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บทคัดยอ 

 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค  3   ประการ  คือ  1)  เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  กรณีศึกษา
วัดเทพปูรณาราม  ตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  2)  เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆใน
การพัฒนาทองถิ่น  และ3)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการ
สงเสริมบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  สวนการศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชการสัมภาษณในการเก็บ
ขอมูล  ประกอบดวย  1) พระสงฆระดับผูนํา  5  รูป  2) ผูนําระดับทองถิ่น 6 ทาน  และ3)  ผูอํานวยการสํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแกน  1  ทาน  รวมทั้งหมด  12  รูป/ทาน  และไดจัดการสนทนากลุมยอย  (Focus  Group)  2  
กลุม  มีสมาชิกท้ังหมด  13  ทาน  โดยผลการศึกษาพบวา   

พระสงฆยังคงมีบทบาทดานการพัฒนาในทองถิ่นเสมอมา  ดวยการปรับใชภาระหนาที่ทั้ง  6  ดาน  ซึ่งไดแก  1)  
การปกครอง  พระสงฆระดับเจาอาวาสยังคงทําหนาที่ดูแลกิจการในวัดเปนสําคัญ  2)  การศาสนศึกษา  ใหการสงเสริม
การศึกษาแกพระสงฆสามเณรในวัด  3)  การเผยแผ  ตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคมของรัฐและของทองถิ่น  4)  การ
สาธารณูปการ  ดําเนินการกอสรางศาสนสถานใหเพียงพอตอพระสงฆและพุทธศาสนิกชนทั่วไป  5)  การศึกษาสงเคราะห  
พระสงฆที่มีศักยภาพดานสอนหลักธรรมมีบทบาทในการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา  และ6)  การสาธารณสงเคราะห  มี
สวนในการรวมกอสรางสาธารณะประโยชนท่ีสําคัญในชุมชน  อยางไรก็ตามหากเปนพระสงฆที่ไมใชพระนักพัฒนาก็ดําเนินการ
พัฒนาไปตามบทบาทหนาที่ที่ตนดํารงอยู  บางรูปอยูในฐานะผูสงเสริมบทบาท  บางรูปอยูในฐานะผูปฏิบัติการ  แตหากเปน
พระสงฆนักพัฒนาทานจะดําเนินการเอง  โดยจัดทําในรูปโครงการสงเสริมชุมชน  มีทั้งมุงพัฒนารายได  พัฒนาจริยธรรม  
และพัฒนาการศึกษา  สวนบทบาทพระสงฆวัดเทพปูรณารามยังคงเปนบทบาทตามลักษณะงานที่คณะสงฆกําหนดให  โดย
ความโดดเดนคือการสงเสริมคานิยมทางจริยธรรมดวยกลวิธีเผยแผตางๆ  แตที่นาสนใจคือการยกระดับคุณธรรมดวย
วรรณกรรมพื้นบาน  การนี้จึงสงผลเชิงกระตุนเตือนวิธีใหมตอทัศนคติของพุทธศาสนิกชน  การแสดงบทบาทดังกลาวนั้นจึงมี
ผลมาจากพุทธดํารัส  พระธรรมวินัย  และวัดที่มีลักษณะเกื้อกูลสงเคราะหพุทธศาสนิกชนในระบบความสัมพันธ  ผนวกกับ
กฎระเบียบทางคณะสงฆที่ไดกําหนดอํานาจหนาที่ใหพระสงฆควบคุมดูแล  ทั้งผูใตปกครองและประชาชนตามความสามารถ  
แตบทบาทที่เปนประโยชนเกื้อกูลแกชุมชนมักมาจากความมุงมั่นเสียสละเฉพาะตัวของพระสงฆแตละรูป  โดยมักมีแรงผลักดัน
มาจากสภาพปญหาในชุมชน  ที่บางครั้งหนวยงานทองถิ่นก็ตอบสนองตอรูปแบบการปฏิบัติของพระสงฆ  อยางไรก็ตามหาก
เปนการดําเนินงานอยางปกติปญหาหลักคือระบบคูสัมพันธที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนภาระงาน  ทั้งความสัมพันธของ
พระสงฆแตละระดับและความสัมพันธกับประชาชนในแตละสถานะตําแหนง  ทั้งนี้พระสงฆระดับผูปกครองขาดการกํากับดูแล
บริหารสั่งการและติดตามประเมินผล  ผนวกกับขาดการกําหนดนโยบายเชิงพัฒนาอยางสอดคลองกับนโยบายทองถิ่น  
แมกระทั่งพระสงฆก็ยังขาดทักษะเชิงลึกทั้งดานหลักธรรมและศาสตรสมัยใหมในการทํางานการพัฒนาหลายๆ  รูปแบบ  
สําหรับแนวทางสงเสริมตองเริ่มที่องคกรสงฆควรปรับรูปแบบวิธีการทํางานของพระสงฆใหสอดคลองกับลักษณะทางสังคมใหม  
โดยที่เจาคณะผูปกครองตองควบคุมและแกไขปญหา กระตุนใหวัดโดยเจาอาวาสตองจัดกิจกรรมใหเกิดสัมพันธที่ดีตอชุมชน
และผูนําของแตละหนวยงาน  พรอมทั้งโนมนาวชี้แจงบทบาทพระสงฆตอสังคมถึงการอิงอาศัยกันตอการพัฒนาอยางจริงใจ  
ดวยการเปดรับวิสัยทัศนระดับองคกร  ผูนํา  และชุมชน  ใหเกิดการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ    
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Abstract 
 
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 

                                                           
1 บทความฉบับนี้ไดรับการปรังปรุงหลังจากไดรับการตีพิมพในวารสารวจิัยรําไพพรรณี  ปที  8  ฉบับที่  3  (มิถุนายน – กันยายน  2557) 



2 

 

 

 

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 research findings revealed as follows:  

 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 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. 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. However, 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. 
Keywords: monks, locality development, problems and obstacles, ways to support monk 

 
1.  บทนํา 

 
  ตลอดระยะเวลากวาหาทศวรรษที่ผานมา  สังคมและวัฒนธรรมไทยเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด จากสังคม
เกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม  จากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง  การเปลี่ยนแปลงมิอาจแยกสวนออกจากกันไดอยาง
อิสระ  เพราะโครงสรางและพฤติกรรมทางสังคมยอมมีวัฒนธรรม  สวนสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับ
สภาพแวดลอม  ประชาชน  โลกทัศน  เทคโนโลยี  และการเคลื่อนไหวของสังคม  (อัมพร  สุคันธวณิช  และศรีรัฐ โกวงศ,  
2553:  239-240, 242)  ลักษณะเชนนี้ยอมทําใหสังคมสูญเสียระเบียบ  สถาบันหลักไมสามารถถายทอดจารีตที่ถูกตองได
อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดการเห็นแยงตอกฏเกณฑและระเบียบเดิม  พรอมทั้งผลิตคานิยมใหมซึ่งสรางความแปลกแยก
ระหวางกลุมบุคคลในสังคมแลวยังขยายออกสูสังคมชนบท  (นิรมล  สุธรรมกิจ,  2551:  15-16;  โกศล  วงศสวรรค,  2543:  
28)  โลกาภิวัตนเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  โดยดําเนินชีวิตแบบวัฒนธรรมตะวันตกที่ยึดถือ
วัตถุเปนสําคัญ  ไมผานการแยกแยะควบคุมผลเสียที่จะเกิดขึ้นในวงกวาง  ทั้งลดศักยภาพของชุมชน  ทุนสังคม  และภูมิ
ปญญาดั้งเดิม  (วิวัฒนชัย  อัตถากร,  2546:  9, 23, 64)  ทานพุทธทาสภิกขุจึงเสนอวา  พระสงฆสามารถมีบทบาท  3  
ประการ  คือ  1)  ปริยัติ  สงเสริมใหเกิดองคความรูพัฒนาสูความคิดพิจารณาไดเอง  2)  ปฏิบัติ  เปนตนแบบในการปฏิบัติ  
เพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือและสรางความสนใจตอผูพบเห็น  และ3)  ปฏิเวธ  แสดงผลแหงการปฏิบัติใชปรากฎชัดจนเกิดความ
ไวใจในแนวทาง  สงผลตอการริเริ่มประพฤติปฏิบัติตาม  (เบญจา  มังคละพฤกษ,  2552:  10)  พระสงฆยุคโลกาภิวัตนจึงควร
มีบทบาทอยางกวางขวาง  ในดานการแกไขและพัฒนาสังคม  ภายใตความรูและความเขาใจหลักธรรมอยางลึกซึ้ง  และเปนผู
เครงครัดในวัตรปฏิบัติที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอดวย  (เบญจา  มังคละพฤกษ,  2552:  18)  แตปญหาหลักคือองคกรสงฆไม
สามารถชี้นําใหพระสงฆปรับตัวเขากับบทบาทรวมสมัยกับสังคม  ซ้ํายังปรากฏชองทางแหงความประพฤติเสื่อมเสียตอปจเจก
ภิกษุอยางตอเนื่อง  ภาพลักษณโดยรวมของสถาบันสงฆจึงตกต่ําลง  พระสงฆสวนใหญไมสามารถอธิบายหลักธรรมใหชาวพุทธ
เขาใจในเนื้อความของพุทธศาสนาไดอยางถูกตอง  หากแตฆราวาสกลับอาจเขาใจหลักธรรมไดอยางลึกซึ้งยิ่งกวา  อยางไรก็
ตามวัดซึ่งเปนศาสนสถานที่สําคัญของศาสนาพุทธ  โดยเฉพาะวัดที่อยูติดกับชุมชนเปนหนวยงานยอยที่เขาถึงประชาชนใน
ระดับทองถิ่น  มีความเกี่ยวพันธกับชุมชนมาทุกยุคทุกสมัยจึงตองมีบทบาทมากขึ้นเพื่อผสานความแตกราวทางสังคม  การ
ใหบริการสังคมดานตางๆ  น้ันแมเปนบทบาทหนาที่ท่ีภาครัฐเพิ่มเติมขึ้น  แตองคกรสงฆกําลังประสบปญหาหลัก  4  ประการ  
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คือ  ประการแรกโครงสรางที่รวมศูนยและดอยประสิทธิภาพ  ประการที่สองความสัมพันธที่ใกลชิดกับรัฐ  ประการที่สามความ
เหินหางจากสังคม  และประการสุดทายขาดระบบกลั่นกรอง  กํากับ  และกลอมเกลาที่มีคุณภาพ  (พระไพศาล  วิสาโล,  
2552:  281-282, 328, 512-513)  ภายใตระบบราชการแบบพระสงฆ  เปนสาเหตุหนึ่งท่ีดึงบทบาทพระสงฆเหินหางออกจาก
ชุมชน  ในอดีตพระพุทธศาสนาเถรวาทตั้งมั่นดวยดีก็ตอเมื่อพระสงฆ  ผูปกครอง  และพุทธศาสนิกชนมีความสัมพันธกันอยาง
มีดุลยภาพ  แตหลายทศวรรษที่ผานมาสถาบันสงฆผูกติดอยูกับการอุปถัมภของรัฐมากเกินไป  สงผลใหคณะสงฆสูญเสีย
ศักยภาพที่มีในองคกร  ซ้ํายังขาดแรงจูงใจที่จะปฏิรูปองคกรใหเหมาะสมกับยุคสมัย  ขาดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  ไมสามารถ
ปรับตัวใหเขากับยุคโลกาภิวัตน  มีเพียงสองแนวทาง  คือ  ประการแรกพระสงฆเองก็จําเปนตองปรับบทบาทโนมเขาหา
ประชาชน  โดยเริ่มตนจากการ  “เปดวัด”  ใหชุมชนไดเขามามีสวนรับผิดชอบมากขึ้น  ประการสุดทายประชาชนตองโนมเขา
หาคณะสงฆ  ผานการรวมบริหารและรับผิดชอบกิจการคณะสงฆ  หรือรวมเปนผูอุปถัมภดานบุคลากร  ดานวิชาการ  ดาน
การกําหนดนโยบาย  ดานการวางแผน  และดานการดําเนินงานของพระสงฆในพื้นที่  องคกรสงฆจึงจะพนวิกฤต  (ไพศาล  วิ
สาโล,  2546:  4-7)  สําหรับวัดเทพปูรณาราม  เปนวัดที่ตั้งในชุมชนทองถิ่นระดับเทศบาลตําบล  มีประชาชนอาศัยอยูมาก
พอสมควร  จึงมีกิจกรรมที่สัมพันธกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอด  ซึ่งสามารถแยกออกเปน  4  ลักษณะ  คือ  ประการแรก
สงเสริมใหความรูดานหลักธรรม  ประการที่สองสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เปนการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมไทย  ประการ
ที่สามสงเสริมกิจกรรมพิเศษตามกาลสมัย  และประการสุดทายมุงสงเสริมกิจกรรมของทองถิ่น  ที่ซึ่งคณะผูบริหารทองถิ่น
กําหนดขึ้น  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารและพัฒนาทองถิ่น  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตองการศึกษารูปแบบการทํางานพัฒนา
ทองถ่ินโดยพระสงฆภายใตสถานการณกระแสการเปลี่ยนผานทางสังคมและวัฒนธรรม  โดยการสืบคนขอมูลชั้นทุติยภูมิจาก
เอกสารตางๆ  ท่ีเกี่ยวตอการศึกษา  และชั้นปฐมภูมิดวยการลงพื้นที่วิจัย  ซึ่งดําเนินการดวยการสัมภาษณ  การสนทนากลุม
ยอย  และการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  ทั้งนี้มีมูลเหตุมาจากสภาพการณสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัด  
โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติ  คานิยม  และพฤติกรรมของประชาชนในแตละชวงวัย  ทั้งการพัฒนาที่เนนไปทางวัตถุเปนสําคัญ
โดยละเลยพฤติกรรมที่ดีดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 
2.  วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
  1. เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  กรณีศึกษาวัดเทพปูรณาราม  ตําบลทาพระ  อําเภอเมือง  
จังหวัดขอนแกน   
  2. เพื่อศึกษาองคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 
  3. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่นและเพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมบทบาท
พระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 

