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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  พฤติกรรม การจัดกิจกรรม  หรือโครงการ

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม  เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูลของวัดที่ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจําแนกเปนระดับเขาขาย  เขาใจ และ

เขาถึง และ เสนอแนวทางหรือมาตรการที่จะยกระดับวัดที่อยูระดับไมเขาขายใหมาอยูในระดับเขาขาย  

ยกระดับจากเขาขายใหเปนเขาใจ  และยกระดับที่เขาใจใหสูระดับเขาถึง โดยใชระเบียบวิธีการวิจัย

แบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซึ่งรวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุม พระสงฆ จํานวน 30  รูป และวิธีการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research)  รวมรวมขอมูลโดยสอบถามพระสงฆ  2,792 วัด และใชแบบ

ประเมินเพื่อวัดระดับเศรษฐกิจพอเพียงกลุมตัวอยางวัดในจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน 40 วัดโดย มี

ขอบเขตในการวิจัย คือ พฤติกรรม  การจัดกิจกรรมหรือโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระสงฆในจังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร  และนครพนม  วิเคราะหเพื่อจัดระดับความเปนเศรษฐกิจ

พอเพียงของวัดทั้งหมดในทั้งสามจังหวัด  จัดทําเปนฐานขอมูลเพื่อเผยแพรใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขา

มาเช่ือมโยง  เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูและยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนและ

หนวยงานที่เกี่ยงของในพื้นที่ และวิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางหรือมาตรการในการยกระดับความเปน

เศรษฐกิจพอเพียงของวัดในพื้นที่สามจังหวัดดังกลาว 

 

 



 
 

  

 

ผลการวิจัยพบวา  

1.บทบาทพระสงฆกับการเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  

พระสงฆสวนใหญมีความคิดเห็นวา การเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจน้ัน พระสงฆ

ควรมีบทบาทสงเสริมใหครอบครัวนําแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางจริงจัง รวมทั้ง

บทบาทของพระสงฆในการเปนผูนําดานจิตใจ เผยแผคุณธรรมจริยธรรม  เทศนา และเปนแบบอยางที่

ดี มีการสอนศีลธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา  การนําหลักธรรมมากระตุนเตือนใหพุทธศาสนิกชนใน

ชุมชนรูจักแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการรวมกับชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

ย่ังยืน  จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปลูกฝงเยาวชนใหรูจักใชชีวิตแบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได การเผยแผ

หลักธรรมผานสื่อตาง ๆ เชน  โทรทัศน วิทยุ  อินเตอรเน็ต ฯลฯ จัดภูมิทัศนของวัดใหเปนที่พักผอน 

เรียนรูหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เปนแหลงรวมนักปราชญทองถ่ิน และศิลปะพื้นบาน  

2.ผลการทดลองใชแบบประเมินระดับเศรษฐกิจพอเพียงจากกลุมตัวอยางวัดในจังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน 40 วัด พบวา อยูในระดับไมเขาขายจํานวน 13 วัด ระดับเขาขาย 15 วัด ระดับ

เขาใจ 11 วัด  และอยูในระดับเขาถึง 1 วัด  

3.มาตรการที่จะยกระดับวัดที่อยูระดับไมเขาขายใหมาอยูในระดับเขาขาย ยกระดับจาก

เขาขายใหเปนเขาใจ และยกระดับที่เขาใจใหสูระดับเขาถึง 

 การขับเคลื่อนแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีวิธีการตามข้ันตอนดังน้ี 

 3.1 สงเสรมิใหความรู ทําความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหพระสงฆ 

 3.2 การศึกษาและสรางรูปแบบการพฒันาวัดเพื่อใหเปนแหลงศึกษาเรียนรูและเขาใจหลัก

เศรษฐกจิพอเพียงแกพระสงฆในแตละจังหวัด 

 3.3 คณะสงฆมีหนวยงานที่รวมมือกับองคกรตางๆ เพื่อชวยเหลือในการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในแตละภาคของประเทศไทย 

 3.4 รวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่มีอยูแลวเพื่ออบรมใหความรูพระสงฆใหเปนพระวิทยากร 

วางรูปแบบการทํางานรวมกันใหเปนระบบโดยใหความรูพระสงฆและประชาชนในทองถ่ิน โดยยึดหลัก 

เขาขาย เขาใจ  เขาถึง และพัฒนา สรางความรูรัก สามัคคีใหเกิดข้ึนในสังคม 

 ซึ่งการดําเนินการพัฒนาวัดเพื่อยกระดับตามข้ันตอนดังกลาวจะตองมกีิจกรรมตาง ๆ ที่

สอดคลองกบัทั้ง 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับเขาขาย  ไดแก การผสมผสานหลักธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูขาวสารจากสื่อ

ตางๆ  และรวมทั้งเทคโนโลยีภายนอก การศึกษาดวยตนเอง สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

ศึกษาแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานตาง ๆ เชน กิจกรรม/โครงการลดรายจาย

สวนตัวและภายในวัด  การใชพื้นที่วางเปลาภายในวัดใหเกิดประโยชน การบันทึกรายรับ – รายจาย



 
 

  

สวนตัวและภายในวัด  พฤติกรรมลดการใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ , นํ้ามันเช้ือเพลิง, ไฟฟา 

เปนตน  การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาตามความจําเปน  โดยคํานึงถึง

ประโยชนและราคา  

 ระดับเขาใจ จะตองผานระดับเขาขายมากอนและมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ของ

วัดรวมกับชุมชน กระตุนใหชาวบานเกิดความรูโดยผานกระบวนการจัดเวทีสนทนาระหวางชุมชน วัด 

โรงเรียน กอใหเกิดคณะกรรมการ แบงหนาความรับผิดชอบจนสามารถสรางกฎระเบียบเพื่อปฏิบัติ

รวมกัน รวมทั้ง การสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อรณรงคการประหยัดพลังงาน การมีสวนรวมและ

สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน ที่สอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุมชนกับองคบริหารสวนทองถ่ิน และรวมจัด

กิจกรรม/โครงการภายในวัดเพื่อใหประชาชนในชุมชนเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ระดับเขาถึง จะตองผาน 2 ระดับมากอนและมีกิจกรรมในการพัฒนาเครือขาย โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา หนวยงานของรัฐและเอกชน  เปนการยกระดับการจัดโครงการจากในชุมชนเปน

ระหวางชุมชนเช่ือมโยงเปนเครือขายเพื่อจัดการและแกปญหาในระดับกวางข้ึน เชน การจัดกิจกรรม

หรือโครงการตางๆ อยางตอเน่ืองและขยาย ใหวัดและชุมชนอื่น ๆ สรางผลงานจนเปนที่รูจัก เชน 

ไดรับรางวัลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เปนสถานที่ศึกษาดูงานของวัดอื่นๆ ตลอดจน และเปน

วิทยากร  หรือแกนนําใหความรูความเขาใจแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับองคกรตางๆ ทั้งในและนอก

ประเทศ  
 

 

1.บทนํา 

ในสังคมไทย พระสงฆเปนสวนหน่ึงของสถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันพระพุทธศาสนา ซึ่ง

ไดรับการยอมรับและศรัทธาจากประชาชนคนไทยมาโดยตลอด ทั้งน้ีเพราะพระสงฆเปนผูที่มี

ความสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของชาวบาน หากมองยอนกลับไปในอดีตจะพบวาชาวบาน เมื่อประสบ

ปญหาหรือเกิดความทุกขรอนใด ไมวาจะเปนทางกายหรือทางจิตใจ ก็จะพากันไปวัดพบพระสงฆ เพื่อ

ขอคําปรึกษาและระบายความทุกข ซึ่งหนาที่บทบาทของพระสงฆสามารถชวยเหลือชาวบานไดแทบ

ทุกอยาง  ดังน้ัน  วัดและพระสงฆในอดีต จึงมีบทบาทมาก พระสงฆเปนทั้งครูสอนหนังสือ อบรม

ศีลธรรม ศิลปะ วิชาชีพ รักษาชาวบานที่เจ็บปวยไมสบาย ประนีประนอมความใหกับชาวบานที่เกิด

กรณีพิพาทกัน สงเคราะหคนชราและเด็กกําพราที่ไมมีใครเลี้ยงดู นอกจากน้ันยังทําหนาที่เปน

นักวิชาการเกษตร ที่คอยใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปลูกพืช และเลี้ยงสัตวและฝกวิชาชีพตาง ๆ ใหกับ

ชาวบาน  



 
 

  

        แนวทางสําคัญที่จะชวยใหทั้งวัดและพระสงฆสามารถกาวตอไปขางหนาไดอยางเขมแข็ง คือ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานแก

ปวงชนชาวไทยไวในฐานะที่เปนเสมือนเข็มทิศของการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนทางหน่ึงของการบริหารและ

การพัฒนาของสังคมในระยะยาวที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความสมดุลในกระบวนการพัฒนาที่ย่ังยืนใน

ที่สุด ตลอดจนมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขในโลกของทุนนิยม ซึ่งมีลักษณะที่มุงหวัง

แตความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  นิยมที่จะแสวงหาความร่ํารวยจากการลงทุนและการบริโภค 

ซึ่งเปนดานที่อันตรายของระบบทุนนิยม ฉะน้ันจึงเกิดสภาวะของการแขงขันรุนแรงมาก ประชาชนถูก

กระตุนใหเกิดการบริโภคอยูตลอดเวลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระราชทานเกษตรทฤษฏี

ใหมแกประชาชนไทยในป พ.ศ. 2537 เพื่อแกไขปญหาความยากจนของเกษตรรายยอยของประเทศ 

หลังจากภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 พระองคไดพระราชทานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได

พระราชทานคําอธิบายตอมาในภายหลัง โดยมีความหมายในแนวทางน้ี 

          กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสําหรับพสกนิกรชาวไทยทุกระดับ

ในสังคม นอมนําสูแนวทางพุทธธรรมเนนการเดินทางสายกลาง ที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความสมดุล

อยางย่ังยืน เนนการปฏิบัติเพื่อการสรางความสามารถในการพึ่งตนเอง แตไมตองเครงครัดถึงกับ

จะตองพึ่งตนเองไดทั้งหมดแมเพียงเศษหน่ึงสวนสี่ก็พอ ไมไดแปลวาเศษหน่ึงสวนสี่ของพื้นที่ แตเศษ

หน่ึงสวนสี่ของการกระทํา (พระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541) 

        ดวยเหตุผลน้ีเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดถูกกําหนดเปนวาระสําคัญของชาติในระดับนโยบายและ

ยุทธศาสตรการพัฒนาในทองถ่ิน เพื่อสรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมใหทุกหนวยงานในทองถ่ินมีสวน

รวมในการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะวัดใหไดมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน เชน ดาน

อุดมการณ การรวมกลุม การผลิต การแปรรูป การตลาด การลงทุน การอนุรักษวัฒนธรรม เปนตน ซึ่ง

นับเปนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากสิ่งที่ไมคุนเคยในชุมชน นํามาสูการสรางวัฒนธรรมแหงความ

พอเพียงใหสามารถเกิดข้ึนไดในชุมชน วัดจึงมีความสําคัญเน่ืองจากเปนหนวยกิจกรรมทางศาสนาที่มี

ความใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถ่ินจึงมีวัดเขามามีบทบาท

ทั้งทางตรงและทางออม 

        การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพระสงฆผูมีบทบาทในสังคมแตละทองถ่ินใน

การมีสวนรวมในการเผยแพรแนวความคิดดานเศรษฐกิจพอเพียง  เน่ืองจากในปจจุบันถึงแมจะมี

การศึกษาวิจัยในการนําเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปประยุกตใชในสวนตางๆ ของสังคม  แตยังไมมี

