  
วารสารการศึกษาและพฒันาสงัคม.  7, 2: 9-10.   

พระวิฑรูย์ สรุจิตต์.  2547.  บทบาทพระสงฆต่์อการพฒันาหมู่บา้น : กรณีศึกษาชุมชน       
วดัโป่งคํา หมู่ที� 5 ตําบลดู่พงษ ์อําเภอสนัติสุข จังหวดัน่าน.  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พระศุภกร สทิธฺญิาโณ  (สมิมา).  2555.  การศึกษาวิเคราะหห์ลกัธรรมในวรรณกรรมคาสอน
ของพระราชประสิทธิคุณ (สุนนัท ์สุภาจาโร).  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

พระอธกิารชรัตน์ ฐิตคุโณ (มีแก้ว).  2554.  บทบาทการบริหารกิจการคณะสงฆข์องพระ
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มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

พระอธกิารประวัติ กนัหะคุณ.  2550.  บทบาทพระสงฆก์บัการพฒันาชุมชน : กรณีศึกษา
ตําบลนายม อําเภอเมือง จังหวดัอํานาจเจริญ.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  
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พระอนุชิต ชูเนียม.  2546.  บทบาทของพระสงฆที์�มีต่อการพฒันาชุมชนตามความคิดเห็น
ของพระสงฆก์บัผูน้าํชุมชนในจงัหวดัอุตรดิตถ.์  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.   

พิชิต คาํพลงาม.  2549.  พระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาอําเภอภูเวียง จังหวดั
ขอนแก่น.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

พิชาภพ พันธุแ์พ.  2554.  ผูน้าํกบัการจดัการการเปลี�ยนแปลง.  พิมพ์ครัTงที+ 2 ฉบับปรับปรุง
ใหม่.  กรุงเทพมหานคร: แอคทฟี พริTนท.์ 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภเูกต็.  2553.  องคก์ารและการบริหารจดัการ.  นนทบุรี: ธงิค์ บียอนด์ 
บุค๊ส.์ 

พินิจ ลาภธนานนท.์  2529.  บทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาชนบท.  กรุงเทพมหานคร: 
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พินิจ ลาภธนานนท.์  2549.  การบวนการเปลี�ยนแปลงทางสงัคมกบัการเปลี�ยนแปลงบทบาท
การพฒันาของพระสงฆน์กัพฒันาในภาคอีสาน.  เอกสารวิจัยส่วนบุคคล จุฬา  
ลงกรณ์มหาวิทยาลัย.   

พิสทุธิx อนุตรองักูร.  นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลทา่พระ.  2556.  (1 เมษายน).  
การสมัภาษณ.์ 

มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค.  2554.  ประมวลวิชาสาํหรับนักศึกษา  โครงการปริญญาโทบริหารธุรกจิ
เน้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ประเภทงานวิจัย.  ใน การศึกษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารกบัความผูกพนัองคก์รของ
พนกังานในองคก์รพหวุฒันธรรม ABC.  กรุงเทพมหานคร: คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั วินยัปิฎก มหาวรรค ภาค 1 เล่มที� 4.  กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั สุตตนัตปิฎก ทีฆนกิาย ปาฏิกวรรค เล่มที� 11.  กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย จตุกกนบิาต เล่มที� 21.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  2539.  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลยั สุตตนัตปิฎก องัคุตตรนกิาย เอกก-ทุก-ติกนบิาต เล่มที� 20.  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
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มาโนช ตัณชวนิชย์.  2529.  บทบาทของพระสงฆต่์อการพฒันาสงัคมชนบทในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนอื.  กรุงเทพมหานคร: สาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธกิาร. 

ราชบัณฑติยสถาน.  2554.  พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเนื�องในโอกาสพระราชพธีิมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม พ.ศ.2554.  กรุงเทพมหานคร: ศิริวัฒนา
อนิเตอร์พริTนท.์   

รังสรรค์ ประเสริฐศรี.  2551.  ภาวะผูน้าํ.  พิมพ์ครัTงที+ 2.  กรุงเทพมหานคร: ธรีะฟิล์ม และไซ
เทก็ช์. 

เริงฤทธิx พลนามอนิทร์.  2540.  บทบาทของพระสงฆก์บัการพฒันาตามแนวพุทธศาสนาใน
จงัหวดัอุดรธาน.ี  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   

วรพงษ์ แสนเมือง.  2546.  การศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหาการดําเนนิงานของวดัพฒันา
ตวัอย่างในเขตการศึกษา 11.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา. 

วารุณี พรหมศรี.  2555.  ศูนยข์อ้มูลกลางทางวฒันธรรม  วดัเทพปูรณาราม.  ค้นวันที+  14  
พฤษภาคม 2556 จาก http://www.m-culture.in.th/album/view/138137/ 

วันชัย มีชาติ.  2551.  พฤติกรรมการบริหารองคก์ารสาธารณะ.  พิมพ์ครัTงที+ 2.  
กรุงเทพมหานคร: สาํนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

วิจิตร ระวิวงศ์.  2527.  พุทธศาสนากบัการสงัคมสงเคราะห์.  วารสารเกษตรศาสตร ์(สงัคม).  
5: 153. 