 
3.  วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษานั้น  ใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนคําถามแบบปลายเปด  

(Open-ended  Interview)  และใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structural  Interview)  ซึ่งเปนคําถามที่ไดจัดเตรียม
ไว  ผนวกกับการสังเกตการณแบบมีสวนรวม  

  
4.  ประชากรและกลุมเปาหมาย  

 
  1. กลุมเปาหมาย  คือ  กลุมพระสงฆระดับผูนํา  กลุมผูนําระดับทองถ่ิน  และผูบริหารระดับภูมิภาค  และประชาชน
บานหนองบัวดีหมีทั้ง  4  หมูบาน   

2. ผูใหขอมูลที่สําคัญ  (Key-informant)  คือ  ผูที่มีความเกี่ยวของกับการศึกษาแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ  1)  
ผูใหขอมูลที่สําคัญดวยการสัมภาษณจํานวน  12  ทาน  ไดแก  พระสงฆระดับผูนํา  จํานวน  5  รูป  ผูบริหารระดับทองถิ่น  
จํานวน  6  ทาน  และผูบริหารสวนภูมิภาค  จํานวน  1  ทาน  และ2)  การสนทนากลุมยอย  (Focus  Group)  จํานวน  2  
กลุมๆ  ละ  6-8  ทาน  

3. เครื่องมือในการวิจัย  ประกอบดวย  1)  การสัมภาษณ  แบงออกเปน  6  สวนคือ  (1) ความคาดหวังตอการมี
ภาวะผูนําของพระสงฆ  (2)  บทบาทพระสงฆตอการพัฒนาทองถิ่น  (3)  องคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆในการ
พัฒนาทองถ่ิน  (4)  ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  (5)  แนวทางการสงเสริมบทบาทพระสงฆในการ
พัฒนาทองถ่ิน  และ(6)  ความคาดหวังของทานตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น   2)  การสนทนากลุมยอย  ซึ่ง
แบงออกเปน  2  กลุม  โดยกลุมที่  1  มีสมาชิก  7  ทาน  สวนกลุมที่  2  มีสมาชิก  6  ทาน  โดยใชประเด็นคําถามเดียวกัน
กับการสัมภาษณเปนแนวทางในการอภิปราย  และ3)  การสังเกตการณแบบมีสวนรวม  ประกอบดวย  (1)  พฤติกรรมของ
พระสงฆ  (2)  พฤติกรรมผูนําทองถ่ิน  (3)  พฤติกรรมผูนําชุมชน  และ(4)  พฤติกรรมประชาชน            
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5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  การเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนคําถามแบบปลายเปด  (Open-ended  Interview)  
และใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง  (Structural  Interview)  แลวดําเนินการสัมภาษณไปตามลําดับตามวัตถุประสงคของ
การศึกษา  โดยใชเครื่องบันทึกเสียงเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล   

 
6.  การวิเคราะหขอมูล 

 
  ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพดวยการพรรณนา  ดวยการรวบรวม  จัดหมวดหมู  จําแนกแยกแยะ  วิเคราะห
ความเชื่อมโยงและความสัมพันธกัน  ระหวางประเด็นคําถามของแตละขอ  จากผูใหขอมูลทั้ง  2  ประเภท  

 
7.  ผลการศึกษา 

7.1  บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 
  กอนดําเนินการศึกษาผูวิจัยไดตั้งประเด็นการศึกษาบทบาทพระสงฆไววาพระสงฆมีบทบาทอยางไรตามพุทธบัญญัติ  
บทบาทที่พระสงฆปฏิบัติจริง  และบทบาทที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังจากพระสงฆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของพระสงฆวัด
เทพปูรณารามซึ่งเปนพื้นท่ีวิจัย  พรอมทั้งบทบาทที่พระสงฆควรปฏิบัติในอนาคตซึ่งพบผลการศึกษาดังนี ้
  1. บทบาทที่พระสงฆปฏิบัติจริง  พระสงฆยังเปนผูนําทางดานศาสนาแนะนําสั่งสอนพุทธศาสนิกชนดวยหลักธรรมที่
ถูกตองและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  โดยเจาอาวาสยังคงทําหนาท่ีดูแลกิจการในวัดเปนสําคัญ  บางครั้งนําหลักธรรมมา
ปรับใชในการกํากับดูแลประชาชน  สงเสริมการศึกษาแกภิกษุ-สามเณรในวัดทั้งหลักพระสงฆ  ที่สําคัญคือพระสงฆระดับพระ
เถระไดรับการนิมนตเขารวมประชุมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ทั้งยังริเริ่มกอสรางศาสนสถาน  อาทิ  ศาลาการเปรียญ  
กุฎิสงฆ  วิหารบรรจุโบราณวัตถุ  อุโบสถ  และบูรณปฏิสังขรณสิ่งกอสรางที่ชํารุด  ที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน
ในพ้ืนที่ไดอยางแทจริง  แตมิไดละเลยบทบาทการสอนจริยธรรมในสถานศึกษา  มอบทุนทรัพยแกเยาวชน  มีสวนรวมดวยการ
เปนกรรมการการศึกษาในโรงเรียน  มีสวนในการรวมกอสรางสาธารณประโยชนท่ีสําคัญ  เชน  รวมสรางศาลาประชาคม  ตัด
และขยายถนนภายในชุมชน  พัฒนาสภาพภูมิทัศนริมถนน  สรางประปา  โรงเรียน  สะพานขามคลองในหมูบาน  และให
ความชวยเหลือในยามที่ประชาชนประสบภัยพิบัติตางๆ  รวมเจรจาตอรองหรือประนีประนอม  ดวยการไกลเกลี่ยเมื่อฝายผูนํา
เกิดความขัดแยงระหวางกัน  ใหการประชาสัมพันธขาวสารการพัฒนา  ซึ่งเปนความพึงประสงคของทางวัดและชุมชน  โดย
มิไดมองขามการสาธารณสุขซึ่งคอยใหความชวยเหลือดานอุปกรณการพยาบาล  แนะนําการปฏิบัติตอภิกษุอาพาธ  และดํารง
ตนเปนที่ปรึกษาหรือใหคําแนะนําตอประชาชน  ในคราวท่ีตองประสบกับความผิดหวังในชีวิตดวยหลักธรรม          

2. บทบาทพระสงฆวัดเทพปูรณาราม  มี  2  ลักษณะคือ  1)  บทบาทพระราชประสิทธิคุณ  (สุนันท  สุภาจาโร)  
ทานมีผลงานวรรณกรรมเดนชัดเชิงเสริมสรางสังคมที่สงเสริมการสื่อสารใหตนบรรลุผลแตไมขัดแยงกับคนอื่น   ฉะนั้นการ
สื่อสารจึงตองคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นดวย  การสื่อสารที่ดียอมสานสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล  กลุมบุคคล  และองคกร
ใหเหนี่ยวแนน  รวมทั้งการอนุรักษและสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยทานไดประพันธบทสรภัญญะใหเยาวชนใน
บานหนองบัวดีหมีไดขับรองและนําไปแขงขันตามเทศกาลตางๆ  ซึ่งถือไดวาเปนการสงเสริมพัฒนาการทางจิตใจ  วรรณกรรม
สงเสริมการปฏิบัติที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมใดๆ  ตอศาสนสถาน  ไมวาจะเปนการลบลู  ไมใหความเคารพในสถานที่  ลวน
เปนการแสดงความลดนอยถอยลงของจิตใตสํานึก  จึงถือวาเปนการขัดเกลาทัศนคติตอศาสนสถานของพุทธศาสนิกชน  ทาน
ยังชี้ใหประชาชนเห็นวา  พระธรรมของพระพุทธศาสนาไมใชสิ่งที่จะดูถูกเหยียดหยาม  แตควรใหความเคารพขณะรับฟงและ
นําไปปฏิบัติดวยหวังในผลลัพธ  ในภาพรวมผลงานทานจึงสะทอนและสงเสริมการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น  รวมทั้งบท
ประพันธรองกรองบางเรื่องไดกลาวถึงเมืองขอนแกนวา  มีพระธาตุขามแกนเปนสัญลักษณ  เจริญกาวหนาตามยุคสมัย  แตไม
หลงลืมศิลปะทองถิ่น  เชน  ดนตรีพื้นบาน  สินคาหัตถกรรมผาไหมคุณภาพ  สถานที่ทองเที่ยวมากมาย  และ2)  บทบาท
พระสงฆลูกวัด  ดวยการเปนผูนําดานจิตวิญญาณ  แนะนําสั่งสอนยกระดับคุณภาพจิตใจประชาชน  นําพาปฏิบัติตามหลักศา
สนพิธีที่ถูกตอง  ใหการปกครองภายใตการกํากับดูแลของเจาอาวาส  ซึ่งทานใชหลักปกครองตามหลักประชาธิปไตยตอการ
กําหนดบทบาทหนาที่การทํางานของพระสงฆภายในวัด  ซึ่งคัดเลือกกันตามความรูความสามารถตองานที่รับผิดชอบ  ผาน
การสงเสริมการเผยแผดวยกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีเปนประจําทุกป  แตไมละเลยการศึกษา
หากแตใสใจตอการศึกษาทั้งการศึกษาแผนกธรรม  แผนกบาลี  พระปริยัติศึกษา  และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ  ครั้น
เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงกลับสูภูมิลําเนา  บางรูปปรับเปลี่ยนสถานที่ศึกษา  บางรูปลาสิกขาออกไปดําเนินชีวิตอยางคฤหัสถ  
สวนดานสาธารณูปการเจาอาวาสมักเปนผูนําในการริเริ่มการกอสรางศาสนสถานที่สําคัญภายในอาวาส  และสงเสริมใหมีสวน
รวมในกอสรางสถานท่ีราชการในชุมชน  ท้ังยังมีพระสงฆเขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนระดับตางๆ  การนี้เจาอาวาสยังไดรับ
นิมนตใหเปนกรรมการโรงเรียน  และยังไดสงเสริมใหเกิดการกอสรางหนวยงานซึ่งเปนประโยชนตอชุมชน  เชน  การสมทบ
ทุนสรางศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ  สมทบทุนสรางสถานีอนามัยชุมชน  และสมทบทุนสรางศาลากลางหมูบาน   

