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       The purposes of this research were 1) to study levels of roles in promoting people to live together in 
society, self-efficacy, awareness of roles in promoting people to live together in society, relationship with the 
community  and support from Sangka community in Nakhon Pathom buddhist council 2) to study and compare  roles of 
monks in Nakhon Pathom buddhist council in promoting people to live together in society classified by age of 
ordination, level of dhamma study, educational level, teaching experience and title of Sangka community 3) to study the 
relationships among self-efficacy, awareness of roles in promoting people to live together in society, relationship with 
the community  and support from  Sangka community in Nakhon Pathom buddhist council. The samples of this study 
consisted of 298 monks with stratified random sampling in Sangka community, Nakhon Pathom buddhist council. The 
data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way-ANOVA and Pearson’s Correlation 
Coefficient Analysis. 

   The results of this study were: 
 
   1) The level of roles in promoting people to live together in society, awareness of roles in promoting 

people to live together in society, relationship with the community, self-efficacy  were high and support from Sangka  
community was at   moderate level. 
    2) Roles of monks in Nakhon Pathom buddhist council in promoting people to live together in society 
classified by level of dhamma study, teaching experience, educational level, title of  Sangka community were different 
at  statistical significance of .05. On the other hand, age of ordination was not significantly different in promoting people 

to live together in society. 

                 3) Self-efficacy, awareness of roles in promoting people to live together in society, relationship with the 
community, and support from Sangka community, were positively related with roles of monks in Nakhon Pathom 
buddhist council in promoting people to live together in society at progressively statistical level of .01. 
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สนับสนุนการศึกษาและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และขอขอบคุณ 
พระอธิษฐ์  ยโสธโร สามเณรคมสันต์ กัปโก  สามเณรกุลกร สงครามสงค์  สามเณรพัธนันท์ สงครามสงค์   
สามเณรสมโชค สงครามสงค์  สามเณรพัตกิตร แสวงบุญ สามเณรมงคล แสวงบุญ สามเณร นราวิชญ์ 
สายสี และคุณกันตพิชญ์ แสวงบุญ ท่ีช่วยเหลือในการเก็บรวมรวบข้อมูลในวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณโยมพี่จักรี ปัถพี  เป็นอย่างยิ่งท่ีค่อยช่วยเหลือด้วยดีตลอดมาและโยมเพื่อนๆ 
จิตวิทยาชุมชนทุกท่านท่ีค่อยเป็นก าลังใจให้กันเสมอมาและให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง 
 ขอขอบพระคุณอาหารบิณฑบาตพร้อมด้วยปัจจัย 4 ของญาติโยมชาวจังหวัดนครปฐมทุกๆ
ท่าน ท่ีตักบาตให้อาตมภาพได้ขบฉัน ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีทีผ่านมา  
 คุณค่าและประโยชน์อันพึ่งได้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แด่คุณพ่อโสภา      
คุณแม่อุดม นนท์ศิริ บิดามารดา ผู้ให้ก าเนินเกิดขึ้นมาผู้มีพระคุณอันหาท่ีสุดมิได้ และคณาจารย์ผู้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ซ่ึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในวันนี้ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 สังคมไทยในปัจจุบัน มีการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ชุมชน และครอบครัว เมื่อประชาชน
อยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมากนั้น  มีการติดต่อส่ือสารเก่ียวข้องกันและกันและมีความสัมพันธ์กันในหมู่
คณะ มีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตในชุมชนสังคมนั้นๆ ท าให้เกิด
ปัญหาการอยู่ร่วมกันในชุมชนเพราะในสังคมปัจจุบัน  คนในสังคมเห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่า
ทางจิตใจ ยิ่งพัฒนาไปเท่าใด จะยิ่งเกิดปัญหาจากการพัฒนาเท่านั้น ส านักงานพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ (2556) กล่าวไว้ว่า  ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งไม่รู้จักอ่ิม ไม่รู้จักพอ 
คนไทยในยุคโลกาภิวัตน์  จึงมีปัญหาทางจิตเกิดขึ้นมากมาย เช่น มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีรุนแรง 
ขาดเมตตา ท้ัง ๆ ท่ีพระพุทธศาสนาสอนว่า เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนโลก   มาณี  ไชยธีรานุวัฒศิริ
และคณะ (2541: ค-1)  ได้กล่าวไว้ว่า ในสภาพการณ์ปัจจุบันของไทยท่ีมีปัญหาสังคมเกิดขึ้นมากมาย 
ปัญหานี้มีท่ีมาจากท้ังภายในและภายนอกตัวมนุษย์ เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม 
และปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น หากประมวลปัญหาเหล่านี้เข้าด้วยกันและจัดล าดับหมวดหมู่ก็อาจ
จ าแนกออกได้เป็นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจากความเจริญทางวัตถุ ปัญหาสังคม ปัญหาส่ิงแวดล้อม   
จึงส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีปัญหาการอยู่ร่วมกันในชุมชน  ดังท่ี  นาฏระวี บุญธรรม (2557)     
ได้กล่าวว่า คนในชุมชนเห็นแก่ตัวเพิ่มมากขึ้น ขาดความรักใคร่สามัคคีกัน  มีการทะเลาะเบาะแว้งหรือ
เกิดการระแวงซ่ึงกันและกัน  มีการลักขโมยทรัพย์สินกัน   ในขณะท่ีเจ้าของบ้านไปท าธุระนอกบ้าน  
ไม่ยอมปรึกษาหารือกัน หรือไม่ช่วยเหลืองานของเพื่อนบ้าน ขาดการเสียสละแบ่งปันส่ิงของให้ แก่กัน
และกัน ประชาชนในชุมชนมีวาจาท่ีก้าวร้าวพูดไม่ไพเราะ ชอบพูดค าหยาบคาย ไม่มีความเคารพนอบ
น้อมต่อผู้ท่ีมีความอาวุโสกว่าตนเอง  ผู้คนในชุมชนเอาตัวรอดเฉพาะตนเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ของคน
อ่ืนหรือส่วนรวม เอารัดเอาเปรียบชอบแข่งขันเอาชนะซ่ึงกันและกัน  ผู้ท่ีมีการศึกษาสูงจะไม่ยอมคบ
ค้าสมาคมกับคนท่ีมีการศึกษาต่ า  และผู้มีท่ีฐานะทางสังคมร่ ารวยมั่ นคงจะดูถูกเหยียดหยามคนจน  
  นภาพร คูณแสน  (2556) ได้กล่าวว่า  สังคมไทยในปัจจุบันนี้เกิดความขัดแย้งในสังคม
ก่อให้เกิดความเหล่ือมล้ าทางสังคม และปัญหาในสังคมต่างๆตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมือง 
ปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัวและปัญหายาเสพติด  ความขัดแย้งในสังคมมีสาเหตุและมีลักษณะอย่าง
ท่ีกล่าวมาเบ้ืองต้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีข้อสังเกตว่า สังคมทุกสังคมย่อมหลีกเล่ียงความขัดแย้งไม่ได้ 
ความขัดแย้งในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติ เป็นแต่เพียงว่าความขัดแย้งดังกล่าวยังสามารถหาข้อยุติได้ใน
กรอบของกลไกท่ีมีอยู่สังคมนั้นก็สามารถด าเนินต่อไป หรือตราบเท่าท่ีปัญหาความขัดแย้งอยู่ใน
สัดส่วนท่ีไม่แพร่กระจายไปท่ัวท้ังสังคมจนหาวิธีการหรือกลไกเพื่อยุติความขัดแย้งไม่ได้สังคมนั้นก็
สามารถด าเนินต่อไป   โดยในภาพรวมจะถือได้ว่าสังคมนั้นยังอยู่ได้อย่างมีความสมานฉันท์ แต่เมื่อใด
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ก็ตามท่ีความขัดแย้งถึงจุดท่ีไม่สามารถจะแก้ไขเยียวยาได้ ทางเลือกของสังคมก็จะถูกจ ากัดลง โดยมี
ทางออกอยู่สองทางคือ การพยายามแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี ด้วยการเจรจาหรือไกล่เกล่ีย หรือ
มิฉะนั้นก็คงต้องแก้ไขความขัดแย้งด้วยการใช้ก าลังหรือความรุนแรง ผลท่ีออกมาก็คือ การที่ฝุายหนึ่ง
ชนะ อีกฝุายหนึ่งพ่ายแพ้  

 การส ารวจเก่ียวกับสถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวม 76 จังหวัด  ศูนย์การเฝูาระวังและ
เตือนภัยทางสังคม ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2556) ได้สรุปผลการส ารวจข้อมูล
สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ในสถานท่ีท างานและท่ีสาธารณะ ชุมชน ท่ัวประเทศ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 32,833 ตัวอย่างพบว่า มีประเด็นท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้กุล่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ของ
บุคคลในครอบครัวไม่อบอุ่น ร้อยละ 13.42 และมีบุคคลท่ีมีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใช้ก าลัง ร้อยละ 
10.53ในรอบ 1 ปี ท่ีผ่านมา ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง มีผู้ท่ีเคยถูกกระท าความรุนแรง        
(ทางร่างกาย จิตใจ ทางเพศ) ร้อยละ 8.12 ของกลุ่มตัวอย่างและใน รอบ 1 ปีท่ีผ่าน มีการกระท า
ความรุนแรงต่อกันโดยบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 9.05 โดยส่วนใหญ่ มีการกระท าความรุนแรงฯ ทาง
จิตใจ ทางร่างกายและทางเพศ ตามล าดับ ท้ังนี้ มีผู้ท่ีไม่เคยคิดหรือไม่เคยท าเพื่อการปูองกันแก้ไขการ
กระท าความรุนแรงในครอบครัวถึงร้อยละ 5.58 ของกลุ่มตัวอย่าง  สาเหตุส าคัญท่ีท าให้เกิดความ
รุนแรงในครอบครัว คือ เมาสุรา ความเครียด  ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาการเสพยาเสพติด 
ตามล าดับ โดยความสัมพันธ์ของผู้กระท าและผู้ถูกกระท าความรุนแรง ส่วนใหญ่เป็นคู่  (สามีภรรยา) 
และกลุ่มบุคคลท่ีถูกกระท าหรือได้รับผลกระทบจากความรุนแรงส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มสตรี กลุ่มเด็ก 
เยาวชน และกลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตามล าดับ  ด้านความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชนใน
รอบ 1 ปีท่ีผ่านมา มีผู้ท่ีเคยพบเห็น ทราบการกระท าความรุนแรงในครอบครัว (ทางร่างกาย จิตใจ 
เพศ) ของคนในชุมชน ร้อยละ14.10 โดยมีความรุนแรง ทางร่ายกาย จิตใจ และทางเพศ ตามล าดับ 
และสถานท่ีเกิดความรุนแรงฯ ส่วนใหญ่คือ ท่ีบ้าน ทางเท้า ถนนสวนสาธารณะ และท่ีพัก หอพัก 
ตามล าดับ สาเหตุส าคัญของความรุนแรงฯ ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวของคนในชุมชน ส่วนใหญ่เกิดจาก
การเมาสุรา การเสพยาเสพติด และหึงหวง นอกใจ ตามล าดับ ท้ังนี้ ในครอบครัวของคนในชุมชนฯ 
ผู้กระท า ผู้ถูกกระท าความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส (สามีภรรยา) และกลุ่มบุคคลท่ีถูกกระท าหรือผู้
ได้รับผลการกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่มสตรี และกลุ่ม
ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ตามล าดับ  มีผู้ไม่คิดแก้ไขปัญหา ถ้ามีความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน 
ถึงร้อยละ 7.52 ของกลุ่มตัวอย่างความรุนแรงในท่ีสาธารณะชุมชนในรอบ 1 ปีท่ีผ่าน ส่วนใหญ่คนใน
ชุมชนเคยถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลอ่ืนท่ีรู้จักกัน (เช่น ญาติ แฟน ก๊ิก เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือ
คนในชุมชน) ร้อยละ 26.93 ของกลุ่มตัวอย่างด้านความรุนแรงในสถานท่ีท างานในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา 
ส่วนใหญ่มีผู้ท่ีท างานคิดเป็นร้อยละ 50.15 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ท่ีท างานดังกล่าวเคยถูกกระท า
หรือพบเห็นการกระท าความรุนแรงในสถานท่ีท างานโดยบุคคลในสถานท่ีท างาน(โดยหัวหน้า ลูกน้อง 
เพื่อน ร่วมงาน เจ้าของกิจการ) ร้อยละ 12.78 และเป็นความรุนแรงทางจิตใจมากท่ีสุด 
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 จากสภาพปัญหาของสังคมไทยดังกล่าวจะเห็นว่า ประชาชนในสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีปัญหา
ในเรื่องของ การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาขาด ความสามัคคีมีน้ าใจต่อกันและกันไม่
เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่กัน  รากเหง้าแห่งปัญหาท่ีแท้จริงคือการที่ประชาชนขาดการกล่อมเกลาจิตใจ และ
ปลูกฝังในเรื่องของความสามัคคีปรองดองกัน จนท าให้ความส านึกต่อหน้าท่ี ความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี 
ลดน้อยถอยลง   และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกท่ีไม่เหมาะสมกับชุมชนสังคมนั้นๆ        
พระราชวรมุนี ( 2527:60-61) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมีความเก่ียวข้องกับ
พระสงฆ์อยู่ไม่ใช่น้อย เพราะหน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์นั้นมีบัญญัติไว้ว่า เป็นผู้ให้ธรรมทานคือการให้
ธรรมะ เป็นการพยายามช้ีแจงแนะน าในเรื่องหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะช่วยให้มนุษย์ได้
ประสบแต่ส่ิงท่ีดีงาม ซ่ึงมีความหมายกว้างขวาง เราต้องการให้สังคมประสบแต่ส่ิงท่ีดีงาม สามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเป็นความทุกข์ความขัดข้องต่างๆ จึงนับว่าเป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับธรรมะอยู่ด้ว ย        
ซ่ึงสอดคล้องกับ พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ (2549:1) ได้กล่าวไว้ว่า ตามพุทธบัญญัติหรือพระธรรมวินัย 
พระสงฆ์มีบทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบัติธรรมเผยแผ่พุทธธรรม และช่วยเหลือชาวบ้านท่ัวไปให้พ้น
ทุกข์ตามความเหมาะสมและความสามารถดังท่ีพระพุทธองค์ตรัสในโอกาสส่งพระสาวกกลุ่มแรกออก
ประกาศพระศาสนาว่า "ภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขของชนหมู่
มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ท้ังหลาย"     
(วิ.มหา.4/32/32) หรือท่ีตรัสเตือนให้ภิกษุได้ระลึกอยู่เสมอถึงความเป็นอยู่ของตนว่า "บรรพชิตพึง
พิจารณาเนื่องๆ ว่า ความเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อ่ืน) (อัง.ทสก.24/48/92) หรือท่ีตรัสในคราวหนึ่ง
ว่า "ภิกษุท้ังหลาย ชาวบ้านมีอุปการะแก่เธอ บ ารุงเธอด้วยปัจจัย 4 แม้พวกเธอก็จงมีอุปการะแก่
ชาวบ้านด้วย ด้วยการแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้น ท่ามกลาง และท่ีสุด ให้แจ่มแจ้งท้ังอรรถท้ัง
พยัญชนะแก่ชาวบ้านเถิดเพราะคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างต้องอาศัยกันด้วยอามิสทานและธรรมทาน" 
(ขุ.อิต.25/257/315) หรืออีกพระด ารัสท่ีว่า "ภิกษุพึงแผ่เมตตาด้วยจิต เพื่อท่ีจะไม่ให้การฉันข้าวของ
ชาวบ้านเป็นของเปล่า" (อัง.เอก.20/54/238) พระด ารัสเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า นอกจากพระสงฆ์จะ
รับผิดชอบในการศึกษาพระธรรมวินัยแล้ว ยังต้องรับภาระในการเก้ือกูลประโยชน์สุขแก่สังคมอีกด้วย 
ท้ังนี้ ด้วยเหตุผลท่ีเห็นได้ง่าย ๆ 3 ประการ คือ ประการแรก การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องอาศัย
ปัจจัยท่ีชาวบ้านถวาย ประการที่สอง สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบ าเพ็ญ
สมณธรรมของพระสงฆ์ ประการสุดท้าย โดยเมตตาธรรมของพระสงฆ์ท่ีต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์  
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2554: 9)  มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายข้อ 1 
เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข ข้อ 2 เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็น
องค์รวมท้ังทางกายใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักใน
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ท าให้ทราบว่าพระสงฆ์จะต้องเข้ามามีบทบาทมากยิ่งกว่าท่ีเป็นอยู่ในฐานะ
เป็นผู้น าทางพระพุทธศาสนาในการช่วยกันพัฒนาสังคม และพระมหาชาคริต บ าเพ็ญ (2549:1) กล่าว
ว่า โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้นอันเป็นหน้าท่ีหลักของพระสงฆ์ และถือ
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ว่าพระสงฆ์เป็นบุคคลท่ีประชาชนให้การยอมรับในการอบรมและการสอน โดยเฉพาะน าหลักธรรมค า
สอนทางพระพุทธศาสนามาอบรมและส่ังสอนให้แก่เยาวชนและประชาชน และถือว่าพระสงฆ์เป็น
บุคคลท่ีส าคัญของสังคม เพราะเมื่อประชาชนมีปัญหาหรือเกิดปัญหาด้านจิตใจ หลายคนได้อาศัย
พระสงฆ์เป็นท่ีพึงในการแก้ปัญหาในชีวิต จึงนับว่าพระสงฆ์เป็นท่ีพึงของคนทุกคนในสังคม            
ซ่ึงสมบูรณ์ สุขส าราญ (2530:29) ได้สรุปหน้าท่ีของพระสงฆ์ว่า “พระสงฆ์ก็ได้ท าหน้าท่ีส าคัญตามท่ี
พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พระสงฆ์พึงปฏิบัติอยู่  2 ประการ คือ หน้าท่ีตามพระธรรมวินัยและ
หน้าท่ีต่อสังคม ในปัจจุบันพระสงฆ์หลายรูปได้ตระหนักถึงหน้าท่ีของตนและพยายามท าหน้าท่ีให้
สมบูรณ์ไม่ย่อท้อถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรค์เกิดขึ้น ก็ยังปฏิบัติหน้าท่ีของตนและได้ช่วยเหลือ
สังคมด้วย จึงถือว่าภารกิจท่ีหลักของพระสงฆ์คือการท างานให้แก่สังคมเพื่อให้สังคมอยู่รอด เพื่อให้
ประจักษ์แก่สายตาประชาชนท่ัวไปในสังคมและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงจากการที่เคย
มองว่าพระสงฆ์มีบทบาททางสังคมเฉพาะด้านศาสนาพิธี แต่โดยพื้นฐานความเป็นจริงแล้ว บทบาท
หน้าท่ีของพระสงฆ์มีมากกว่าท่ีจะเป็นเพียงผู้ประกอบศาสนพิธีเท่านั้นและพระไพศาล วิสาโล ( 2529: 
459-461) กล่าวไว้ว่า  ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา พระสงฆ์เข้าไปมีบทบาทในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือชุมชน แทนท่ีจะจ ากัดตัวเองอยู่กับการเทศน์ การสอนและการสวดเท่านั้น พระสงฆ์เหล่านี้
จ านวนไม่น้อยท างานสงเคราะห์ชุมชนด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง การให้กิจกรรมทางโลกหรือ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นอยู่มาเป็นส่ือส่งเสริมธรรม และการใช้หลักธรรมเป็นส่ือส่งเสริมกิจกรรม
ทางโลก จัดว่าเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจของพระสงฆ์ พัฒนาการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของพระสงฆ์
ท่ีท างานชุมชนก็คือ การส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันและเป็นหลักในการท ากิจกรรมชุมชน มี
พระสงฆ์จ านวนมากขึ้นที่เปล่ียนบทบาทเป็นผู้กระตุ้นชักชวนให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเอง โดยท่านเป็นเพียงท่ีปรึกษา ให้ข้อคิดความเห็นในการท างาน หรือช่วยประสานงาน
ให้เกิดความสมานสามัคคีในกลุ่ม ซ่ึงในสภาวการณ์ท่ีสังคมก าลังประสบปัญหาด้านจิตใจ  จึงต้องมี
บุคคลซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคนในสังคม เข้ามามีบทบาทให้ความรู้แนะน าส่ังสอนอบรมให้กับ
ประชาชนในสังคมให้มีหลักในการยึดถือประพฤติปฏิบัติตาม  ชุมชนแต่ละชุมชนมีวัดประจ าหมู่บ้าน
หรือชุมชน  โดยมีพระสงฆ์ในวัดท่ีชาวบ้านศรัทธาให้ความเคารพนับถือ เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ
สังคมไทย ก็คือ การมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติและได้รับการยอมรับโดยพฤตินัยว่า 
ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา   ซ่ึงสอดคล้องกับพระมหาอดิเรก  สีตวรานุกูล (2551 :2) 
กล่าวว่า วัดและชุมชนยังได้มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันในการด าเนินวิถีชีวิตประจ าวันมาเป็นเวลาช้า
นาน จนนับได้ว่าวัดและชุมชนต่างก็มีความผูกพันต่อกันเป็นอย่างดีจนกล่าวได้ว่าส่ิงเหล่านี้ เป็นทุน
ทางจิตวิญญาณ (Spiritual capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) ในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน ตั้งแต่เกิดจนตาย ดั้งนั้น บ้าน กับ วัด โรงเรียน จึงเป็นทุนมรดกทางสังคม ท่ีมีมาคู่กับ
สังคมไทย สถาบันทั้ง 3 จึงมีความสัมพันธ์ในทางสังคม และเป็นตัวเช่ือมโยงกิจกรรมในชุมชน ท้ังด้าน 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม พระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะก าหนดวิถีของคนใน
สังคมไทย เพราะพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในแผ่นดินอันเป็นท่ีอยู่ของคนไทยนานหลายร้อยปี 
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ชาวไทยส่วนใหญ่ยอมรับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต พิธีกรรม ค า
สอน และการปฏิบัติตามแนวค าสอนในพระพุทธศาสนาบางอย่างได้กลายเป็นขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย ดังจะเห็นได้จากปัจจุบันประชาชนชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนา
ถึงร้อยละ 94 (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,2558)  