การศึกษาโดยเฉพาะในสถาบันสงฆ ซึ่งถือวาเปนกลจักรสําคัญในฐานะเปนสถาบันหลักที่ประชาชนให

ความเช่ือถือ  การวิจัยบทบาทการเผยแพร  ความรู เศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆในจังหวัด

อุบลราชธานี  ยโสธร และ นครพนม  จึงเปนสิ่งจําเปนที่เปนการศึกษาถึงแนวทางที่ถูกตอง ทราบถึง



 
 

  

แนวคิดของผูนําทางศาสนาในสวนภูมิภาค อันจะนําไปสูการดําเนินตามแนวพระราชดําริ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน อันจะเปนประโยชนตอประเทศชาติ พระศาสนาตอไป   

 

 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 

 2.1 เพื่อศึกษา  พฤติกรรม การจัดกจิกรรม  หรือโครงการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระสงฆในจงัหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม 

2.2  เพื่อสรางแบบสอบถามทดลองใชกับวัดกลุมตัวอยางที่ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  โดยจําแนกเปนระดับเขาขาย  เขาใจ และเขาถึง 

 2.3 เสนอแนวทางหรือมาตรการทีจ่ะยกระดับวัดที่อยูระดับไมเขาขายใหมาอยูในระดับเขา

ขาย  ยกระดับจากเขาขายใหเปนเขาใจ  และยกระดับที่เขาใจใหสูระดับเขาถึง 

 

3.วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.1 ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง  “การศึกษาวิธีการเผยแพรแนวเศรษฐกจิพอเพียงของพระสงฆในจงัหวัด

อุบลราชธานี  ยโสธร  และนครพนม”มีขอบเขตดังน้ี 

           ประชากร คือ พระสงฆที่เปนเจาอาวาส ในจังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร  และนครพนม ซึ่ง

การวิจัยครั้งน้ีใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง มีจํานวนดังตอไปน้ี 

วัดในจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 1,538 วัด 

วัดในจังหวัดยโสธร  จํานวน    580 วัด 

วัดในจังหวัดนครพนม  จํานวน    719 วัด 

  รวมทั้งสิ้น จํานวน  2,837 วัด 

ขอบเขตดานเน้ือหา  ไดแก  พฤติกรรม  การจัดกิจกรรมหรือโครงการตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระสงฆในจังหวัดอุบลราชธานี  ยโสธร  และนครพนม 

วิเคราะหเพื่อสรางแบบสอบถามทดลองใชกับวัดกลุมตัวอยางจัดระดับความเปนเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยจําแนกเปนระดับเขาขาย  เขาใจ และเขาถึง 

วิเคราะหเพื่อเสนอแนวทางหรือมาตรการในการยกระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของวัด

ในพื้นที่สามจังหวัดดังกลาว 

 3.2 เครื่องมอืที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 แบบสอบถามขอมลูพื้นฐาน ประกอบดวย 



 
 

  

 สวนที่ 1  ขอมูลผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะแบบปลายปด  (Close-Ended Questions)   

 สวนที่ 2  ขอมูลของเจาอาวาสและวัดมีลักษณะ  แบบสอบถาม ปลายปด (Close-Ended 

Questions) และเลือกตอบ 

 สวนที่ 3  ความคิดเห็นตอบทบาทของพระสงฆและความรู  การประยุกต  ใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะเปนแบบสอบถาม ปลายปด (Close-Ended Questions) และปลายเปด 

(Open-Ended Questions)   

 3.2.2 แบบสอบถามเพื่อประเมินระดับเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งประกอบดวยตัวช้ีวัดดังตอไปน้ี 

 ตัวช้ีวัดระดับ เขาขาย หมายถึง วัดที่มีการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ ซึ่งตัวช้ีวัด หลัก

ทั้งหมด 11 ตัวช้ีวัด ประกอบดวยดานตางๆ ดังน้ี 

  ดานการปกครอง  จํานวน 4 ตัวช้ีวัด  

  ดานการศึกษา  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  

  ดานสาธารณูปการ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานการเผยแผ  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  

  โดยคาเฉลี่ยตองอยูในระดับ 2.50 ข้ึนไป จึงจะอยูในระดับเขาขาย 

 ตัวช้ีวัดระดับ เขาใจ หมายถึง วัดที่มีการจัดกจิกรรม/โครงการตางๆ พรอมทัง้ดําเนินงานตาม

เงื่อนไขดังน้ี 

1) ตองดําเนินการในระดับเขาขายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย ระดับ 

2.50 ข้ึนไป  

2) ผานการประเมินจากตัวช้ีวัดหลัก ทัง้หมด 11 ตัวช้ีวัด ซึ่งประกอบดวยดานตางๆ ดังน้ี 

  ดานการปกครอง  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานการศึกษา  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานสาธารณูปการ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานการเผยแผ  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  

โดยคาเฉลี่ยตองอยูในระดับ 2.50 ข้ึนไป  

 ตัวช้ีระดับ เขาถึง หมายถึง วัดที่มีการจัดกจิกรรม/โครงการตางๆ พรอมทั้งดําเนินงานตาม

เงื่อนไขดังน้ี 

          1) ตองดําเนินการในระดับเขาขายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คาเฉลี่ย ระดับ 2.50 

ข้ึนไป  

2) ผานการประเมินจากตัวช้ีวัดหลัก ทัง้หมด 12 ตัวช้ีวัด ซึ่งประกอบดวยดานตางๆ ดังน้ี 

  ดานการปกครอง  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานการศึกษา  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  



 
 

  

  ดานสาธารณูปการ จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

  ดานการเผยแผ  จํานวน 3 ตัวช้ีวัด  

โดยคาเฉลี่ยตองอยูในระดับ 2.50 ข้ึนไป 

  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเกบ็รวมรวมขอมลูวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดจัดทําเปน 2 ข้ันตอน  