3. บทบาทเชิงรุกของพระสงฆสูอนาคต  ควรปรับใน  3  สวน  คือ  1)  ระดับบุคคล  ตองศึกษาหลักธรรมให
ครอบคลุมผนวกกับศาสตรสมัยใหมแตละแขนงและสามารถขยายความไดอยางสอดคลองอิงอาศัยกับหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไดอยางนาสนใจจากปรากฏการณตางๆ  ทางสังคมแลว  รวมเสนอทางออกแนวใหมที่มีอิทธิพลทางความคิด
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ตอสังคมไทยดวยวิธีการอยางมีระบบ  2)  ระดับองคกร  วัดตองปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเปนที่สัปปายะ  พัฒนา
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ  ของวัดใหทันสมัย  เพื่อบริการประชาชนผูเดือดรอนใหครอบคลุม  ปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของคณะสงฆใหเทาทันสังคม  หัวใจหลักคือการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกรูปตองมีความเปน
มืออาชีพรอบรูในวิธีการถายทอด  พรอมกันนั้นตองลดพุทธพาณิชยเชิงไสยศาสตร  และ3)  ระดับชุมชน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานเศรษฐกิจและดานคุณภาพชีวิต  ควรเปนตัวแบบที่ดีที่ถูกตองของการเปนผูมักนอยไมสะสมวัตถุสิ่งของ  สงเสริมความรู  
สรรคสรางอาชีพ  ดํารงภูมิปญญาทองถิ่น  บํารุงสาธารณประโยชน  นําหลักธรรมมาปรับใชใหสอดคลองกับการพัฒนา  โดย
ไมเลือกฝายทางการเมือง  หากแตควรสงเสริมดานการเปนพลเมืองที่ถูกตองตามสิทธิหนาที่ขั้นพื้นฐาน  ชี้ใหเห็นถึงคุณและ
โทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม  ขณะเดียวกันควรชี้ใหเห็นถึงคุณประโยชนทางจิตใจหรือจิตนิยม  สามารถธรรมวินัย  
ทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง  2  แหง  ผนวกกับการเผยแผ
ดวยการตอบรับนโยบายของมหาเถรสมาคม  บางครั้งตอบรับนโยบายของรัฐ  นโยบายของหนวยงานทองถิ่น  และสวนงาน
จากมหาวิทยาลัย  เผชิญและคิดวิเคราะหแกไขปญหาของตนได  ซึ่งสามารถเปนกําลังของชุมชน ชี้ใหเห็นถึงความเปนเจาของ
รวมกันของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู  การนี้ควรเสนอประเด็นปญหาระดับสังคม  องคกร  และนโยบายรัฐ  ที่เปนปญหาตอ
สังคมหรือชุมชนในบริบทตางๆ  ทั้งนี้ตองโตแยงดวยขอมูลทางวิชาการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง  2  แหงตองจริงจังและ
เขมงวดในการผลิตบัณฑิต  ดวยสถานการณทางสังคมพรอมกับการวิจารณและปดทายดวยหลักธรรมและวิธีการแกไขปญหา   

 
  7.2  องคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น     

จากการบททวนและประมวลขอมูลจากคําตอบผูวิจัยจึงไดคัดองคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนา
ทองถ่ินออกเปนช้ันๆ  จากขอบขายทางพระพุทธศาสนาไปจนถึงองคประกอบภายนอกที่เกี่ยวของกับหนวยงานและประชาชน
โดยทั่วไปพบวา     

1. องคประกอบดานพุทธบัญญัติ  พระธรรมวินัย  และกฎระเบียบวัด  พระพุทธเจาทรงประกาศลัทธิของพระองค
เพื่อประโยชน  3  ประการ  คือ  1)  อัตตัตถะ  คือการที่ภิกษุตองปฏิบัติธรรมอยูในกรอบมั่นศึกษาพระธรรมวินัยใหยิ่งขึ้น  2)  
ปรัตถะ  คือดําเนินการเพื่อใหเกิดประโยชนแกผูอื่นทั้งแกคณะสงฆดวยกันและแกพุทธศาสนิกชนทัว่ไป  และ3)  อุภยัตถะ  คือ
การประพฤติประโยชนใหเกิดขึ้นทั้ง  2  ฝาย  ทั้งแกตนเองคือวัตรปฏิบัติของภิกษุ  และแกพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ที่ตนอาศัย
อยู  สําหรับพระธรรมวินัยคือกรอบที่ภิกษุพึงปฏิบัติไมควรละทิ้ง  เพราะนํามาซึ่งความเคารพศรัทธาจากประชาชน  สวน
กฎระเบียบวัดโดยมีเจาอาวาสเปนผูดําเนินการแทน  ดวยอาศัยอํานาจหนาที่ตาม   พ.ร.บ.  คณะสงฆ  พ.ศ. 2505 แกไข
เพิ่มเติมโดย  พ.ร.บ. คณะสงฆ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  ซึ่งมอบหมายใหปฏิบัติตามภาระหนาที่ของพระสังฆาธิการ  ซึ่ง
ประกอบดวยลักษณะงาน  6  ประการ 

 2. องคประกอบดานพระราชบัญญัติคณะสงฆ  โดยทุกตําแหนงปกครองลวนมีภาระหนาที่หลัก  6  ประการ  คือ  
1)  ดานการปกครองคณะสงฆ  ไดแกการบริหารภิกษุ-สามเณรใตปกครองใหเรียบรอย  2)  ดานการศาสนศึกษา  ใหบริการ
แกภิกษ-ุสามเณรและประชาชนทั่วไป ไดแก  มหาวิทยาลัยสงฆ  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญ  
และหลักสูตรอื่นๆ  ทางพระพุทธศาสนา 3)  ดานการเผยแผ  ไดแก  กลวิธีดานการสอน การอบรม  การแสดงธรรม  การ
ปาฐกถาธรรม  การเขียนตํารา การปฏิบัติธรรม  และผานสื่อตางๆ  4)  ดานการสาธารณูปการ  ไดแก  การกํากับดูแลการ
สรางศาสนสถาน บํารุงรักษา  และบูรณะซอมแซม  5)  ดานการศึกษาสงเคราะห  คือการสงเสริมใหประชาชนไดศึกษา
หลักธรรมอยางมีหลักสูตรดวยรูปแบบตางๆ  และ6)  ดานการสาธารณสงเคราะห  ไดแก  การมีสวนรวมกับสังคมดานตางๆ 
เชน การจัดการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส การตอตานยาเสพติด การบริจาคเงินทุนแกหนวยงานตางๆ  การกอสราง
สาธารณประโยชน  และการสงเสริมวิชาชีพตางๆ เปนตน   

 3. องคประกอบดานตําแหนงและอํานาจหนาที่  บทบาทที่ไดรับมอบหมายตามตําแหนงงาน  มีอํานาจสั่งการให
สวนงานออกสูวิธีการและกระบวนการดําเนินการ  ทั้งนี้การแสดงออกดวยการสงเสริมสนับสนุนนับวาเปนสวนสําคัญในการ
ขับเคลื่อนบทบาทพระสงฆ  สวนตําแหนงและอํานาจหนาที่ไดแก  เจาอาวาส  เจาคณะตําบล  เจาคณะอําเภอ  เปนตน  ซึ่ง
เปนแรงเสริมใหพระสงฆปฏิบัติหนาที่  โดยพระสงฆผูปกครองตองมีภาวะผูนําและตองใชมากเปนพิเศษ  ตองนํามาประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตความถูกตองตามกาลสมัย 

 4. องคประกอบดานลักษณะเฉพาะของพระสงฆ  เปนพ้ืนฐานภายใตจิตสํานึกที่ดีของแรงกระตุน  บวกกับปฏิบัติที่
ถูกตองจึงสงผลตอการริเริ่มพัฒนาในรูปแบบตางๆ  ท่ีจะชวยเหลือชุมชน  จนพัฒนาเปนความชํานาญซึ่งก็มีความเปนผูนําตาม
ธรรมชาติ  ทั้งนี้พระสงฆกลุมดังกลาวมีแนวคิด  2  ประการหลัก  คือ  1)  ดานอัตตสมบัติ  อันไดแกพระสงฆที่เนนไปในทาง
ปฏิบัติมากกวาการศึกษา  (ปริยัติ)  และ2)  ดานปรหิตสมบัติ  อันไดแกพระสงฆที่ใสใจตอความเปนอยูของผูอื่น  ดวยการ
สรางสิ่งของใหเกิดประโยชนตอพระพุทธศาสนา  วัด  ชุมชน  และสังคม  ทั้งนี้ตองมีความเขมแข็งความอดทน  การ
บริหารงานที่ดี  ความรอบรูเฉพาะ  และกรอบดานพระพุทธศาสนาและศาสตรสมัยใหม  ภายใตความเพียบพรอมและทีมงาน
ที่มีคุณภาพ  เชน  วุฒิภาวะ  การศึกษา  ความเสียสละ  เปนตน  

 5. องคประกอบดานการเอื้ออํานวยจากสังคม  ความไววางใจและความตองการของประชาชนในพื้นที่  
สถานการณของสังคมที่กําลังเผชิญปญหาในชวงนั้นๆ  เปนสวนหนึ่งของการกระตุนสงเสริมบทบาทพระสงฆ  ที่สําคัญยิ่งคือ
ผูนําชุมชน  เชน  ผูใหญบาน  กรรมการหมูบาน  เปดโอกาสใหพระสงฆไดลงมือปฏิบัติ  ซึ่งจะเปนองคผสมรวมที่สงผลตอการ
ทํางานรวมกัน  ซึ่งเห็นวาเปนประโยชนตอวัดและชุมชน   
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 6. องคประกอบดานการตอบสนองจากหนวยงาน  องคกรทองถิ่นใหความสําคัญตอวัดและพระสงฆวาเปนสวนหนึ่ง
ของการสรางสรรคสังคมทีด่ี  มีความสัมพันธเชิงองคกรตอการเกื้อหนุนกัน  เพียงแตองคกรยื่นมือเขาชวยและสงเสริมบทบาท
ใหมากกวาที่เปนอยูหรือชวยผลักดันเชิงรุกมากขึ้น  เพราะวัดเองก็มีฐานะเปนองคกร   