 และวัดก็ยังเป็น ศูนย์กลางท่ีรวมจิตใจของประชาชนในชุมชนส่วนพระสงฆ์ซ่ึงเป็นตัวแทนของ
วัดมีบทบาทหน้าท่ีในการประพฤติวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอันเป็นรากแก่นของพระพุทธศาสนา  
และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแนะน าอบรมส่ังสอน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับประชาชน ให้การ  
สาธารณสงเคราะห์  และการส่งเสริมการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ส่ิงเหล่านี้ก็กลายเป็นที่รวมจิตใจของ
ประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพเช่ือถือและร่วมมือประชาชนในฐานะพระสงฆ์เป็นท่ียึดเหนี่ยว
ของประชาชนให้มีความสามัคคีและให้รวมตัวกันเข้าเป็นหน่วยหนึ่งๆได้  แสง   จันทร์งาม   (2530)  
กล่าวว่า วัดเป็นท่ีพ านักของพระสงฆ์  พระสงฆ์มีความส าคัญและความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมา
ตั้งแต่สมัยโบราณกาลวัดมีความส าคัญคือเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมและเป็นศูนย์รวมของคนใน
ชุมชนวัดจึงเป็นโบราณสถานท่ีส าคัญแสดงถึงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นๆ จากอดีตสู่ปัจจุบันความส าคัญ
ของวัดได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยในอดีตวัดจะถูกสร้างในสถานท่ีไม่ห่างไกลจากชุมชน
ความส าคัญของวัดคือเป็นสถานท่ี  ฟังเทศน์  ฟังธรรม  ชาวบ้านต้องไปท าบุญที่วัดทุกวันพระ   ถ้ามี
การประชุมหารือกันจะใช้วัดเป็นสถานท่ีประชุม  วัดในสมัยก่อนเปรียบเสมือนแหล่งศึกษาหาความรู้
พระสงฆ์ท่ีวัดเป็นผู้ส่ังสอนอบรมประชาชนให้รู้เก่ียวกับการด าเนินชีวิตควบคู่ไปกับการเรียนทางธรรมะ
การจัดงานบุญงานกุศลก็มักจะจัดกันท่ีวัด  เมื่อมีการทะเลาะวิวาทก็มักไปตกลงไกล่เกล่ียกันท่ีวัด  โดย
มีพระสงฆ์เป็นตัวกลางในการไกล่เกล่ีย  แม้กระท่ังเมื่อตายก็น าศพไปท าพิธีและเผากันท่ีวัดชีวิตคน
ไทยสมัยก่อนจึงผูกพันกับวัดตั้งแต่เกิดจนกระท่ังตายเลยทีเดียว   พระสงฆ์และประชาชนในชุมชน  มี
ส่วนเก่ียวเนื่องกันในการสงเคราะห์เก้ือกูลกันมาแต่ครั้งอดีตกาลของไทย  โดยจะเห็นได้ว่าบทบาทของ
พระสงฆ์ในการอบรมส่ังสอนให้ประชาชนมีความรู้นั้นเป็นบทบาทท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในการขัดเกลา
พฤติกรรมและจิตใจให้ประชาชนมีความรู้ท่ีสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ และเป็นคนดีของสังคม
ด้วย การอบรมส่ังสอนประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและมีความสามัคคีปรองดองกัน
ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างเข้ามาช่วยในการสนับสนุน    บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมนอกจาก
อบรมส่ังสอนศีลธรรมแก่ประชาชนแล้ว   พอสรุปได้ดังนี้   พระราชวรมุนี   (2527: 205 -207)         
ได้กล่าวว่า เป็นสถานศึกษาส าหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมาอยู่รับใช้พระรับการฝึกอบรมทางศีลธรรม
และเล่าเรียนวิชาการต่างๆตามท่ีมีสอนในสมัยนั้นเป็นสถานสงเคราะห์ท่ีบุตรหลานชาวบ้านท่ียากจน
ได้มาอาศัยเล้ียงชีวิตอยู่และศึกษาเล่าเรียนด้วยตลอดถึงผู้ใหญ่ท่ีขัดสนมาอาศัยเล้ียงชีพและยังจะเป็น
สถานพยาบาลท่ีแจกจ่ายบอกยาและรักษาผู้เจ็บปุวยตามภูมิรู้ของคนสมัยนั้น  วัดยังเป็นท่ีพักคน
เดินทางเป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจหาความรู้เพิ่มเติมวัดเป็นท่ีจัดงาน
เทศกาลและมหรสพต่างๆส าหรับชาวบ้านท้ังหมด พระสงฆ์ผู้ท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาทเป็นท่ีปรึกษา
แก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่างๆ พระสงฆ์ยังเป็นผู้ท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนประชาชน
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ให้มีความรักสามัคคีกันในสังคมอีกด้วย พระสงฆ์มีความส าคัญต่อสังคมและชุมชนโดยรอบในการ
ให้บริการแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนท่ัวไปในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยในปัจจุบัน
นี้  เกิดปัญหาความขัดแย้งขาดความสามัคคีปรองดองกัน คนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
การเอารัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่อกันและกัน ไม่มี
น้ าใจไมตรีช่วยเหลือเก้ือกูลต่อกันเหมือนอย่างอดีตท่ีผ่านมาซ่ึงจากการศึกษาของ  มาโนช ตัณชวนิชย์ 
(2529: บทคัดย่อ) พบว่าในส่วนของรูปแบบการพัฒนาสังคมนั้น ชาวบ้านและผู้น าท้องถิ่นมีความเห็น
สอดคล้องกันว่าควรท าในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีพระสงฆ์เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า ซ่ึงโครงการ
พัฒนาท่ีชาวบ้านต้องการ คือด้านอาชีพและศีลธรรมมาก กว่าพัฒนาการทางด้านศึกษาและ
สาธารณสุข  ประเวศ วะสี (2539: 116-117)  อธิบายว่า แกนกลางของพุทธศาสนาอยู่ท่ีการพัฒนา
คน  โดยการพัฒนาปัญญาซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ ภารกิจท่ีส าคัญของพระสงฆ์และวัดคือ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี พิธีกรรมหรือระบบการปกครอง ซ่ึงการพัฒนาคนนี้ยังรวมถึง การพัฒนา
ครอบครัว ชุมชน และสังคม เนื่องจากชุมชนเป็นจุดยุทธศาสตร์หลัก หากชุมชนเข้มแข็งย่อมท าให้
บุคคลและครอบครัวเข้มแข็งด้วย การที่วัดเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน เป็นแนวทางท่ีส าคัญท่ีสุดในเรื่องของพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทต่อชุมชน  และสุภาพร  มากแจ้ง 
(2545:51) กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นบุคลากรส าคัญท่ีสุดในการท าให้วัดประสบความส าเร็จแก่ประชาชน  
มีงานวิจัยท่ีกล่าวถึงคุณูปการของเจ้าอาวาสหรืออดีตเจ้าอาวาสท่ีเป็นท่ีเครารพนับถือของชุมชน ท าให้
วัดและชุมชนมีสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซ่ึงบทบาทของพระสังฆาธิการที่อยู่ระดับมาก ซ่ึงมีบทบาท 8 
ด้าน ได้แก่ การเผยแผ่ การสาธารณสงเคราะห์ การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การ
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การเป็นต้นแบบท่ีดีงาม
ของประชาชน การพัฒนาจิตวิญญาณและการให้ ค าปรึกษา การศึกษา ของพระมหาเจริญ ค าราช 
(2546 : บทคัดย่อ) กล่าวว่า พระสงฆ์มีบทบาทในการเป็นผู้น าชุมชน ด้วยการกระตุ้นปลุกจิตส านึก 
น าเทคนิควิธีการในการเข้าถึงชุมชน การส่ือสารกับชุมชน ผ่านการเทศนา บรรยายปูายข้อความด้วย
หลักธรรม การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในการพัฒนากิจกรรมกลุ่ม และ
ผลการศึกษาของ สมบูรณ์ สุขส าราญ (2530:28-29) พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น า
ท้องถิ่นช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชนบท ท้ังทางด้านวัตถุ และทางด้านศีลธรรม 
เพราะพระสงฆ์มีความใกล้ชิดกับชาวบ้านท่ีอยู่รอบวัด จึงสามารถสังเกตเห็นความทุกข์ ยากของ
ประชาชนว่าเกิดจากสาเหตุใด อาทิเช่น เกิดจากการขาดความรู้ด้านการเกษตร ขาดความรู้ด้านการ
ครองเรือน ขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย และขาดความรู้ด้านอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  เป็นต้น  จึงท าให้
พระสงฆ์เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนได้เป็นอย่างดี  ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากเหล่านั้น และประชาชนได้ให้ความร่วมมือกับพระสงฆ์สูง  เพราะ
ศรัทธาในความมีเมตตา ความเสียสละของพระสงฆ์ และตระหนักดีว่าพระสงฆ์เข้ามาร่วมท างานด้วย
เจตนาช่วยเหลือประชาชนให้ได้อยู่กินดีอย่างแท้จริงยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม  

พระสงฆ์น าประชาชนด้วยจิตใจท่ีมุ่งมั่นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยไม่มุ่งหวัง
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ผลประโยชน์จากกลุ่ม  พรรคการเมือง  หรือลัทธิใด  ๆ จึงสามารถเข้าไปพัฒนาได้ทุกพื้นท่ีและทุก
สถานการณ์ 

 ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน (Albert Bandura 1994:43, อ้างถึงใน  พระมหาประสิทธ์ิ  

สระทอง, 2548:4) กล่าวว่า เป็นความคาดหวังท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือในลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง  และ
ความคาดหวังนี้เป็นตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆ  และเป็นการที่บุคคลตัดสินใจท่ีจะ
จัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ โดยความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตนของบุคคลนั้นพัฒนามากจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. ความส าเร็จในการกระท า 2. การได้
เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน 3. การซักจูงด้วยค าพูด  และ   4. การกระตุ้นอารมณ์  และตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนานั้นได้มีหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  ได้แก่  เวสารัชกรณ
ธรรม  คือธรรมท่ีท าให้เกิดความกล้าหาญ(พระไตรปิฎก , 2539: 22:144) ได้แบ่งไว้  5 ประการ  คือ      

1. ศรัทธา เช่ือในส่ิงท่ีควรเช่ือ 2. สีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย  3. พาหุสัจจะ  ความเป็นผู้ศึกษา
มาก 4. วิริยารัมภะ  ความปรารภความเพียร และ 5. ปัญญา ความรอบรู้ในกองสังขาร  และปัจจัยด้าน
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนนั้น ฐิติพัฒน์ สงบกาย (2533 :บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลของการก ากับ
ตนเองต่อความคาดหวังเก่ียวกับความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนความ
คาดหวังเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม  นอกจากนี้  พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง (2548 :บทคัดย่อ)   
ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ 
จ านวน 205 รูป ผลการศึกษาพบว่า  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของพระสงฆ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง  และยังพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

 จากแนวคิดและงานวิจัยข้างต้นนี้จะเห็นว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนเป็นตัวแปรทาง
จิตวิทยาท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์หรือการท างานของบุคคล การที่พระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนสูงน่าจะมีความสัมพันธ์กับ    
บทบทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนได้ดีด้วย 

 ความตระหนักถึงบทบาท ( Awareness of role) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการรับรู้ของบุคคล 
หรือการที่บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ( Benjamin S. Bloom,อ้างถึง
ใน พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล , 2551 :7) กล่าวว่า ความตระหนักเป็นขั้นต่ าสุดของจิตพิสัยหรือ       
จิตปริเขต ( Affective domain) เกือบคล้ายกับความรู้ตรงท่ีความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้น
ปรากฏการณ์หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด ความตระหนักจะเกิดขึ้นเมื่อมีส่ิงเร้ามาให้เกิดความตระหนัก และ
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บทบาทก็เป็นการแสดงออกหรือการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่งนั้นๆ ในสังคม ฉะนั้น
ความตระหนักบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน คือ การที่พระสงฆ์
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมรับรู้หน้าท่ีของตน การศึกษาของ นพพร การถัก 
(2535:บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการรับรู้บทบาทกับการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าแผนกพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้
บทบาทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกการพยาบาล  และการศึกษาของ   
กุณฑรี ก้องสมุทร (2533: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้บทบาทและการปฏิบัติงานอนามัยแม่และ
เด็กของหัวหน้าฝุายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนในภาคกลาง พบว่า การรับรู้มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการปฏิบัติงานอนามัยแม่และเด็กของหัวหน้างานด้านการบริหารสาธารณสุขของหัวหน้าฝุาย
ส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ กรรณิการ์ โอมุเณ (2526:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลข้าวหมู่บ้านท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  
ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์เป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสามารถทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี และประชาชนเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีความน่าไว้วางใจ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร
และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่นและเสนอว่าน่าจะให้การสนับสนุนพระสงฆ์มีบทบาทใน
การเป็นผู้น าทางความคิดเพื่อน าการพัฒนาชนบท 

 จากแนวคิดของความตระหนักถึงบทบาทข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความตระหนักถึงบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน หมายถึง การที่พระสงฆ์มีความส านึก
รับผิดชอบ และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตั้งใจท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ 
ตรงต่อเวลา  และเห็นความส าคัญในบทบาท การ ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนมากขึ้น ท้ังนี้ ความตระหนักจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สภาพแวดล้อมในสังคม หรือ
ส่ิงเร้าภายนอกมากระตุ้นให้เกิดความตระหนัก ดังนั้น ถ้าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมมีความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ก็จะ
ส่งผลให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากขึ้น 

 สัมพันธภาพกับชุมชน เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เพราะสังคมไทยเคารพศรัทธาต่อ
พระสงฆ์มาก เนื่องจากเช่ือว่า พระสงฆ์ นั้นเป็นผู้มีความรู้มากกว่าฆราวาส เป็นผู้ทรงศีล ย่อมพูดแต่ส่ิง
เท็จจริง และเป็นครูบาอาจารย์ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนท่ีมีต่อวัดจึงผูกพันแนบแน่นกับวิถี
ชีวิตของ ทุกคนนับแต่เกิดจนตาย รับฟังค าส่ังสอนจึงได้รับความเช่ือถืออย่างไร้ความคลางแคลงใจ 
ดังนั้น  พระสงฆ์จึงกลายเป็นที่พึ่งของสังคมในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าในทางท่ีเป็นมงคลและอัปมงคล       
ส่วนวัดนั้นเป็นสถานท่ีรับใช้บริการงานประเพณีการท าบุญต่างๆเพื่อให้เกิดกุศลบุญแก่ ฆราวาส เนื่อง
ในวันส าคัญทางศาสนาซ่ึงมีอยู่แทบตลอดท้ังปี รวมท้ังเป็นสถานท่ีให้การศึกษาแก่ชุมชน นับแต่การ
บวชเณรจนถึงบวชเป็นพระภิกษุ ให้ความสงบเยือกเย็นทางใจ เช่น การแสดงพระธรรมเทศนา การฝึก
ปฏิบัติ ธรรม สมาธิ เป็นสถานท่ีชุมนุมของสังคมทุกกาลวาระ เช่น การประชุมกรรมการหมู่บ้าน งาน
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เทศกาลรื่นเริงท่ีมีการออกร้าน มีมหรสพต่างๆ เป็นต้น เป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมเนื่องในการตาย 
เช่น การตั้งศพสวดพระอภิธรรม การเผาศพ  พระมหาชาคริต  บ าเพ็ญ ( 2459:4) ได้กล่าวว่า
สัมพันธภาพหรือปฏิกิริยาท่ีสัมพันธ์เก่ียวข้องกับผู้อ่ืนการได้รับการยอมรับ ความเอาใจใส่จากบุคคล
รอบข้างมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ สุรพล   พยอมแย้ม (2548 : 17-18) 
กล่าวว่า เมื่อกล่าวถึงการท างาน เรามักนึกถึงตัวงานท่ีรวมถึงระบบวิธีการและขั้นตอนการท างานและ
การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการท างานมากกว่าท่ีจะคิดถึงตัวบุคคลท่ีท างานนั้น และถ้าหากพูด
ถึงตัวผู้ท างานด้วย เรามักจะนึกถึงความสามารถในการท างานของแต่ละคนว่าใครท าอะไรได้มากหรือ
น้อย หรือเก่งขนาดไหนเป็นหลัก ส่วนมากจะละเลยหรือไม่นึกถึงการท างานร่วมกันของบุคคลท่ีอยู่ใน
องค์กรเดียวกันหรือต้องมีความรับผิดชอบในงานนั้นด้วยกัน การวิเคราะห์และประเมินผลของการ
ท างานร่วมกันหรือการท างานเป็นทีมท่ีอาศัยการสัมพันธภาพระหว่างผู้ท างานด้วยกันเป็นเรื่องท่ีมัก
มองข้ามไปเสมอ ท้ังท่ีต่างยอมรับว่า ประสิทธิภาพในการท างานเป็นผลมาจากความร่วมมือและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ท างานรวมอยู่ด้วยไม่น้อยเลยกลุ่มในลักษณะนี้เป็นเครื่องยืนยันถึง
ความส าคัญของสัมพันธภาพในการท างานเป็นอย่างดี อันแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสัมพันธภาพ
ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงโดยท่ัวไปแล้วพระสงฆ์มักจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน การศึกษาของ  
พูลทรัพย์ สิทธิพรรณ (2532:บทคัดย่อ) ท่ีพบว่าประชาชนมีความเช่ือถือและไว้ว่างใจในตัวพระสงฆ์ 
เช่ือในความสามารถและสติปัญญาไหวพริบของพระสงฆ์ในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน เช่ือในความ
กระตือรือร้นของพระสงฆ์และเช่ือในทักษะการส่ือสารของพระสงฆ์ ซ่ึงความเช่ือเหล่านี้ของคนใน
ชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับการยอมรับและการเข้าร่วมโครงการของชาวบ้านในพื้นท่ีพัฒนา 

 จากแนวคิดของสัมพันธภาพกับชุมชนข้างต้นพอสรุปได้ว่า การที่พระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์เก่ียวข้องกันมีการกระท าตอบโต้กันอันดีกับประชาชนซ่ึงแสดงออกท้ังทางกายวาจาและ
ทางจิตใจ อันได้แก่ การร่วมกันท ากิจกรรมท้ังในชุมชนและนอกชุมชน การพูดคุยด้วยความสนิทใจ   
มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การให้ความเคารพนับถือท่ีมีต่อกัน อันก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดปฏิบัติ
สัมพันธ์อันดีต่อกันท่ีท าให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือต่อพระสงฆ์และยอมรับให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   ( Social support ) การได้รับการสนับสนุนทางสังคมท าให้ผล
ทางด้านจิตใจเกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ การเป็นท่ียอมรับการได้รับความรักและรู้สึกมีคุณค่าซ่ึง
เป็นส่ิงท่ีส าคัญส าหรับทุกคน  บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์ (2528:594) กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมเป็นการได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุส่ิงของ หรือด้านจิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดผลดีต่อ
สุขภาพของผู้รับ จากการศึกษาของพระมหานราธิป  แก้วประสิทธ์ิ  (2544:74)  พบว่า การได้รับการ
การสนับสนุนการปฏิบัติงานนับว่ามีส่วนส าคัญในการที่พระสงฆ์จะสามารถท าหน้าท่ีในการให้การ
ปรึกษาแนะน าชุมชน เนื่องจากการได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงา นจะมีผลให้บุคคลปฏิบัติหรือ
กระท าไปในแนวทางท่ีต้องการหรือแนวทางท่ีพึงประสงค์ พระมหาวรวุฒิ  ศุภมณี ( 2547:บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคมด้านพัฒนาจริยธรรมของพระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
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ราชวิทยาลัย พบว่า พระนิสิตปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคมด้านการพัฒนาจริยธรรมอยู่ในระดับมาก        
พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น: (2548: 115) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ์ และแรงสนับสนุน
จากประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง 

 จากแนวคิดและงานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า  แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ส่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของมนุษย์อย่างมาก การที่พระสงฆ์จะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือจากคณะสงฆ์    
ในด้านวัตถุส่ิงของ ข้อมูล ข่าวสาร การให้ก าลังใจ ช่ืนชมยกย่อ ในความสามารถ และ แรงสนับสนุน
จากคณะสงฆ์ ดังนั้นแรงสนับสนุนทางคณะสงฆ์น่าจะมีความสัมพันธ์กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

 ในประเทศไทยนั้น มีวัดท้ังหมด จ านวน  33,902  แห่ง  (ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 
2558) และในจังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ี มีพระสงฆ์เป็นจ านวนมาก มีพระสงฆ์ระดับ       
เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมนั้น มีอยู่ 7 อ าเภอ  ประกอบไปด้วย 221 วัด  ซ่ึงมีพระสงฆ์ท้ังหมด 4 ,152 รูป 
(ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2558) มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ประชาชน  พระสงฆ์ในฐานะเป็นบุคคลท่ีชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา
เล่ือมใสเป็นพื้นฐานในการด าเนินชีวิตประจ าวันเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเข้า
มามีบทบาทในการอบรมส่ังสอนแก่ประชาชนให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข โดยน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นตัวช่วยในการอบรมแนะน าส่ังสอนแก่ประชาชนในชุมชนสังคม และ
หลักธรรมท่ีเหมาะแก่ประชาชนส าหรับยึดเหนี่ยวน้ าใจซ่ึงกันและกันให้มีความสามัคคีกันท่ีสามารถเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการประพฤติปฏิบัติให้แก่ประชาชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  คือ 
หลักสังคหวัตถุ 4 อันประกอบด้วย  1. ทาน การให้ การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือกัน
ด้วยการให้ส่ิงของหรือให้ความรู้และแนะน าส่ังสอนด้วยน้ าใจไมตรีมีความโอบอ้อมอารีจะช่วยผูกใจคน
ไว้ได้การท าทานจะไม่สูญเปล่าผู้ท่ีให้ส่ิงท่ีดีย่อมได้รับส่ิงท่ีดีตอบแทน  2. ปิยวาจาหรือเปยยวัชชะ  
ความเป็นผู้มีวาจาน่ารัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจกล่าวคือ วาจาสุภาพไพเราะอ่อนหวานมี
หางเสียงสมานสามัคคีซาบซ้ึงใจท าให้เกิดไมตรีรักใคร่นับถือตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วย
เหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้นิยมยอมตาม   3. อัตถจริยา  การประพฤติประโยชน์ท าประโยชน์แก่เขา   
หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนตน  2 ด้านคือ การท าตนให้เป็นประโยชน์และการท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม  4. สมานัตตตา   เอาตัวเข้าสมานคือการท าตน
เสมอต้นเสมอปลายตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม      
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 ดังนั้น ผู้วิจัย ในฐานะเป็นพระสงฆ์ จึงสนใจศึกษาบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ว่า พระสงฆ์ท่ีมี 
อายุพรรษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับชุมชน และแรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์ ต่างกัน จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน
หรือไม่ อีกท้ังความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน   แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   มีความสัมพันธ์
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐมหรือไม่ อย่างไร และในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและ
ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะท าการวิจัยออกเป็น 2 ด้าน คือด้านการอบรมส่ังสอน และด้านการสาธารณ
สงเคราะห์  ท้ังนี้เพื่อจะได้น าประโยชน์จากผลการศึกษาท่ีได้มาพัฒนาบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ให้มี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากขึ้น  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับ บทบาท การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน    
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ของพระสงฆ์เขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  

 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบา ทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมี อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกธรรม 
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์  แตกต่างกัน 

 3. เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน           
แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

ปัญหาของการวิจัย 

 1. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์และบทบาทการ
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ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม อยู่ในระดับใด 

 2. บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันสังคมแก่ประชาชน  ของพระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมี  อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษา
แผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์  แตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร 