 ข้ันตอนที่ 1  ใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการนับจด  

 ข้ันตอนที่ 2 เปนการเก็บขอมูลเพื่อประเมินระดับความเปนเศรษฐกิจพอเพียงของแตละวัด

เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ผูวิจัยไดสังเคราะหจากการรวบรวมขอ

จากแนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความคิดเห็นจาก

การประชุมพระสงฆในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม จากน้ันไดประเมินระดับเศรษฐกิจ

พอเพียงเปน 3  ระดับและไมเขาขาย 

  3.4 การวิเคราะหขอมูล 

การประมวลและการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครัง้น้ีไดแบงออกเปน  ดังตอไปน้ี 

        3.4.1การวิเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ สําหรบัขอมูลในสวนทีเ่ปนเอกสาร  และจากการประชุม

สนทนากลุม (Focus Groups) พระสงฆ ใชการวิเคราะห เชิงการบรรยายเน้ือหา (Content Analysis) 

ความที่ปรากฏในขอความ พิจารณาเน้ือหาโดยไมมีอคติหรือความรูสึกสวนตัวเขาไปเกี่ยวของ ผูวิจัย

อาจตองตีความหรือหาความหมายที่ชอนอยูเบื้องหลงั โดยการอธิบายตามเหตุผลขอมลูทีป่รากฏเพื่อ

ความสมบรูณในการวิเคราะห และการวิเคราะหเน้ือหาบางครั้งอาจเปนเพียงการระบุคุณ

ลักษณะเฉพาะของขอความหรือสาระอยางเปนระบบ  

 3.4.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะหขอมลูจากแบบสอบถามพระสงฆ  โดยใช

คาสถิติพรรณนาความถ่ี  คารอยละ  คาเฉลี่ย    

4.ผลการวิจัย 

 4.1 ความคิดเห็นของพระสงฆ จากการสนทนากลุม พระสงฆเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถสรุป ประเด็นตาง ๆ ออกเปน 4 ประเด็น ดังตอไปน้ี 

4.1.1 ความเห็นเก่ียวกับบทบาทของวัด/พระสงฆในปจจุบัน                                                                                              

พระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็นวา วัดยังมีบทบาทตอสังคมไทยในฐานะที่เปนศูนยกลาง

ของชุมชน มีพระสงฆหลายรูปไดพยายามรื้อพื้น และแสดงบทบาทในการเปนผูนําชาวบาน ในยุคที่

ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยูในข้ันวิกฤต มีความพยายามมองปญหาสังคมในปจจุบัน

ซึ่งมีความสลับซับซอนใหชัดเจนข้ึน พยายามคนหาแกนพุทธธรรม เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับกาล

สมัย แลวนํามาเปนหลักในการการแกปญหา พัฒนาวัดและความเปนอยูของชาวบานและชุมชนใหดี

ข้ึน แตเน่ืองจากสังคมชนบทในปจจุบันชาวบานยากจน มีหน้ีสิน ปลูกขาวแตไมมีขาวกิน ปลูกพืชก็ขาย



 
 

  

ไมไดราคา บางสวนหลงใหลในอบายมุข ไมใสใจในเรื่องสุขภาพอนามัยทั้งของตนเองและบุตรหลาน 

เด็ก ๆ ขาดการดูแลเอาใจใส สภาพเชนน้ี พระสงฆที่รวมสนทนา บางทานพยายามเขาไปมีสวนรวมที่

จะแกไขความยากจน ปญหาหน้ีสินและปญหาสุขภาพอนามัยใหกับชาวบานตามโอกาสอํานวย 

 

 

 4.1.2 ประเด็นการเสวนาการฟนฟูบทบาทพระสงฆ 

 พระสงฆโดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา  บทบาทของพระสงฆในปจจุบันไมเหมือนเมื่อกอน 

ในปจจุบันบทบาทพระสงฆลดนอยลงไป  เมื่อกอนโรงเรียนอยูในวัด  พระทําหนาที่เปนครูสอน แตใน

ปจจุบัน เมื่อโรงเรียนออกจากวัด  ก็มีฆราวาสเปนครูสอน พระสงฆจึงถูกลดบทบาทลงไปโดยปริยาย 

วัดก็เปนเพียงชวยแกปญหาทางดานจิตใจ หรือเปนที่พึ่งทางใจ บทบาทพระสงฆเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม ทุกวันน้ีนอยลงมาก เพราะสวนมากมุงไปในทางปลุกเสก พิธีกรรมศักด์ิสิทธ์ิ จาก

สาเหตุตางๆ  ดังกลาวจึงสงผลใหเกิดปญหาข้ึนในสังคมปจจุบัน ในสวนน้ีสะทอนใหเห็นวาภาวะทาง

ปญญาของพระสงฆน้ันเสื่อมลง 

 4.1.3 แนวคิดพระสงฆท่ีมีตอชาวบาน / ประชาชน   

  พระสงฆโดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา  ในสถานการณปจจุบันน้ี  แมตัวของพระสงฆบางครั้ง

ก็วางตัวลําบาก  รวมทั้งการแสดงบทบาทตอสังคมเพราะทาทีของชาวบานในสังคม / ชุมชน  พอจะ

แยกออกเปนสามกลุม  คือ  1) กลุมคอยคัดคานหรือกลุมที่ไมเห็นดวยกับการที่พระสงฆลงมาพัฒนา

รวมกับชาวบาน 2) กลุมใหการสนับสนุน 3) กลุมที่วางตัวเปนกลางตอบทบาทพระสงฆที่ทําหนาที่

ชวยเหลือสังคม 

 4.1.4 พระสงฆกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พระสงฆสวนใหญมีแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆในการเผยแพรแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงดังน้ี สถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกที่พระสงฆควรเขาไปชวยแกปญหาได  เชน  

ชวยรงณรงคเกี่ยวกับกิจกรรมงดเหลาเขาพรรษา  เพราะทุกวันน้ีเหลาเปนตัวปญหาในครอบครัวทําให