      
  7.3  ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 

จากการประมวลและสรุปผลการศึกษาในสวนนี้พบวาคูสัมพันธในแตละสถานะภาพ/บทบาท  ปญหาเฉพาะตัวของ
พระสงฆ  และนโยบายของคณะสงฆและนโยบายของทองถิ่นที่สอดคลองกันเปนตัวบงชี้ความสําเร็จหรือลมเหลวของการ
ดําเนินงานโดยพระสงฆ  โดยสามารถสรุปไดดังนี้   

1. ปญหาและอุปสรรคระหวางคูสัมพันธ  เมื่อวิเคราะหแลวสามารถจําแนกออกเปน 8  คูสัมพันธไดแก  สาเหตุแรก
ปญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการกับพระสังฆาธิการ  เพราะการจัดระเบียบองคกรสงฆไมมีความเหมาะสม  ขาดระบบระเบียบ
ที่แนนอนชัดเจน  ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีขาดความรูในตําแหนงสงผลใหการบริหารงานดอยประสิทธิภาพ  สายการบังคับบังชา
ของแตละสวนในการรับผิดชอบสวนงานขาดการติดตอประสานงานระหวางกัน  สาเหตุท่ีสองปญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการ
กับพระสงฆระดับปฏิบัติการ  เพราะผูปกครองสั่งงานไมเปนระบบยากตอการปฏิบัติตาม  เปนเหตุใหนโยบายที่กําหนดไว
รวมกันคลาดเคลื่อน  ไมเห็นความสําคัญของพระสงฆผูปฏิบัติหนาที่  ขาดการสนับสนุน    และขาดการแสดงโอวาท  ผู
ปฏิบัติการจึงขาดขวัญและกําลังใจ  ไมเปดโอกาสใหพระระดับปฏิบัติการไดแสดงความคิดเห็น  หรืออาจเปดโอกาสแสดง
ความคิดเห็น  แตมิไดรับการยอมรับหรือนําไปปรับใชเปนแนวคําสั่งเชิงนโยบาย  สาเหตุท่ีสามปญหาที่เกิดจากพระสังฆาธิการ
กับเจาหนาที่ปกครอง  ขาดความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  สวนหนึ่งเปนเพราะพระสงฆก็มิไดประสานงานกับ
หนวยงานราชการ  เพื่อหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางสถาบันศาสนากับหนวยงานราชการในทองถิ่น   สาเหตุที่สี่ปญหาที่
เกิดจากพระสังฆาธิการกับประชาชน  ประชาชนบางทานไมเขาใจในกฎระเบียบของวัด  ขาดความสัมพันธระหวางบทบาทที่
พระสงฆดําเนินการตอชุมชน  สวนการแสดงธรรมยังไมสอดคลองกับสถานการณ  การใหบริการดานการศึกษาสงเคราะห  
ขาดพระสงฆที่มีความรูความเขาใจที่ทําหนาที่สอนหลักธรรมตามหลักสูตรที่ถูกตอง  และไมมีมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  
สาเหตุที่หาปญหาที่เกิดจากพระสงฆระดับปฏิบัติการกับเจาหนาที่ปกครอง  เจาหนาที่ฝายปกครองไมมีนโยบายทองถิ่นที่
สอดคลองตอบรับการดําเนินงานดานจริยธรรมของพระสงฆ  ยังขาดการตอบรับการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ที่
สําคัญผูบริหารไมแสดงทาทีสงเสริมสนับสนุน  หรือกลาวยกยองเชิดชูพระสงฆนักพัฒนา  สาเหตุที่หกปญหาที่เกิดจาก
พระสงฆระดับปฏิบัติการกับประชาชน  การดําเนินงานขาดความรวมมืออยางจริงจังและสมัครใจจากประชาชนในชุมชน  
เนื่องเพราะประชาชนก็ยังมิไดรับโอกาสใหเขารวมกําหนดแผนพัฒนา  และรวมขับเคลื่อนแผนนั้นผานกิจกรรมตางๆ    ทั้งยังมี
ประชาชนบางสวนไมเห็นดวยที่พระสงฆจะดําเนินการทุกอยางแลวทําตัวเปนเจาของเสียหมด  สาเหตุที่เจ็ดปญหาที่เกิดจาก
พระสงฆระดับปฏิบัติการกับพระสงฆระดับปฏิบัติการ  พระสงฆผูปฏิบัติงานมีพื้นฐานและประสบการณแตกตางกันจึงสงผลตอ
วิถีการปฏิบัติ  ซึ่งนํามาสูความขัดแยงระหวางปฏิบัติหนาที่รวมกัน  ขาดการประสานงาน  ขาดความสัมพันธ  และขาดความ
กระตือรือรน  และสาเหตุสุดทายปญหาที่เกิดจากเจาอาวาสกับพระสงฆลูกวัด    โดยเจาอาวาสไมสามารถจัดบริการใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด    สวนพระสงฆลูกวัดขาดความเอาใจใสตอกฎระเบียบวัดหรือกติกาที่เจาอาวาสกําหนดขึ้น  ไปจนถึงการ
ละเมิดกฎระเบียบวัด  ที่สําคัญคือเจาอาวาสก็มิทราบปญหาเฉพาะตัวของพระสงฆใตปกครองแตละรูป  กอใหเกิดความไม
สนิทสนมกลมเกลียวระหวางกัน  นําไปสูการประพฤติปฏิบัติที่ไมเหมาะสมตอความเปนสมณะเพศ       

2. ปญหาและอุปสรรคเฉพาะของพระสงฆ  สามารถจําแนกออกเปน  2  ประการ  คือ  ประการแรกปญหาของ
พระสงฆระดับพระสังฆาธิการ  เบื้องตนคือพระสังฆาธิการมีเวลาในการกํากับดูแลพระสงฆระดับปฏิบัติงานนอยหรือขาดความ
เอาใจใส  มิไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง  ขาดการบริหารจัดการองคกรแบบสมัยใหม  ขาดการทุมเทเอา
ใจใสตอภาระงานระหวางแผนก  ไมใหความรวมมือที่ดีตอกันในการสงเสริมแผนงาน   ไมกระจายภาระหนาที่ออกสูผูปฏิบัติ
อยางทั่วถึง  เจาอาวาสอาจมีอคติตอพระสงฆระดับปฏิบัติการซึ่งทํางานดวยวุฒิการศึกษาเบิกทาง  ขาดประสบการณในการ
บริหารใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร  หรือบางวัดทานชราภาพมากแลว  ไมสามารถกระจายคําสั่งลงสูผูปฏิบัติการได
อยางครอบคลุม  ลวนสงผลใหเกิดปญหาการกํากับดูแลขาดประสิทธิภาพ  และประการสุดทายปญหาของพระสงฆระดับ
ปฏิบัติการ  พระสงฆขาดความรูความเขาใจตอการเชื่อมโยงบทบาทที่ตนสามารถดําเนินการไดตอสังคม  สงผลใหเกิดความ
ขัดแยงระหวางผูพรอมปฏิบัติกับผูมิตองการใหปฏิบัติ  ซ้ํายังขาดการแสดงบทบาทท่ีตนพึงกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย
ไมพยายามพัฒนาศักยภาพของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งดานหลักธรรมซึ่งตองแจมแจงกวาคฤหัสถ  ขาดการวิเคราะหหลักธรรม
โดยถูกตองเพราะขาดฐานคือองคความรูความสามารถเชิงลึก  ไมสามารถอธิบายเชิงวิเคราะหใหสอดคลองกับสถานการณได   
ยังอาศัยประสบการณที่ไดจากการสั่งสมเปนหลัก  ซึ่งขาดฐานขอมูลหรือระเบียบวิธีการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีทางวิชาการ  
ผนวกกับขาดทักษะดานสมณโวหาร  ขาดเทคนิควิธีการสอนหรือนําเสนอท่ีไมสอดคลองตอสถานการณ  ขาดทักษะความเปน
ผูสอนท่ีดี  ไมมีระบบในการถายทอดองคความรู  ไมมีองคความรูความเขาใจในศาสตรปจจุบัน  ขาดทักษะดานจิตวิทยาการ
แนะนํา  ขาดมนุษยสัมพันธที่ดีตอคูสนทนา  และที่สําคัญคือมีพฤติกรรมการแสดงออกอยางไมเหมาะสม  

 3. ปญหาและอุปสรรคจากนโยบาย  ซึ่งแบงออกเปน  2  ลักษณะปญหา  โดยปญหาแรกเปนปญหาจากนโยบาย
คณะสงฆ  ซึ่ง ขาดระบบระเบียบในการปกครองหรือผูบริหารดอยประสิทธิภาพหรือไมพิจารณาปรับบทบาทพระสงฆตลอดจน
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องคกรสงฆ  ไมมีการบริหารจัดการองคกรไดอยางเปนระบบตามการบริหารองคกรสมัยใหม  ใหสอดรับกับสภาพสังคมและ
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  การพัฒนาไมไดนอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติมาในอดีต  ที่สําคัญยิ่งคือไมมีหนวยงาน  ภาระ
งาน  และอื่นๆ  ที่เกี่ยวกับการดํารงอยูในสมณะเพศของพระสงฆรุนใหม  ซึ่งมีความมุงมั่นในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
คณะสงฆใหดีขึ้น  ดวยแนวคิดการพัฒนาเชิงองคกรและโครงสราง   จึงเบื่อหนายในระบบการปกครองที่ยังยึดโยงในระบบ
อุปถัมภ  บางกลุมไมแสดงความสามารถตอคณะสงฆอยางเต็มความสามารถ  บางกลุมลาสิกขาเพื่อนําตนออกจากระบบเกา  
ไมมีการบริหารจัดการที่ดีตอแผนพัฒนาและชวยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชน   ขาดการจําแนกนโยบายใหเขาถึง
กลุมเปาหมาย  นโยบายเชิงรุกดานการเผยแผไมสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน  ไมปรับการประยุกตพุทธศาสตรให
สอดคลองลงตัวกับศาสตรกระแสหลัก  และปญหาสุดทายคือปญหาจากนโยบายรัฐหรือหนวยงานทองถ่ิน  ยังไมใหหรือไมเห็น
ความสําคัญของการดําเนินการตามแผนพัฒนาโดยพระสงฆ  หนวยงานของรัฐที่คอยกํากับดูแลดานงบประมาณการพัฒนา  
ดานการจัดโครงการ  กิจกรรม  และแผนปฏิบัติงาน  ยังไมใหการสนับสนุนอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ทั้งที่เปนโครงการ
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับความเปนไปเชิงสรางสรรคของชุมชน  ทวานโยบายรัฐบางประการยังขัดตอระบบคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยสรุปคือรัฐและหนวยงานภาคเอกชนไมมีนโยบายที่ดีดานการสงเสริมจริยธรรมและศีลธรรมที่ผานการเลือกสรร
แลว 