 3. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   มีความสัมพันธ์กับ
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐม  หรือไม่ อย่างไร 

สมมติฐานการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี ้

 1. พระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษา ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน แตกต่างกัน 

 2. พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกธรรม ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน 

 3. พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน 

 4. พระสงฆ์ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน 

 5. พระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน 

 6. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   บทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม มีความสัมพันธ์กัน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
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จึงได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร  

 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยพระสงฆ์ระดับ เจ้าอาวาส  รักษาการแทนเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส  และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป จ านวน 1,156 รูป ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2558)  

2. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยพระสงฆ์ระดับ  เจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป จ านวน 298 รูป โดยค านวณจากสูตรยามาเน่ 
(Yamane 1967:886, อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543:285) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดย
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรแต่ละอ าเภอ  

3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 ตัวแปรต้น  

  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ 

   1 .  อายุพรรษา 

   2 .  ระดับการศึกษาแผนกธรรม 

   3 .  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  

   4 .  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

   5 .  ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

  ตัวแปรตาม ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน  

 ตอนท่ี 2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ 

   1. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 
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   2. ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 

   3. สัมพันธภาพกับชุมชน 

   4. แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์    

   5. บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  

นิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. พระสงฆ์ หมายถึง พระภิกษุในพระพุทธศาสนา ท่ีมีต าแหน่งเจ้าอาวาส  หรือรักษาการ
แทนเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส  และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป      
ท้ังฝุายมหานิกายและธรรมยุต  ท่ีอยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2558 

  2. อายุพรรษา   หมายถึง  จ านวนพรรษาท่ีพระสงฆ์ได้เข้ามาจ าพรรษา จนถึงปัจจุบัน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
   1. 5 ถึง 10 พรรษา 
   2. 11 ถึง 20 พรรษา 
   3. 21 พรรษาขึ้นไป   

 3. ระดับการศึกษาแผนกธรรม  หมายถึง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีท่ี
พระสงฆ์ศึกษาจบแล้วในช้ันสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

  1. เป็นเปรียญธรรม 

  2. ไม่เป็นเปรียญธรรม 

 4. ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  หมายถึง ระดับการศึกษาแผนกสามัญท่ีพระสงฆ์ศึกษาจบ
แล้วในช้ันสูงสุด แบ่งออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ 

  1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  2.  ปริญญาตรี 

  3.  สูงกว่าปริญญาตรี 

 5. ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา หมายถึง การที่พระสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอน
ในสถานศึกษา แบ่งเป็น 2   กลุ่ม คือ   

  1. มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  

  2. ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
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 6. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ หมายถึง การเป็นพระสังฆาธิการของพระสงฆ์  แบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 

  1. เป็นพระสังฆาธิการ 

  2. ไม่เป็นพระสังฆาธิการ 

 7. เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม หมายถึง เขตพื้นท่ีการปกครองของคณะสงฆ์ท่ี 
มหาเถรสมาคมได้ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ในการด าเนินงานทางคณะสงฆ์ในระดับจังหวัด มี 7 อ าเภอ ได้แก่ 

  1. อ าเภอเมืองนครปฐม 
  2. อ าเภอก าแพงแสน 
  3. อ าเภอดอนตูม 
  4. อ าเภอสามพราน 
  5. อ าเภอนครชัยศรี 
  6. อ าเภอบางเลน 
  7. อ าเภอพุทธมณฑล 
 8. สังคหวัตถุ 4  หมายถึง หลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้อ่ืน ประสานหมู่ชนไว้ในความ
สามัคคี สงเคราะห์ซ่ึงกันและกันและท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันหรือหลักธรรม
ครองใจคนได้แก่  1. ทาน  การให้ การเสียสละ การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปันช่วยเหลือกันด้วยส่ิงของ
ด้วยความเต็มใจ การให้ความรู้แนะน าส่ังสอนด้วยน้ าใจไมตรี 2. ปิยวาจา  การพูดท่ีอ่อนหวาน สุภาพ
ไพเราะ เป็นผู้มีวาจาน่ารัก การพูดด้วยความจริงใจ พูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ เหมาะสมกับกาลเทศะ 
เว้นจากการพูดเท็จ ส่อเสียด ค าหยาบ เพ้อเจ้อ 3. อัตถจริยา  การประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ กับผู้อ่ืน 
การท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน อาสาช่วยเหลือผู้อ่ืน การบ าเพ็ญส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  4. สมานัตตตา  การเป็นคนวางตน
เสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ มีความเสมอภาคกับผู้อ่ืน ปฏิบัติตนเหมาะสม ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ ไม่วางตนข่มผู้อ่ืน การปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมกับทุกคน 
 9. บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน หมายถึง การที่พระสงฆ์
แสดงออกด้วยพฤติกรรมการกระท าหรือการปฏิบัติ แนะน าอบรมส่ังสอน การให้การปรึกษาแนะน า 
สนับสนุน เก้ือกูลประชาชน และให้การสาธารณสงเคราะห์ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตประจ าวัน เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 คุณธรรม ท้ัง 4 อย่างนี้
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อ่ืนไว้ได้ และสงเคราะห์ซ่ึงกันและกันในสังคม เป็นคุณธรรมสร้าง
ความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่ดีการท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ร่วมกันกับบุคคลอ่ืน มีความคิดท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน ครอบครัว  ชุมชน และสังคม ในการวิจัยนี้ได้แบ่ง
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 แบ่ง
ออกเป็น 2  ด้าน คือ  
  9.1 ด้านการอบรมส่ังสอน หมายถึง บทบาทของพระสงฆ์ในการอบรมส่ังสอน     
สังคหวัตถุ 4 ด้วยการเทศนา การสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การให้ความรู้แก่ประชาชน ให้
ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวันแก่ประชาชนหรือจัดโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ แนะน าให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน ให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข  

  9.2 ด้านการสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง  บทบาทของพระสงฆ์ในการสาธารณ
สงเคราะห์สังคหวัตถุ 4 ด้วยการช่วยเหลือ เก้ือกูล การอุดหนุน ให้ความร่วมมือ ให้การสนับสนุน ร่วม
พัฒนาส่งเสริมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และสงเคราะห์ด้านอาคารสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อให้เป็น
ท่ีสะดวกแก่การศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมอันเป็นการสงเคราะห์ท่ีท าให้คนส่วนรวมได้รับประโยชน์
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

 10. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน หมายถึง การที่พระสงฆ์มีความเช่ือว่า ตนเองมีความรู้
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานและสามารถท างานนั้นให้ส าเร็จกล้าคิด
กล้าตัดสินใจท่ีจะกระท าส่ิงต่าง ๆ ให้ส าเร็จ และถูกต้องเหมาะสม มีความหวังว่าจะประสบผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย ในการที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักความเข้าใจในหลักธรรมหรือ    
สังคหวัตถุ 4 และให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 1 1. ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
หมายถึง การที่พระสงฆ์มีความส านึกรับผิดชอบ และเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 
ตั้งใจท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลาและเห็นความส าคัญในบทบาทการ ส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 

 12. สัมพันธภาพ กับชุมชน หมายถึง การที่พระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์ และมีความเก่ียวข้องกับ   
ชุมชุม มีอิทธิพลต่อกัน มีการกระท าตอบโต้กันอันดีกับประชาชนซ่ึงแสดงออกท้ังทางกายวาจา และ
ทางจิตใจ ได้แก่ การร่วมกันท ากิจกรรมท้ังในชุมชนและนอกชุมชน การพูดคุยด้วยความสนิทใจ มี
ความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การให้ความเคารพนับถือท่ี ดีต่อกัน อันก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิด
ปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกันท่ีท าให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือต่อพระสงฆ์และยอมรับให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 13. แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ หมายถึง การที่พระสงฆ์ ได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน ได้รับ
ความร่วมมือ ในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4    
จากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ เพื่อนสหธรรมิกท่ีปฏิบัติงานร่วมกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ  
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  13.1 การสนับสนุนด้านอารมณ์ หมายถึง ได้รับการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน ได้รับ
ความร่วมมือ ดูแล การให้ก าลังใจ ช่ืนชม เอาใจใส่ การยอมรับ ติชม ให้ความสนใจ อันท าให้เกิดความ
สบายใจท่ีเป็นก าลังใจและมั่นใจในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 

  13.2 การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ได้รับการช่วยเหลือ หรือสนับสนุน
ได้รับความร่วมมือ การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จัดหาวิทยากร ค าแนะน าและการแนะแนวทาง การ
ให้ค าปรึกษาใน การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ให้ปฏิบัติ ตามหลัก       
สังคหวัตถุ 4 

  13.3 การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของและปัจจัย หมายถึง ได้รับการ
ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนได้รับความร่วมมือ เก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของและปัจจัย ใน การส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

 2. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

 3. เพื่อน าผลวิจัยท่ีได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการหาแนวทาง
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ให้มีการปฏิบัติงานส่งเสริมมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  

 การวิจัยครั้งนี้  เป็นการศึกษาเรื่อง   “บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน   ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม”   ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์และบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์  

 2. หลักธรรมเก่ียวกับ สังคหวัตถุ 4  

 3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมของประชาชน  

 4. แนวคิดและทฤษ ฎีเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน  

 5. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 

 6. แนวคิดทฤษ ฎีและงานวิจัยเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

 7. แนวคิดทฤษ ฎีและงานวิจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน 

 8. แนวคิดทฤษ ฎีและงานวิจัยเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 

 9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรส่วนบุคคล  

1. แนวคิดเก่ียวกับพระสงฆ์และบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์  

1.1 ความหมายของพระสงฆ์ 

 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต , 2559 : 98) 
ได้ให้ความหมายของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามค าส่ังสอนของ
พระพุทธเจ้า 

 พระครูสุนทรธรรมโสภณ (2550) ได้ให้ความหมายของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์  หมายถึง หมู่
สาวกของพระพุทธเจ้า  ผู้ซ่ึงฟังค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเล่ือมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร 
ปฏิบัติ ตามพระธรรมวินัยท่ีพระบรมศาสดาส่ังสอนและก าหนดไว้  พระสงฆ์  จัดเป็นหนึ่งในพระ
รัตนตรัย  ซ่ึงได้แก่  พระพุทธเจ้า  พระธรรม  และพระสงฆ์ โดยพระสงฆ์ในพระรัตนตรัย  หมายถึง
เฉพาะพระอริยสงฆ์คือบุคคลไม่ว่าคฤหัสถ์หรือนักบวช และไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดา ท่ีปฏิบัติธรรมจนได้
บรรลุมรรคผล แต่โดยท่ัวไปมักเข้าใจว่าพระสงฆ์คือภิกษุหรือภิกษุณี  คือมนุษย์ท่ีได้ฟังค าส่ังสอนแล้ว

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)
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เกิดความเล่ือมใสจนสละเรือนออกบวชตามพระพุทธเจ้า เพราะต้องการจะได้บรรลุธรรมตาม
พระพุทธเจ้าส่ังสอนไว้ ถือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนา พระภิกษุปฏิบัติตามสิกขาบทท่ีก าหนดไว้
จ านวน 227 ข้อ ส่วนพระภิกษุณีรักษาสิกขาบท 311 ข้อ  

 ณัฐพงษ์ สังข์กล่ินหอม  (2551) ได้ให้ความหมายว่า พระสงฆ์  หมายถึง สาวกของ
พระพุทธเจ้า  ผู้ซ่ึงฟังค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเล่ือมใส สละเรือนออกบวช ถือวัตร ปฏิบัติ 
ตาม  พระธรรมวินัย  ท่ีพระบรมศาสดา ส่ังสอนและก าหนดไว้  ภิกษุคือ พระในพระพุทธศาสนา
พระภิกษุสงฆ์ คือ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า พระสงฆ์ หมายถึง หมู่สาวกผู้ฟังค าส่ังสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเส่ือมใส ถือวัตรปฏิบัติตามพระธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ 
พระสงฆ์คือพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ฝุายเถรวาท ปฏิบัติตามสิกขาบทท่ีก าหนดไว้ จ านวน    
227 ข้อ 
 
1.2 ความส าคัญของพระสงฆ์ 
 ณัฐพงษ์ สังข์กล่ินหอม  (2551)  ได้สรุปความส าคัญของพระสงฆ์ไว้ดังนี้ 
        1. พระสงฆ์เป็นสถาบันทางสังคมท่ีส าคัญ เป็นท่ีมุ่งสนองประโยชน์ของสังคมเป็นส าคัญ โดย
เปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มได้เข้ามาฝึกฝนพัฒนาตนเอง และน าหลักธรรมมาปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
       2. พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นองค์ประกอบส าคัญของพระพุทธศาสนา           
พระรัตนตรัย และเป็นสาวกผู้ปฏิบัติธรรมตามหลักค าสอนของประพุทธเจ้า และเผยแผ่ให้
พุทธศาสนิกชน 
        3. พระสงฆ์เป็นต้นแบบของการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นบุคคลท่ีควรเคารพบูชา คือ ต้องปฏิบัติ
ตามหลักธรรมค าสอน ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายของการบวช และมีหน้าท่ียึดหลักอันประกอบด้วยธรรมท่ี
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก คือ มีท้ังการศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ 
 
1.3 บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ 

 บทบาท  (Role) ของพระสงฆ์ในสังคมไทยจะเห็นได้ชัดเจนมาก เพราะสังคมไทยตั้งแต่เกิด
จนกระท่ังตายจะมีความเก่ียวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ตลอด  เช่น งานแต่งงานก็ต้องนิมนต์
พระสงฆ์มาในงานแต่งด้วย พอเกิดก็ต้องนิมนต์พระมาในงานวันเกิด หรือใส่บาตรท าบุญวันเกิด 
เจ็บปุวยก็ไปหาพระท าบุญ และบางแห่งพระอาจเป็นหมอกลางบ้าน เป็นเจ้าของต าราหมอยาพื้นบ้าน 
ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน บทบาทก็มีความชัดเจนมากขึ้น  

         หน้าท่ีหลักของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา  ได้แก่การศึกษาหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา
แล้วปฏิบัติตาม พร้อมท้ังน าหลักค าสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน 
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 ส าหรับพระสงฆ์ไทย  มีหน้าท่ีและบทบาทท่ีต้องรับผิดชอบ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยตรงและ
เป็นหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ  ดังนี ้

            1.  ด้านการปกครองคณะสงฆ์     ได้แก่   งานด้านการบริหารพระภิกษุสามเณรซ่ึงพระสงฆ์
ท่ีมีความรู้ ความสามารถจะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะต่างๆ   ต าแหน่งสังฆราช เป็นต าแหน่งสูงท่ีสุด 
รองลงมาได้แก่เจ้าคณะหน เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ าเภอ เจ้าคณะต าบล เจ้าอาวาส 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการแต่ละเจ้าคณะ เป็นต าแหน่งสุดท้าย , มหาเถรสมาคม ถือว่าเป็น
องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ท้ังสองนิกาย 

            2.  ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชนท่ัวไป   ได้แก่      งานบริหาร
และเป็นอาจารย์สอนตามสถาบันการศึกษาของสงฆ์ท่ีมีอยู่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงฆ์ โรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี และแผนกสามัญศึกษา  

            3.  ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา    ได้แก่   การสอน การอบรม   การแสดงธรรม   การ
ปาฐกถาธรรม และการเขียนต ารา และการปฏิบัติธรรม  โดยเผยแผ่ผ่านส่ือต่างๆ  เช่นวิทยุ  โทรทัศน์ 
และหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

            4.  ด้านการก่อสร้างและการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม    หมายถึง  การเป็นผู้ดูแลการ
สร้างวัดวาอาราม และรักษาบูรณะซ่อมแซม 

            5.  ด้านการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม    ได้แก่ การมีส่วนรวมในการท าประโยชน์
แก่สังคมด้านต่างๆ เช่น การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การต่อต้านยาเสพติด การบริจาคเงินทุน
แก่หน่วยงานต่างๆ และการส่งเสริมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น 

1.4 บทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบันท่ีปรากฏในสังคมไทย   

พระสงฆ์ไทยมีบทบาทท่ีได้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยเก่ียวกับเรื่องเหล่านี้  

 1. การจัดการศึกษาแก่ชาวบ้าน (ท้ังมหาวิทยาลัย และระดับมัธยมศึกษา ตลอดจนเด็กเล็ก) 
 2. การเป็นครูผู้สอนตามสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ  
 3. การช่วยเหลือสังคมด้านการบริจาคทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่างๆ    
 4. การช่วยเหลือด้านการรักษาโรคพยาบาลแก่ผู้ยากจน 
 5. การเป็นผู้น าชุมชนในการพัฒนาชุมชน  
 6. การเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 7. การช่วยเหลือด้านการสร้างสถานท่ีราชการ 
 8. การเผยแผ่หลักธรรมผ่านส่ือวิทยุ โทรทัศน์ โดยการเป็นผู้แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม  และ
การประพฤติปฏิบัติธรรมฯ 
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1.5 หน้าท่ีของพระสงฆ์ตามพระธรรมวินัย 

     พระภิกษุสงฆ์ ซ่ึงเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนา มีหน้าท่ีศึกษา ปฏิบัติธรรม   เผยแผ่ค าสอน 
และสืบต่อพระพุทธศาสนาโดยตรง   มีคุณธรรมและหลักความประพฤติท่ีต้องปฏิบัติมากมาย   แต่
กล่าวตามหน้าท่ีทางศาสนาแล้ว มี  6 อย่าง ได้แก่ 

 1. ห้ามปรามสอนให้เว้นจากความช่ัว 
 2. แนะน าส่ังสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 
 3. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี 
 4. ให้ได้ฟัง ได้รู้ส่ิงท่ียังไม่เคยรู้ ไม่เคยฟัง 
 5. ช้ีแจงอธิบาย ท าส่ิงท่ีเคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง 
 6.  บอกทางสวรรค์ สอนวิธีด าเนินชีวิตให้ประสบความสุข ความเจริญในชีวิต 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ พอสรุปได้ว่า บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ หมายถึง การที่พระสงฆ์
ศึกษาหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามจนเกิดความช านาญสามารถน าหลักธรรม
ค าสอนมาเผยแผ่แก่ประชาชน ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะน า การด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสงบสุข 

2. หลักธรรมเก่ียวกับ สังคหวัตถุ 4  

2.1 ความหมายและความส าคัญของ “สังคหวัตถุ” 
 ค าว่า สังคหวัตถุ ได้มีนักวิชาการและท่านผู้รู้ได้ให้ความหมายและความส าคัญไว้ดังต่อไปนี้ 
 พระไตรปิฎก เล่มท่ี 21พระสุตตันตปิฎก เล่มท่ี 13 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   ได้ให้
ความหมายว่า เป็นเครื่องสงเคราะห์โลกประดุจสลักเพลาควบคุมรถท่ีแล่นไปอยู่ไว้ได้ ฉะนั้นถ้าธรรม
เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้มารดาหรือบิดาไม่พึงได้ความนับถือหรือบูชาเพราะเหตุแห่งบุตร ก็
เพราะเหตุท่ีบัณฑิตพิจารณาเห็นธรรมเครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ ฉะนั้นพวกเขาจึงถึงความเป็นใหญ่ และ
เป็นท่ีน่าสรรเสริญ ฯ 

 พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต) (2548) ได้ให้ความหมายว่า  ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจ
บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี หลักการสงเคราะห์การอยู่ร่วมกัน 

 พระธรรมกิตติวงศ์  (ทองดี สุรเตโช)  ราชบัณฑิต  (2548) ได้ให้ความหมายของค าว่า    
สังคหวัตถุ แปลว่า ธรรมท่ีเป็นท่ีตั้งแห่งการสงเคราะห์กัน, ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจกัน หมายถึง 
หลักการครองใจคน , หลักยึดเหนี่ยวใจกันไว้ , วิธีท าให้คนรัก , หลักสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นเครื่อง
ประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความ
ปรารถนาดีต่อกัน เหมือนล่ิมสลักรถท่ีตรึงตัวรถไว้มิให้ช้ินส่วนกระจายไป ท าให้รถแล่นไปได้ตามท่ี
ต้องการ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95
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 พระอธิการประทีป สุเมโธ  (2556) ได้ให้ความหมายว่ า หลักธรรมค าสอนท่ีเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน ้าใจของผู้อ่ืนผูกไมตรีเอ้ือเฟื้อ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซ่ึงกันและกัน 
 สุจินต์ บริหารวนเขตต์   (2553) ได้ให้ความหมายว่า  “สังคห” อ่านว่า  สัง - ขะ - หะ ก็คง
จะเหมือนกับค าว่า “สงเคราะห์” ท่ีเราใช้ในภาษาไทย “วัตถ”ุ ในภาษาบาลีใช้ค านี้ เป็นเรื่องหรือเป็น
ส่ิง หรือเป็นหัวข้อ หรือเป็นธรรมะใดๆก็ตามจะใช้ค าว่าวัตถุ เพราะฉะนั้นสังคหวัตถุ ก็เป็นธรรมะท่ี
สงเคราะห์ หรือช่วยในการที่จะให้ทุกคนมีความสุขในชีวิตประจ าวัน 

 สาวิตรี ช านาญพุดซา  (2549) ได้ให้ความหมายว่า เป็นเครื่องยึดเหนียวบุคคลแต่ละคนให้มี
ความผูกพันกัน เพื่อสังคมจะได้ด ารงอยู่ในความสงบ และได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 มณีนุช   ไพรดี   (2552:5)   ได้ให้ความหมายว่า หลักธรรมอันเป็นเครื่องจรรโลงสังคม  เป็น
หลักท่ีสร้างความสมานสามัคคีของคนในองค์กร อันประกอบด้วย ทาน คือ การให้, ปิยวาจา คือ การ
ส่ือสารกันด้วยถ้อยค าท่ีดีมีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน, อัตถจริยา คือ การสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดี มีคุณประโยชน์ต่อ
กัน และ สมานัตตตา คือ การประพฤติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย การไม่เลือกปฏิบัติ การร่วมทุกข์
ร่วมสุขกันต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และต่อองค์กร 
2.2 สังคหวัตถุตามความหมายของพระพุทธศาสนามีลักษณะส าคัญ ดังน้ีคือ  

 สังคหวัตถุ 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว อ านวยประโยชน์ท่ีมองเห็นได้เป็นรูปธรรมดังต่อไปดังนี้ 
  1. ช่วยให้บุคคลด ารงตนอยู่ได้ในสังคมด้วยความสุข 
  2. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจ สมานไมตรีระหว่างกัน 
  3. เป็นเครื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้มีความเคารพนับถือกันตาม
สมควรแก่ฐานะ 
  4. เป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆ ของสังคมให้คงรูปอยู่และด าเนินไปได้
ด้วยดี 
  5. ช่วยส่งเสริมศีลธรรมและปูองกันความประพฤติเส่ือมเสียในสังคม 
 สังคหวัตถุ 4 