บางครอบครัวแตกแยก  เพราะฉะน้ันถางดเหลาไดครอบครัวจะมีความรักความอบอุน ปญหาสังคม

ทั้งหลายก็จะไมเกิดข้ึน อีกทั้งแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีหลักการตรงกับหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาอยูแลว  เชน  การรูจักใช การรูจักพอ  การรูจักวิเคราะห  รูจักประหยัดการใชจาย  

การรูจักสรางคุณคา  ลวนแลวแตสอดคลองกับหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น การที่พระสงฆ

นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจไปสั่งสอนเยาวชนรวมทั้งประยุกตหลักธรรม อบรมใหเยาวชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได  ใชจายอยางประหยัด ก็จะสามารถสงเสริมใหปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของให

แพรหลายได 



 
 

  

สวนการประยุกตหลักธรรมเพื่อใหพระสงฆนําไปสั่งสอนชาวบาน คือหลักธรรมที่เหมาะสมกับ

อาชีพเกษตรกรรมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางลงตัว  ไดแก  หมวดสังคหะวัตถุธรรม 4  

ซึ่งพระสงฆใหความเห็นวา สามารถนํามาสั่งสอนประชาชน เชน การนําหลักปยวาจามาเปนบรรทัด

ฐานในการทํางาน  เพราะวา คําพูดของคนเรา มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะตอบุคคลใกลชิด  บุคคลที่

เรารวมทํางานหรือบุคคลที่ติดตอประสานงานดวย  หากพูดไมดีคงเปนเรื่องยากที่งานน้ันจะสําเร็จ การ

แบงปน (ทาน) เมื่อชาวบานมาเย่ียมพระสงฆก็ใหตนไมไปปลูก ไปทําพันธุ ครั้นพอชาวบานนําไปปลูก

ไดผล ชาวบานก็จะนําพืชผลเหลาน้ันมาถวายตอบแทน  สวนการบําเพ็ญประโยชนรวมทุกขรวมสุขกับ

ชาวบาน คือสอนดวยการทําตัวเปนแบบอยาง  และใหโอวาทบางเปนครั้งคราว ซึ่งการปฏิบัติตามหลัก

สังคหะวัตถุ สามารถ ยึดเหน่ียวจิตใจคนในหมูบาน หรือชุมชน ใหมีความสามัคคี นอกจากหลักธรรม

หมวดน้ีแลวยังมี หลักเบญจศีล  กฎแหงกรรม  ความสันโดษ อิทธิบาท 4ฯลฯ ซึ่งลวนแตมีประโยชน

อยางย่ิง ถาพระสงฆมีความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชในการเผยแพรแนวพระราชดําริ

เศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 

   

5.สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิธีการเผยแพรแนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพียงของพระสงฆ ในจังหวัด

อุบลราชธานี  ยโสธร และ นครพนมมปีระเด็นสําคัญทีส่ามารถนํามาอภิปรายได ดังน้ี 

5.1 วิธีการเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ  

พระสงฆจะมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอยูแลวในหลาย ๆ ดานดังน้ี  

5.1.1 บทบาทการพัฒนาดานวัตถุ พระสงฆแมจะไมเปนผู “ประกอบการ” โดยตรง แตเปน

ผูนําทางความคิด คอยใหคําแนะนําที่ถูกตอง หรือเปนผูเช่ือมประสานงาน ใหกําลังใจ กระตุนให

ชาวบานกระทํากันเอง   พระสงฆจะเปนผูสั่งสอนอบรมจิตใจใหแกพุทธศาสนานิกชน  เปนตน 

5.1.2 บทบาททางดานการพัฒนาสถานศึกษารูปแบบตางๆ   เชน  สํานักสงฆ  โรงเรียนวัด  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  เปนตน  โครงการพัฒนาชนบทหลายๆ  โครงการที่มีพระสงฆเปนผูนําหรือมี

สวนรวม  สามารถพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคได  ไมวาจะทางตรงหรือทางออม   

5.1.3 บทบาทผูนําชาวบานพัฒนาชุมชนเน่ืองในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสําคัญ

อื่นๆ   เชน  วันแมแหงชาติ  เปนตน   

5.1.4 บทบาทสวนชวยเหลือกิจกรรมตางๆ  เพื่อใหประชาชนอยูอยางพอเพียงและมีสุขภาพ

แข็งแรง  เปนแกนนําในการรวมกลุมทํากิจกรรม เชน การจัดต้ังสหกรณรานคา  การจัดต้ังสหกรณเพื่อ

ขายผลผลิต การจัดต้ังกองทุนรวมประจําหมูบาน การจัดต้ังธนาคารขาว ธนาคารโคกระบือ เปนตน   

5.1.5 บทบาทการแสดงธรรมเทศนา ซึ่งพระสงฆจะเปนผูเสริมความรู และประสบการณใหแก

ประชาชนทีละนอย กิจกรรมตางๆ นอกจากน้ันพระสงฆยังแสดงบทบาทผูสงเคราะห ชุมชนที่ชาวบาน



 
 

  

มีปญหาเดือดรอนหรือทุกขยากในดานตางๆ  การสงเสริมใหมีการอบรมวิปสสนากรรมฐานแก

พระภิกษุ สามเณร เยาวชนหรือประชาชนในชุมชนที่มีความสนใจ 

5.1.6 บทบาทการพัฒนาวัดใหเปนหนวยปฏิบัติในการเผยแผศาสนธรรมที่เขมแข็ง จัดต้ัง

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ซึ่งเปนการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชน รวมทั้งใหวัด

เปนแหลงเรียนรูของชุมชน ดานการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม ขนธรรมเนียมประเพณีและ

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินเปนแหลงรวมองคความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  

5.1.7 บทบาทการเปนแบบอยางที่ดีทั้งดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและเปนที่สถานที่พักผอน

หยอนใจที่ปลอดภัย   เปนศูนยรวมที่สรางคุณธรรมจริยธรรมและสามัคคีธรรมในทองถ่ินสามารถช้ีนํา

ทิศทางการพัฒนาชุมชนในทางที่ชอบที่ควร รวมทั้งปลูกจิตสํานึกใหประชาชนเขาใจศาสนธรรมและ