วิชัย ปิติเจริญธรรม.  2548.  เหนอืกว่าผูน้าํ.  กรุงเทพมหานคร: บุค๊แบงค์. 
วิชัย ปิติเจริญธรรม.  2551.  พลงัแห่งผูน้าํเชิงรุก.  กรุงเทพมหานคร: ฐานบุค๊ส.์ 
วิชัย โถสวุรรณจินดา.  2535.  ความลบัขององคก์าร พฤติกรรมองคก์ารสมยัใหม่.  

กรุงเทพมหานคร: ธรรมนิมิต.   
วิเชียร วิทยอุดม.  2548.  ภาวะผูน้าํ.  กรุงเทพมหานคร:  ธรีะฟิล์ และ ไซเทก็ซ์.   
วินัย ทองทบั.  2539.  อิทธิพลของพระสงฆต่์อการลงคะแนนเสียงเลือกตัCง.  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วิรัช ถิรพันธุเ์มธ ีและทองใบ ธรีานันทางกูร.  2546.  คู่มือพระสงัฆาธิการ.  กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก 
วิวัฒน์ชัย อตัถากร.  2546.  ยุทธศาสตรใ์หม่ของชาติ กบัเศรษฐกิจการเมืองภาคประชาชนใน

ยุคทุนนยิมโลกาภิวตัน.์  พิมพ์ครัTงที+ 2.  กรุงเทพมหานคร: มูลนิธ ิ14 ตุลา. 
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วิษุวัต มหิทธกิร.  2550.  การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้าํ และวฒันธรรมองคก์าร 
องสํานกังานปลดัสํานกันายกรฐัมนตรี.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบัณฑติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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ที�พิเศษ/2556       วัดเทพปูรณาราม 

ตาํบลทา่พระ  อาํเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  40260 

 

        17  มีนาคม  2556 

 

เรื�อง    ขอความอนุเคราะห์เพื�อเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย 

เจริญพร   

สิ�งที�ส่งมาด้วย รายละเอยีดการจัดสนทนากลุ่มย่อย จาํนวน  2  ชุด  ได้แก่ 

   1.  การแบ่งกลุ่มการสนทนากลุ่มย่อย 

   2.  กาํหนดการการสนทนากลุ่มย่อย 

   ด้วยอาตมภาพ  พระมหาอนุชา  สิริวณฺโณ  (พละกุล)  นักศึกษาคณะพัฒนา

สังคมและสิ� งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กําลังทํา วิทยานิพนธ์เ รื� อง  

“การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  

อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น”  โดยมีการจัดทาํการสนทนากลุ่มย่อยขึBน  เพื�อนาํมาเป็นส่วนหนึ�ง

ในข้อมูลการศึกษา   

  ดังนัBนอาตมภาพจึงขอเจริญพรเชิญท่าน  เพื�อขอความร่วมมือเข้าร่วมสนทนา

กลุ่มย่อยในครัBงนีB   และหวังเป็นอย่างยิ�งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี  จึงขอเจริญพร

ขอบคุณทา่นมา  ณ  โอกาสนีB  

 

  เจริญพร 

 
(พระมหาอนุชา  สริิวณโฺณ  (พละกุล)) 

นักศึกษาคณะพัฒนาสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

 

โทรศัพท ์ 087  374  6585 
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การแบ่งกลุ่มการสนทนากลุ่มย่อย 

ในหวัขอ้เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม 

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

ระหว่างวนัที�  30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

************** 

 ตามที�อาจารย์ที�ปรึกษาได้กาํหนดให้  อาตมภาพผู้เป็นนักศึกษาจัดทาํการสนทนากลุ่ม

ย่อย  โดยให้แบ่งกลุ่มออกเป็น  2  กลุ่ม  และกาํหนดให้มีสมาชิกในแต่ละกลุ่มจํานวน  6-8  

ท่าน  เพื�อให้การสนทนาครอบคลุมทุกท่านที�เข้าร่วม  และเป็นการเปิดโอกาสให้อย่างทั�วถึงกับ

ผู้เข้าร่วม  ได้แสดงความคิดเหน็อย่างเพียงพอกบัประเดน็คาํถามในแต่ละหัวข้อ 

 ดังนัBนอาตมภาพในฐานะผู้ดําเนินการ  จึงขออนุญาตแบ่งกลุ่มการสนทนา  โดยจัด

รายนามผู้เข้าร่วมการสนทนาออกเป็น  2  กลุ่ม  ดังนีB  

 กลุ่มที�  1  มีสมาชิกจาํนวน  7  ทา่น  ได้แก่ 

1.  นายสมบท    มีด้วง  หมู่ที�  7 

2.  นายสง่า    จันทวงษ์ หมู่ที�  7     

3.  นางบังอร    โยธาชัย  หมู่ที�  7 

4.  นางสงวน    มีด้วง  หมู่ที�  7 

5.  นางผกากรอง   สาเสน  หมู่ที�  7 

6.  นางตระกูล    เตม็ดวง  หมู่ที�  11 

7.  นางสา  เหมาะราษี หมู่ที�  11 

โดยกลุ่มที�  1  นี= จะดําเนินการสนทนาในวนัที�  30  มีนาคม  พ.ศ.  2556  เวลา  

13.00 -16.00  น.  ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

 