  สังคหวัตถุ แปลว่า วิธีสงเคราะห์ หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืนท่ียังไม่เคยรัก
ใคร่นับถือ หรือท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้สนิทแนบยิ่งขึ้น พูดง่าย ๆ สังคหวัตถุ ก็คือ เทคนิควิธีท าให้คน
รัก หรือมนต์ผูกใจคน นั่นเอง มีท้ังหมด 4 ประการ ดังนี้ 

              1. ทาน คือ การให้ ได้แก่ การเสียสละ การเอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่ การแบ่งปันช่วยเหลือกันด้วย
ส่ิงของ การให้ทานให้เพื่อขจัดกิเลส เช่น การบริจาคทานแก่สมณชีพราหมณ์ ผู้ทรงศีล เพื่อขจัดความ
โลภหรือความตระหนี่ เป็นการช าระจิตใจให้สะอาด ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น และการให้เพื่อสงเคราะห์
หรือเพื่อยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืน การท าทานโดยใช้สังคหวัตถุนี้ ในแง่ปฏิบัติ หมายถึง การเฉล่ียหรือแบ่ง
ให้จากส่วนท่ีคนมีอยู่ มิใช่ให้มากมายจนไม่เหลือ หรือให้จนผู้รับร่ ารวย จุดประสงค์เน้นท่ีการแสดง
อัธยาศัยไมตรีมากกว่าความมากหรือน้อยของวัตถุท่ีให้ เพราะฉะนั้น คนยากจนหรือคนท่ีมีวัตถุส่ิงของ
เล็กน้อยก็สามารถแบ่งปันให้ทานผู้อ่ืนได้ตามอัตภาพของตน เช่น การแบ่งปันอาหารให้เพื่อน แบ่งปัน
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เครื่องเขียนให้เพื่อน เป็นต้น คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรค านึงอยู่
เสมอว่า ทรัพย์ส่ิงของท่ีเราหามาได้ มิใช่ส่ิงจีรังยั่งยืน เมื่อเราส้ินชีวิตไปแล้วก็ไม่สามารถจะน าติดตัว
เอาไปได้ 

              2. ปิยวาจา ได้แก่ การพูดค าสุภาพ อ่อนหวาน เพื่อให้เกิดความสมานสามัคคี ปิยวาจาท า
ได้ง่าย เพราะวาจานั้นมีในตัวเรา เพียงเรามีสติ มีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้ ค าพูดมีอยู่ 2 
ประเภท ได้แก่ 

  1. ค าพูดท่ีพูดออกไปแล้วคนฟังเกลียด เช่น ค าหยาบ ค า ด่า ค า ประชด ค า
กระทบกระท่ัง ค าแดกดัน ค าสบถ เป็นต้น ค าพูดเหล่านี้เรียกว่า "อัปปิยวาจา" 

  2. ค าพูดท่ีพูดออกไปแล้วท าให้คนฟังรัก เช่น ค าอ่อนหวาน ค าชมเชยจากใจจริง 
ค าพูดท่ีชวนให้เกิดความสมัครสมานไมตรี เป็นต้น 

              3. อัตถจริยา หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน คือ การท าตนให้เป็น
ประโยชน์ และท าในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ การท าตนให้เป็นประโยชน์ หมายถึง ท าตนให้มีคุณค่าใน
สังคมท่ีตนอาศัยอยู่ อย่างค าพังเพยท่ีว่า "อยู่บ้านท่านอย่างนิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น" 
หรือ "อยู่ก็ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึง" คนท่ีไม่นิ่งดูดายมีอะไรพอจะช่วยเหลือคนอ่ืนและสังคมได้ก็เอา
ใจใส่ขวนขวายช่วยเหลือตามสติก าลัง ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า "คนท าหมู่คณะให้งดงาม" อยู่ท่ี
ไหนก็สร้างความเจริญท่ีนั้น วิธีท าตนให้เป็นประโยชน์และท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ อาจท าได้หลายวิธี 
เช่น การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนเจริญด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นบุตรที่ดี
ของบิดามารดา เป็นศิษย์ท่ีดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนท่ีดีของสถานศึกษา เป็นพลเมืองท่ีดีของ
ประเทศชาติ ตลอดจนเป็นศาสนิกชนท่ีดีของพระพุทธศาสนา 

              4. สมานัตตตา  การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม         
มีความหมาย 2 ประการ คือ 

                    1. วางตนได้เหมาะสมกับฐานะท่ีตนมีอยู่ในสังคม เช่น เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็น
บิดามารดา เป็นครูอาจารย์ เป็นเพื่อนบ้าน เป็นต้น ตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมกับฐานะ
ท่ีเป็นอยู่ และท าได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

                   2. ปฏิบัติตนอย่างสม่ าเสมอต่อคนท้ังหลาย ให้ความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน เสมอในสุขและทุกข์ คือ ร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ปัญหา และร่วมแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์ของ
สังคม 

 คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล รวมท้ังยังเป็นการสร้างความนิยม 
และไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้ พอสรุปได้ว่า  สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักการครองใจคน , หลักยึด
เหนี่ยวใจกันไว้, วิธีท าให้คนรัก, หลักสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเป็นเครื่องประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจคนให้
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ และท าให้อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกัน ได้แก่ 1. ทาน การให้ 
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การเสียสละ การแบ่งปันเพื่อประโยชน์แก่คนอ่ืน ช่วยปลูกฝังให้เป็นคนท่ีไม่เห็นแก่ตัว แบ่งปันกัน 
2. ปิ ยะวาจา การพูดจาด้วยถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน จริงใจ ไม่พูดหยาบคายก้าวร้าว พูดในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีต่อกัน  3. อัตถจริยา  ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน           
4. สมานัตตตา การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ โดยประพฤติตัวให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย วางตัวดีต่อกัน 

 3. แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมของประชาชน  

ความหมายของพฤติกรรม 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2544:16-17) ได้สรุปความหมายของพฤติกรรม ไว้ดังนี้ 

 1. พฤติกรรม  หมายถึง  การกระท าการแสดงอาการของอินทรีย์ ( Organism) ท่ีแสดงออก
ซ่ึงความรู้สึก ความคิด และจิตนาการ ซ่ึงเจ้าของเท่านั้นท่ีรู้ได้  และในส่วนท่ีบุคคลอ่ืนก็สามารถรู้ได้
เรียกว่า พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายใน 

 2. พฤติกรรม  หมายถึง การกระท าหรือปฏิกิริยาท่ีปรากฏออกทางร่างกาย ทางกล้ามเนื้อ 
ทางสมอง ทางอารมณ์ และทางความรู้สึกนึกคิด  ซ่ึงเป็นเรื่องปกติท่ีมนุษย์ และสัตว์ย่อมจะแสดง
ออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน  เช่นการพูด เดิน ร้องไห้ เป็นต้น หรืออาจไม่สามารถเห็นชัดได้ เช่น 
ความพอใจ หรือการนึกคิด เป็นต้น 

 3. พฤติกรรม  หมายถึง กิริยาของส่ิงมีชีวิตในทุกรูปแบบท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อส่ิง
เร้าท่ีมากระตุ้น ท้ังส่ิงเร้าท่ีอยู่ภายในและภายร่างกาย  เพื่อเป็นไปได้อย่างเหมาะสมในการอยู่รอดของ
ชีวิต โดยส่ิงท่ีมีชีวิตทุกชนิดต้องมีการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา เพราะ
สภาพแวดล้อมมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ พฤติกรรมจึงเกิดจากการประสานงานกันระหว่างระบบ
ประสาท ระบบกล้ามเนื้อ และระบบต่อม 

 4. พฤติกร รม หมายถึง  กิจกรรมทุกประเภทท่ีมนุษย์กระท าไม่ว่าส่ิงนั้นจะสังเกตได้หรือไม่ก็
ตาม  เช่น  การท างานของหัวใจ การท างานของกล้ามเนื้อ การพูด การแสดงความสนใจ  เป็นต้น 

 5. พฤติกรรม  หมายถึง  กิจกรรมใดๆ ของร่างกายท่ีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการ
ทางจิตซ่ึงถูกจูงใจด้วยส่ิงเร้าต่างๆ เช่น ความคิด อารมณ์ เป็นต้น  

 6. พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ของส่ิงมีชีวิตซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นทั้ง
มนุษย์ สัตว์ พืช ซ่ึงเป็นการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเกิดขึ้นจากภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย 
พฤติกรรมนี้สามารถสังเกตได้โดยตรง หรือใช้เครื่องมือวัดได้ หรืออาจสังเกตได้ทางอ้อม เช่น การพูด 
การเคล่ือนไหว การท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย การจ า การคิด ตลอดจน ความรู้สึก 
ทัศนคติ เป็นต้น  
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 สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต (2543)  ผู้เช่ียวชาญด้านการปรับพฤติกรรมได้ให้ความหมาย
พฤติกรรม ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลกระท า แสดงออกมา ตอบสนอง หรือโต้ตอบต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่งโดยท่ีผู้อ่ืนสามารถสังเกตได้ 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546)  ได้นิยามความหมายของพฤติกรรมไว้ว่า เป็นการกระท าหรือ
อาการที่แสดงออกทางกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองส่ิงเร้า 

 จากความหมายพฤติกรรมข้างต้นสรุปได้ว่า พฤติกรรม  หมายถึง  การตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ 
ท่ีเข้ามากระทบกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกโดยการตอบสนองนั้นอาจจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือไม่ก็ได้ การแสดงออกนั้นอาจเกิดขึ้นในช่วงท่ีเรามีสติรู้สึกตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ล้วนจัดเป็น
พฤติกรรมท้ังส้ิน 

ท่ีมาของพฤติกรรม 
 สุรพล   พยอมแย้ม (2556:19) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า การกระท าอันเนื่องมาจาก
การกระตุ้นหรือถูกจูงใจจากส่ิงเร้าต่าง ๆ การกระท าหรือพฤติกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากบุคคลได้ใช้
กระบวนการกล่ันกรองทางความคิด ตกแต่งและตั้งใจท าให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้อ่ืนได้สัมผัสรับรู้ตามท่ี
คาดหวังไว้ ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมจ านวนมากท่ีแม้จะกระท าด้วยสาเหตุหรือส่ิงกระตุ้นอันเดียวกัน 
มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวแต่ลักษณะท่าทีอาการอาจแตกต่างกัน เมื่อบุคคล โอกาส สถานท่ีส่ิงแวดล้อม
หรือสถานการณ์อ่ืนเปล่ียนไป  โดยท่ัวไปแล้วการท าความเข้าใจกระบวนการเกิดพฤติกรรมจะเริ่มด้วย
การวิเคราะห์การกระท าซ่ึงส่วนใหญ่จะจ าแนกการกระท าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
 1.  ส่วนความรู้สึก (Feeling) 
 2.  ส่วนการคิด (Thinking) 
 3.  ส่วนการแสดงออก (Action) 
 ดังนั้น  การพิจารณาพฤติกรรมของคน  ควรแยกวิเคราะห์ออกเป็นส่วน ๆ เพราะจะท าให้
ทราบถึงต้นต่อของการกระท าได้มากและชัดเจนท่ีสุด 
 
ประเภทของพฤติกรรม 
 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543 : 23) แบ่งพฤติกรรมเป็นประเภทได้หลายรูปแบบดังนี้ 
 1. ประเภทของพฤติกรรมตามสาเหตุการเกิด แบ่งเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงกระตุ้นภายใน
ตัวคน และพฤติกรรมท่ีเกิดจากส่ิงกระตุ้นภายนอกตัวคน 
 2. ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามการแสดงออก แบ่งเป็น พฤติกรรมท่ีแสดงออกภายนอก 
และพฤติกรรมท่ีเก็บง าไว้ภายใน 
 3. ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามผลการท า แบ่งเป็น 3 อย่างคือ  
  3.1 พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเป็นผลของการแสดงออกทาง
ความรู้ ความจ า ความคิดเห็น 
  3.2 พฤติกรรมด้านเจตนพิสัย หมายถึง พฤติกรรมท่ีเป็นผลของการแสดงออกทาง 
ด้านอารมณ์ ความรู้สึก ความสนใจ ทัศนคติ ค่านิยม 



26 
 

  3.3 พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย หมายถึง  พฤติกรรมท่ีเป็นผลของการแสดงทางลักษะ
การกระท าท่ีเป็นความช านาญ เช่น การสอน 
 4. ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามการกระท าทางร่างกายและจิตใจ แบ่งเป็น พฤติกรรมทาง
กาย พฤติกรรมทางวาจา พฤติกรรมทางใจ 
 5. ประเภทของพฤติกรรมแบ่งตามความคาดหมายของสังคม แบ่งเป็น พฤติกรรมท่ี พึง
ประสงค์ และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  
 
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม  
 พรอุษา  ประสงค์วรรณะ ( 2556:27) ได้กล่าวไว้ว่า  การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นส่ิงท่ี
มนุษย์ทุกคนปรารถนาท่ีจะให้เกิดขึ้นในสังคมของตนแต่บางครั้งการที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายกลุ่ม มี
ความหลากหลายแตกต่างกัน ก็ย่อมมีการขัดแย้งกันบ้าง คงไม่มีใครสามารถสร้างสังคมท่ีปราศจาก
ความขัดแย้งได้โดยส้ินเชิง แม้เพียงคนๆ เดียวก็อาจมีความขัดแย้งในตนเองได้เพราะมนุษย์ย่อมมี
ความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนซ่ึงมีความต้องการที่ไม่จ ากัดแต่ส่ิงท่ี
สนองความต้องการนั้นมีอยู่จ ากัดความขัดแย้งจึงเป็นเรื่องธรรมดาท่ีมีอยู่ท่ัวไปในสังคมมิใช่เป็นส่ิงท่ี
เลวร้ายเสมอไปเพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความหลากหลายในการ
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ท่ีอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้ หากแต่ว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้น
แล้ว มีวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาหรือด าเนินใดๆ ท่ีเหมาะสมกับชุมชน และสังคมนั้นๆ ก็จะท าให้
อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ 

 ฟื้น  ดอกบัว ( 2549: 158) กล่าวว่า พระพุทธศาสนานั้น ถือหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
โดยยึดหลักสามัคคีธรรม  อปริหานิยธรรม และสังคหวัตถุ ท้ังนี้โดยมีความเมตตา กรุณาเป็นหลักธรรม
ประจ าใจ ชาวพุทธท่ีแท้ต้องยึดมั่นในโอวาทปาฏิโมกข์ ไม่เบียดเบียนไม่ว่าร้าย ไม่ประทุษร้านผู้อ่ืน 
โดยเฉพาะบทบาทของนักบวชหรือนักการศาสนาท่ีเป็นหัวหน้าของชุมชน สังคมแต่ละหน่วยนั้นย่อมมี
ความหลากหลายท้ังด้านเช้ือชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม แต่หากถือว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์
เป็นเพื่อนร่วมโลกก็ควรที่จะช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ดังพระพุทธโอวาทว่า มนุสฺสา นาม อุปการกา -    
ขึ้นช่ือว่ามนุษย์ต้องอุปการะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บุคคลอาจมีความเช่ือและความเห็นแตกต่างกันได้ 
แต่ไม่ควรที่จะให้ใช้ความรุนแรงประทุษร้ายซ่ึงกันและกัน ซ่ึงพระพุทธเจ้าทรงประพฤติเป็นแบบอย่าง
ไว้ในการผูกมิตรกับศาสนาและเจ้าลัทธิท้ังหลายในสมัยพุทธกาล 

การอยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
 ธรรมนูญ เพ็งทอง  (อ้างถึงใน อริสโตเติล  Aristotle, 2549:1-6) นักปราชญ์ชาวกรีกได้กล่าว
ไว้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม  (Social animal) ซ่ึงหมายความว่า มนุษย์จะมีชีวิตโดยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่
เหล่า มีความเก่ียวข้องกันและกัน และมีความสัมพันธ์กันในหมู่มวลสมาชิก โดยสาเหตุท่ีมนุษย์มาอยู่
ร่วมกันเป็นสังคม เพราะมีความจ าเป็นด้านต่างๆดังนี ้
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 1. มนุษย์มีระยะเวลาของการเป็นทารกยาวนานและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระยะ
เริ่มต้นของชีวิต ท าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อ่ืน และด้วยความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเล้ียงดูทารก
เป็นระยะเวลานานนี้เอง ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สร้างแบบแผนความสัมพันธ์กันเป็น
ครอบครัว เป็นเพื่อนบ้าน และมีความสัมพันธ์กับคนในสังคมอ่ืนๆ 

 2. มนุษย์มีความต้องการทางสมอง เพราะสามารถคิดค้นวิธีการในการควบคุมธรรมชาติ   
เพื่อมาใช้ตอบสนองความต้องการ ท าให้ชีวิตด าเนินไปอย่างมีความสุข ซ่ึงการควบคุมธรรมชาติ
จ าเป็นต้องอาศัยการแบ่งงานและความร่วมมือจากบุคคลอ่ืน เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องอยู่ร่วมกันกับหลายๆคน เช่นการแสวงหาอาหาร ผลิตส่ิงของ เครื่องนุ่งห่ม ยารักษา
โรค การสร้างท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

 3. มนุษย์มีความสามารถในการที่จะสร้างวัฒนธรรมและส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นหลังให้
ได้รับรู้ เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมเหล่านี้มีท้ังท่ีเป็นปัจจัยพื้นฐานในการด าเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการอ่ืนๆนอกเหนือไปจากส่ิงท่ีจ าเป็นต่อชีวภาพ เช่น ต้องการความ
รัก ความอบอุ่น การจัดระเบียบทางสังคม ความเช่ือ ศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น 

สังคมมนุษย์มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ดังนี ้

 1. ประชากร จะต้องมีจ านวนตั้งแต่ 2 ขึ้นไปสังคมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัวท่ีมีพ่อ-แม่ 
หรือ พ่อ-แม-่ลูก ในขณะท่ีชุมชนหรือหมู่บ้านจะมีสมาชิกเพิ่มข้ึนจนกลายเป็นอ าเภอ จังหวัด ภาค 
ประเทศ ตลอดจนสังคมโลก ท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน 

 2. ความสัมพันธ์ ประชากรหรือสมาชิกในสังคมนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกัน 

 3. พื้นท่ีหรืออาณาเขต คนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณแห่งใดแห่งหนึ่ง พื้นท่ีอาจมีขนาด
จ ากัด เช่น บริเวณบ้านของครอบครัวหนึ่งหรือบริเวณกว้างขวาง เป็นอ าเภอหรือจังหวัดโดยไม่ถูก
จ ากัดพื้นท่ี เช่น การส่ือสารระหว่างบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 

            4. การจัดระเบียบทางสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือบรรทัดฐานท่ีควบคุมตามต าแหน่ง สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกแต่ละคน บรรทัดฐาน
ทางสังคมจะมีระบบแบบแผน เป็นท่ียอมรับและเข้าใจร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างปกติสุข 

            5. การมีวัฒนธรรมของตนเอง เมื่อมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นเหล่าภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกันท้ังทางกายภาพและประวัติศาสตร์ พวกเขาก็สร้างวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง 
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              หน้าท่ีของสังคมคือการดูแลสมาชิกให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   สร้างความเป็นธรรมด้วย
การประสานประโยชน์ให้สมาชิกท าหน้าท่ีของตนเองได้อย่างลงตัว   ผลักดันให้เกิดการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ และประดิษฐ์ส่ิงใหม่ๆ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสังคม  รวมท้ังสร้างส านึกให้คนใน
สังคมร่วมกันอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมของตนเองและถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติให้
เป็นสมบัติของสังคม 

 4. แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแ ก่
ประชาชน 

4.1 ความหมายของบทบาท  

ค าว่า “บทบาท” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ ดังนี้  

 บทบาท ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า  Role เป็นเรื่องของพฤติกรรมและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ( function) เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า  เมื่อบุคคลด ารงต าแหน่งใด     ก็ควรแสดง
พฤติกรรมให้ตรง และเหมาะสมกับหน้าท่ี ความรับผิดชอบนั้น มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของค า
ว่า บทบาท หรือ role ไว้ ดังต่อไปนี้ 

           จันทร์ฉาย  ปันแก้ว  (2546: 10) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลกระท าหรือ
ปฏิบัติเมื่อเข้าด ารงต าแหน่งนั้นๆ โดยพฤติกรรมท่ีแสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของตนเองและ
ตามความคาดหวังในต าแหน่งอาชีพที่ครองอยู่ 

 ไพรัช  เจียมบรรจง (2523 : 80) ได้กล่าวถึงความหมายของบทบาท สรุปได้ว่า ค าว่า บทบาท 
หมายถึงการปฏิบัติตามต าแหน่ง ในแง่จิตวิทยา บทบาท คือการแสดงออกหรือการปฏิสัมพันธ์ของ
บุคคล และในแง่จิตวิทยาสังคม บทบาท คือ การแสดงออกหรือการปฏิสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่ง
นั้น ๆ ของบุคคลในสังคม 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับปี พ.ศ. 2532  (2532 : 315) ได้ให้ความหมายของค า
ว่าบทบาท ไว้ว่า ค าว่า บทบาท (Role) หมายถึง หน้าท่ีหรือพฤติกรรมท่ีสังคมก าหนดและคาดหมาย
ให้บุคคลกระท า 

 พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานฉบับปี  พ.ศ. 2542 (2542: 602) ให้ความหมายของค าว่า
บทบาทไว้ว่า บทบาท ( role) หมายความว่า  การท าหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อ
แม ่บทบาทของครู เป็นต้น 

           นิตย์   ประจงแต่ง   (2548:5-23) กล่าวว่า  บทบาท หมายถึง ลักษณะของพฤติกรรมท่ี
แสดงออกตามต าแหน่งท่ีบุคคลนั้นได้รับการแสดงออกนั้นย่อมผูกพันกับความคิดของผู้ด ารงต าแหน่ง
เอง และตามความคาดหวังของผู้อ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับต าแหน่งนั้น 
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          พระมหาพนมนคร   มีราคา ( 2549: 26) กล่าวว่า บทบาท  หมายถึง การปฏิบัติหน้าท่ีตาม
สถานภาพที่เป็นมาโดยธรรมชาติ หรือตามสถานภาพที่ถูกก าหนดหรือถูกคาดหวังจากสังคม  อันเป็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ของสมาชิกในสังคม 

           ส าเริง  กล้าหาญ (2549:7- 12) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในต าแหน่งทางสังคม ทางหน้าท่ีการงาน ตามสภาพแวดล้อมของ
แต่ละบุคคลท่ีเป็นอยู่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ฑิตยา สุวรรณะชฎ : (อ้างถึงใน พระบุญเลิศ ต้นทอง, 2543: 18) ได้กล่าวถึงความหมายของ
บทบาทไว้ว่า บทบาทมีลักษณะ 2 ประการ ดังนี้  

 1. บทบาทอุดมคติ คือ บทบาทของผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมท่ีจะปฏิบัติ ซ่ึงจะถูกก าหนดโดย
การอบรมค าแนะน าส่ังสอน หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายตามต าแหน่งนั้น ๆ  