และนํา ไปใชในชีวิตประจําวันได     

5.1.8 บทบาทการเผยแผใหความรูแกคณะสงฆดวยกัน เชน การใหการศึกษาดานดาน

นักธรรม-บาลี ซึ่งในอดีตพระสงฆจะเนนหนักในดานการปฏิบัติธรรมมีความเครงครัด ศึกษาพระธรรม

วินัยตางๆ เน่ืองจากพระสงฆเปนผูมีบทบาทในดานการใหการศึกษาแกประชาชน ดังน้ันการมีความรูที่

แตกฉานก็ยอมเปนสิ่งที่พระสงฆจะพึงปฏิบัติ เปนอยางย่ิง 

5.1.9 บทบาทการมีสวนสงเสริมดานการเรียนรู แกพระภิกษุ สามเณร และเยาวชนในชุมชน

ในดวยการมอบทุนการศึกษาแกพระภิกษุ สามเณรและเยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบรอย แต

ขาดทุนทรัพย 

5.1.10 บทบาทการสงเสริมใหพระภิกษุ สามเณร และชาวบานที่มีความสนใจ ในบทบาทการ

พัฒนาดานการเรียนรูตามอัธยาศัย เชน การจัดบริเวณวัดใหเปนอุทยานการศึกษา การสนับสนุนให

สรางศูนยแสดงพิพิธภัณฑชุมชนหรือทองถ่ินข้ึน  

5.1.11 บทบาทการจัดต้ังกองทุนตางๆ ข้ึนเพื่อประโยชนแกวัดและชุมชน พัฒนาใหวัดเปน

ศูนยกลางสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตางๆ ในการชวยพัฒนาชุมชน เชน ลานกีฬา ศูนย

บําบัดผูติดยาเสพติด   ศูนยพัฒนาจิต เปนตน  

บทบาทที่เสนอมาขางตนเปนเพียงบางสวนของบทบาทพระสงฆที่จะใหพระสงฆเขามามี

บทบาทชวยพัฒนาชุมชน ทั้งในดานการสงเสริมศีลธรรม ควรมีการคัดเลือกบุคคลที่จะเขามาบวชเรียน

และการสงเสริมใหพระภิกษุสงฆดวยกันใหไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน มีการชักชวนใหชาวบานในชุมชนได

เขารวมในกิจกรรมและพิธีตางๆ ทางศาสนา มีการสงเสริมหมูคณะสงฆน้ัน รวมทั้ง  การเขาศึกษาหา

ความรูตามแตกําลังความสามารถของพระสงฆแตละรูป การเผยแพรจริยธรรมใหกับประชาชนแลว  

แสดงใหเห็นวาพระสงฆในปจจุบันมีบทบาทในดานการพัฒนาทั้งในดานวัตถุและจิตใจควบคูกันไป  

5.2 ขอมูลของเจาอาวาส และวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม 

 ในการสํารวจขอมูลทั่วไปของเจาอาวาส และวัด สรุป ไดดังน้ี 



 
 

  

วัดในจังหวัดอุบลราชธานีสวนใหญสังกัดมหานิกาย สวนวุฒิการศึกษาของเจาอาวาสในจังหวัด

อุบลราชธานีในภาพรวม สวนใหญจบการศึกษานักธรรมเอก ไมมีผูจบการศึกษาหลักสูตรพระอภิธรรม 

สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ตามลําดับ 

การศึกษาของพระภิกษุในจังหวัดอุบลราชธานีในภาพรวมพบวา มีวุฒินักธรรมช้ันโท จํานวน

มากที่สุด  สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   สวนสามเณรในจังหวัดอุบลราชธานี

พบวาวุฒิประโยค 1-2 จํานวนมากที่สุด การศึกษาสายสามัญ พบวาสวนใหญจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน   

วัดในจังหวัดยโสธร สวนใหญสังกัดมหานิกาย สวนวุฒิการเจาอาวาสเมื่อพิจารณาในภาพรวม 

พบวาสวนใหญอยูในชวงอายุ ระหวาง 40 – 60 ป   สวนใหญ มีพรรษา 20 – 30 พรรษา ดาน

การศึกษาของเจาอาวาสพบวา สวนใหญจบนักธรรมช้ันเอกจบ ไมมีวุฒิการศึกษาพระอภิธรรม และ

ดานการศึกษาสายสามัญพบวาจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากที่สุด  

 การศึกษาของพระภิกษุในจังหวัดยโสธรพบวาจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด  

สามเณรในจังหวัดยโสธร พบวาสอบไดนักธรรมช้ันโทเปนสวนมาก  สวนการศึกษาสายสามัญพบวา 

สามเณรสอบไดระดับมัธยมศึกษาตอนตน มากที่สุด 

วัดในจังหวัดนครพนมสวนใหญสังกัดมหานิกาย เจาอาวาสวัดในจังหวัดนครพนม มีอายุ 

ระหวาง 20-60 และพรรษาระหวาง 11 – 20 และมีวุฒินักธรรมช้ันโทจํานวนมากที่สุด   

การศึกษาของพระภิกษุในจังหวัดนครพนมที่สอบไลไดนักธรรมช้ันเอกมากที่สุด การศึกษาสาย

สามัญ พระสงฆในจังหวัดนครพนมมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด สวนการศึกษา

ของสามเณรในจังหวัดนครพนมมีวุฒินักธรรมช้ันโท และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนเปน

สวนใหญ  

กิจกรรมหลักของพระสงฆ ทั้ง 3 จังหวัด เรียงตามอันดับแลวพบวา กิจกรรมที่พระสงฆปฏิบัติ

มากที่สุด คือ สวดมนต – ทําวัตร – เชาเย็น รอยละ 78.9  รองลงมา กิจกรรมกวาดวิหาร ลานเจดีย 

ทําความสะอาด  บริเวณวัด รอยละ 71.8  การศึกษาเลาเรียน  พระธรรมวินัย รอยละ 70.6  แสดง