 
  7.4  แนวทางการสงเสริมบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น             
  องคกรสงฆ  โดยเจาคณะใหญตองดูแลสอดสองอยูเปนประจํา  ใหการอบรม  กระตุนเตือน  มอบอํานาจหนาที่  
ชี้แนะและเครื่องมือในการดําเนินงาน  เพราะมองเห็นปญหาและมีอํานาจแกไข ที่สําคัญผูปกครองเบื้องบนตองมีแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบใหมๆ  พระสงฆผูปฏิบัติการตองจัดกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดี
ระหวางวัด  ชุมชน  และหนวยงานทองถิ่น  ทวาเจาอาวาสตองออกหนาในการติดตอกับชุมชนและตองเขาใจบทบาทของ
พระสงฆเองดวย  แลวดําเนินการโนมนาวประชาชน  ใหเกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนาสําหรับชุมชน  ในขณะที่ผูนําหรือ
หนวยงานของรัฐ  ตองพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาทองถิ่น  ผูบริหารของแตละองคกรตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความ
จริงใจท่ีจะพัฒนาทองถิ่นรวมกัน  บางครั้งผูนําหรือนโยบายทองถิ่นตองเปดรับการมีสวนรวมกับพระสงฆ  สนับสนุนบทบาท
ทานตอสังคมภายนอก  ซึ่งสามารถกระทําไดดวยการเปดประชุมวางแผนรวมกัน  ชุมชนควรพรอมรับบทบาทใหมๆ  จาก
พระสงฆ  ภายใตการติดตอประสานงานที่ดีและจริงใจตอการพัฒนา  อยางไรก็ตามทั้งบุคคลและหนวยงานตองมีวิสัยทัศน  
(จักขุมา) และการบริหารจัดการที่ดีมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (วิธูโร)  

   
8.  สรุปและอภิปรายผล 

 
8.1  บทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 
  8.1.1  ลักษณะการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นโดยทั่วไปของพระสงฆวัดเทพปูรณาราม 

1.  บทบาทดานผูนําศาสนาหรือจิตวิญญาณ  พระสงฆยังคงแนะนําสั่งสอนยกระดับคุณภาพจิตใจประชาชน  ซึ่งมีผล
ตอการขัดเกลาทัศนคติที่ดีตอพลเมืองดวยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  พรอมทั้งนําพาปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีที่ถูกตอง  
เชน  ความเหมาะสมของแตละพิธีกรรมซึ่งเกี่ยวของกับศาสนา  สอดคลองกับพระมหาชูศักดิ์  นอยสันเทียะ  (2545)  ซึ่งกลาว
วา  ความสัมพันธระหวางพระสงฆกับประชาชนในเบื้องตนพระสงฆอาศัยปจจัย  4  จากประชาชนในการดํารงชีวิต  เปนเหตุ
ใหเกิดความผูกพันระหวางกันโดยอัตโนมัติ  หากแตการตอบแทนของพระสงฆเปนไปในรูปแบบคุณธรรม  ตองการชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนทุกข  มีความสุขทุกขณะในการดําเนินชีวิต   

 2.  บทบาทดานการปกครอง  ภายใตการกํากับดูแลกิจการตางๆ  โดยพระราชประสิทธิคุณ  ทานใชหลักปกครอง
ตามหลักเสียงสวนใหญตอการกําหนดบทบาทหนาท่ีการทํางานของพระสงฆภายในวัด  ซึ่งโดยหลักแลวคัดเลือกกันตามความรู
ความสามารถตองานที่รับผิดชอบ  แตกลับมีความเด็ดขาดตอการตัดสินปญหาอยางละเอียดรอบคอบ  หากเมื่อเกิดความ
ขัดแยงในชุมชนพระสงฆยังเปนสื่อกลางเขาประนีประนอม  สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  
ที่ไดกลาววา  พระสงฆระดับผูปกครองทุกระดับชั้นตองใหความสําคัญตอหนาที่ตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งระดับเจาอาวาสซึ่งเปน
ผูรับผิดชอบในระดับลางสุด  ตองบริหารภาระงานภายในวัดใหเปนศูนยกลางชุมชน  โดยสงเสริมพระสงฆใหดําเนินบทบาทให
ปรากฏแกชุมชน  ดวยการมอบหนาท่ี  จัดสรรเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการทํางาน  และยกยองคุณความดีใหปรากฏแกชุมชน     

 3.  บทบาทดานการเผยแผ  โดยการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม  และประเพณีเปนประจําทุกป  
จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน  ซึ่งสืบเนื่องมาจากโครงการของคณะสงฆ  หรือโครงการซึ่งโรงเรียนหรือหนวยงานจัดขึ้น  โดยมี
พระสงฆเปนผูอบรมควบคุมดูแล  จึงสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  ที่ไดชี้ใหเห็นวา  วัด
ควรทําหนาที่ในการเผยแผเบื้องตน  5  ลักษณะ  คือ   1)  วัดตองปรับตัวดวยกลยุทธและพัฒนาใหเปนงานการเผยแผที่
เขมแข็ง  2)  พระสงฆตองใสใจตอการศึกษาหลักธรรมใหรอบดานและลึกซึ้ง  แลวพัฒนาศักยภาพดานการเผยแผใหทันตอ
เหตุการณที่เปนจริงในชุมชน  3)  พระสงฆตองเปนผูแนะนําหลักธรรมทั้งทางตรงและทางออมอยางตรงไปตรงมา  พรอมทั้ง
เปนตัวแบบที่ถูกตองดานจริยธรรมเบื้องตนและคุณธรรมในระดับสูงขึ้นไป  4)  พระสงฆตองสรางบทบาทเชิงรุกในการ
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ถายทอดหลักธรรมตอเยาวชน  ดวยการเปนวิทยากรในสถานศึกษา  ผานโครงการ  กิจกรรม  หรือจะใชวัดเปนสถานที่
ดําเนินงานก็ได  สรางกลุมแกนนํา  กลุมพระสงฆ  กลุมสื่อมวลชน  เปนตน  และพัฒนาเปนเครือขายใหกระจายอยูทั่ว
ประเทศ  ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งในการค้ําจุนสังคมไทยอีกกลุมงานหนึ่ง  และ5)  พระสงฆควรพิจารณาใหการอบรมผูตองขัง  หรือ
พนักงานในโรงงานที่ไมมีความสะดวกตอการโนมเขาหาหลักธรรม  อันเนื่องมาจากความไมเอื้ออํานวยของลักษณะงาน     

 4.  บทบาทดานการศาสนศึกษา  ภิกษุ-สามเณรใสใจตอการศึกษาพระธรรมวินัยโดยลําดับ  ทั้งการศึกษาแผนก
ธรรม  แผนกบาลี  พระปริยัติศึกษา  และการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ  ซึ่งก็มีพระสงฆจากภูมิลําเนาตางๆ  มาจําพรรษา  
เมื่อสําเร็จการศึกษาจึงกลับสูภูมิลําเนาเดิม  บางรูปปรับเปลี่ยนสถานที่ศึกษา  บางรูปลาสิกขาออกไปดําเนินชีวิตอยางคฤหัสถ  
สอดคลองกับพระมหานฤพนธ  นอยโนนงิ้ว  (2549)  ซึ่งกลาววา  การศึกษานับวาเปนพื้นฐานของการพัฒนาในทุกๆ  ดาน  
บุคลากรเกิดพัฒนาการที่พึงประสงคตามระบบการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพตอผูศึกษาและผูคาดหวัง  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การศึกษาในสถาบันสงฆซึ่งครอบคลุมทั้งศาสตรสมัยใหม  แตไมทอดทิ้งคุณคาทางจริยธรรมในศาสนา 

 5.  บทบาทดานการสาธารณูปการ   สวนใหญเจาอาวาสเปนผูนําในการริเริ่มการกอสรางศาสนสถานที่สําคัญตอ
คณะสงฆภายในอาวาส  เชน  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  กุฎิสงฆ  ศาลาบําเพ็ญกุศล  เมรุ  เปนตน  ทั้งนี้รวมถึงการ
บํารุงรักษาสิ่งกอสรางซึ่งเกาทรุดโทรม  นอกจากนั้นทานยังไดรวมกอสรางสถานที่สําคัญทางราชการในชุมชน  เชน  อาคาร
เรียนโรงเรียนบานหนองบัวดีหมี  สถานีอนามัยบานหนองบัวดีมี  ศาลาประชาคม  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ  เปนตน  
สอดคลองกับพระราชรัตนมุนี  (ชัยวัฒน  ปฺญาสิริ)  (2538)  ซึ่งกลาวถึงการสาธารณูปการไว  3 ดาน  คือ  1) การบูรณะ
และพัฒนาวัด  2) การกอสรางและบูรณปฏิสังขรณเสนาสนะ  และ3) การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด           

 6.  บทบาทดานการศึกษาสงเคราะห  พระสงฆภายในวัดเขาไปสอนศีลธรรมในโรงเรียน  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็ก
กอนเกณฑ  โรงเรียนชุมชนบานทาพระเนาว  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแกน  และจัดสงนกัเรียนเขาสอบธรรม
ศึกษา  นอกจากนั้นยังไดมอบทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษา  และพระราชประสิทธิคุณยังไดรับนิมนตใหเปนกรรมการ
โรงเรียน  ซึ่งเปนไปตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  (2554)  ที่คาดหวังวา  วัดหรือพระสงฆตองตอบสนองตอชุมชน
ในดานการศึกษาดวยรูปแบบและกลวิธีตางๆ  ดวยการจัดใหบริการการศึกษาในลักษณะโรงเรียนตามแผนการศึกษาแหงชาติ  
เชน  การสรางศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑในวัด  เปดโรงเรียนราษฎรการกุศล  การสรางโรงเรียนในชนบทในพื้นที่วัด  การเปด
โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  การเขาสอนศีลธรรมในเรียน  และการสงเคราะหเกื้อกูลดานการศึกษาสวนตางๆ  เชน  
การมอบทุนการศึกษา  การจัดหาบุคลากรในการสอนเฉพาะดาน  และการแสวงหาอุปกรณที่สําคัญในการเรียนการสอน 

 7.  บทบาทดานการสาธารณสงเคราะห  วัดเทพฯ  โดยพระราชประสิทธิคุณเปนผูบริหาร  ทานไดสงเสริมใหเกิด
การกอสรางหนวยงานซึ่งเปนประโยชนตอชุมชน  เชน  การสมทบทุนสรางศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑ  สมทบทุนสรางสถานี
อนามัยชุมชน  สมทบทุนสรางศาลากลางหมูบาน  รวมทั้งใหการประชาสัมพันธ  ดวยการกระจายขาวสารออกสูชุมชน  ทั้ง
ขาวสารจากหนวยงานของราชการในทองถิ่น  และขาวสารจากสมาชิกกลุมตางๆ  ในชุมชน  สอดคลองกับพระครูปลัดอาทิตย  
อตฺถเวที  (ซองดี)  (2546)  โดยไดจากแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆของพระเทพโสภณ  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  ซึ่งทาน
ไดดําเนินการดังนี้คือ  1)  การดําเนินกิจการเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือหนวยงาน  อาทิ  การอบรมอบต.  สรางหองสมุด
เพื่อประชาชน  สรางมูลนิธิเพื่อผูยากไร  2)  การชวยเหลือเกื้อกูลกิจการของผูอื่น  โดยมีลักษณะเปนงานดาน
สาธารณประโยชน  อาทิ  การพัฒนาวัดและพัฒนาหมูบาน  3)  การบํารุงรักษาสาธารณะสถาน  อาทิ  การซอมแซมและ
ปรับปรุงถนน  ขุดคลอง  และพัฒนาโรงเรียน  และ4)  การชวยเหลือประชาชนทั่วไป  อาทิ  ผูประสบภัยธรรมชาติ  ผูชรา
ภาพ  และสงเคราะหเด็กกําพรา  