 2. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง คือ บทบาทผู้ด ารงต าแหน่งทางสังคมท่ีจะปฏิบัติ โดยผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางสังคมได้น าเอาบทบาทอุดมคติไปแปลเพื่อปฏิบัติ บทบาทท่ีปฏิบัติจริงจะใกล้เคียงหรือแตกต่าง
จากบทบาทท่ีปฏิบัติจริงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถในการแปลความหมายของบทบาท
นั้นเอง 

 จากความหมายท่ีนักวิชาการได้กล่าวมาข้างต้น  สรุปได้ว่า บทบาท  หมายถึง  หน้าท่ีตาม
สถานภาพของบุคคลท่ีก าหนดไว้ในต าแหน่งทางสังคม และคาดหมายให้บุคคลแสดงออกหรือการ
กระท าปฏิสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับต าแหน่ง นั้น ๆ  ของบุคคลในสังคม 

4.2 แนวคิด เก่ียวกับบทบาท 

 ค าว่า “บทบาท” เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีกระท าตามหน้าท่ี ต าแหน่ง และสถานในสังคม 
ตามท่ีนักจิตวิทยา นักสังคมวิทยา และนักวิชาการทั้งหลายได้ให้ความหมายดังกล่าวข้างต้นแตกต่าง
กันตามมุมต่าง ๆ ดังนี้  

 ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516 : 27) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับบทบาทไว้ว่า บทบาทของบุคคลใน
สังคมย่อมข้ึนอยู่กับสภาพที่ตนครองอยู่และสมบัติของบุคคล ดังนั้น บทบาทของบุคคลจึงแตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะ อุปนิสัย ความคิด ความรู้ ความสามารถ มูลเหตุจูงใจ การอบรมเล้ียงดู และความ
พอใจ  

 เดโช สวนานนท์ (2518 : 104) ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับบทบาทซ่ึงสรุปได้ว่าบทบาทจะต้อง
ประกอบด้วยลักษณะ 4 ประการ ดังต่อไปนี้ 

 1. รู้สภาพของตนในสังคม  
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 2. ค านึงถึงพฤติกรรมท่ีการแสดงออกในสถานการณ์นั้น ๆ ท่ีเหมาะสมกับสถานภาพของตน  

 3. ค านึงถึงพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับผู้อ่ืน  

 4. ประเมินผลการแสดงบทบาทของตนเอง  

 โคเฮน ( Cohen, 1987:22 อ้างถึงใน นงเยาว์ ปิฎกรัชต์ , 2532: 12) ได้กล่าวสรุปทฤษฎี
บทบาทไว้ว่า การที่สังคมก าหนดเฉพาะเจาะจงให้บุคคลปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทใดบทบาทหนึ่งนั้น
เรียกว่า บทบาทท่ีถูกก าหนด ถึงแม้ว่าบุคคลบางคนมิได้ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทท่ีสังคมก าหนดให้ 
ส่วนบทบาทท่ีปฏิบัติจริง หมายถึง การที่บุคคลได้แสดงหรือปฏิบัติออกจริงตามต าแหน่งของเขา ความ
ไม่ตรงกันของบทบาทท่ีถูกก าหนดกับบทบาทท่ีปฏิบัติจริงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากส่ิงต่างๆ เหล่านี้ 

 1. บุคคลขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีสังคมต้องการ  

 2. ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทท่ีถูกก าหนด  

 3. บุคคลไม่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 มีด ( Mead, 1989:40 อ้างถึงใน นงเยาว์ ปิฎกรัชต์ , 2532 :11) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทว่า 
บทบาทเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติจริง หรือบทบาทท่ีเป็นจริง ซ่ึงจะต้องประกอบด้วย
ส่ิงต่อไปนี้  

 1. การรู้จักตนเองตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  

 2. พฤติกรรมตามสถานการณ์ท่ีก าหนดให้จะต้องมีความเหมาะสมกับการส่งเสริมฐานะของ
ตนเอง 

 3. ภูมิหลังของการกระท าท่ีเก่ียวข้องกับผู้อ่ืนนั้น การเป็นแบบอย่างเพื่อให้การกระท า
บางอย่างเป็นไปตามแนวทางท่ีต้องการ 

 4. การประเมินผลการกระท าตามบทบาท สามารถด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยคนอ่ืน  

4.3 ลักษณะของบทบาท 

ลักษณะของบทบาท นักวิชาการได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 สงวนศรี วิรัชชัย (2527 : 23-24) ได้สรุปบทบาทไว้ 5 ประการ คือ  

 1. บทบาทตามท่ีก าหนด ( Prescribed roles) หมายถึง บทบาทท่ีสังคม กลุ่มหรือองค์กร
ก าหนดไว้ว่าเป็นรูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในสังคม กลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ  

 2. บทบาทท่ีผู้อ่ืนคาดหวัง (expected roles) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมท่ี
คนอ่ืน ๆ คาดหวังว่าผู้อยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ 
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 3.บทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่ง (Subjective roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรม
ท่ีบุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งคิด เช่ือว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งท่ีตนด ารงอยู่ 

 4. บทบาทท่ีปฏิบัติจริง (enacted roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผู้อยู่ในต าแหน่งได้
ปฏิบัติหน้าท่ีแสดงออกมาให้เห็น ซ่ึงมักจะเป็นพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของผู้อยู่
ในต าแหน่งแต่อาจมีกรณีท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมคาดหวังผู้อ่ืนท้ังๆ ท่ีบทบาทนั้นไม่ตรงกับบทบาท
ตามความคิดของตน 

 5. บทบาทท่ีผู้อ่ืนรับรู้ ( perceived roles) หมายถึ ง รูปแบบพฤติกรรมท่ีผู้อ่ืน ได้รับทราบ
เก่ียวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่ง ซ่ึงโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเราจะมีการเลือกรับรู้ 
และ มีการรับรู้ท่ีผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์หลายอย่างดังนั้น เมื่อ
ผู้อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติบทบาท โดยแสดงพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่ง ผู้ท่ีได้พบเห็นอาจรับรู้พฤติกรรมหรือ
บทบาทนั้น ในทางท่ีแตกต่างกันและอาจแตกต่างไปจากบทบาทตามความคิดของผู้อยู่ในต าแหน่งด้วย 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2543)  และจ านง อดิวัฒนสิทธ์ิ และคณะ (2545 : 37-38) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของบทบาทท่ีคล้ายกันไว้ 3 ลักษณะคือ  

 1. บทบาทในอุดมคติ ( Ideal Roles) เป็นบทบาทท่ีก าหนดไว้เป็นกฎหมาย หรือตามความ
คาดหวังของบุคคลท่ัวไปในสังคม เป็นแบบฉบับท่ีสมบูรณ์ซ่ึงผู้มีสถานภาพหนึ่ง ๆ ควรกระท าแต่อาจ
ไม่มีใครท าตามนั้นก็ได้ 

 2. บทบาทท่ีบุคคลเข้าใจ ( Perceived roles) เป็นบทบาทท่ีขึ้นอยู่กับบุคคลนั้น ๆ ท่ีคาดคิด
ด้วยตัวเองว่าควรเป็นอย่างไร ท้ังนี้เก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่
ละบุคคล 

 3. บทบาทท่ีแสดงออกจริง ( Actual or Enacted Roles) เป็นการกระท าท่ีบุคคลปฏิบัติจริง 
ซ่ึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าในขณะนั้นด้วย สถานการณ์ดังกล่าวอาจเป็นสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคม เช่น การกดดันของกลุ่มต่างๆ และบทบาทท่ีกระท าจริงอาจสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทท่ีบุคคลรับรู้ก็ได้ 

4.4 บทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคม 

 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต , 2527:205-206) ได้กล่าวสรุปบทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาสังคมไว้ว่า ควรมีดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นสถานท่ีศึกษาส าหรับชาวบ้าน ส่งกุลบุตรมารับใช้พระรับการอบรมทางศีลธรรมและ
เล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น รวมท้ังเป็นศูนย์รวมของเยาวชนด้วย 
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 2.  เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านท่ียากจน ได้มาอาศัยเล้ียงชีวิตอยู่และศึกษา
เล่าเรียน 

 3. เป็นสถานพยาบาลท่ีแจกจ่ายพวกยา รักษาผู้เจ็บปุวย 

 4. เป็นท่ีพักคนเดินทาง  

 5. เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม 

 6. เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ ส าหรับชาวบ้าน 

 7. เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ  

 8. เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ 

 9. เป็นคลังวัสดุส าหรับเก็บของไว้ ซ่ึงชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกันเมื่อมีงานวัดและขอยืมไปใช้ 
เมื่อมีงานต่าง ๆ  

 10. เป็นศูนย์กลางการปกครอง ท่ีก านันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุมกันเพื่อบอก
แจ้งกิจกรรมต่าง ๆ  

 11. เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิตของทุกคน
ในระยะต่าง ๆ  

 อนันต์ วิริยพินิจ (2525 : 45-46) รัชนีก ร เศรษโฐ  (2526: 246-247) สมพร เทพสิทธา 
(2538:12) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมไว้ดังนี้ 

 1. บทบาทการพัฒนาจิตใจของประชาชน คือ การให้ค าแนะน าทางด้านจิตใจ เป็นท่ีปรึกษา
เก่ียวกับปัญหาชีวิตต่าง ๆ และเป็นท่ีพึ่งให้ความสุขทางใจ 

 2. บทบาทการส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและเยาวชน  

 3. บทบาทการช่วยพัฒนาชุมชนให้เป็นแผ่นดินธรรม แผ่นทอง (สมพร เทพสิทธา , 2538: 12)  

 4. ภิกษุอาวุโส หรือสมภารวัดท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ผู้ประนีประนอม  

 5. บทบาทเป็นผู้ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยขจัดความขัดแย้งของประชาชนใน
หมู่บ้านได้ เพราะคนโดยส่วนใหญ่ให้ความเช่ือฟังพระผู้ทรงศีลอยู่แล้ว (อนันต์ วิริยะนินิจ , 2525 :45-
46) 

 6. บทบาทเป็นผู้ช่วยสอนเทคนิคขั้นพื้นฐานซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้จากวัด เช่น สถาปัตยกรรม 
ช่างไม้ ช่างปูน ช่วยปรับปรุงการเกษตร และการรักษาโรค  ในปัจจุบันพระสงฆ์ได้เรียนรู้วิธีการ
สาธารณสุขแล้วน าไปเผยแพร่แก่ประชาชนให้รู้จักส้วมซึม บ่อน้ า เป็นต้น 
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 7. บทบาทการเป็นผู้น าไม่เป็นทางการของหมู่บ้าน ท าหน้าท่ีช่วยวางแผนแนะน าสนับสนุน
งานของชาวบ้าน โครงการพัฒนาต่าง ๆ ในเมืองไทยท่ีส าเร็จไปได้นั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐขอความร่วมมือจากชาวบ้าน โดยผ่านพระสงฆ์ซ่ึงชาวบ้านเคารพนับถือ (รัชนีกร เศรษโฐ , 
2526: 246-247) 

 8. บทบาทสงเคราะห์ชุมชน บทบาทด้านนี้เป็นบทบาทหลักของพระสงฆ์ทุกยุคทุกสมัยใน
ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า มีพระสงฆ์หลายรูปท่ีท าการสงเคราะห์ชุมชน ในหลาย ๆ ด้าน เช่น      
พระราชธรรมนิเทศ (พระพะยอม กลฺยาโณ) วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้ท าการสงเคราะห์ผู้
เดือดร้อนให้มีงานมีอาชีพท า พระอุดมประชานารถ (พระอาจารย์อลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาท
น้ าพุ จังหวัดลพบุรี ได้ให้การสงเคราะห์ผู้ปุวยเอดส์ เป็นต้น (ภัทรพร สิริกาญจน, 2536: 28) 

 รัชนีกร เศรษโฐ ( 2526 : 246-247) กล่าวถึงบทบาทท่ีส าคัญของพระสงฆ์ในชนบทไทยพอ
สรุปได้ดังนี้ 

 1. พระสงฆ์ท าหน้าท่ีส่ังสอนอบรมศีลธรรมและส่งเสริมให้ชาวบ้านท ากุศลต่าง ๆ  

 2. พระสงฆ์ท าหน้าท่ีอบรมส่ังสอนเด็กดื้อท่ีพ่อแม่หมดความสามารถจะอบรมได้ด้วยตนเอง
รวมท้ังอนุเคราะห์เด็กก าพร้า 

 3. พระสงฆ์เป็นผู้น าชุมชนในทางวิญญาณเป็นท่ีพึ่งทางใจ พระสงฆ์สามารถแก้ปัญหาส่วนตัว
ของผู้เดือดร้อนใจ 

 4. พระสงฆ์ท าหน้าท่ีเป็นพระธรรมทูลและพระธรรมจาริกซ่ึงเผยแ ผ่หลักธรรมแก่ชาวเขา    
ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกรักชาติ ไม่ท าไร่เล่ือนรอยและหันมานับถือพระพุทธศาสนา 

 พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น : (2548:28) กล่าวว่า พระสงฆ์คือบุคคลท่ีสละบ้านเรือนเข้า
มาบวชในพุทธศาสนา ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ท่ีพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาได้บัญญัติไว้ ด้วยสาเหตุท่ี
เป็นผู้ท่ีปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จึงเป็นผู้ท่ีประชาชนให้ความเคารพนับถือ เป็นท่ีพึ่งและเป็นท่ีปรึกษา
ของชาวบ้าน โดยเฉพาะทางด้านจิตใจในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ต้องพึ่งชาวบ้านในด้านปัจจัย 4 
เช่นเดียวกันด้วยเหตุท่ีต่างฝุายต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน พระสงฆ์และชาวบ้านจึงมีความสัมพันธ์กัน และ
ช่วยเหลือกันและกันตามฐานะตามความเหมาะสม หน้าท่ี ของพระสงฆ์เป็นไปตามความสัมพันธ์
ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน ดังพระพุทธพจน์ ว่า 

 “ภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์และชาวบ้านท้ังหลายเป็นผู้มีอุปการะมากแก่เธอท้ังหลายเป็นผู้
บ ารุงเธอท้ังหลายด้วย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ แม้พวกเธอก็เป็นผู้มีอุปการะมาก แก่พราหมณ์และ
ชาวบ้านท้ังหลาย ด้วยแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ
พรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถ พร้อมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณ์ส้ินเชิง แก่พราหมณ์และชาวบ้าน
เหล่านั้น ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิต ต่างอาศัยซ่ึงกันและกัน อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ เพื่อ



34 
 

มุ่งหมายจะสลัดเสียซ่ึงโอฆะ เพื่อท าความจบส้ินทุกข์โดยชอบด้วยประการฉะนี้ “ (มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539: 314) 

 พระราชวรมุนี :  (2527:277)   ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ควรตระหนักมั่น 
อยู่เสมอในหน้าท่ีเดิมแท้ของตนตามธรรมวินัย และจากฐานะนี้จึงเริ่มบทบาทใหม่หรือปรับปรุง
บทบาทเก่าขึ้นในรูปใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป แทนท่ีจะดึงหรือหวงแหนหน่วง
เหนี่ยว บทบาทเดิมไว้และปัจจุบันพระสงฆ์ก็โน้มเอียงไปในทางท่ีจะท าเช่นนั้น ส่วนการที่จะเริ่ม
บทบาทใหม่ หรือปรับปรุงบทบาทเก่าขึ้นในรูปใหม่อย่างไรนั้น ก็รวมอยู่ในหลักการเดิม 3 อย่าง 
การศึกษา การเผยแผ่ และการสงเคราะห์ 

 สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527 : 79) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์ในฐานะเป็น
ผู้น าชุมชนมีบทบาท 2 ทาง ดังนี้ 

 1. บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรง คือเป็นผู้น าชุมชนในทางด้านจิตใจ ส่งเสริมศีลธรรม 
สติปัญญาท่ีถูกต้องแก่ชุมชน 

 2. บทบาทรอง ในฐานะท่ีพระสงฆ์เป็นผู้ท่ีได้รับความศรัทธาจากชาวบ้านอาจแนะน า
ประชาชนในท้องถิ่นให้เห็นลู่ทางของการพัฒนาด้านวัตถุท่ีเหมาะสมอาจเป็นผู้ประสานการรวมตัวของ
ชาวบ้านในการพัฒนาวัตถุอาจให้วัดเป็นสถานท่ีรวมกลุ่ม เป็นต้น 

 ทินพันธ์ุ นาคะตะ (2529 :6)  กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นผู้ได้รับการเคารพยกย่องให้มีเกียรติท่ีสุด
ในสังคมในฐานะเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด เป็นตัวอย่างท่ีดีในด้านศีลธรรมและ
จริยธรรมท่ัวไปจึงได้รับความเช่ือถือจากประชาชนมาก พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ให้ค าแนะน าช่วยเหลือใน
การแก้ปัญหาชีวิตประจ าวันของราษฎรในชนบท เป็นครูสอนหนังสือมาแต่สมัยโบราณ เป็นท่ีปรับ
ทุกข์ เป็นท่ีพึ่งทางใจ เป็นผู้ไกล่เกล่ียคดีความ และเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาในทุกวงจรชีวิตของ
ชาวบ้าน และในพิธีการทางราชการ ฉะนั้น พระภิกษุสงฆ์จึงมีส่วนช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่สังคม 

 พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต , 2527 :34) กล่าวไว้ว่า พุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัดและ
พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของสังคมและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้แทน ของ
วัดท่ีคอยช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธมามกะให้ไปในทางดีท่ี เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธา
เช่ือถือว่า พระสงฆ์เป็นผู้มีสติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ เหนือกว่าประชาชนท่ัวไปซ่ึงสามารถให้
ค าปรึกษาแก่ประชาชนท่ีมาของค าปรึกษาได้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนับถือพุทธ
ศาสนาและยอมรับถือความสามารถของพระสงฆ์ตลอดมา ดังในสมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินได้ใช้วัด
เป็นสถานท่ีให้การศึกษาอบรมประชาชนควบคู่ไปกับการท าพิธีทางศาสนาส่วนพระสงฆ์ก็จะท าหน้าท่ี
เผยแผ่พุทธศาสนาและอบรมให้ประชาชนมีคุณภาพเพื่อสนองนโยบายบ้านเมือง และต่อมาในสมัย
กรุงศรีอยุธยาสภาพสังคมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นท าให้วัดมีบทบาทต่อประชาชนมากตามไปด้วย 
โดยเฉพาะในด้านให้ค าปรึกษากับประชาชน วัดจะจัดให้ตามความสามารถเท่าท่ีพระสงฆ์ในวัดนั้นๆ 
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จะจัดให้ได้  หรือถ้าประชาชนมีความต้องการความรู้เพิ่มเติม ก็จะแสวงหาพระสงฆ์ท่ีมีความรู้
ความสามารถตรงกับความต้องการของเขาเหล่านั้น และนิยมฝากลูกหลานให้เป็นศิษย์เข้ารับ
การศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ ในด้านท่ีเก่ียวกับการปูองกันตัวและการเขียนหนังสือท้ังภาษาไทยและ
ภาษาบาลีเพื่อเตรียมเข้าสู่การอุปสมบทต่อไป และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นถึงรัชกาลท่ี 4 
การศึกษาต่างๆ ก็ยังจัดให้อยู่ในวัด ดังจะเห็นได้จากการสร้าง หอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม เพื่อใช้เป็นท่ีให้ราชบัณฑิตสอบพระปริยัติธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และสร้างวัดโพธ์ิขึ้น
พร้อมกับวาดภาพฤาษีดัดตน เขียนต ารายาต่างๆ ไว้ตามระเบียงโบสถ์และวิหารเพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
ได้ศึกษาหาความรู้ 

 ประเวศ วะสี (2540 : 71) กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์และวัดไว้ ดังนี้ 

 1. พระสงฆ์สร้างชุมชนสงฆ์ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  

 2. พระสงฆ์ช้ีน าทิศทางการพัฒนาท่ีถูกต้องให้แก่สังคม  

 3. ท าวัดให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

 4. การบริหารจัดการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการวัดหรือการปกครองคณะสงฆ์ เป็นไปเพื่อ
สนับสนุนวัตถุประสงค์ ท้ัง 3 ดังกล่าวข้างต้น 

 สุรพล   พยอมแย้ม (2541 :59) ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า บทบาทของวัดหรือ 
บทบาทของพระสงฆ์ท่ีเคยท าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางของชุมชนและให้ความอนุเคราะห์แนะน าช่วยเหลือ
แก่ประชาชน ท้ังในด้านการส่ังสอน การฝึกอบรมทางการศึกษา การด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน รวมท้ัง
การสาธารณสุขภาพอนามัย ล้วนแต่มีองค์การหรือสถาบันทางสังคมในรูปแบบใหม่เข้ามามีบทบาท
และจัดการบทบาทของพระสงฆ์แทบท้ังส้ิน นอกเหนือจากบทบาทของผู้เผยแผ่ธรรมะและอบรมจิตใจ
ประชาชนแล้ว รูปแบบหรือบทบาทของพระสงฆ์ท่ีเคยอยู่ในกรอบหรือแนวปฏิบัติท่ีใกล้เคียงกันได้ 
แปรเปล่ียนไปตามสภาพแวดล้อม ตามความต้องการและตามความจ าเป็นของสังคม หรือชุมชนท่ี
พระสงฆ์เก่ียวข้อง 

4.5 บทบาทของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

 พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (2548 :31 ) ได้กล่าวไว้ว่า วัดและพระสงฆ์กับชุมชน หรือ
วัดกับบ้านนั้นมีความสัมพันธ์กันมาโดยตลอด เพราะต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีความเก่ียวเนื่องกัน พระก็มี
ความเป็นอยู่ท่ีเนื่องกับชาวบ้าน ชาวบ้านก็ต้องพึ่งพาอาศัยพระสงฆ์ในการส่ังสอนหลักธรรม วิธีการใน
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแนะน าปรึกษาด้านอาชีพ และเป็นท่ีพึ่งทางใจ ฉะนั้นพระสงฆ์จึงมี
บทบาทต่อชุมชนมาก ท้ังในอดีตและปัจจุบัน อนึ่งในสังคมปัจจุบันนี้เปล่ียนไปอย่างมาก การที่
พระสงฆ์จะเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาสังคมนั้นจ าเป็นต้องรู้เท่าทันสังคม เพื่อให้ท าหน้าท่ีของ



36 
 

พระสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด ในเรื่องของบทบาทพระสงฆ์ในปัจจุบันได้มีผู้รู้ได้
กล่าวไว้ ดังนี้ 

 ช าเลือง วุฒิจันทร์ (2526 : 38-40) กล่าวไว้ว่า บทบาทพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะห์ประชาชน และการช่วยเหลืองานของทาง
ราชการ ดังต่อไปนี้ 

 1. การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม
ความส าคัญต่อความมั่นคงแห่งชาติอย่างยิ่ง งานของพระสงฆ์ในด้านนี้ได้แก่ 