กลุ่มที�  2  มีสมาชิกจาํนวน  6  ทา่น  ได้แก ่

1.  นางหนุน    หลวงราชา หมู่ที�  18 

2.  นางถิน    โยธาชัย  หมู่ที�  18 

3.  นายเงิน  บุญทา  หมู่ที�  18 
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4.  นางแถม    บุญชม  หมู่ที�  20 

5.  นางบัวผัน    อ่อนบุญมา หมู่ที�  20 

6.  นายสมนึก    หนองสระ หมู่ที�  20 

โดยกลุ่มที�  2 นี= จะดําเนินการสนทนาในวนัที�  31  มีนาคม  พ.ศ.  2556  เวลา  

13.00 -16.00  น.   ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

 จึงแจ้งมาเพื�อให้ผู้มีรายชื�อเข้าร่วมการสนทนาดังกล่าวทราบโดยทั�วกนั 

 

 

 

เจริญพร 

 
(พระมหาอนุชา  สริิวณโฺณ  (พละกุล)) 

นักศึกษาคณะพัฒนาสงัคมและสิ�งแวดล้อม 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทรศัพท ์ 087  374  6585 
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กําหนดการการสนทนากลุ่มย่อย 

ในหวัขอ้เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

ระหว่างวนัที�  30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

******************** 
วนัที�  30  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

เวลา  12.30  น.-ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยลงชื�อก่อนเข้าร่วมการสนทนา 

เวลา  13.00  น.-ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยและผู้เข้าร่วมฟังอภิปรายพร้อมกนัที�สถานที�  

                       ดาํเนินงาน 

-ผู้ดาํเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา/กล่าวเปิดการอภิปราย  และ 

   ดาํเนินการถกในหัวข้อเรื�อง  “การศึกษาพระสงฆ์กบัการพัฒนาท้องถิ�น :  

   กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม  ตาํบลทา่พระ  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น”   

-เสวนาเรื�อง  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

เวลา  13.30  น.-เสวนาเรื�อง  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  14.00  น.-เสวนาเรื�อง  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  14.30  น.-เสวนาเรื�อง  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  15.00  น.-เสวนาเรื�อง  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

เวลา  15.30  น.-เสวนาเรื�อง  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา 

                        ท้องถิ�น     

เวลา  16.00  น.-ผู้ดาํเนินรายการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนาและกล่าวปิดการอภิปราย  และ 

     รับของชาํร่วย 

 

 

 

 

หมายเหตุ: -กาํหนดการนีBสามารถปรับเปลี�ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม  แต่ยังคงเป็นวันที�  

30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ตามเดิม 

      -ติดต่อสอบถามโทรฯ  087-374-6585  (พระมหาอนุชา  สริิวณโฺณ) 
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กําหนดการการสนทนากลุ่มย่อย 

ในหวัขอ้เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

ระหว่างวนัที�  30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

******************** 
วนัที�  31  มีนาคม  พ.ศ.  2556 

เวลา  12.30  น.-ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยลงชื�อก่อนเข้าร่วมการสนทนา 

เวลา  13.00  น.-ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยและผู้เข้าร่วมฟังอภิปรายพร้อมกนัที�สถานที�  

                       ดาํเนินงาน 

-ผู้ดาํเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา/กล่าวเปิดการอภิปราย  และ 

   ดาํเนินการถกในหัวข้อเรื�อง  “การศึกษาพระสงฆ์กบัการพัฒนาท้องถิ�น :  

   กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม  ตาํบลทา่พระ  อาํเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น”   

-เสวนาเรื�อง  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

เวลา  13.30  น.-เสวนาเรื�อง  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  14.00  น.-เสวนาเรื�อง  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  14.30  น.-เสวนาเรื�อง  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

เวลา  15.00  น.-เสวนาเรื�อง  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

เวลา  15.30  น.-เสวนาเรื�อง  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา 

                        ท้องถิ�น     

เวลา  16.00  น.-ผู้ดาํเนินรายการกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมสนทนาและกล่าวปิดการอภิปราย  และ 

     รับของชาํร่วย 

 

 

หมายเหตุ: -กาํหนดการนีBสามารถปรับเปลี�ยนเวลาได้ตามความเหมาะสม  แต่ยังคงเป็นวันที�  

30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556  ตามเดิม 

      -ติดต่อสอบถามโทรฯ  087-374-6585  (พระมหาอนุชา  สริิวณโฺณ) 
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รายนามผูใ้หข้อ้มูลดว้ยการสมัภาษณ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม 

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

 

ที� ชื�อ  (ฉายา)  นามสกุล อายุ พรรษา ตําแหน่ง ครองตําแหน่ง หมายเหตุ 

1. 
พระราชประสทิธคิุณ   
(สนุันท ์ สภุาจาโร) 