 
 

  8.1.2  กลวิธีการพัฒนาทองถิ่นของพระราชประสิทธิคุณ  (สุนันท  สุภาจาโร) 
  1. ดานการเสริมสรางสังคม  ทานมีแนวคิดวาวรรณกรรมเปนของผูประพันธจึงไดบันทึกเรื่องราวความเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนไหวของสังคมเปนทอดๆ  ผูศึกษาแลวนําไปสั่งสอนยอมเห็นจริงในเหตุการณที่ปรากฏ  โดยมุงที่จะประสานสังคมมิให
เกิดความแตกแยก  เพราะการดําเนินชีวิตของแตบุคคลยอมเกี่ยวเนื่องระหวางกัน  โดยเฉพาะคําพูดซึ่งเปนการสื่อสารใหตน
บรรลุผลตามที่ปรารถนาไว  ทั้งนี้สิ่งที่ตนปรารถนาคนอื่นก็ยอมปรารถนา  การสื่อสารจึงตองคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นดวย  
การสื่อสารที่ดียอมสานสัมพันธระหวางปจเจกบุคคล  กลุมบุคคล  องคกรใหเหนียวแนน  ในทางตรงกันขามการสื่อสารที่ไร
ความเปนจริง  ยอมสรางความแตกแยกมาสูสังคมโดยรวม  สอดคลองกับทองศรี  กําภู  ณ  อยุธยา  (2546)  ซึ่งไดกลาวไววา  
วัดเปนแหลงแสดงถึงตัวตนและรากเหงาของวัฒนธรรมไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดในสังคมชนบทมีความผูกพันกับชุมชนเปน
พิเศษ  เชน  วันหยุดเรียน  วันโกน  วันทําบุญประจําป  และวันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีไทย  วัดจึงเปนสถานที่
รวมกันของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง  เนื่องจากวันสําคัญดังกลาวนั้นมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อความรื่นเริงในชุมชน   
  2.  ดานการอนุรักษและสงเสริมความรูและภูมิปญญาทองถิ่น  ทานไดประพันธบทสรภัญญะใหเยาวชนในบานหนอง
บัวดีหมีไดขับรอง  พรอมทั้งไดนําไปแขงขันในเทศกาลตางๆ  เชน  เทศกาลงานไหมในจังหวัดขอนแกน  สอดคลองกับพระ
มหาสุภา  อุทโท  (2541)  โดยกลาววา  บทบาทดานการสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น  คือการสนับสนุนใหเกิดการ
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อนุรักษและพัฒนาอยางเปนรูปธรรม  ตอภูมิปญญาทองถิ่นที่มีคาและเปนประโยชนตอสังคม  นอกจากนั้นพระมหาสุเทพ  สุ
โขยะชัย  (2550)  ยังกลาวอีกวา  การสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน  คือการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น  และฟนฟู
วัฒนธรรมบางอยางท่ีกําลังเลื่อนหาย     

3.  ดานการสงเสริมพัฒนาการทางจิตใจ  วรรณกรรมของทานหลายเรื่องแสดงการปฏิบัติที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
ใดๆ  ตอศาสนสถาน  ไมวาจะเปนการลบลู  ไมใหความเคารพในสถานที่  ลวนเปนการแสดงความลดนอยถอยลงของจิตใต
สํานึก  ผลงานวรรณกรรมของทานจึงรวมขัดเกลาทัศนคติตอศาสนสถานของพุทธศาสนิกชน  สอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544)  ที่กลาวไววา  พระสงฆตองเปนผูแนะนําหลักธรรมทั้งทางตรงและทางออมแก
ประชาชน  กลาวคือดวยการสั่งสอนโดยนําขอธรรมมาเปนแนวทางในการชี้แนะ  ดวยการเปนตัวแบบที่ถูกตองดานจริยธรรม
เบื้องตนและคุณธรรมในระดับสูงข้ึนไป     

4.  ดานการเผยแผหลักธรรม  ทานแสดงธรรมดวยความเคารพโดยมักยกตัวอยางวา  แมแตพระพุทธเจายังใหความ
เคารพในพระธรรม  พรอมทั้งช้ีใหประชาชนเห็นวาพระธรรมมิใชสิ่งที่จะดูถูกเหยียดหยาม  แตควรใหความเคารพขณะรับฟง
และนําไปปฏิบัติดวยหวังผลลัพธในระดับตางๆ  ซึ่งจะใหคุณคาหลายดานตอผูปฏิบัติเอง  ซึ่งเปนไปตามทีพ่ระมหาสุภา  อุทโท  
(2541)  ที่เห็นวา  การปลูกจิตสํานึกเชิงบวก  เปนการแนะนําใหประชาชนมีความขยัน  ประหยัด  เก็บออม  และวางแผน
ชีวิต  การแนะนําใหเขาใจในหลักการและวิธีการที่แทจริงของพระพุทธศาสนา  และรวมกันสรางจิตสํานึกที่ดีและถูกตองแก
เยาวชน  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการอยูรวมกันในสังคมและเติมเต็มความเปนพุทธศาสนิกชนท่ีสมบูรณ     

5.  ดานการสะทอนและสงเสริมการดํารงชีวิตของคนในทองถิ่น  ในบทประพันธรองกรองบางเรื่องไดกลาวถึงเมือง
ขอนแกนวา  มีพระธาตุขามแกนเปนสัญลักษณ  เจริญกาวหนาตามยุคสมัย  แตไมหลงลืมศิลปะทองถิ่นโดยเฉพาะดนตรี
พื้นบาน  สินคาหัตถกรรมผาไหมคุณภาพ  สถานที่ทองเที่ยวมากมาย  ท้ังเชิงประวัติศาสตรและเชิงศาสนา  สอดคลองกับพระ
มหาวินิจ  เสาธง  (2553)  ที่กลาววา  บทบาทดานการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรมพระครูภาวนาวิสุทธิญาณ  ผูซึ่งเปนผูริเริ่ม
ใหการกอสรางวัดเนรมิตวิปสสนา  ที่เต็มไปดวยสถาปตยกรรมและจิตรกรรม  ไดสะทอนถึงเจตนาของผูกอสราง  ที่ตองการ
อนุรักษความมีคาทางศิลปะที่มีมาแตอดีต  นอกจากนั้นแนวคําสอนของทาน  ยังเต็มไปดวยคุณคาทางวัฒนธรรม 

  
8.2  องคประกอบที่สงผลตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 

1. องคประกอบดานพุทธบัญญัติ  พระธรรมวินัย  และกฎระเบียบวัด  โดยใชหลักธรรมในสวนตางๆ  ที่พระพุทธเจา
ตรัสไวมาเปนแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงาน  ภายใตกฎระเบียบแหงพระธรรมวินัยท่ีเอื้ออํานวยใหพระสงฆปฏิบัติหนาที่
ของตนตอพุทธศาสนิกชน  แตไมวาจะดวยลักษณะการปฏิบัติใดๆ  ตองไมเกินกวาขอบเขตอํานาจของวัดโดยการกํากับดูแล
โดยเจาอาวาส  สอดคลองกับณดา  จันทรสม  (2555)   ที่ไดกลาวถึงโครงสรางคณะสงฆและวัดวา  วัดถือเปนองคกรระดับ
ลางสุดและเปนองคกรหลัก  ซึ่งเปนฐานรองรับกิจการคณะสงฆตามลําดับชั้นบังคับบัญชา  เปนหนวยบริหารดําเนินกิจการ
โดยตรงตอการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน  โดยใหมีเจาอาวาสเปนผูบังคับบัญชา  รองเจาอาวาสและผูชวยเจาอาวาสเปน
ผูชวยในกิจการทั่วไป  อยางไรก็ตามวัดภายใตการกํากับดูแลโดยเจาอาวาสนั้น  ไดรับอนุญาตโดย  พ.ร.บ. คณะสงฆ   พ.ศ.
2505 แกไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2535    

2. องคประกอบดานพระราชบัญญัติคณะสงฆ  ในภาพรวมพระสงฆมีบทบาทหนาที่เหมือนกันคือ  รวมกันเผยแผ
พระพุทธศาสนาตามความรูความสามารถท่ีตนพอจะทําได  แตเพื่อความชัดเจนในหนาที่มหาเถรมหาคมจึงกําหนดโครงสราง
การปกครองคณะสงฆขึ้น  แตละตําแหนงปกครองนั้นก็มีภาระหนาที่หลัก  6  ประการ  คือ  1)  ดานการปกครอง  2)  ดาน
การศาสนศึกษา  3)  ดานการเผยแผ  4)  ดานการสาธารณูปการ  5)  ดานการศึกษาสงเคราะห  และ6)  ดานการสาธารณ
สงเคราะห  สอดคลองกับปลื้ม  โชติษฐยางกูร  (2553)  ซึ่งไดรวบรวมกฎหมายตางๆ  ที่เกี่ยวของกับพระสงฆไวอยาง
หลากหลาย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  พ.ร.บ.  คณะสงฆ  พ.ศ.2505 แกไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี  2  พ.ศ. 2535  ซึ่งเปนการปรับบทบาท
ของพระสงฆใหเขากับสังคมปจจุบัน  โดยการกําหนดหนาที่ของพระสงฆตอสังคมเพิ่มขึ้นในมาตรา  15  ตรี  ปกครองคณะ
สงฆใหเปนไปโดยความเรียบรอยดีงาม  ควบคุมและสงเสริมการศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห  การเผยแผ  การ
สาธารณูปการ  และการสาธารณสงเคราะหของพระสงฆ  เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ  อันเปนบทบาทใหม
ของพระสงฆเชิงรุก       

3. องคประกอบดานตําแหนงและอํานาจหนาที่  บทบาทที่พระสงฆดําเนินการโดยปกติอยางที่ไดรับมอบหมาย  
เพราะทานดํารงตนอยูในฐานะที่จะดําเนินการได  หรือไมก็มีอํานาจในการสั่งการใหสวนงานทีท่านไดรับมอบหมายนั้น  ออกสู
วิธีการและกระบวนการดําเนินงานซึ่งก็หนีไมพนพระสงฆที่อยูใตปกครองของระดับตางๆ  การนี้พระสงฆทุกตําแหนงตองใสใจ
ตอภาระงานท่ีตนรับผิดชอบ  สอดคลองกับชัยพร  พิบูลศิริ  (2530)  ซึ่งกลาววา  พระสงฆมีบทบาทหลักในการใหคําแนะนํา
ทางจิตใจ  ประพฤติตนใหเปนประโยชน  แนะนําวิธีแกไขปญหาในการดําเนินชีวิต  ตลอดจนบทบาทในการเปนผูนําทองถิ่น  
เปนตัวเชื่อมโยงระหวางรัฐกับประชาชน  เปนผูคิดริเริ่มการพัฒนารูปแบบใหมๆ     