  1.1 การให้บรรพชาอุปสมบทแก่กุลบุตรของชาติทุกระดับอายุให้เข้ามาอยู่ในพระ
ธรรมวินัยศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย 

  1.2  การเทศนา อบรม ส่ังสอนประชาชนท่ีมาท าบุญที่วัดในวันพระและในงาน
ท าบุญบ าเพ็ญกุศลต่างๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลต่างๆ การเทศน์ทางวิทยุ โทรทัศน์ การ
บรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ การ
เรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผ่ในงานและโอกาสต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผ่พุทธศาสนาท้ังปวง 
เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานตามโครงการอบรมประจ าต าบล 

  1.3 การจัดสอนศาสนศึกษาแก่เด็กและประชาชน  

  1.4 การด าเนินกิจกรรมคณะสงฆ์และการพระศาสนาของวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ  

 2. การสงเคราะห์ประชาชน เป็นหน้าท่ีส าคัญของพระสงฆ์ พระสงฆ์ได้สงเคราะห์ประชาชน
ท้ังทางด้านขวัญและก าลังใจและวัตถุอีกด้วยดังนี้ 

  2.1 การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณีเก่ียวกับชีวิต
และตามประเพณีเก่ียวกับส่วนรวม 

  2.2 การช่วยประกอบศาสนพิธีในงานท าบุญ บ าเพ็ญกุศลต่างๆ  

  2.3 การให้ท่ีพักอาศัยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างท้องถิ่นที่มาศึกษาเล่าเรียนอยู่
ในเมือง การให้ท่ีพักอาศัยแก่บุคคลท่ีมารักษาศีล การให้ท่ีดินหรือให้เช่าท่ีดินในราคาถูกให้ประชาชนท่ี
ขัดสนปลูกบ้านอาศัย 

  2.4 การให้ทางราชการหรือส่วนรวมใช้สถานท่ีของวัดประชุมราษฎร เป็นหน่วย
เลือกตั้งจัดงานหารายได้เพื่อสาธารณะกุศล ตลอดจนการให้ใช้ท่ีดินของวัดสร้างสาธารณสถานต่าง ๆ  

  2. 5 การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การให้ค าปรึกษาในหน้าท่ีการงาน การเป็นผู้น าในการ
ก่อสร้าง ส่ิงสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่น 
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  2. 6 การให้ท่ีพักพิงแก่ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและภัยจากธรรมชาติ การ
รวบรวมส่ิงของจากผู้บริจาคไปให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยต่างท้องถิ่น 

 3.การช่วยเหลืองานทางราชการ พระสงฆ์พยายามท่ีจะช่วยเหลืองานทางราชการนั้นในด้าน
การปกครอง การสงเคราะห์ประชาชน และการรักษาความปลอดภัยของชาติ เช่น 

  3.1 ช่วยในการอบรมช้ีแจงราษฎรให้รู้จักผิดชอบช่ัวดี การปฏิบัติตามค าแนะน า
ชักชวนของรัฐบาลหรือผู้ปกครองบ้านเมืองระดับต่างๆ  

  3.2 ช่วยสงเคราะห์ประชาชนโดยรับช่วยงานจากเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลให้การสงเคราะห์
ในท้องถิ่นกันดารที่วัดท่ีอยู่ 

  3.3 การช่วยทางราชการเก่ียวกับกิจการอันเก่ียวกับความมั่นคง  

 พระมหาสุภา อุทโท (254 0: 21) ได้สรุปบทบาทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน 6 ประการ คือ  

 1. บทบาทในการพัฒนาจิตใจ 

 2. บทบาทในการส่งเสริมการศึกษา  

 3. บทบาทในการเป็นท่ีปรึกษา  

 4. บทบาทการเป็นครู  

 5. บทบาทผู้น าชุมชน  

 6. บทบาทในการสงเคราะห์ชุมชน  

 พระมหาชูศักดิ์ น้อยสันเทียะ (2545 : 27) ได้สรุปบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า พระสงฆ์ซ่ึงเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงควรที่จะเข้ามามีบทบาทให้สอดคล้องและรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลงของ
สังคม พระสงฆ์ควรด าเนินบทบาทต่อสังคมท่ีไม่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย ดังต่อไปนี้ 

 1. บทบาทผู้เรียนรู้และวิจัย คือ การแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างเป็นระบบในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาชุมชน กฎหมาย การส่ือ สาร เทคโนโลยีการส่ือสาร เป็นต้น เพื่อการ
ท างานพัฒนาและช่วยเหลือสังคมหรือชุมชนของพระสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. บทบาทผู้สอนศีลธรรม คือ การชี้แจงหรืออธิบายหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีถูกต้องแก่
ประชาชน  

 3. บทบาทผู้เป็นท่ีปรึกษา คือ การให้ค าปรึกษาในปัญหาชีวิตส่วนตัวแก่ประชาชนทุกระดับ
เพราะในอนาคต ปัญหาต่างๆ มีแนวโน้มว่ามีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 



38 
 

 4. บทบาทผู้ปลูกจิตส านึก คือ การปลูกจิตส านึกให้คนมีความขยัน ประหยัด และรับผิดชอบ
และไม่ให้ตกเป็นทาสบริโภคนิยม โดยการประยุกต์หลักธรรมศาสนาท่ีสอดคล้องและทันสมัย 

 5. บทบาทผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม คือ พระสงฆ์ควรจัดวัดให้ร่มรื่น สงบ 
สะอาดและมีท่ีปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นสถานท่ี
เหมาะส าหรับพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ 

 6. บทบาทผู้ประสานงาน คือ พระสงฆ์ควรประสานทุกฝุายไม่ว่าจะเป็นประชาชนเจ้าหน้าท่ี
เอกชน หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่ออ านวยประโยชน์แก่ชุมชน 

 7. บทบาทผู้ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ พระสงฆ์ควรเป็นผู้น าในการใช้ยา
สมุนไพร ให้ค าแนะน าและส่งเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพร รวมท้ังส่งเสริมการฝึกอบรมเรื่องยา
สมุนไพร เป็นต้น 

 8. บทบาทผู้รวมกลุ่ม คือ พระสงฆ์ควรกระตุ้นให้คนร่วมกันคิดแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน 

4.6 บทบาทของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมไทย 

 ประเวศ  วะสี (2540 : 3) ได้กล่าวถึงพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อสังคมว่า พระพุทธศาสนาจะมี
ความหมายก็ต่อเมื่อมีประโยชน์ท่ีแท้จริงต่อสังคม ถ้าพุทธศาสนาไม่มีประโยชน์ท่ีแท้จริงต่อสังคมพุทธ
ศาสนาก็จะเล่ือม พุทธศาสนาจะมีประโยชน์ต่อสังคมก็ต่อเมื่อพุทธบริษัทมีพระสงฆ์เป็นอาทิรู้เท่าทัน
สังคม การรู้เท่าทันเกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้ท าให้เกิดปัญญา ปัญญาท าให้รู้ความจริงการรู้ความ
จริงท าให้รู้ความถูกต้อง การรู้ความถูกต้องท าให้ปฏิบัติถูกต้อง การปฏิบัติถูกต้องท าให้เจริญ 

 ทินพันธ์ุ นาคะตะ (2529 :1-3) กล่าวไว้ว่า สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่ส าคัญ
ท่ีสุดอย่างหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือสังคมไทยตลอด โดยมีส่วนช่วยกล่อมเกลาจิตใจและลักษณะ
นิสัยของคนไทย ตลอดจนการให้บริการตามความจ าเป็นตามความต้องการของประชาชน อีกท้ังมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทางสังคม แม้กระท่ังในปัจจุบัน ความส าคัญในประการดังกล่าวก็คงมีอยู่ 
พระภิกษุสงฆ์กับวัดยังต้องรับภาระหน้าท่ีในการช่วยเหลือสังคมและทางราชการของเราอยู่ตลอดไป 
สถานบันแห่งนี้จึงอ านวยประโยชน์เก้ือกูลต่อการปกครองและการบริหารของไทยอยู่มาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนแถบชนบท และได้กล่าวถึงความส าคัญของวัดท่ีมีต่อสังคม พอสรุปได้ว่า วัด
มีหน้าท่ีต่อสังคมดังต่อไปนี้ 

 1. เป็นแหล่งหรือศูนย์กลางของชุมชน ส่ิงนี้เป็นหน้าท่ีทางสังคมท่ีส าคัญท่ีสุดของวัดประชาชน
จะมาร่วมพิธีและกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังทางสังคมและทางศาสนา วัดจะเป็นแหล่งส าหรับฉลองกันในทุก
ขั้นตอนของชีวิต ความเป็นอยู่และชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์อยู่กับวัดมาเป็นเวลานาน หลาย
ศตวรรษแล้ว 
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 2. เป็นโรงเรียน  วัดในสมัยก่อนเป็นแหล่งการศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวท่ีให้การศึกษาแก่
ราษฎร โดยให้ท้ังความรู้และวิชาชีพ โดยมีวัดเป็นโรงเรียนและพระภิกษุสงฆ์เป็นครูอาจารย์ ยิ่งกว่านั้น
วัดยังเป็นแหล่งการศึกษาส าหรับพระภิกษุสงฆ์และเด็กวัด แม้ในปัจจุบันเราก็ยังมีโรงเรียนตั้งอยู่ในวัด
เป็นจ านวนมาก 

 3. เป็นสถานท่ีให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และการปลอบใจ มีชาวบ้านท่ีวัดเพื่อขอค าแนะน าค า
ปรึกษาหารือจากเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุบางรูป เก่ียวกับปัญหายุ่งยากภายในบ้านหรือในธุรกิจ การ
งาน ท าให้คลายความทุกข์กังวลไปได้ 

 4. เป็นสถานพยาบาลและสถานจ่ายยา  วัดเป็นสถานท่ีพักพิงส าหรับผู้เจ็บปุวย คนพิการ คน
ทุพพลภาพหรือวิกลจริต ผู้ถูกทอดท้ิง บุคคลเหล่านี้ถ้าไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวช่วยอะไรไม่ได้ จะ
มากินอยู่ภายในวัด พระภิกษุสงฆ์มีส่วนส าคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทยอยู่เสมอมา 

 5. เป็นสถานสงเคราะห์และท่ีพักพิงส าหรับผู้ยากจน คนชรา และเด็กก าพร้า บางครั้งก็เป็นท่ี
อาศัยพักแรมช่ัวคราวส าหรับผู้เดินทางมาจากท่ีอ่ืน 

 6. เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจและเป็นศูนย์กลางการเล่นกีฬา แม้เพียงเหยียบย่างเข้าไปใน
วัด ความทุกข์เดือดร้อนก็บรรเทาลง การละเล่น การรื่นเริงหรืองานฉลองต่างๆ ท่ีวัดกับประชาชน
ร่วมกันจัดขึ้นจะมีอยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนต้องไปอาศัยท่ีวัดเสมอนอกจากนั้น วัด
ยังเป็นท้ังสนามกีฬาและสนามเด็กเล่น 

 7.เป็นท่ีท าการธุรกิจ ชาวบ้านอาจเช่าท่ีดินปลูกบ้านด้วยค่าเช่าในอัตราถูก วัดอาจให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการให้ยืมเงินหรือส่ิงของเครื่องใช้ในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือรับ
ฝากเงินตามควรแก่กรณี ยิ่งกว่านั้นวัดยังเป็นหอนาฬิกาอีกด้วย โดยมีกลองและระฆังเป็นสัญญาบอก
เวลาซ่ึงจะได้ยินไปท่ัวหมู่บ้าน 

 8. เป็นแหล่งจ่ายน้ าดื่มน้ าใช้แก่ประชาชน วัดอาจมีบ่อน้ า สระน้ า หรือถังเก็บน้ าท่ีให้บริการ
แก่ชุมชนท่ีอยู่รอบๆ วัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง 

 9. เป็นแหล่งข่าวหรือศูนย์รวมข่าว วัดจะเป็นท่ีปิดประกาศแจ้งความของทางราชการเจ้า
อาวาสกับชาวบ้านจะมีการแลกเปล่ียนข่าวสารต่างๆ กันเป็นประจ า วัดท าหน้าท่ีเป็นสโมสรที่
ประชาชนจะมีโอกาสมาพบประสังสรรค์กันในวันท าบุญ หรือในวันเทศกาลและวันนักขัตฤกษ์อ่ืนๆ  

 10. เป็นฌาปนกิจสถานและเป็นท่ีเก็บศพ  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้มีความสัมพันธ์และผูกพันกับสังคมไทยมาช้านานท้ังวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ทัศนคติ ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ค่านิยม และมีบทบาทในการส่งเสริมหลักธรรม ทาง
ศาสนาให้กับประชาชนได้ยึดถือปฏิบัติ สร้างเสริมสังคมให้เป็นเอกภาพไม่มีการขัดแย้งถึงขั้นรุนแรง 
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อีกท้ัง ยังเป็นท่ีพึ่งแก่ประชาชนท้ังทางกายและจิตใจ เป็นศูนย์รวมแห่งความสามัคคี เป็นสถานท่ี
พักผ่อนทางใจ และเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

 จากแนวคิดท่ีได้กล่าวมาข้างต้น พอสรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์ มีหน้าท่ีศึกษา ปฏิบัติ
ธรรม และเผยแผ่หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา  การช่วยพัฒนาชุมชน การให้ค าแนะน า
ทางด้านจิตใจ เป็นท่ีพึ่งทางใจ ให้การปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ ช่วย
ส่งเสริมความสามัคคีและความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ท าหน้าท่ีช่วยวางแผนแนะน าสนับสนุนงานของ
ชาวบ้านและโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางของชุมชน และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือแก่
ประชาชนท้ังในด้านการสอน การฝึกอบรมทางการศึกษา การด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน ปลูกฝัง
ขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น รวมท้ังการสาธารณสุขภาพอนามัย เป็นหน้าท่ีท่ีพระสงฆ์พึง
กระท าต่อประชาชน โดยการที่พระสงฆ์น าเอาหลักธรรมไปขัดเกลาจิตใจแก่ประชาชนให้ตั้งอยู่ใน
ความดี พระสงฆ์จึงควรตระหนักให้มั่นในบทบาทอันส าคัญอันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุขได้ ในท่ีนี้  ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา   บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักการอยู่ร่วมกัน หลักการยึดเหนี่ยวน้ าใจให้
รักผูกพัน ช่วยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงกันและกัน และเป็นเครื่องประสานหมู่ชนไว้ในความสามัคคีอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนอย่างมีความสงบสุขได้   ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้แนวทางการแบ่งประเภทบทบาทของ
พระสงฆ์ตามแนวทางของพระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต) ออกเป็น 2  ด้าน คือ การอบรมส่ังสอน และ
การสาธารณสงเคราะห์ 

5. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  

5.1 ความหมายของความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน 

 ทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( Self-efficacy Theory) พัฒนามาจากแนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม โดย  แบนดูรา นักจิตวิทยาชาวแคนนาดา  ( Bandora 
1977, อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง, 2548: 37) ได้เสนอแนวคิดของความหวัง ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน (Efficacy Expectation ) โดยให้ความหมายว่า เป็นความคาดหวังท่ีเก่ียวข้อง
กับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนในลักษณะท่ีเฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เป็นตัว
ก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมา แบดูรา  (Bandora)  ได้ใช้ค าว่าการตระหนักในความเช่ือ
ประสิทธิภาพแห่งตน (Perceived Self-Efficacy)โดยให้ค าจ ากัดความว่า เป็นการที่บุคคลตัดสินใจ
เก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ท่ีจะจัดการและด าเนินการกระท าพฤติกรรมให้บรรลุ
เปูาหมายท่ีก าหนดไว้ และไม่กล่าวถึงความคาดหวังอีกเลย ในการศึกษาเดิมของแบนดูรา เช่ือว่า การ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมีผลต่อการกระท าของบุคคลโดยบุคคลสองคนจะมีความ
เช่ือประสิทธิภาพแห่งตนแตกต่างกัน ก็อาจแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันได้ แบนดูราเห็นว่า
ประสิทธิภาพของคนเรานั้นไม่ตายตัว สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ดังนั้นส่ิงท่ีก าหนด
ประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนต่อ
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สถานการณ์นั้นๆ นั่น คือ ถ้าเรามีความเช่ือว่าเรามีประสิทธิภาพ เราก็จะแสดงออกถึงประสิทธิภาพ
นั้นออกมา คนท่ีเช่ือว่าตนมีประสิทธิภาพ จะมีความอดทน ไม่ท้อถอย และจะประสบความส าเร็จใน
ท่ีสุด 

 แบนดูรา ( Bandora: 1977) จึงได้พัฒนาและทดสอบทฤษฎีการตระหนักถึงความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน โดยมีสมมติฐานของทฤษฎี คือ ถ้าบุคคลสามารถตระหนักหรือมีความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน โดยทราบว่าจะต้องท าอะไรบ้าง และเมื่อท าแล้วจะได้ความท่ีคาดหวังไว้ บุคคลก็
จะปฏิบัติตามนั้น โครงสร้างท่ีส าคัญของทฤษฎีดังแสดงในแผนภูมิท่ี 1 

   บุคคล                        พฤติกรรม                     ผลท่ีเกิดขึ้น 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ความแตกต่างระหว่างการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน และความ   
      คาดหวังในผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 

 ท่ีมา : Albert Bandora: (1977), อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, “บทบาทการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 38. 

จากโครงสร้างของทฤษฎี แสดงให้เห็นส่วนประกอบท่ีส าคัญของทฤษฎี คือ 

 1. การตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( Perceived of self-efficacy)      
แบนดูรา ให้ความหมายการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนว่า เป็นความเช่ือของบุคคล
ท่ีว่าตนสามารถท าพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้ได้ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ เป็นความหวังท่ี
เกิดขึ้นก่อนกระท าพฤติกรรม 

 2. ความคาดหวังในผลลัพธ์ ( Outcome Expectation) หมายถึง ความเช่ือท่ีบุคคลประมาณ
ค่าถึงพฤติกรรมเฉพาะอย่างท่ีจะปฏิบัติ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ตามท่ีคาดหวังไว้เป็นการคาดหวังในผลท่ี
จะเกิดขึ้นที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมท่ีได้ท า 

 บุคคลจะตัดสินใจว่าจะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน และอีกส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความคาดหวังเก่ียวกับผลลัพธ์
ท่ีเกิดขึ้น ความสัมพันธ์ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2 

 

ความคาดหวังในผลลัพธ์ที่
จะเกิดข้ึน 

การตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน 
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                                                  ความคาดหวังเก่ียวกับผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้  

      สูง    ต่ า 

มีแนวโน้มท่ีจะท า
แน่นอน 

มีแนวโน้มท่ีจะไม่ท า 

มีแนวโน้มท่ีจะไม่ท า มีแนวโน้มท่ีจะไม่ท า
แน่นอน 

 

แผนภูมิท่ี 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนและความคาดหวัง
      เก่ียวกับผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นต่อการตัดสินใจกระท าพฤติกรรมของบุคคล 

 ท่ีมา: Albert Bandora: (1977), อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, “บทบาทการพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ”  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 39. 

 จากแผนภูมิท่ี 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนกับความคาดหวังเก่ียวกับผลของการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นได้ว่า ถ้าหากบุคคลมีการ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนสูง และมีความหวังเก่ียวกับผลของการกระท าท่ีจะ
เกิดขึ้นสูงด้วย ก็จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะกระท าพฤติกรรมนั้นแน่นอน ถ้าหากบุคคลมีการ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนสูง แต่มีความหวังเก่ียวกับผลของการกระท าท่ีจะเกิดขึ้น
ต่ า ก็จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันข้าม ถ้าบุคคลมีการตระหนัก
ในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนต่ า และมีความคาดหวังเก่ียวกับผลของการกระท าท่ีเกิดขึ้นต่ าด้วย 
ก็จะท าให้บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมนั้นแน่นอน และถ้าบุคคลมีการตระหนักในความ
เช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนต่ า แต่มีความคาดหวังเก่ียวกับผลของการกระท าท่ีจะเกิดขึ้นสูง ก็จะท าให้
บุคคลมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระท าพฤติกรรมนั้น 

 ดัชนีท่ีจะเป็นตัววัดว่าบุคคลจะมีความพยายามในการท างานมากน้อยเพียงใด คือ ความเช่ือ
ในประสิทธิภาพแห่งตน เมื่อบุคคลมีความตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนสูง จะท าให้
บุคคลนั้นมีความพยายามท่ีจะท างาน มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่เกิดความวิตกกังวล 
และสามารถท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จทันก าหนด และถ้างานท่ีท าส าเร็จนั้นเป็นงานยากและมีความ
ล าบากท่ีจะท าให้ส าเร็จ เมื่องานนั้นเสร็จตามความคาดหวัง ยิ่งจะเป็นแรงเสริมให้บุคคลนั้นมีความ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมากขึ้น ถ้าประสบกับเหตุการณ์เดิมก็สามารถท่ีจะแก้ไข
ได้ง่าย ในทางตรงกันข้ามถ้าหากบุคคลนั้นท้อถอยหรือล้มเลิกการท างานโดยง่ายก็จะท าให้บ่ันทอน

        สูง  
การตระหนักในความเช่ือใน 
ประสิทธิภาพแห่งตน 
         ต่ า  
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ความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนลดต่ าลงด้วย และเมื่อประสบกับเหตุการณ์หรืองานในลักษณะเดิมก็จะ
เกิดความวิตกกังวล และพยายามท่ีจะหลีกเล่ียง 

5.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตระหนักในความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  

 แบนดูรา ( Bandora, 1994. อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, 2548: 40-42) ได้กล่าวไว้
ว่า การตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของบุคคลพัฒนาการมาจากปัจจัยหลัก 4 
ประการ คือ 

 1. ความส าเร็จการกระท า ( Performance Accomplishment ) เป็นประสบการณ์ตรงจึงมี
ผลต่อการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของบุคคลอย่างมาก ซ่ึงแบนดูรามีความเช่ือว่า
เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ความส าเร็จในการกระท าจะเป็นตัวเพิ่มการตระหนักในความ
เช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของบุคคล และการไม่ประสบผลส าเร็จในการกระท าหลายครั้งซ้ าๆ กัน 
จะเป็นตัวลดการตระหนักในความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตน ในกรณีท่ีการตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนเกิดจากประสบความส าเร็จหลายครั้ง จะท าให้บุคคลไม่ท้อถอยในการท างานนั้น 
เมื่อไม่ประสบความส าเร็จในบางครั้ง ถ้าการไม่ประสบความส าเร็จนั้นสามารถแก้ไขความผิดพลาด
ด้วยความพยายาม ก็จะเป็นแรงเสริมให้การท างานต่อไป แม้งานจะยากเพียงใดบุคคลจะเพิ่มความ
พยายามเพื่อให้งานนั้นส าเร็จ 