72 51 
เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม 

รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 

45 

10 

 

2. 
พระครูอรรถสารเมธ ี  
(จาํนง  อติเมโธ) 

70 48 
เจ้าอาวาสวัดวุฒราม 

เจ้าคณะอาํเภอเมืองขอนแก่น 

2 

12 
 

3. 
พระครูปริยัติบุญญาภรณ์   
(อนงค์  กตปุSโฺญ) 

48 27 
เจ้าอาวาสวัดหัวหิน 

เจ้าคณะตาํบลทา่พระ  เขต  1 

14 

2 

 

4. พระมหาปพน      กตสาโร 49 26 
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น 

อาจารย์ประจาํ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

6 

9 

 

5. พระมหาเดชอุดม  อุตตฺมจารี 40 18 
อาจารย์แผนกธรรม-บาลี 

พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

15 

6 

 

6. นายพิสทุธิV          อนุตรองักูร 30 - นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลทา่พระ 1  

7. นายไชยยุทธ        เลิศรุ่งพร 60 - อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลทา่พระ 4  

8. นายถนอม          มีป้อง 55 - ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี  หมู่ที�  7 5  
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ที� ชื�อ  (ฉายา)  นามสกุล อายุ พรรษา ตําแหน่ง ครองตําแหน่ง หมายเหตุ 

9. นางสาวบัวลอย    สุดใจ 50 - ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี  หมู่ที�  11 4  

10. นายชายชาญ       ศิริคูณทอง 31 - ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี  หมู่ที�  18 4  

11. นายศักดา          วังสงค์ 38 - ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี  หมู่ที�  20 5  

12. นายบัญชายุทธ    นาคมุจลินทร์ 51 - 
ผอ.สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น 

อดีตข้าราชการครู 
4 

23 
 

 

ข้อมูล  ณ  วันที�  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัพระสงฆ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์.......พระราชประสิทธิคุณ.......(สุนนัท.์..สุภาจาโร).......

อายุ..72...พรรษา...51....สงักดัวดั...วดัเทพปูรณาราม............ตําบล......ท่าพระ...................... 

อําเภอ..................เมือง...................จังหวดั....................ขอนแก่น.......................................... 

ตําแหน่ง 1)..เจา้อาวาสวดัเทพปูรณาราม........................ประสบการณก์ารทํางาน.....45.....ปี 

   2)..รองเจา้คณะจังหวดัขอนแก่น......................ประสบการณก์ารทํางาน......10....ปี 

วุฒิการศึกษา (ทางธรรม).....เปรียญธรรม....7....ประโยค....(ทางโลก)......ปริญญาตรี.......... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์.........................18..มีนาคม...พ.ศ.2556..................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัพระสงฆ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์.........พระครูอรรถสารเมธี.......(จํานง..อติเมโธ).........

อายุ..70...พรรษา...48....สงักดัวดั.............วดัวุฒาราม.............ตําบล......ในเมือง.................. 

อําเภอ..................เมือง...................จังหวดั....................ขอนแก่น.......................................... 

ตําแหน่ง 1)..เจา้อาวาสวดัวุฒาราม...................................ประสบการณก์ารทํางาน.....2.....ปี 

   2)..เจา้คณะอําเภอเมืองขอนแก่น........................ประสบการณก์ารทํางาน....12...ปี 

วุฒิการศึกษา (ทางธรรม).....เปรียญธรรม....4....ประโยค....(ทางโลก)......ปริญญาตรี.......... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์.............................3..มีนาคม...พ.ศ.2556.................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัพระสงฆ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์.......พระครูปริยติับุญญาภรณ.์...(อนงค.์.กตปุIฺโญ)... 

อายุ..48...พรรษา...27....สงักดัวดั..........วดัหวัหิน............ตําบล.......เมืองเก่า........................ 

อําเภอ..................เมือง...................จังหวดั....................ขอนแก่น.......................................... 

ตําแหน่ง 1)..เจา้อาวาสวดัหวัหิน.....................................ประสบการณก์ารทํางาน.....14.....ปี 

   2)..เจา้คณะตําบลท่าพระ...เขต..1...................ประสบการณก์ารทํางาน........2.....ปี 

วุฒิการศึกษา (ทางธรรม).....เปรียญธรรม....4....ประโยค....(ทางโลก)......ปริญญาโท.......... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์.........................20..มีนาคม...พ.ศ.2556..................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัพระสงฆ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์....................พระมหาปพน...กตสาโร.......................... 

อายุ..49...พรรษา...26....สงักดัวดั...วดัเทพปูรณาราม............ตําบล......ท่าพระ...................... 

อําเภอ..................เมือง...................จังหวดั....................ขอนแก่น.......................................... 

ตําแหน่ง 1)..เลขานุการรองเจา้คณะจงัหวดัขอนแก่น........ประสบการณก์ารทํางาน.....6.....ปี 

   2)..อาจารยป์ระจํามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณฯประสบการณก์ารทํางาน....9....ปี 

วุฒิการศึกษา (ทางธรรม)...เปรียญธรรม..6..ประโยค...(ทางโลก)..กําลงัศึกษาปริญญาเอก.. 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์.........................15..มีนาคม...พ.ศ.2556..................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัพระสงฆ ์

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์..................พระมหาเดชอุดม...อุตฺตมจารี.................... 