4. องคประกอบดานลักษณะเฉพาะของพระสงฆ  พระสงฆหลายรูปที่ดําเนินการพัฒนามาจากพื้นฐานภายใต
จิตสํานึกท่ีดีที่จะชวยเหลือชุมชน  อันมีผลมาจากแรงกระตุนภายใน  มีวัตรปฏิบัติที่ถูกตอง  แลวดําเนินการริเริ่มการพัฒนาใน
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รูปแบบตางๆ  ตามศักยภาพที่พอจะทําได  จนพัฒนาเปนความชํานาญซึ่งก็มีความเปนผูนําตามธรรมชาติ  สอดคลองกับทอง
ขาน  บุญลา  (2546)  ที่ไดกลาวถึงพระอธิการมนัส  ขนฺติธมฺโม  ไววา  ภาวะความเปนผูนําของทานเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  
กลาวคือเปนการเกิดขึ้นตามสถานภาพที่เปนอยู  โดยทานนําหลักธรรมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการ  จากหลักธรรมที่
เปนนามธรรมผานออกแบบดัดแปลงจนกลายเปนรูปธรรมในการจัดการ   
  5. องคประกอบดานการเอื้ออํานวยจากสังคม  การที่ประชาชนใหความสําคัญตอพระสงฆจึงเปนสวนหนึ่งของการ
สงเสริมบทบาท  ซึ่งในแตละชุมชนก็มีลักษณะทางสังคมไมเหมือนกันหรือแตกตางกันตามระบบศรัทธาที่ใหคาตอพระสงฆ  
สอดคลองกับวินัย  ทองทับ  (2539)  กลาววา  การตอบสนองความตองการของชุมชนเปนผลมาจากสถานภาพของพระสงฆ  
วัดเปนศูนยกลางของชุมชน  ชาวบานในชนบทจึงยอมรับบทบาทของพระสงฆผนวกกับความรูดานวิชาการของพระสงฆ  อีก
นัยหนึ่งพระสงฆในชนบทเปนบุตรหลานของชุมชนจึงสามารถรับรูปญหาตางๆ  ภายในชุมชนไดเปนอยางด ี      
  6. องคประกอบดานการตอบสนองจากหนวยงาน  การที่องคกรในทองถิ่นใหความสําคัญตอวัดและพระสงฆวาเปน
สวนหนึ่งของการสรางสรรคสังคมที่ดี  โดยมีความสัมพันธเชิงองคกรตอการเกื้อหนุนกัน  ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอ
ความมั่นคงในชุมชน  สอดคลองกับสมบูรณ  สุขสําราญ  (2527)  ที่ไดกลาวไววา  พระสงฆ – ขาราชการ – ชาวบาน  คือ
ราชการที่สังกัดอยูในกระทรวง  ทบวง กรมตางๆ  โดยมิไดจํากัดแตเพียงกระทรวงมหาดไทยอยางเดียว  ผลจากการพัฒนา
ทองถิ่นที่มีขาราชการเขาชวย  ทําใหเขาถึงงบประมาณ  เครื่องมือที่ทันสมัย  และสามารถกําจัดจุดออนบางประการของ
พระสงฆ  
    
8.3  ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 

1. ปญหาและอุปสรรคของพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น  เปนปญหาที่เกิดจากคูสัมพันธที่พระสงฆแตละระดับและ
สถานะมีปฏิสัมพันธตอกัน  รวมไปถึงพระสงฆที่เกี่ยวของกับผูนําทองถิ่นในระดับตางๆ  ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการกระตุน
ผลสําเร็จของการดําเนินการ  ตลอดจนพระสงฆแตละระดับกับประชาชนในชุมชนอันเปนแรงขับเคลื่อนเบื้องตน  ที่สามารถ
สงผลสัมทฤธิ์หรือลมเหลวของการดําเนินงานจากพระสงฆ  สอดคลองกับพระมหากฤษฎา  นันทเพชร  (2540)  กลาววา  การ
จัดระเบียบองคกรสงฆไมมีความเหมาะสม  ขาดระบบระเบียบที่แนนอนชัดเจน  ผูดํารงตําแหนงหนาที่ขาดความรูในตําแหนง
สงผลใหการบริหารงานไรประสิทธิภาพ  ออนแอ  และหยอนยาน  สวนมาโนช  ตันชวนิชย  (2529)  กลาววา  ผูนําทองถิ่น
บางทานหรือบางกลุมที่ไมเห็นดวยตอการแสดงบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ  แสดงออกดวยการไมเคารพศรัทธาตอ
พระสงฆรูปนั้นเปนการสวนตัว  สงผลตอการไมยอมรับในโครงการที่ทานดําเนินการ  ในขณะที่อนุชิต   ชูเนียม   (2546)  ชี้ชัด
ลงไปวา  การดําเนินงานขาดความรวมมืออยางจริงจังและสมัครใจจากประชาชนในชุมชน  ซึ่งถือไดวาเปนอุปสรรคเบื้องตนใน
การขับเคลื่อนแผนงานไปสูความสําเร็จ     

2. ปญหาและอุปสรรคเฉพาะดานพระสงฆ  คือพระสงฆระดับปกครองซึ่งมีหนาท่ีผลักดันสงเสริมการดําเนินงานของ
พระสงฆระดับปฏิบัติการ  แตกลับบกพรองตอหนาที่ทําใหการกํากับดูแลดอยประสิทธิภาพ  และพระสงฆระดับปฏิบัติการยัง
ขาดศักยภาพในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพราะขาดความรูความเขาใจในหลักธรรมโดยไมสามารถประยุกตใชให
เขากับศาสตรสมัยใหมได  สอดคลองกับอนุชิต   ชูเนียม   (2546)  ซึ่งกลาววา  พระสงฆขาดความรูความเขาใจอยางชัดเจนใน
หลักธรรม  หรือแมกระทั่งองคความรูในศาสตรสมัย  ซึ่งสามารถนํามาเปนองคประกอบหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่  ประเด็น
สําคัญคือพระสงฆบางรูปเห็นวาการดําเนินการอยางนั้นมิใชกิจของสงฆ  จนพัฒนาเปนความขัดแยงระหวางผูที่เห็นดวยและ
เห็นตาง   

3. ปญหาและอุปสรรคเฉาะดานนโยบาย  ในสวนนี้เปนนโยบายของคณะสงฆซึ่งไมกระจางชัดพอที่เปดโอกาสให
พระสงฆไดดําเนินการเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาไดอยางมีรูปธรรม  พระสงฆระดับปฏิบัติการจึงไมทราบชัดถึงบทบาทการ
พัฒนาที่ตนตองปฏิบัติตามวิถีทางที่ถูกตอง  ซ้ํายังขาดนโยบายการพัฒนาจากทองถิ่นซึ่งเชื่อมโยงบทบาทและศักยภาพของ
พระสงฆ  สอดคลองกับทอง  บุตรดี  (2551)  ทีก่ลาวไววา  การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนหนาที่หลักของพระสงฆทุกระดับ  
แตกลับไมมีนโยบายเชิงรุกดานการเผยแผ  ซึ่งนําเสนอใหสอดคลองกับภาวการณปจจุบัน  ไมมีนโยบายการพัฒนาบุคลากร
เฉพาะดาน  เพื่อพัฒนาองคความรูใหสอดคลองกับกระแสสังคม  ดวยการประยุกตพุทธศาสตรใหสอดคลองลงตัวกับศาสตร
กระแสหลัก 

 
9.  แนวทางสงเสริมบทบาทพระสงฆในการพัฒนาทองถิ่น 
  9.1  บทบาทที่ควรดําเนินการของพระสงฆวัดเทพปูรณาราม 

1. พระสงฆช้ันผูใหญตองมอบหมายหนาที่และชี้แนะ  พรอมเครื่องมือในการดําเนินงาน  ตองดูแลสอดสองอยูเปน
ประจํา  ใหการอบรม  กระตุนเตือน  เพราะมองเห็นปญหาและมีอํานาจแกไขปญหา  และที่สําคัญผูปกครองเบื้องบนตองมี
แนวคิดการพัฒนารูปแบบใหมๆ  สอดคลองกับสุรพันธ  ฉันทแดนสุวรรณ  (2553)  ที่ไดกลาววา  การกําหนดอํานาจหนาที่  
สายบังคับบัญชา  และความรับผิดชอบ  เปนสวนสําคัญของภาระงานในแตละสวนในองคการ  แลวดําเนินไปสูเปาหมายอยาง
รอบดานมีประสิทธิภาพ  โดยที่อรอนงค  สวัสดิ์บุรี  (2555)  ไดชี้แนะวา  แมวาองคการจะไดกําหนดเปาหมายขององคการไว
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ลวงหนาแลวก็ตาม  แตเมื่อสถานการณในปจจุบันเปลี่ยนไป  จําเปนอยางยิ่งท่ีองคการตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสอดคลอง
ตอสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเทคโนโลยี  ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานตอการดํารงอยูขององคการ              

2. พระสงฆเองตองจัดกิจกรรมที่สําคัญทางศาสนาอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางวัด  ชุมชน  
และหนวยงานทองถิ่น  เจาอาวาสตองออกหนาในการติดตอกับชุมชนและตองเขาใจบทบาทของพระสงฆเองดวย  แลว
ดําเนินการโนมนาวประชาชน  ใหเกิดการแสวงหาแนวทางการพัฒนาสําหรับชุมชน  สอดคลองกับธงชัย  สันติวงษ  (2553)  
ซึ่งกลาววา  สมาชิกตองมีการรูจักและประสานงานกัน  กลาวคือการที่ตองมีบุคคลรวมทั้งทรัพยากรอยางครบถวนอยูดวยกัน  
ซึ่งเปนกําลังขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวของกันอยู  ทั้งนี้ยังตองมีการแบงระดับงานและหนาที่  ใหปรากฏเปนลักษณะความ
เปนไปของการบริหารงาน  ซึ่งตางเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนบุคคลและทรัพยากร  เพื่อความอยูรอดขององคการ  