 2. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน ( Vicarious Experience) เป็นส่ิงแนะหรือต้นแบบท่ี
บุคคลน ามาพิจารณาประสิทธิภาพแห่งตน เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผู้อ่ืนได้รับความส าเร็จในการท างาน
ยาก โดยไม่มีผลเสียตามมาท าให้เกิดการตระหนักว่า ตนก็มีประสิทธิภาพที่จะท างานนั้นได้ ถ้าตั้งใจ
และพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเดียวกันเพศเดียวกัน ประสิทธิภาพและประสบการณ์ในอดีตไม่
แตกต่างกัน การที่บุคคลสามารถเรียนรู้และเลียบแบบพฤติกรรมของตัวแบบได้นั้นต้องประกอบด้วย
กระบวนการ 4 ประการ คือ  

  2.1 กระบวนการใส่ใจ ( Attention Process) ความใส่ใจของผู้สังเกตจะท าหน้าท่ี
ตัดสินใจเลือกส่ิงท่ีได้รับว่า ตัวแบบแสดงพฤติกรรมใดบ้าง ถ้าผู้สังเกตใส่ใจต่อพฤติกรรมท่ีเขาสนใจ
จากตัวแบบได้ 

  2.2 กระบวนการเก็บจ า ( Retention Process) เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรม
ท่ีได้จากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ แล้วเก็บจ าในลักษณะของลักษณ์ ซ่ึงเป็นมโนภาพและภาษา 
การที่บุคคลมีการเก็บจ าจึงสามารถแสดงพฤติกรรมเลีย นแบบตามทันที หรือแสดงพฤติกรรม 
เลียนแบบภายหลัง การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบผ่านไประยะหนึ่ง โดยมีหรือไม่มีตัวแบบในท่ีนั้น 
ปัจจัยเอ้ืออ านวยต่อการเรียนในกระบวนการเก็บจ า ได้แก่ 
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   1 . การที่บุคคลแปลงสัญลักษณ์ทางมโนภาพเป็นลักษณ์ทางภาษา ท าให ้

เก็บจ าไดง่ายและนานขึ้น 

   2 . การซักซ้อมในใจหรือติดตาม ท่องจ า หลังจากได้สังเกตพฤติกรรมของตัว
แบบช่ึงนอกจากจะท าให้ผู้สังเกตจ าแม่นแล้ว ยังช่วยให้เลียนแบบได้ถูกต้องขึ้น 

   3 . การได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบ่อยๆ หรือหลายๆ ครั้ง จะช่วยท าให้
เก็บจ าได้ดีขึ้น 

  2.3 กระบวนการกระท าทางกาย ( Motor Reproduction Process) เป็น
กระบวนการที่ผู้สังเกตเปล่ียนสัญลักษณ์จากการเก็บจ ามาเป็นการกระท า ซ่ึงถ้ามีการให้ข้อมูล
ปูอนกลับ จะช่วยให้ผู้สังเกตสามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเลียนแบบของตน จนเป็นท่ีพึงพอใจ 
ปัจจัยท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ในกระบวนการกระท าทางกายได้แก่ 

   1. ความสามารถความพร้อมทางร่างกายในการกระท าพฤติกรรมตามตัว
แบบ 

   2. การมีทักษะเบ้ืองต้นอันจะน าไปสู่การปฏิบัติตามพฤติกรรมท่ีตัวแบบ
กระท า 

   3. การปรับปรุงหรือการฝึกหัดหรือการแสดงบทบาทสมมติตามพฤติกรรม
ของตัวแบบ 

  2.4 กระบวนการจูงใจ ( Motivation Process) พฤติกรรมท่ีผู้สังเกตเรียนรู้จากการ
สังเกตตัวแบบอาจถูกแสดงออกมาหรือไม่ก็ได้ ถ้าพฤติกรรมของตัวแบบได้ผลลัพธ์ท่ีน่าพอใจหรือ
สามารถหลีกเล่ียงผลลัพธ์ท่ีไม่พอใจจะมีแนวโน้มการเลียนแบบสูง เพราะบุคคลเกิดความคาดหวังจะ
ได้รับผลลัพธ์เช่นเดียวกับตัวแบบ หรือเกิดความรู้สึกแฝงว่าตน คือผู้ท่ีได้รับผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจนั้น 
ปัจจัยท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ในกระบวนการจูงใจ ได้แก่ 

   1. การให้ผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจแก่พฤติกรรมของตัวแบบท่ีเราต้องการให้ผู้
สังเกตเลียนแบบทันท่ีตัวแบบแสดงพฤติกรรมนั้น 

   2. การให้ข้อมูลย้อนกลับและการเสริมแรงแก่ผู้สังเกตทันทีท่ีกระท า
พฤติกรรมตามตัวแบบท่ีต้องการ 

 3. การชักจูงด้วยค าพูด ( Verbal persuasion) เป็นการรับเอาค าแนะน าชักจูงจากผู้อ่ืนมา
เป็นข้อมูล เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพแห่งตน ท าให้บุคคลเกิดความเช่ือมั่นว่าตนมีประสิทธิภาพที่จะ
กระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ เป็นการเพิ่มก าลังใจและความเช่ือมั่นใน
การกระท าพฤติกรรมต่างเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะท าให้บุคคลเกิดความพยายามกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ให้
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ส าเร็จ วิธีนี้เป็นวิธีท่ีใช้กันอย่างกว้างขวาง ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากวิธีหนึ่งในกรณีท่ีไม่สามารถสาธิต
ให้ดู หรือไม่สามารถให้ลองท าเองได้ด้วยตนเอง 

 4. การกระตุ้นอารมณ์ ( Emotional Arousal) บุคคลจะรับรู้ว่าตนตื่นเต้นมีความวิตกกังวล 
หรือความกลัว จากอาการกระตุ้นของร่างกาย ในสภาวะท่ีร่างกายถูกกระตุ้นมากจะท าให้การท างาน
ได้ผลไม่ดี หากบุคคลรับรู้ว่าตนมีความวิตกกังวลในระดับสูง บุคคลจะตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนต่อการท างานนั้นระดับต่ า แต่ให้การปลุกเร้าความรู้สึกอยากจะท าด้วยตนเอง
ด้วยความส านึกในตนเองอย่างแท้จริง 

5.3 ลักษณะการตระหนักในความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  

 แบนดูรา ( Bandora, 1994 อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, 2548:42-43) ได้เสนอ
ลักษณะการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนเป็น 3 มิติ คือ 

 มิติท่ี 1 เก่ียวกับปริมาณการตระหนัก ( Magnitude) การตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนจะแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ในการกระท าพฤติกรรมหนึ่ง หรือบุคคลเดียวกันจะ
แตกต่างในพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในความยากง่ายเป็นการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตนว่าตนจะท างานส าเร็จถึงระดับไหน 

 มิติท่ี 2 เก่ียวกับการน าไปใช้ ( Generality) การตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน
ในการน าไปปฏิบัติในสภาพการณ์อ่ืนท่ีคล้ายกันแต่ในปริมาณท่ีแตกต่างกันได้ประสบการณ์บางอย่าง 
ไม่อาจน าการตระหนักในความเช่ือในประสิทธิแห่งตนไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ 

 มิติท่ี 3 เก่ียวกับความเข้มหรือความมั่นใจ ( Stength) ถ้าการตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนมีความเข้มน้อยบุคคลจะไม่มั่นใจในประสิทธิภาพแห่งต น เมื่อประสบการณ์ไม่
เป็นไปตามคาดหวัง จะท าให้การตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนลดลง ตรงกันข้ามถ้า
ความเข้มหรือความมั่นใจมาก บุคคลจะมีความบากบั่นพยายามมาก แม้ว่าจะประสบเหตุการณ์ ท่ีไม่
สอดคล้องกับความคาดหวังบ้างก็ตาม  

 จากท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ สรุปได้ว่า ทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( Self-efficacy 
Theory) ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม โดย อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandora) ซ่ึงมี
ความคิดพื้นฐานว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนเป็นตัวท านายการกระท าพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึง
ปัจจัยท่ีจะท าให้เกิดความตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ได้แก่ การประสบความส าเร็จ 
การได้รับรู้ประสบการณ์ของผู้อ่ืนท่ีประสบความส าเร็จ การชักจูงด้วยค าพูด และการกระตุ้นหรือการ
ให้ก าลังใจ เมื่อบุคคลได้รับส่ิงเหล่านี้แล้วจะท าให้มีความตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน
สูงซ่ึงจะส่งผลให้เขามีความพยายาม ไม่ท้อถอย มีก าลังใจท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามความคาดหวัง ซ่ึง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนน่าจะมีความสัมพันธ์ ต่อบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
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นครปฐม  จึงน าแนวคิดทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของแบนดูรา มาสร้างเครื่องมือในการ
วิจัย เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน กับบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม 

5.4 แนวคิดเก่ียวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนตามแนวพุทธศาสนา 

 ศาสนาเป็นผลอย่างหนึ่งของความพยายามของมนุษย์ท่ีจะแก้ไขปัญหาบางอย่างของมนุษย์ 
ซ่ึงมีท้ังปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเก่ียวกับความเก่ียวข้องกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันศาสนาจึงเป็น
ของมนุษย์ จะเกิดขึ้น จะเส่ือม หรือสูญ หรือสูญสลายไป สุดแต่มนุษย์จะบันดาล โดยเฉพาะในตัว
บุคคล ในฐานะท่ีศาสนาเป็นสถาบันหนึ่ง จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาตัวบุคคลให้มีความเจริญท้ัง
ทางด้านกาย ด้านวาจา และด้านจิตใจ แต่ในปัจจัยด้านความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนนั้น         
พุทธศาสนาได้แสดงถึงความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนไว้ใน เวสารัชชกรณธรรม  คือ ธรรมท่ีท าให้
เกิดความกล้าหาญ  5 อย่าง พระไตรปิฎก, 2539:22 (อ้างถึงใ น พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง , 2548 : 
43) ได้กล่าวว่า ประกอบไปด้วย  

  1. ศรัทธา ไตร่ตรองแล้วปลงใจเช่ือคุณของความดี เห็นโทษของความเช่ือ  

  2. ศีล กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และอัธยาศัยสงบเสงี่ยม  

  3. พาหุสัจจะ สนใจศึกษาและหาความช านาญในวิชาทุกแขนงอย่างกว้างขวาง  

  4. วิริยารัมภะ รักหน้าท่ีการงาน กระตือรือร้นบากบั้นจริงจัง หวังก้าวหน้า  

  5. ปัญญา ฉลาดและรอบรู้ท้ังภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี  

ความหมายท้ัง 5 ข้อนั้นมีดังต่อไปนี้ 

  1.ศรัทธา คือ ความเช่ือในส่ิงท่ีได้ใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตามเหตุผลอย่าง
รอบครอบแล้วจึงเช่ือ ไม่ได้เช่ืออย่างโง่งมงาย เช่น การเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรมว่า ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว 
ซ่ึงผลปรากฏเป็นเช่นนั้นจริงๆ 

  2. ศีล คือ การรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย การรักษาศีลเป็นส่ิงดีมีประโยชน์ต่อ
ตนเองและคนอ่ืนท่ีเราไปสัมพันธ์เก่ียวข้องด้วย เพราะศีลช่วยฝึกดัดกายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม 

  3. พาหุสัจจ ะ คือ ความเป็นผู้ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปะวิทยามา กมายไม่ว่าจะเป็นฝุาย
ธรรมะหรือฝุายวิชาการทางบ้านเมือง ท าให้เป็นคนมีความพร้อม เกิดความมั่นใจในตนเอง ไม่ว่าจะอยู่
ในสังคมของคนระดับใดก็ตาม 
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  4.  วิริยารัมภะ คือ การปรารภความเพียร หรือความขยันพยายามท าหน้าท่ีของ
ตนเองอย่างเต็มท่ี ไม่หว่ันเกรงหรือย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ความเพียรในท่ีนี้เป็นความเพียรในทาง
ฝุายดีไม่มีโทษท่ีใครจะต าหนิในภายหลังได้ 

  5. ปัญญา คือ ความรอบรู้ในส่ิงท่ีควรรู้ ได้แก่ส่ิงท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม พึ่งใช้สติปัญญาศึกษาให้เกิดความรู้อย่างเต็มที 

  ธรรม 5 ประการนี้ หากใครมีไว้ครบบริบูรณ์ในตนแล้ว จะท าให้มีความกล้าหาญ
เช่ือมั่นในตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในสมาคมใดก็ไม่หว่ันเกรง สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาหรือแก้ความสงสัย
ช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ด้วยความถูกต้อง  

5.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม 
 การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
 
 พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง (2548 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเจ้า
อาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ จ านวน 205 รูป ผลการศึกษาพบว่าความ
เช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของพระสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง  และยังพบว่า ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ์ สัมพันธภาพกับชุมชน  และการได้รับ
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของ
พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหาสอนประจันทร์  เสียงเย็น (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระ
สังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 175 รูป ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน
ของพระสังฆาธิการ อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบว่า อิทธิบาท  4 และความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ์          มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดมุกดาหาร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหาศุภณัฐ  ลอมโฮม (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการให้การปรึกษาแนะน าชุมชนของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครปฐม จ านวน 164 รูป ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน อยู่ในระดับปาน
กลาง และยังพบอีกว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ทักษะการส่ือสาร ความตั้งใจในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการให้การปรึกษาแนะน า
ชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 ฐิติพัฒน์ สงบกาย (2533 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการก ากับตนเองต่อความคาดหวังเก่ียวกับ
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ าระดับ 20 คน 
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โดยสุ่มเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ระดับละ 10 คน และกลุ่มควบคุม 3 กลุ่ม ระดับ 10 คน เช่นกัน 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่ม มีคะแนนความคาดหวังเก่ียวกับความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนและคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม
ท้ัง 3 กลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบผลส้มฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับเดียวกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นักเรียนกลุ่มทดลองท้ัง 3 กลุ่ม มีคะแนนความคาดหวังเก่ียวกับความ
เช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภายหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยเก่ียวกับความเช่ือประสิทธิภาพแห่งตนท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนี้ 
สรุปได้ว่า ทฤษฎีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( Self-efficacy Theory) นั้นมีหลักการมาจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ซ่ึงเช่ือว่าปัจจัยทางพฤติกรรม ปัจจัยสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคล 
จะมีความสัมพันธ์แบบก าหนดอาศัยซ่ึงกันและกัน คือ เมื่อบุคคลมีทักษะท่ีจะปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม 
และมีก าลังใจอย่างพอเพียง การตระหนักในความสามารถจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท านายหรือตัดสินใจว่า 
บุคคลจะท าพฤติกรรมนั้น ๆ หรือไม่ นอกจากนี้ จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลท าให้บุคคลมีการรับรู้ความสามรถของตนต่อบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม แก่ประชาชน และความคาดหวังในผลดีจาก บทบาท การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม แก่ประชาชน  การท าบทบาทท่ีแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น
ผู้วิจัยจึงคาดว่าความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ซ่ึงมีส่วนประกอบส าคัญคือการรับรู้ความสามารถ
ของตนเอง (Perceived of self- efficacy ) และความคาดหวังในผลลัพธ์ต่อพฤติกรรม ( Outcome 
Expectation) จะ มีความสัมพันธ์กับ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
 
 6. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่    
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

6.1 ความหมายของความตระหนัก 

 ค าว่า “ความตระหนัก ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Awareness” และได้มีผู้ให้ความหมาย
ไว้ต่าง ๆ ดังนี้  

 บลูม ( Benjamin S. Bloom, 1971 อ้างถึงใน พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล , 2551 :52)  
กล่าวว่าความตระหนักเป็นขั้นต่ าสุดของจิตพิสัยหรือจิตปริเขต ( Affective domain) เกือบคล้ายกับ
ความรู้ตรงท่ีความตระหนักไม่จ าเป็นต้องเน้นปรากฏการณ์ หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด ความตระหนักจะเกิด 
ขึ้นเมื่อส่ิงเร้ามาเร้าให้เกิดความตระหนัก 

 คอฟฟ์กา ( Koffka, 1978 อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, 2548:46) ได้ให้ความหมาย
ของความตระหนักไว้ว่า ความตระหนักเหมือนกับความส านึกซ่ึงเป็นสภาวะทางจิต เก่ียวกับความรู้สึก 
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ความคิด และความปรารถนาต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการรับรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่า 
ค านึงถึงความส าคัญท่ีตนมีต่อส่ิงนั้นๆ 

 กูด ( Good, 1987:3 อ้างถึงใน จินตนา โปธานนท์ , 2541 :8) ได้ให้ความหมายของค าว่า 
ความตระหนักไว้ว่า หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงการเกิดความรู้ของบุคคลหรือการที่บุคคลแสดง
ความรู้สึกรับผิด ชอบต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานฉบับปี (2532  : 355) ได้ให้ความหมายของความตระหนัก
ว่า หมายถึง (กิริยา) รู้ประจักษ์ชัด, รู้ชัดเจน 

 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526 : 14) ได้กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึง การที่บุคคลฉุกคิดได้ 
หรือการเกิดขึ้นในความรู้สึกว่าส่ิงหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่ง ซ่ึงการรู้สึกว่ามีหรือการได้ฉุกคิดส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
เป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึ้นในสภาวะของจิตใจ แต่ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นสามารถจ าได้ หรือระลึกได้
ถึงลักษณะบางอย่างของส่ิงนั้น 

 เสน่ห์ พบพาน (2528 : 14) ได้สรุปความตระหนักว่า เป็นการแสดงออกมาซ่ึงความรู้สึก 
ความส านึก ความคิดเห็นหรือการรับรู้ต่อเหตุการณ์หนึ่ง ด้วยการพูด การเขียนหรืออ่ืนๆ โดยอาศัย
ระยะเวลาหรือประสบการณ์ หรือสภาพแวดล้อมในสังคมเป็นส่ิงช่วยในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม  
นั้น ๆ คือ เมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้นจึงเกิดความตระหนัก 
 จินตนา โปธานนท์ (2541 :9) ได้ให้ความหมายของค าว่า ความตระหนักไว้ว่า หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเกิดความรู้ท่ีประจักษ์ชัด มีจิตส านึก และเห็นคุณค่าของส่ิงนั้นๆ  
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความตระหนัก หมายถึง เป็นการรับรู้ ฉุกคิด หรือ
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือส านึกถึงบางส่ิงบางอย่างของประสบการณ์ ได้เห็น
คุณค่าของส่ิงใดส่ิงหนึ่งอย่างประจักษ์ ชัดเจน และได้แสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่ิงนั้น และเห็น
ความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตั้งใจท างานด้วยความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา   
 
6.2 ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนัก 
 ความตระหนัก  เกิดจากการที่บุคคลยอมรับหรือรับรู้ส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับเขาหรือ
แสดงว่าเขามีคุณค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงมักใช้ว่า ทัศนคติและค่านิยมนี้เป็นผลของลักษณะ
ท่าทางหรืออุปนิสัย (Personality characteristics) สืบเนื่องมาจากความต้องการหรือส่ิงจูงใจต่าง ๆ 
( Motives) นับตั้งแต่ความต้องการด้านร่างกายจนถึงความต้องการด้านจิตใจกับข้อมูลท่ีเก็บสะสม 
หรือประสบการณ์ในอดีต ( Stored information and past experience) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบุคคลได้
เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีผ่านไปโดยอาจจะเป็นรูปของข่าวสารหรือข้อมูลหรือแม้แต่การได้เคยท าหรือ
ประสบการณ์ด้วยตนเองและได้เก็บเอาไว้เป็นความรู้เพื่อใช้ในการแยกแยะพิจารณาและปฏิบัติตอบ
ต่อตัวกระตุ้นต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน (Engel, Kollat, and Backwell, 19681:34-55 อ้างถึงใน 
พระมหาอดิเรก  สีตวรานุกูล, 2551: 54) ซ่ึงสามารถน ามาเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงองค์ประกอบท่ีก่อให้เกิดความตระหนัก  

ท่ีมา : D.T. Kollat, J.F. Engle,and R.D.Backwell,Consumer (New York:Holt,Rinehart and 
Winston, 1968);34-55. 