อายุ..40...พรรษา...18....สงักดัวดั...วดัเทพปูรณาราม............ตําบล......ท่าพระ...................... 

อําเภอ..................เมือง...................จังหวดั....................ขอนแก่น.......................................... 

ตําแหน่ง 1)..อาจารยแ์ผนกธรรม-บาลี...........................ประสบการณก์ารทํางาน.....15.....ปี 

   2)..พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.....................ประสบการณก์ารทํางาน.......7......ปี 

วุฒิการศึกษา (ทางธรรม).....เปรียญธรรม....7....ประโยค....(ทางโลก)......ปริญญาตรี.......... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์........................23..กุมภาพนัธ.์..พ.ศ.2556.................................. 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์.............นายพิสุทธิM ....อนุตรองักูร...........อายุ...30....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบนั  เลขที�...40....หมู่บา้น/บา้น.......บา้นตลาดท่าพระ.......ถนน......มิตรภาพ............ 

ตําบล......ท่าพระ.......อําเภอ.......เมือง.........จังหวดั.............ขอนแก่น..................................... 

ตําแหน่ง ...นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่าพระ..................ประสบการณก์ารทํางาน...1...ปี 

วุฒิการศึกษา ....................................ปริญญาโท.................................................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์..........................1..เมษายน..พ.ศ.2556....................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์..............นายไชยยุทธ....เลิศรุ่งพร..........อายุ...60....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบนั  เลขที�...672/55....หมู่บา้น/บา้น.......เพชรทอง..........ถนน......กลางเมือง......... 

ตําบล......ในเมือง.......อําเภอ.......เมือง..........จงัหวดั.............ขอนแก่น................................... 

ตําแหน่ง ...อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลท่าพระ...........ประสบการณก์ารทํางาน...4...ปี 

วุฒิการศึกษา ...................................ปริญญาตรี.................................................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์..........................3..เมษายน..พ.ศ.2556....................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผู้ให้สมัภาษณ์ ...............นายถนอม...มีป้อง.................อายุ...55....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...154....หมู่บ้าน/บ้าน......หนองบวัดีหมี......หมู่ที�..7.....ถนน.....-........... 

ตาํบล...........ท่าพระ.........อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น................. 

ตาํแหน่ง .........ผูใ้หญ่บา้นหนองบวัดีหมี....หมู่ที�.......7...........ประสบการณ์การทาํงาน...5...ปี 

วุฒิการศึกษา ...................................ประถมศึกษาปีที�..4................................................. 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผู้สัมภาษณ์.........พระมหาอนุชา..สิริวณฺโณ...(พละกุล)....................... 

วัน/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ์............................13..มีนาคม..พ.ศ.2556................................ 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผู้ให้สมัภาษณ์ ................นางสาวบวัลอย..สุดใจ............อายุ...50....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...203/1...หมู่บ้าน/บ้า..หนองบวัดีหมี...หมู่ที�..11...ถนน..ท่าพระวิทยฯ์... 

ตาํบล...........ท่าพระ.........อาํเภอ........เมือง.............จังหวัด............ขอนแก่น.................... 

ตาํแหน่ง .........ผูใ้หญ่บา้นหนองบวัดีหมี....หมู่ที�..11.............ประสบการณ์การทาํงาน...4...ปี 

วุฒิการศึกษา ....................................ปริญญาตรี........................................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผู้สัมภาษณ์.........พระมหาอนุชา..สิริวณฺโณ...(พละกุล)....................... 

วัน/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ์............................16..มีนาคม..พ.ศ.2556................................ 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผู้ให้สมัภาษณ์ .............นายชายชาญ..ศิริคูณทอง..........อายุ...31....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...161....หมู่บ้าน/บ้าน......หนองบวัดีหมี......หมู่ที�..18.....ถนน........-...... 

ตาํบล...........ท่าพระ.........อาํเภอ..........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น................. 

ตาํแหน่ง .........ผูใ้หญ่บา้นหนองบวัดีหมี....หมู่ที�..18..............ประสบการณ์การทาํงาน...4...ปี 

วุฒิการศึกษา .....................................มธัยมศึกษาชั=นปีที�..6........................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผู้สัมภาษณ์.........พระมหาอนุชา..สิริวณฺโณ...(พละกุล)....................... 

วัน/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ์.........................15..มีนาคม..พ.ศ.2556................................... 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูน้าํระดบัทอ้งถิ�น 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผู้ให้สมัภาษณ์ ..................นายศกัดา..วงัสงค.์.............อายุ...38....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...42....หมู่บ้าน/บ้าน....หนองบวัดีหมี......หมู่ที�..20.....ถนน...มิตรภาพ.... 

ตาํบล...........ท่าพระ.........อาํเภอ..........เมือง.......จังหวัด.............ขอนแก่น....................... 