พระธรรมเทศนา สั่งสอนประชาชน รอยละ 69.6  และ การสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  ธรรม

ศึกษา แกเยาวชน นักเรียน บุคคลทั่วไป  รอยละ 62.1 แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา บทบาทที่

สําคัญของพระสงฆในการนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน กลับมีพระสงฆนําไปใชนอยมาก 

เชน การเทศนาหรือบรรยายธรรมที่ผูฟงเขาใจงาย ๆ และชัดเจน  รอยละ 57.5   การดําเนินกิจกรรม

โดยมีแผนการที่จัดเจน  รอยละ 48.4  การดําเนินการแบบเชิงรุก โดยเปนแกนนําของเครือขายการ

เผยแพรดวยวิธีที่หลากหลายและตอเน่ือง รอยละ 48.4 การมีสวนรวมคิด  รวมทํา รวมแกปญหากับ

ชาวบาน และสงเสริมกิจกรรมในชุมชนอยางจริงจังและตอเน่ือง  รอยละ 41.5 การกอสรางถาวรวัตถุ



 
 

  

มากเกินความจําเปน  รอยละ 36.8 การเปนผูนําในการอนุรักษฟนฟูวัฒนธรรมทองถ่ิน  ซึ่งถือวาเปน

ปญหาและตองไดรับการแกไข เพื่อใหพระสงฆเขาใจในแนวทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพยีง

ที่ถูกตองตอไป 

  ดานความคิดเห็นเกี่ยวแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง   พระสงฆ ในจังหวัดอุบลราชธานี  

ยโสธร และนครพนม ในภาพรวม มีความคิดเห็นไมแตกตางกันมากนัก  โดยเฉพาะดานความรูความ

เขาใจแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา  พระสงฆใหความคิดเห็นวา  ทราบและเขาใจแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  มากกวารอยละ 75 ข้ึนไป แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา พระสงฆใน

อุบลราชธานี ทราบและเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คิดเปนรอยละ 22.88  ขณะที่ พระสงฆ

ยโสธร  รอยละ 45.67  และ พระสงฆนครพนม รอยละ 29.69  ทราบและเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ่งเปนภาพสะทอนวาพระสงฆในจังหวัดยโสธรมีคุณภาพจากมุมมองของเศรษฐกิจพอเพียงสูง

กวาพระสงฆในอุบลราชธานีและนครพนม   

 

 5.3 ความคิดเห็นการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระสงฆในจังหวัด

อุบลราชธานี ยโสธร และนครพนม 

พระสงฆไดแสดงความคิดเห็นในการนําแนวปรัชญาการประยุกตของพระสงฆ ดังน้ี ควรเปน

ผูนําในการปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การแนะนําใหความรูแกญาติโยม ในการใชชีวิต

แบบพอเพียง  การอบรมศีลธรรม  จริยธรรมแกชาวบาน  และการใชสถานที่วัดเปนสถานที่อบรม

วิชาชีพตาง ๆ ใหกับชาวบาน  การศึกษาหาความรูทั้งทางโลกและทางธรรม และการชวยเหลือบรรเทา

ทุกขใหกับชาวบาน  ตามลําดับ  สวนความคิดเห็นของพระสงฆ ดานความเขาใจและ การประยุกตใช 

“ความมีเหตุผล”  พบวา มีความเขาใจคลาดเคลื่อนจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไว

และในพุทธธรรมทั้งดานความเขาใจและการประยุกตใช   ดานความเขาใจ และการประยุกตใช 

“ความพอประมาณ” พบวา พระสงฆอธิบายไดคอนขางตรงกับความหมายที่ถูกตองเพราะตอบตรง

ประเด็นและตอบนอยขอ  สวนความเขาใจ และการประยุกตใช “การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว” พระสงฆ

อธิบายไดคอนขางตรงกับความหมายที่ถูกตองและคะแนนสูง รอยละ 70  ข้ึนไป ดานความเขาใจ และ

การประยุกตใช “เงื่อนไขดานความรู” พระสงฆอธิบายไดคอนขางตรงกับความหมายที่ถูกตองและ

คะแนนสูง รอยละ 85  ข้ึนไป และดานความเขาใจ“เงื่อนไขดานคุณธรรม”  พบวาพระสงฆสวนใหญ 

ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน  สวนการประยุกตใช “เงื่อนไขดานคุณธรรม” พระสงฆสวนใหญให

ความคิดเห็นคอนขางตรงกับแนวทางการนําไปใชที่ถูกตอง 

  ดานกิจกรรมที่วัดควรปฏิบัติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบวาคําตอบของ

พระสงฆทั้ง 3 จังหวัดสามารถแยกได 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกไดแก คุณธรรมที่มีในตนเองกอน ซึ่ง

ไดแก การปฏิบัติตนตามแนวศีล 5 การเปนผูมีสัจจะ มีความซื่อสัตย มีความรอบคอบ เปนตน   



 
 

  

ประเด็นที่สอง ไดแกกิจกรรม/บทบาทควรดําเนินการ ไดแก การสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 

การติดตอประสานงานหนวยงานรัฐ และเอกชน เพื่อเชิญวิทยากรมาใหความรูแกชาวบาน  การเปน

ผูนําชาวบานเพื่อพัฒนาชุมชน เปนตน ซึ่งเปนประเด็นที่นาสนใจวาความคิดของพระสงฆทั้ง 3 จังหวัด

อาจจะเนนคุณธรรมที่มีในตนเองกอนที่จะนําไปสูผูอื่นเชน ครอบครัวและชุมชน จึงทําใหคะแนนทั้ง

สองประเด็นน้ีแตกตางกันมาก น่ันเอง 

5.4 การประเมินวัดท่ีดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยจําแนกเปนระดับเขาขาย  

เขาใจ และเขาถึง 

  การประเมินวัดกลุมตัวอยางในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 40 วัด  โดยใชแบบสอบถาม

ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน คือ ดานการปกครอง ดานการศึกษา  ดานสาธารณูปการ และดานการเผยแผ