3. ผูนําหรือหนวยงานของรัฐ  อาทิ  ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล  นายก
องคการบริหารสวนตําบล  โดยผูนําหรือหนวยงานเหลานี้ตองพึ่งพาอาศัยกันในการพัฒนาทองถิ่น  ผูปกครองขององคกรนั้นๆ  
ตองมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความจริงใจที่จะพัฒนาทองถ่ินรวมกัน   อยางไรก็ตามทั้งบุคคลและหนวยงานตองมีวิสัยทัศน  
(จักขุมา) และการบริหารจัดการที่ดีมีระบบเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (วิธูโร)  สอดคลองกับสมบูรณ  สุขสําราญ  (2527)  เคย
กลาวถึงความสัมพันธนี้ไววา  เปนการพัฒนาแบบ  “พระสงฆ – ขาราชการ – ชาวบาน”  ซึ่งการพัฒนาในรูปแบบนี้อยางนอย
ปรากฏการพัฒนา  3  แนวทาง  คือ  1)  การรวมมือระหวาง  พระสงฆ – ครูใหญ – ชาวบาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งครูใหญที่
เคยเปนภิกษุมากอน  มีความคุนเคยกับพระสงฆมาก  และรูงานดานการพัฒนาเปนอยางดี  2)  การรวมมือระหวาง  พระสงฆ  
- ขาราชการฝายปกครอง – ชาวบาน  การพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบนี้  ทําใหงานดานการพัฒนาเปนไปอยางกวางขวาง  
เพราะไดรับความรวมมือจากฝายปกครองของอําเภอ  และ3)  การวมมือระหวาง  พระสงฆ – ขาราชการ – ชาวบาน  ซึ่ง
หมายถึงราชการที่สังกัดอยูในกระทรวง  ทบวง กรมตางๆ  โดยมิไดจํากัดแตเพียงกระทรวงมหาดไทยอยางเดียว  ผลจากการ
พัฒนาทองถิ่นที่มีขาราชการเขาชวย  ทําใหเขาถึงงบประมาณ  เครื่องมือที่ทันสมัย  และสามารถกําจัดจุดออนบางประการ
ของพระสงฆ   
  4. ผูนําหรือนโยบายทองถ่ินตองเปดรับการมีสวนรวมกับพระสงฆ  พรอมทั้งสนับสนุนบทบาทของพระสงฆตอสังคม
ภายนอก  ซึ่งสามารถกระทําไดดวยการเปดประชุมวางแผนรวมกัน  สอดคลองกับผลการศึกษาของสมบูรณ  สุขสําราญ  
(2530)  ที่กลาววา  พระสงฆมองวาตนควรใหความรวมมือในการรวมพัฒนาสังคม  เพราะถือวาเปนหนาที่โดยตรงทั้งทาง
ธรรมและทางโลก  โดยพระสงฆมีเหตุผลวา  สถาบันสงฆจะไรประโยชนและหมดความสําคัญไปโดยปริยาย  การปรับตัวไดแก
การแนะนําและชวยเหลือประชาชนดานอาชีพ  โดยรวมกันลงมือปฏิบัติไปพรอมๆ  กัน  เนื่องจากการพัฒนาโดยรัฐบาลและ
ขาราชการอาจไมทั่วถึง  ทั้งนี้ขาราชการยังไมมีความรูความเขาใจตอปญหาพื้นฐาน  รวมทั้งปญหาอื่นๆ  ของชาวชนบทอยาง
แทจริง  และ    

5. ชุมชนควรพรอมรับบทบาทใหมๆ  จากพระสงฆ  ภายใตการติดตอประสานงานที่ดีและจริงใจตอการพัฒนา  ดั่งท่ี
พระวิฑูรย  สุรจิตต  (2547)  ซึ่งพรรณนาถึงความสัมพันธระหวางชุมชนกับพระสงฆไววา  การปฏิบัติรวมกันเชนนี้จะสงผลตอ
ชาวบาน  โดยที่ชาวบานมีการรวมกลุมกันทํางานเพิ่มขึ้น  มีความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่ดําเนินการเนื่องจากพระสงฆเขารวมและ
เปนผูนํา  นอกจากนี้ชาวบานยังไดเรียนรูประสบการณเพิ่มเติม  สงผลตอการสรางอาชีพ  ลดภาระหนี้สิน  รวมทั้งชาวบานยัง
ยึดหลักธรรมเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินชีวิต  ยิ่งไปกวานั้นเกิดความเปนเอกภาพระหวางวัด  ชุมชน  แหลงเรียนรู  
โรงเรียน  สวนราชการ  และเอกชนอยางสอดคลองมั่นคง   
  9.2  บทบาทที่ควรดําเนินการของพระสงฆทั่วไป   

1. ระดับบุคคล  ตองศึกษาหลักธรรมใหครอบคลุม  โดยที่ไมละเลยในความสําคัญของศาสตรสมัยใหม  ซึ่งตองศึกษา
ในแตละแขนงและสามารถขยายความไดอยางสอดคลองอิงอาศัยกับหลักการทางพระพุทธศาสนาไดอยางนาสนใจ  ทั้งนี้ควร
ปฏิบัติตามระบบเหตุผลที่ใชเปนกลวิธีเขาถึงความรูตางๆ  เพราะถือวาเปนสิ่งที่ชาวโลกใหการยอมรับ  ซึ่งก็คือความเปน
นักวิจัยทางสังคมที่ขอมูลจริงมักเกิดขึ้นจากปรากฏการณตางๆ  ทางสังคม  อันจะเปนการรวมเสนอทางออกแนวใหมที่มี
อิทธิพลทางความคิดตอสังคมไทย  เพราะเสนอทางออกดวยวิธีการอยางมีระบบ  สอดคลองกับสุรพันธ  ฉันทแดนสุวรรณ  
(2553)  ซึ่งกลาววา  คนหรือบุคลากรเปนฐานสําคัญขององคการที่ตองประกอบดวยคนตั้งแต  2  คนขึ้นไป  โดยทั่วไป
องคการมักยึดโยงกับคนสวนใหญซึ่งมีความเกี่ยวของดวยการปฏิบัติงานรวมกัน  มีการจําแนกงาน  แบงหนาที่งาน  เพื่อมุงสู
ความสําเร็จตามที่ไดตั้งใจไว  เมื่อเปนเชนนี้องคการจึงขาดคนที่มีคุณภาพมิได  แตในขณะเดียวกันตองศึกษาพฤติกรรมของ
มนุษยใหมากขึ้น  เพื่อเรียนรูและพยายามเขาใจซึ่งกันและกันในการอยูรวมกัน   

2. ระดับองคกร  วัดตองดําเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในใหเปนที่สัปปายะ  พัฒนาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการตางๆ  ใหทันสมัย  จัดตั้งองคกรยอยเพื่อบริการประชาชนผูเดือดรอนใหครอบคลุม  ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ของคณะสงฆใหเทาทันสังคม  โดยทุกศาสตรสาขาตองยึดถือหลักไตรสิกขา  พรอมกันนั้นตองลดพุทธพาณิชยเชิงไสยศาสตร  
หัวใจหลักคือการทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมาชิกทุกรูปตองมีความเปนมืออาชีพรอบรูในวิธีการถายทอด  
สอดคลองพยอม  วงศสารศรี  (2548)  โดยกลาววา  ทุกองคการลวนมีโครงสรางอยางมีลําดับขั้น  เพื่อกําหนดหนาที่และ
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับผูปฏิบัติการ  แตทั้งนี้ยอมตองมีความสัมพันธของสายงาน  ซึ่งเปนการเอื้ออํานวย
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ระหวางการปฏิบัติการในองคการ  และที่สําคัญสมาชิกในองคการจําเปนอยางยิ่งตองมีสัมพันธท่ีดีระหวางกันตอผูบังคับบัญชา
กับผูปฏิบัติการ 

3. ระดับชุมชน  ดานเศรษฐกิจและดานคุณภาพชีวิต  ควรเปนตัวแบบที่ดีที่ถูกตองของการเปนผูมักนอยไมสะสม
วัตถุสิ่งของ  สงเสริมความรู  สรรคสรางอาชีพ  ดํารงภูมิปญญาทองถิ่น  บํารุงสาธารณประโยชน  นําหลักธรรมมาอธิบายปรับ
ใชใหสอดคลองกับการพัฒนา  แตไมควรเลือกฝายทางการเมือง  หากแตควรสงเสริมดานการเปนพลเมืองที่ถูกตองตามสิทธิ
หนาที่ข้ันพื้นฐาน  ช้ีใหเห็นถึงคุณและโทษของลัทธิทุนนิยมและบริโภคนิยม  ชี้คุณประโยชนทางจิตใจหรือจิตนิยมใหสามารถ
เผชิญและคิดวิเคราะหแกไขปญหาของตนไดซึ่งสามารถเปนกําลังของชุมชน  พรอมทั้งเสนอประเด็นปญหาระดับสังคม  
องคกร  และนโยบายรัฐ  ที่เปนปญหาตอสังคมหรือชุมชนในบริบทตางๆ  ทั้งนี้ตองโตแยงดวยขอมูลทางวิชาการ  ซึ่ง
มหาวิทยาลัยสงฆทั้ง  2  แหงตองจริงจังและเขมงวดในการสั่งสอนและผลิตบัณฑิต  ดังนั้นพระสงฆตองรับรูอยางเทาทันในทุก
สถานการณ  ที่เกิดขึ้นและตองมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ในภาคสวนที่ตนเกี่ยวของโดยตรงและความคาดหวังใน
ขณะนั้น  โดยทั้งหมดนี้ตองเกิดขึ้นดวยทักษะการสื่อสารที่ดีตามกลุมเปาหมาย  ดวยสถานการณสังคมพรอมกับการวิจารณ
และปดทายดวยหลักธรรมและวิธีการแกไขปญหา  โดยสอดคลองกับวินัย  ทองทับ  (2539)  ที่ไดกลาววา  พระสงฆมีบทบาท
ในการบริการชุมชน  ดวยการตอบสนองความตองการของชุมชน  ทั้งนี้เปนผลมาจากสถานภาพของพระสงฆ  ความเปน
ศูนยกลางของชุมชนหรือสังคมของวัด  โดยพระสงฆทําหนาที่เปนผูนําดานจิตวิญญาณอยูกอนแลว  ชาวบานในชนบทจึง
ยอมรับบทบาทของพระสงฆ  นอกจากนั้นชาวบานยังยอมรับความรูดานวิชาการของพระสงฆ  วามีความรอบรูในหลายๆ  
ดานมากกวาชาวบานธรรมดา  ทั้งยังเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําแกชาวบาน  และอีกนัยหนึ่งพระสงฆในชนบทเปนบุตรหลาน
ของชุมชน  สามารถรับรูปญหาตางๆ  ภายในชุมชนไดเปนอยางดี 

 
10.  ขอเสนอแนะ 

 
  10.1  ขอเสนอแนะเพื่อพระสงฆกับการพัฒนาทองถิ่น   
  คณะสงฆไมตองการใหรัฐเขาควบคุมแทรกแซงการบริหารจัดการภายในคณะสงฆเชิงอํานาจ  ระหวางผูปกครองของ
รัฐกับพระสงฆผูปกครอง  ซึ่งเปนเสมือนการกํากับควบคุมบทบาทและทาทีคณะสงฆ  ขณะเดียวกันคณะสงฆหรือพระสงฆ
ระดับผูปฏิบัติการกลับคาดหวังตอการดูแลเอาใจใสในกิจกรรมการดําเนินงานดวยนโยบายเชิงรูปธรรมจากรัฐตอคณะสงฆ  
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงสังคมซึ่งจะกระตุนใหพระสงฆมีบทบาทชัดเจน  ไดรับการยอมรับ  และนับวาเปน
บทบาทสมัยใหมเชิงรุกตอสถานการณปญหาสังคมในปจจุบันเพิ่มขึ้น  เหตุนั้นคณะสงฆจึงตกอยูในสภาพที่ไมชัดเจนในจุดยืน
ในบทบาทการพัฒนา   

 
  10.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป   

1. การพัฒนาในปจจุบันซึ่งมีหนวยงานทองถิ่นรับผิดชอบ  เปนปจจัยหนึ่งท่ีลดบทบาทของพระสงฆนักพัฒนาหรือไม  
หรือเพราะพระสงฆไมมีรูปแบบและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน  และการพัฒนาโดยพระสงฆที่เปนรูปธรรม
ตองดําเนินการภายใตโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมอาชีพเทานั้นหรือไมอยางไร   

2. วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งผสมผสานความเปนไปในทองถิ่น  มีอิทธิพลตอความคิดของพุทธศาสนิกชนใน
ทองถ่ินอยางไร 
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