ตาํแหน่ง ........ผูใ้หญ่บา้นหนองบวัดีหมี....หมู่ที�..20...............ประสบการณ์การทาํงาน...5...ปี 

วุฒิการศึกษา ..............................กําลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี......................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผู้สัมภาษณ์.........พระมหาอนุชา..สิริวณฺโณ...(พละกุล)....................... 

วัน/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ์....................18..มีนาคม..พ.ศ.2556........................................ 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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แบบสมัภาษณเ์พื�อการวิจัยสําหรบัผูบ้ริหารส่วนภูมิภาค 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

******************************** 

คําชี= แจง:  แบบสมัภาษณ์นีB   สร้างขึBนเพื�อเป็นเครื�องมือในการศึกษาเรื�อง การศึกษาพระสงฆก์บั

การพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม  ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  

จังหวดัขอนแก่น  โดยการศึกษานีB   เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตร    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะพัฒนาสังคมและสิ�งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒน  

บริหารศาสตร์  โดยแบบสัมภาษณ์นีB แบ่งออกเป็น  6  ส่วน  ซึ�งประกอบไปด้วย  

ประเดน็คาํถามดังต่อไปนีB  

 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล)  ผูใ้หส้มัภาษณ ์.........นายบญัชายุทธ...นาคมุจลินทร.์.....อายุ...51....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบนั  เลขที�..475....วดัธาตุ.....(สํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น).............. 

ตําบล......ในเมือง.......อําเภอ.......เมือง........จังหวดั.............ขอนแก่น..................................... 

ตําแหน่ง 1)..ผอ.สํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัขอนแก่น..ประสบการณก์ารทํางาน...4...ปี 

   2)..อดีตขา้ราชการครู............................................ประสบการณก์ารทํางาน..23..ปี 

วุฒิการศึกษา ....................................กําลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก....................................... 

ชื�อ-ฉายา (นามสกุล) ผูส้มัภาษณ.์........พระมหาอนุชา.....สิริวณฺโณ...(พละกุล)..................... 

วนั/เดือน/ปี  ที�สมัภาษณ.์........................26..กุมภาพนัธ.์..พ.ศ.2556.................................. 

 

ส่วนที�  1.  ความคาดหวังต่อการมีภาวะผู้นาํของพระสงฆ์ 

ส่วนที�  2.  บทบาทพระสงฆ์ต่อการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  3.  องค์ประกอบที�ส่งผลต่อบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  4.  ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 

ส่วนที�  5.  แนวทางการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น   

ส่วนที�  6.  ความคาดหวังของทา่นต่อบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาท้องถิ�น 
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รายนามสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มย่อย  (Focus  Group) 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม 

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

ระหว่างวนัที�  30-31  มีนาคม  พ.ศ.  2556   

ณ  วดัเทพปูรณาราม  (หนา้กุฎิหลวงพ่อ) 

ที� ชื�อ นามสกุล อายุ อาชีพ บา้นเลขที� หมู่ที� บา้น ตําบล อําเภอ จงัหวดั 
1. นายสมบท มีด้วง 71 กสกิรรม 125/1 7 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

2. นายสง่า จันทวงษ์ 73 อดีตข้าราชการ 143/1 7 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

3. นางบังอร โยธาชัย 62 อ.ส.ม. 144 7 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

4. นางสงวน มีด้วง 67 แม่บ้าน 122/1 7 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

5. นางผกากรอง สาเสน 64 ค้าขาย 72 7 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

6. นางตระกูล เตม็ดวง 63 แม่บ้าน 92/12 11 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

7. นางสา เหมาะราษี 74 กสกิรรม 39 11 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

8. นางหนุน หลวงราชา 67 ประธาน อ.ส.ม. 112 18 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

9. นางถิน โยธาชัย 72 กสกิรรม 63/2 18 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

10. นายเงิน บุญทา 76 อ.ส.ม. 56/2 18 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

11. นางแถม บุญชม 71 ประธาน อ.ส.ม. 108/2 20 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 
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ข้อมูล  ณ  วันที�  15  พฤษภาคม  พ.ศ.2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที� ชื�อ นามสกุล อายุ อาชีพ บา้นเลขที� หมู่ที� บา้น ตําบล อําเภอ จงัหวดั 
12. นางบัวผัว อ่อนบุญมา 58 อ.ส.ม. 43/2 20 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 

13. นายสมนึก หนองสระ 68 กสกิรรม 111 20 หนองบัวดีหมี ทา่พระ เมือง ขอนแก่น 
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ขอ้มูลเบื= องตน้ผูร่้วมสนทนากลุ่มย่อย 

เรื�อง  การศึกษาพระสงฆก์บัการพฒันาทอ้งถิ�น : กรณีศึกษาวดัเทพปูรณาราม   

ตําบลท่าพระ  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น 

ระหว่างวนัที�  30-31  มีนาคม  พ.ศ.2556 

************************ 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  1   

ชื�อ .....................นายสมบท...........นามสกุล..........มีดว้ง.................อายุ...71....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...125/1....บ้าน......หนองบวัดีหมี......หมู่ที�..7.....ตาํบล......ท่าพระ......... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น............รหัสไปรษณีย์....40260......... 