พบวา  จํานวนทั้งหมด  34  ขอ  ผลการประเมินพบวา วัดในจังหวัดอุบลราชธานีที่ไดรับการประเมิน

วัดที่ดําเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังน้ี   ระดับเขาขาย จํานวน 15 วัด ระดับเขาใจ จํานวน 

11 วัดและ ระดับเขาถึง จํานวน 1 วัด  

 5.5 มาตรการยกระดับบทบาทพระสงฆในการเผยแพรแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 พระสงฆ นอกจากทําหนาที่ขัดเกลากิเลสของตนเอง และศึกษาไตรสิกขาแลว ยังตองทําหนาที่

เพื่อสังคมหรือชุมชนอีกดวย เพราะชีวิตของพระสงฆมีความสัมพันธอยางแนบแนนกับชุมชนทั้งดาน

การเปนอยู และความชวยเหลืออื่น ๆ  ดังน้ัน การดําเนินยกระดับของวัดตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงจากระดับไมเขาขาย เปนเขาขาย จากระดับเขาขายเปนเขาใจ  และจากระดับเขาใจ

เปนระดับเขาถึง ผูวิจัย เห็นวาบทบาทของพระสงฆเปนเรื่องเฉพาะตัวบุคคล ตัวอยางจะเห็นไดจาก

การศึกษาขอมูลของวัดมงคลโกวิทาราม ถาเจาอาวาสมีความรูดีทั้งทางโลกและทางธรรม เปนที่เคารพ

ของชาวบาน ก็จะสามารถแสดงบทบาทของตนเองในดานการศึกษาพระปริยัติธรรม สังคมสงเคราะห 

และเผยแผศาสนธรรม ทําใหวัดเปนศูนยกลางชุมชนในทุกดาน ชาวบานจึงมีความคุนเคยและสนิทกับ

ศาสนา พระสงฆจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันสมัยและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ

สังคม  ดังน้ัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนวทางการพัฒนาพระสงฆ และวัด เพื่อแสดงใหเห็นวาสังคมและ

ชุมชนยังตองการใหพระสงฆและวัดเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณและองคความรูทางดานศาสนา  

ดังน้ันมาตรการเพื่อยกระดับวัดจากไมเขาขายเปนเขาขาย  จากระดับเขาขายเปนเขาใจ 

และจากระดับเขาใจเปนระดับเขาถึงน้ัน ผูวิจัยไดรวบรวมและวิเคราะหจากผลขอมูลจากการสัมมนา 

แบบสอบถาม และแบบประเมินวัดกลุมตัวอยาง แลวนําเสนอรายละเอียดแนวทางการพัฒนาวัด 

รวมทั้งการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อใหผูสนใจสามารถนําไปใชไดจริง ซึ่งผูวิจัยไดเสนอเปนข้ันตอน 1 – 

4  
 

 

 



 
 

  

เพื่อใหเขาใจไดงายข้ึนผูวิจัยจึงขอสรุปแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อระดับวัดดังน้ี  

ประการท่ีหน่ึง จะตองเริ่มบุคลากรของวัด ไดแกเจาอาวาส และพระสงฆ สามเณรภายใน

วัดจะตองเปนผูที่หมั่นศึกษาหาความรู ซึ่งอาจจะไมใชความรูทางวิชาการ แตเปนความรูในธรรมชาติ

ของมนุษย คือเมื่อมนุษยมีการศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเองได และอาจะเกิดจากประสบการณ และ

มีมุมมองตามวิธีการของแตละรูป   

ประการท่ีสอง การพัฒนากิจกรรมของวัด ใหสามารถดึงคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย เขา

มามีสวนรวมไดเพื่อกอใหเกิดศรัทธา และสงผลตอการมีสวนรวมอยางย่ังยืน เชน กิจกรรมตาม

ประเพณี วันสําคัญตาง ๆ  

ประการท่ีสาม  เปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอน คือ คิด  

ตัดสินใจ  ปฏิบัติการ  ผลประโยชน  และประเมินผล  

ทั้งสามประการน้ีนับเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาเปนอยางย่ิง เพราะเมื่อมีการเช่ือมโยงกัน

ทั้งโครงสราง วัด ชาวบาน  ผูนําชุมชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน จะสงผลใหชุมชนเกิดความ

สามัคคีข้ึน ชุมชนสงบรมเย็น อีกทั้งเปนสานตอแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงใหดํารงอยูเปนวิถี

ชีวิตของสังคมไทยอยางย่ังยืน   

6.ขอเสนอแนะ 

6.1 ควรจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อใหพระสงฆได

เขาใจและสามารถเผยแพรไดถูกตองและสอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

6.2 ควรมีการศึกษาติดตามการดําเนินการโครงการของพระสงฆ ที่สอดคลองกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาใหเปนแหลงศึกษาดูงานของพระสงฆที่สนใจการจัดกิจกรรมดานการ

เผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

6.3 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทของพระสงฆในการเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อเปนแนวทางในการใหการศึกษาและฝกอบรมพระสงฆ ไดครบคลุมและตรงประเด็นมาก

ข้ึน 

6.4 ปญหาที่สําคัญของพระสงฆ คือ พระสงฆสวนใหญมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน ทํา

ใหไมไดรับการศึกษาเทาที่ควร สงผลตอความสามารถในการเผยแผหลักธรรมคําสอนตาง ๆ จึงสมควร

ใหความชวยเหลือในการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของพระสงฆอยางจริงจังและตอเน่ือง 

6.5 การเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ อาจจะยังไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควรเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เชน 

6.5.1 พระสงฆขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน และขาดการดําเนินการ

อยางจริงจัง หรือทอแทหมดกําลังใจเมื่อไมไดรับการตอบสนองที่ดี  



 
 

  

6.5.2 ไมมีการกําหนดเปนนโยบายในการเผยแพรแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง

ของคณะสงฆที่ชัดเจน 

 

7.กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการเผยแพรแนวพระราชดํารเิศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ ใน
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