วุฒิการศึกษา ................ประถมศึกษาปีที�..4.....อาชีพ..กสกิรรม...ตาํแหน่ง.........-................ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1.. 

เริ�มการสนทนาเวลา..13.00.น...สิBนสุดเวลา..16.00.น...สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  2   

ชื�อ ....................นายสง่า...........นามสกุล..........จนัทวงษ.์................อายุ...73....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...143/1....บ้าน......หนองบวัดีหมี......หมู่ที�..7.....ตาํบล......ท่าพระ......... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด............ขอนแก่น............รหัสไปรษณีย์....40260.......... 

วุฒิการศึกษา ..................-.......อาชีพ..........อดีตข้าราชการ.......ตาํแหน่ง.........-................ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1.. 

เริ�มการสนทนาเวลา..13.00.น..สิBนสดุเวลา..16.00.น...สถานที�ดาํเนินการ...วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  3   

ชื�อ ...................นางบงัอร...........นามสกุล..........โยธาชยั.................อายุ...62....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....144....บ้าน........หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...7.....ตาํบล......ท่าพระ........ 

อาํเภอ...........เมือง............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260.............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..6.......อาชีพ..........อ.ส.ม...........ตาํแหน่ง.................. 
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ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1..

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา..16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม... 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  4   

ชื�อ ...................นางสงวน...........นามสกุล..........มีดว้ง..................อายุ.....67....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....122/1....บ้าน.....หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...7.....ตาํบล......ท่าพระ....... 

อาํเภอ...........เมือง............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260.............. 

วุฒิการศึกษา .........ประถมศึกษาปีที�..4.......อาชีพ.........แม่บ้าน.......ตาํแหน่ง........-............ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1..

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  5   

ชื�อ ...............นางผกากรอง...........นามสกุล..........สาเสน.................อายุ...64....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....72....บ้าน........หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...7.....ตาํบล......ท่าพระ.......... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4.......อาชีพ..........ค้าขาย.......ตาํแหน่ง........-............ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1..

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  6   

ชื�อ ..................นางตระกูล...........นามสกุล..........เต็มดวง...............อายุ...63....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�...92/12....บ้าน......หนองบวัดีหมี.....หมู่ที�...11....ตาํบล.....ท่าพระ........ 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4.......อาชีพ..........แม่บ้าน.......ตาํแหน่ง........-.......... 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 
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ผูร่้วมสนทนาท่านที�  7   

ชื�อ ...................นางสา...........นามสกุล..........เหมาะราษี.................อายุ...74....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....39....บ้าน........หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...11.....ตาํบล......ท่าพระ........ 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4.......อาชีพ..........กสกิรรม.......ตาํแหน่ง........-......... 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...30...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....1.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  8   

ชื�อ .................นางหนุน..........นามสกุล..........หลวงราชา.................อายุ...67....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....112....บ้าน.......หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...18.....ตาํบล......ท่าพระ...... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ........ประถมศึกษาปีที�..4.......อาชีพ.....อ.ส.ม....ตาํแหน่ง...(ประธาน..อ.ส.ม.).... 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 
 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  9   

ชื�อ ..................นางถนิ..............นามสกุล............โยธาชยั.................อายุ...72....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....63/2....บ้าน.......หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...18.....ตาํบล......ท่าพระ..... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4..........อาชีพ.......กสกิรรม.........ตาํแหน่ง.....-.......... 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2..

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 
 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  10   

ชื�อ ..................นายเงิน..............นามสกุล............บุญทา..................อายุ...76....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....56/2....บ้าน.......หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...18.....ตาํบล......ท่าพระ..... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4.....อาชีพ.......อ.ส.ม...........ตาํแหน่ง....................... 
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ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  11   

ชื�อ .................นางแถม..............นามสกุล............บุญชม.................อายุ...71....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....108/2....บ้าน.....หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...20.....ตาํบล......ท่าพระ.... 

อาํเภอ..........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260.............. 

วุฒิการศึกษา ......ประถมศึกษาปีที�..4..อาชีพ....อ.ส.ม.....ตาํแหน่ง......(ประธาน..อ.ส.ม.)........ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 

 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  12   

ชื�อ .................นางบวัผนั............นามสกุล...........อ่อนบุญมา............อายุ...58....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....43/2....บ้าน.......หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�...20.....ตาํบล......ท่าพระ..... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ........ประถมศึกษาปีที�..4.....อาชีพ......อ.ส.ม...........ตาํแหน่ง.......................... 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 
 

ผูร่้วมสนทนาท่านที�  13   

ชื�อ .................นายสมนกึ...........นามสกุล..........หนองสระ...............อายุ...68....ปี 

ที�อยู่ปัจจุบัน  เลขที�....111....บ้าน.......หนองบวัดีหมี.......หมู่ที�.....20.....ตาํบล......ท่าพระ.... 

อาํเภอ...........เมือง.............จังหวัด.............ขอนแก่น........รหัสไปรษณีย์....40260............. 

วุฒิการศึกษา ..........ประถมศึกษาปีที�..4..........อาชีพ.......กสกิรรม.........ตาํแหน่ง.......-........ 

ได้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยในวันที�...31...เดือน...มีนาคม..พ.ศ.2556...เป็นสมาชิกกลุ่มที�....2.. 

เริ�มการสนทนาเวลา...13.00.น..สิBนสดุเวลา...16.00.น..สถานที�ดาํเนินการ..วัดเทพปูรณาราม.. 
 

 

 



ประมวลภาพการสมัภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 2 

5 

4 

1 

3 

6 

1.  สัมภาษณ์พระราชประสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดเทพปูรณา
ราม  และ รจจ. ขอนแก่น  วันที�  18  มีนาคม  2556 

2.  สัมภาษณ์พระครูอรรถสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม  
และ จอ. เมืองขอนแก่น  วันที�  3  มีนาคม  พ.ศ.2556 
3.  สัมภาษณ์พระครูปริยัติบุญญาภรณ์เจ้าอาวาสวัดหัวหิน  
และ จต. ท่าพระ  เขต  1  วันที�  20  มีนาคม  พ.ศ.2556 
4.  สัมภาษณ์อาจารย์พระมหาปพน  กตสาโร  เลขานุการรอง
เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น  และอาจารย์ประจาํ  มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วันที�  15  มีนาคม  พ.ศ.2556 

5.  สัมภาษณ์อาจารย์พระมหาเดชอุดม  อุตฺตมจารี  อาจารย์
แผนกธรรม-บาลี  และพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  วันที�  
23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556 
6.  สัมภาษณ์นายพิสุทธิV   อนุตรอังกูร  นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบลท่าพระ  วันที�  1  เมษายน  พ.ศ.2556 
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10 

7.  สั มภาษณ์นายไชยยุทธ  เลิศรุ่ งพร  อดีต
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลท่าพระ  วันที�  3   เมษายน  
พ.ศ.2556 
8.  สัมภาษณ์นายถนอม  มีป้องผู้ใหญ่บ้านหนองบัว
ดีหมี  หมู่ที�  7 วันที�  13  มีนาคม  พ.ศ.2556 

9.  สัมภาษณ์นางสาวบัวลอย  สุดใจ  ผู้ใหญ่บ้านหนอง
บัวดีหมี  หมู่ที�  11  วันที�  16  มีนาคม  พ.ศ.2556 
10.  สัมภาษณ์นายชายชาญ  ศิริคูณทอง  ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัวดีหมี  หมู่ที�  18  วันที�  15  มีนาคม  พ.ศ.
2556 

11.  สัมภาษณ์นายศักดา  วังสงค์  ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว
ดีหมี  หมู่ที�  20  วันที�  18  มีนาคม  พ.ศ.2556 
12.  บรรยากาศขณะสัมภาษณ์นายบัญชายุทธ  นาคมุจลิ
นทร์  ผู้อาํนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น  วันที�  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2556 
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ประมวลภาพการสนทนากลุ่มย่อย  (Focus  Group)  ทั=ง  2  กลุ่ม 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เจริญพรขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกทา่น 

 

 

15 

13 14 

16 

13.  หลวงพ่อพระราชประสิทธิคุณ  กล่าวเปิดการสนทนากลุ่มย่อยกับสมาชิกกลุ่มที�  1      
ซึ�งสนทนาในวันที�  30  มีนาคม  พ.ศ.2556  เวลา  13.00 – 16.00 นาท ี

14.  บรรยากาศการสนทนากบัสมาชิกกลุ่มที�  1   
15.  การสนทนาแลกเปลี�ยนระหว่างสมาชิกกลุ่มที�  2  วันที�  31  มีนาคม  พ.ศ.2556 

16.  ภาพถ่ายรวมหลังเสรจ็สิBนการสนทนากลุ่มย่อยในวันที�  31  มีนาคม  พ.ศ.2556 

 



ประวติัผูเ้ขียน 

 

ชื�อ-ชื�อนามสกุล พระมหาอนุชา  สริิวณโฺณ  (พละกุล) 

 19  กนัยายน  พ.ศ. 2529 

 

ภูมิลําเนา ตาํบลนาเลิน  อาํเภอศรีเมืองใหม่  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ประวติัการศึกษา เปรียญธรรม  3  ประโยค   

สาํนักเรียนวัดทองธรรมชาติวรวิหาร   

ปีที0สาํเรจ็การศึกษา  พ.ศ.2553 

 ปริญญาตรี  (พธ.บ.)  (รัฐศาสตร์  การเมืองการปกครอง)   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

ปีที0สาํเรจ็การศึกษา  พ.ศ.2551 

 

ประสบการณก์ารทํางาน  พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   

ประจาํวิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกจิ   

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน 

 พระธรรมวิทยากร   

สงักดัมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

พ.ศ.2553-ปัจจุบัน 

พระวิทยากร  ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน   

เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ     

ณ  วัดทองธรรมชาติวรวิหาร  พ.ศ.2554-2556 
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