 วิชัย วงษ์ใหญ่ ( 2525:142) ได้กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับความตระหนักโดยใช้พฤติกรรม
ทางด้านจิตพิสัยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความตระหนัก สรุปได้ดังต่อไปนี้  

 1. การรับรู้ เป็นขั้นตอนของการท าความรู้จักและเข้าในส่ิงเร้า หรือปรากฏการณ์นั้นๆ ได้แก่ 

  1.1 การรู้จักส่ิงเร้า 

  1.2 ความเต็มใจท่ีจะรับส่ิงเร้านั้น 

 2. การคัดเลือกความสนใจท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น 

 3. การตอบสนอง เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความพอใจหรือซาบซ้ึงในส่ิงเร้าหรือ
ปรากฏการณ์ นั้นๆ ได้  

  3.1 การยินยอมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น  

การเรียนรู้ ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ในอดีต 

ประแปนอดีต 

การรับรู้ แรงจูงใจ 

คุณค่า ทัศนคติ 

ความตระหนัก 

พฤติกรรม 
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  3.2 มีความตั้งใจท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้านั้น 

  3.3 มีความพอใจท่ีจะตอบสนองส่ิงเร้านั้น 

 4.การเห็นคุณค่า เป็นการส านึกในคุณค่า มีความเช่ือและทัศนคติท่ีดีท้ังต่อส่ิงเร้าหรือ
ปรากฏการณ์นั้น ๆ ซ่ึงจะเป็นค่านิยมของสังคม จนสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณค่าใน
ส่ิงต่างๆ ได้คือ  

  4.1 การยอมรับในคุณค่า 

  4.2 เกิดการนิยมชมชอบในคุณค่า 

  4.3 การยึดถือผูกพันในคุณค่า 

 5. การจัดระบบคุณค่า คือ การจัดระบบค่านิยมเข้าเป็นระบบและหาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณค่าเหล่านั้น ได้แก่ 

  5.1 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับคุณค่า 

  5.2 การจัดล าดับคุณค่าเหล่านั้นให้เป็นระบบ 

 6. การน าเอาคุณค่ามาสร้างเป็นลักษณะนิสัยประจ าตัว ได้แก่ การเอาคุณค่าต่างๆ มาสร้าง
เป็นคุณลักษณะของแต่ละคน ซ่ึงจะกลายเป็นบุคลิกภาพหรือเอกลักษณ์ของบุคคลนั้น ได้แก่ 

  6.1 การสรุประบบคุณค่า 

  6.2 การสร้างลักษณะนิสัย 

 แบรคเลอร์ ( Brackler 1968, อ้างถึงใน พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล, 55-56) กล่าวว่า ความ
ตระหนัก เกิดจากทัศนคติท่ีมีต่อส่ิงเร้า อันได้แก่บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่างๆ ท่ีโน้ม
เอียง หรือพร้อมท่ีจะสนองตอบในทางบวกหรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ 
องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดความตระหนักมี 4 ประการคือ  

 1. พุทธิปัญญา หรือความรู้ความเข้าใจ ซ่ึงจะเริ่มต้นจากระดับง่าย และมีการพัฒนาขึ้น
ตามล าดับ 

 2. อารมณ์ ความรู้สึก เป็นความรู้สึกด้านทัศนคติ ค่านิยม ความตระหนักชอบหรือไม่ชอบ ดี
หรือไม่ดี เป็นองค์ประกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่างๆ  

 3. พฤติกรรมเป็นการแสดงออกท้ังวาจา กิริยา ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือแนวโน้มท่ีบุคคลจะ
กระท า ดังนั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ และประสบการณ์จึงเป็นปัจจัยท่ีมีต่อผล 
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 4. ความตระหนัก โดยมีความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และพฤติกรรมเป็นองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดความตระหนัก 

6.3 การวัดความตระหนัก 

 ความตระหนัก เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการรู้ส านึกว่า มีส่ิงนั้นอยู่ จ าแนกรับรู้ซ่ึงเป็น
พฤติกรรมท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวกับด้านความรู้สึกและอารมณ์ ดังนั้น การที่จะน าการวัดและการ
ประเมินผลมาใช้ จึงต้องมีหลักการและวิธีการ  ตลอดจนเทคนิคเฉพาะจึงจะวัดความรู้และอารมณ์
ดังกล่าวออกมาให้เท่ียงตรงและเช่ือมั่นได้ เครื่องมือท่ีใช้วัดความรู้สึกและอารมณ์นั้นมีหลายประเภท
ด้วยกันซ่ึง ชวาล แพรัตกุล (2526: 201-225) ได้กล่าวว่าควรมีดังนี้ 

 6.2.1 วิธีการสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์ชนิดท่ีมีโครงสร้างค าถาม และมีค าตอบให้
เลือกเหมือน ๆ กับแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ และค าถามจะต้องตั้งไว้ก่อนหลังล าดับก่อนหลังไว้
อย่างดี หรืออาจเป็นแบบไม่มีโครงสร้าง ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีไว้แต่หัวข้อใหญ่ ให้ผู้ตอบมีเสรีภาพ
ในการตอบมากๆ และค าถามต้องเป็นไปตามโอกาสอ านวย 

 6.2.2  แบบสอบถามอาจเป็นชนิดเปิด หรือปิด หรือแบบผสมก็ได้  

 6.2.3 แบบตรวจสอบรายการ เป็นเครื่องมือวัดชนิดท่ีให้ตรวจสอบว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรือมี ไม่มี ส่ิงท่ีก าหนดตามรายการอาจอยู่ในรูปของการท าเครื่องหมายตอบๆ  หรือเลือกว่าใช่-ไม่ใช่
ก็ได้ 

6.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนัก 

 ประสาท อิศรปรีดา (2523 : 177) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อความตระหนักว่า ความ
ตระหนักเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมทางอารมณ์ หรือความรู้สึก ( affective domain) ซ่ึงเกือบ
คล้ายกับความรู้ (Knowledge) และจะมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความคิดเสมอ ท้ังนี้ความรู้นั้นเป็นส่ิง
ท่ีเกิดจากข้อเท็จจริง ประสบการณ์ การสัมผัส การไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล แต่ความตระหนัก เป็น
เรื่องของการได้สัมผัสจากส่ิงเร้า หรือส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านการไตร่ตรองแล้ว จึงเกิดความส านึกต่อ
ปรากฏการณ์ หรือสถานการณ์นั้น  

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ ( 2535:10 -12) ได้กล่าวถึงความตระหนักว่า เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกของความรู้สึกท่ีเกิดจากจิตใจ  ซ่ึงได้แก่ความสนใจ เจตคติ ความชอบ- ไม่ชอบ ค่านิยม 
ความเช่ือและการปรับตัวและคุณค่า การจัดเรียงระดับคุณค่า  

 พอสรุปได้ว่า ความตระหนักนั้น ได้เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลยอมรับหรือรับรู้ส่ิงนั้นทาง
อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าส าหรับเขา หรือแสดว่าเขามีค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงสืบ
เนื่องมาจากความรู้สึกต้องการหรือส่ิงจูงใจ ต่าง ๆ ( Motives) นับตั้งแต่ต้องการด้านร่างกายจนถึง
ความต้องการด้านจิตใจกับข้อมูลท่ีเก็บสะสม หรือประสบการณ์ท่ีได้รับรู้ในอดีต  
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6.5 งานวิจัยเก่ียวข้องกับความตระหนักถึงบทบาทของพระสงฆ์กับบทบาทการส่งเสริม
 พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
 
  พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 280 รูป ผลการศึกษาพบว่าความ
ตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 อยู่ในระดับมาก และยังพบว่า 
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลัก
ศีล 5 การได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา การได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ต้นสังกัด และ
การได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามหลักศีล 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
 พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง (2548 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเจ้า
อาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ จ านวน 205 รูป ผลการศึกษาพบว่า ความ
ตระหนักในบทบาทของพระสงฆ์ อยู่ในระดับมาก  และยังพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 
ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ์ สัมพันธภาพกับชุมชน  และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีษะเกษ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 กรรณิการ์ โอมุเณ (2526 : บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลข้าวหมู่บ้านท่าสว่าง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ในตัวพระสงฆ์ คือ ความน่าไว้วางใจ ความสามารถในการส่ือสารระหว่าง
บุคคลของพระสงฆ์กับประชาชนท่ีท าให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ
สหบาลข้าว ผู้ศึกษาได้ใช้ชีวิตวิธีการวิจัยเชิงส ารวจแบบวัดครั้งสุดท้ายครั้งเดียวโดยแบ่งประชากร
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก จ านวน 97 คน และไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก จ านวน 65 
คน ผลการศึกษา พบว่า พระสงฆ์เป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสามารถทรงคุณค่าในการพัฒนาท้องถิ่นได้
เป็นอย่างดี เพื่อประชาชนเห็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้มีความน่าไว้วางใจ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร
และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาท้องถิ่นและเสนอว่าน่าจะให้การสนับสนุนพระสงฆ์ท่ี มีบทบาท
ในการเป็นผู้น าทางความคิดเพื่อน าการพัฒนาชนบท 
 อริยา ล้ิมสุวัฒน์ (2526 :บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชนบทไทย (ช่วงไทย พ.ศ. 2500-2520 ) เพื่อต้องการทราบถึงสาเหตุของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการการพัฒนาชุมชนในชนบทระหว่าง พ.ศ. 2500-2520 ของพระสงฆ์ซ่ึงมีโครงการพระธรรมทูต 
โครงการพระธรรมจาริก โครงการอบรมพระภิกษุเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและโครงการอบรม
ประชาชนประจ าต าบล ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนในชนบท
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ การพัฒนาชุมชนท่ีพระสงฆ์ได้ด าเนินการเองอย่างเสรี ซ่ึงส่วน
ใหญ่จะสามารถช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้อย่างดีอันเป็นผลมาจากท่ีชาวบ้านยอมรับ
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ในบทบาทผู้น าของพระสงฆ์ในชุมชนของตน เพราะเป็นผู้มีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับชาวบ้านประกอบ
กับอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้เกิดความเส่ือมใสศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนให้งาน
พัฒนานั้นส าเร็จด้วยดี นี้คือประการแรก ส่วนประการที่สอง คือ โครงการที่พระสงฆ์กับรัฐร่วมกัน
ด าเนินงาน เป็นโครงการที่ค่อนข้างประสบกับปัญหาเรื่องการยอมรับจากชุมชน เนื่องจากชาวบ้าน
สงสัยในบทบาทของรัฐบาลว่าได้อาศัยคณะสงฆ์เป็นเครื่องมือทางการเมือง เพื่อต่อด้านลัทธิ
คอมมิวนิสต์ และเพื่อรวมความจงรักภักดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ 
 สมชาย สุรชาตรี (2530 :บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง บทบาทของพระสงฆ์ไทยในการ
ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี ได้
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า พระสงฆ์สามารถแนะน าการใช้สมุนไพรแก่ประชาชนได้เป็น
อย่างดี เพราะพระสงฆ์อยู่ในฐานะเป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชนโดยตลอด บทบาทในการส่งเสริม
การใช้สมุนไพร เช่น การแจกพันธ์ุพืชสมุนไพรให้ชาวบ้านไปปลูกพระสงฆ์อาจเป็นผู้น าในการปลูกสวน
สมุนไพร และควรมีการเผยแพร่ความรู้ทางสาธารณสุขและการใช้สมุนไพรแก่พระสงฆ์ เป็นต้น ในการ
ใช้สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท เห็นควรใช้สถานท่ีของวัดซ่ึงเป็นศูนย์กลางชองชุมชนอยู่
แล้วในรูปแบบสหกรณ์ยา หรือคลังสมุนไพร การผลิตบุคลากรทางการแพทย์แผนโบราณ 
 เฉลิม อุตกฤษฎ์ (2521 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาบทบาทพระภิกษุในการ
พัฒนาชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า ในเรื่องการพัฒนาวัดพระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ได้แก่การสร้าง 
ปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยการคมนาคม ภายในวัดส่วนบทบาทท่ีมีน้อยท่ีสุด ได้การสร้างปรับปรุงปุาช้า เมรุ
เผาศพ แหล่งน้ าดื่มน้ าใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกสบาย เรื่องการพัฒนาหมู่บ้านพระภิกษุมีบทบาท
มากท่ีสุด ได้การปรับปรุงการคมนาคมในหมู่บ้าน ส่วนบทบาทท่ีมีน้อยท่ีสุดได้แก่การสร้างปรับปรุง
ห้องสมุด แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม สถานท่ีประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน เรื่องการบริการสังคม 
พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ได้แก่ การสร้าง ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน และจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 
ส่วนบทบาทท่ีน้อยท่ีสุด ได้แก่การบริจาคส่ิงของท่ีจ าเป็นให้โรงพยาบาลและการสร้างโรงเรียน เรื่อง
การพัฒนาการศึกษา พระภิกษุมีบทบาทมากท่ีสุด ได้แก่การอบรมศีลธรรมประชาชน การศึกษาด้าน
ปริยัติธรรม ส่วนบทบาทท่ีมีน้อยท่ีสุด ได้แก่ การให้การศึกษาด้านสามัญแก่พระภิกษุสามเณร 
นักเรียน และอบรมพิเศษแก่ผู้ต้องขังของเรือนจ า 
 เจียมพงษ์ วงศ์ธรรม (25 19: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ บทบาทของพระสงฆ์ในการ
พัฒนาสังคม” โดยศึกษากับพระสงฆ์ท่ีจ าพรรษาในกรุงเทพมหานคร จ านวน 516 รูป ผลการวิจัย
พบว่า พระสงฆ์พยายามปรับปรุงบทบาทของตน เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในสังคม โดยการพัฒนา
ตนเองทางการศึกษาให้สูงขึ้น นอกเหนือจากการมีศีล และสมาธิ พระสงฆ์สามารถน าส่ิงเหล่านี้ ไปสู่
การเปล่ียนแปลงท่ีดีเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ด้านการสงเคราะห์ประชาชน สถาบันสงฆ์
ควรเพิ่มการศึกษาวิชาจิตวิทยา และสังคมเคราะห์ เพื่อน ามาปรับปรุงประยุกต์กับหลักธรรมใช้
ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตได้ดียิ่งขึ้น ควรจัดกลุ่มและหน่วยพระสงฆ์ไปเยี่ยมเยียน
ประชาชนโรงพยาบาล บ้าน สถาบันต่างๆ ปรับปรุงบริเวณวัดให้เป็นที่พักผ่อน จัดห้องสมุดขึ้นในวัด 
และให้การสงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียน ฝุายรัฐบาลควรจะท างานใกล้ชิต และร่วมมือกับสถาบันสงฆ์ 
เพื่อให้โอกาสและเพิ่มพูนความรู้แก่พระสงฆ์ทางการแพทย์ การเกษตร การสังคมสงเคราะห์เป็นต้น 
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ตลอดจนส่งเสริมงานและงบประมาณในการใช้จ่ายเก่ียวกับกิจกรรมของสงฆ์ท่ีมีอยู่แล้วให้เพิ่มขึ้น เช่น 
งานพระธรรมทูต การศึกษาของสงฆ์ เป็นต้น 
 มาโนช   ตัณชวนิชย์ (2529: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ต่อ
การพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” พบว่า พระสงฆ์มีอิทธิพลและบทบาทต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิต ของชาวบ้านเป็นอย่างมากท้ังนี้เป็นเพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับศาสนาพุทธมาโดยตลอด 
ในส่วนรูปแบบการพัฒนานั้น ชาวบ้านและผู้น าท้องถิ่นมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ควรเป็นรูป
คณะกรรมการโดยมีพระสงฆ์เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า ส่วนการพัฒนาท่ีชาวบ้านต้องการ คือ การ
พัฒนาอาชีพและศีลธรรมมากว่าพัฒนาการทางด้านศึกษาและสาธารณสุข 
 จากงานวิจัยข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ความตระหนัก ถึงบทบาท การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนเป็นอีกตัวแปร หนึ่งท่ีท าให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับผิดชอบต่อ
สังคม เช่น การปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาความยากจนหรือแก้ปัญหาครอบครัว รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีจะท าให้
พระสงฆ์ได้มีจิตส านึกท่ีจะอบรมส่ังสอน เทศนา หรือ ไปสอนตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปอันเป็นหนทางหนึ่งท่ีพระสงฆ์จะได้ตอบแทนอุปการคุณท่ีประชาชนได้
ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ตลอดมา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าความตระหนักถึงบทบาท การส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มาเป็นตัวแปรที่น่าจะ มีความสัมพันธ์กับ บทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาขน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม  

7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน  

7.1 ความหมายของสัมพันธภาพ 

 ฝน แสงสิงแก้ว (2526 : 15) ได้กล่าวว่า สัมพันธภาพ คือ การอยู่ร่วมกับคนอ่ืนด้วยความสุข 

 วิจิตร อาวะกุล (2537 : 25) กล่าวว่า สัมพันธภาพ หมายถึง การติดต่อเก่ียวข้องระหว่าง
มนุษย์ อันจะเป็นสะพานทอดไปสู่การสร้างมิตร ชนะมิตรและจูงใจคน รวมท้ังการสร้างหรือการพัฒนา
ตนเองให้เป็นที่รู้จักรักใคร่ชอบพอแก่คนท่ัวไปอย่างกว้างขวาง ได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากบุคคล
ทุกฝุาย เป็นการสร้างตนให้เป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังแสดงให้เห็นลักษณะส าคัญของการเป็นผู้น า
ในอนาคตอีกด้วย  

 สุรพล   พยอมแย้ม (2548: 21) กล่าวว่า สัมพันธภาพเป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีบุคคลกระท าต่อ
กัน ถ้าท้ังสองฝุายยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน (Interaction) สัมพันธภาพจะยังไม่เกิดขึ้นการที่บุคคลเข้าไป
เก่ียวข้องกัน (Contact) เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพ ซ่ึงความสัมพันธ์นั้นอาจเกิดขึ้นในด้าน
บวกหรือด้านลบก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงสัมพันธภาพมักนึกถึงหรือแปลความไปในด้านบวก
มากกว่า 

 ชาติชาย หล้าแหล่ง (2545 : 25) กล่าวว่า สัมพันธภาพ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลตั้งแต่
สองคนขึ้นไป ติดต่อส่ือสารท าความรู้จักคุ้นเคยสนิทสนมกัน ซ่ึงบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลกระทบซ่ึง
กันและกัน สัมพันธภาพเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกประเภท 
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 เดวิส ( Davis,1987:35, อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง , 2548:49) กล่าวว่า 
สัมพันธภาพเป็นวิธีการที่ก่อให้เกิดวัตถุประสงค์และจูงใจให้คนในกลุ่มได้ร่วมกันท างานอย่างได้ผลและ
มีประสิทธิภาพ โดยมีความพึงพอใจในทางจิตใจและสังคม 

 ดูบริน ( Dubrin,1980: 55 อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง , 2548: 49) กล่าวว่า 
สัมพันธภาพ คือ ศิลปะและการปฏิบัติในการใช้ความรู้เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การและวัตถุประสงค์ส่วนตัว 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า สัมพันธภาพ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
บุคคล กับกลุ่ม กับองค์กร หน่วยงานโดยผ่านกระบวนการติดต่อส่ือสาร การร่วมกันท างานเป็นหมู่
คณะ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7.2 ทฤษฎีสัมพันธภาพ 

 ฮอล และลินเซย์ ( Hall and Lindsey 1966, อ้างถึงใน พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ , 2549:57 ) 
ได้กล่าวถึงทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของซัลลิแวน ดังนี้ 

 1. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพของซัลลิแวน ซัลลิแวนเห็นว่าตลอดเวลาท่ีมนุษย์มีชีวิตอยู่ 
จ าเป็นต้องมีสัมพันธภาพซ่ึงกันและกันกับส่ิงแวดล้อม ซ่ึงส่ิงแวดล้อมนี้รวมท้ังบุคคลและสภาพการณ์
ต่างๆ ดังนั้นความคิดเห็นเก่ียวกับตนเองของแต่ละบุคคลนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บุคคลอ่ืนมองเขา
และเข้าใจเขา มนุษย์มีความปรารถนาขั้นพื้นฐาน 2 ประการคือ ความพอใจและความมั่นคง ซ่ึง
พื้นฐาน 2 ประการ ท าให้บุคคลเกิดสัมพันธภาพซ่ึงกันและกัน 

 2 .พัฒนาการของบุคลิกภาพตามทัศนของซัลลิแวน กล่าวว่าการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนของ
ชีวิตขึ้นอยู่กับโอกาสตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสมย่อมพัฒนาบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ แต่
ในทางตรงกันข้ามหากในแต่ละขั้นตอนของชีวิตมนุษย์ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน ย่อมพัฒนา
บุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 สรุปได้ว่า ซัลลิแวน   เน้นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคมเพราะจะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลมี
พฤติกรรมเกิดขึ้น เน้นความต้องการความมั่นคง และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีดีเพื่อสภาพจิต
สังคมท่ีสมบูรณ์ การมีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลท่ีไม่ดีจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายอันเป็นผลมา
จากการขาดความพึงพอใจ 

7.3 สัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

 ไวส์ ( Weiss 1974, อ้างถึงใน พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ, 2549:58 ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับ
สัมพันธภาพที่ดีในกลุ่มสังคมว่า ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

 1 . ความใกล้ชิดสนิทสนมท าให้บุคคลมีความรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัย ซ่ึงแต่ละบุคคลมีให้ต่อกัน 
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 2 . การมีส่วนร่วมในสังคม เป็นการแสดงถึงการมีส่วนร่วมในสังคมระหว่างบุคคลกับบุคคลอ่ืน
มีส่วนร่วมในการท างานร่วมกัน ท าให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ข่าวสาร ความคิดเห็น ความช่ืน
ชมต่อกัน 

 3 . พฤติกรรมการดูแลรับผิดชอบ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความเอาใจใส่กันและกันของ
บุคคลในกลุ่มเดียวกัน 

 4 . การยอมรับซ่ึงจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีความสามารถกระท างานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
ซ่ึงบทบาทนี้อาจเป็นบทบาทในสังคม หรืออาชีพ การยอมรับท าให้ผู้ได้รับเกิดความมั่นใจ 

 5 . การช่วยเหลือ เป็นการแบ่งปันในเรื่องต่าง ๆ ซ่ึงบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กันจะมีให้แก่กัน 

 เบเยอร์และมาแซล ( Beyer and Marshall 1981, อ้างถึงใน พระม หาชาคริต บ าเพ็ญ , 
2549:59 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของสัมพันธภาพระหว่างบุคคลว่า มี 8 ประการ คือ  

  1 . ด้านความมั่นใจและความไว้วางใจ 

  2 . ด้านความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

  3 . ด้านการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

  4. ด้านความเป็นมิตรและความสุขใจ 

  5 . ด้านการท างานเป็นกลุ่มท่ีมุ่งความส าเร็จตามจุดประสงค์ร่วมกัน 

  6 . ด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ 

  7 . ด้านการติดต่อส่ือสารแบบเปิด 

  8 . ด้านความเป็นอิสระจากการคุกคาม 

 สุรพล   พยอมแย้ม (2548: 25-26) กล่าวถึงกระบวนการเกิดสัมพันธภาพดังนี้ 

 1 . การเข้าไปเก่ียวข้องสัมพันธ์ ( Contact) การเข้าไปเก่ียวข้องนั้นใช้กระบวนการส่ือสารที่
ส่งผลให้เกิดการรับรู้ระหว่างกันและต่อเนื่องเป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ เป็นความคิด เป็นความเช่ือ 
ก่อนท่ีจะเป็นการกระท าออกมา 

 2 . การสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้น (Familiarity) การสร้างความคุ้นเคยด้วยการมีปฏิสัมพันธ์
ให้มากขึ้นและการท าในหลายๆ โอกาส จนรู้จักกันและเข้าใจกันและกัน จึงถือว่าเริ่มมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกันแล้ว  
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 3 . การให้รางวัลพฤติกรรม (Reward) ทุกครั้งท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แต่ละฝุายควรพอใจหรือ
ได้รับรางวัลจากการกระท านั้น ๆ รางวัลท่ีได้อาจเป็นวัตถุส่ิงของหรือเป็นรางวัลน้ าใจ เช่น ค าชม การ
ยิ้ม หรือการให้ก าลังใจ อ่ืน ๆ ซ่ึงถ้าหากไม่ได้รับ การสร้างสัมพันธภาพคงชะงักหรือยุติลงในท่ีสุด 

 4 . การรู้สึกชอบหรือพอใจ (Liking) ถ้าฝุายใดยังไม่ชอบหรือยังไม่พอใจกับส่ิงท่ีเกิดขึ้นถึงแม้ว่า
จะได้รับรางวัลตามท่ีต้องการ ได้มีปฏิสัมพันธ์บ่อยครั้งจนคุ้นเคยกัน แต่ภายในจิตใจยังไม่รู้สึกชอบหรือ
พอใจบุคคลนั้น ก็ยังถือว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันยังไม่เกิดขึ้น 

7.4 สัมพันธภาพระหว่างผู้ท างาน 

 เมื่อกล่าวถึงการท างาน เรามักนึกถึงตัวงานท่ีรวมถึงระบบวิธีการและขั้นตอนการท างาน และ
การใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือท่ีใช้ในการท างานมากกว่าท่ีจะคิดถึงตัวบุคคลท่ีท างานนั้นและถ้าหากเป็น
พูดถึงตัวผู้ท างานด้วย เรามักจะนึกถึงความสามารถในการท างานของแต่ละคนว่าท างานร่วมกันของ
บุคคลท่ีอยู่ในองค์กรเดียวกันหรือต้องมีความรับผิดชอบในงานนั้นด้วยกัน การวิเคราะห์และ
ประเมินผลของการท างานร่วมกันหรือการท างานเป็นทีมท่ีอาศัยการมีสัมพันธภาพระหว่างผู้ท างาน
ด้วยกันเป็นเรื่องท่ีมักถูกมองข้ามเสอมไป ท้ังท่ีต่างยอมรับว่าประสิทธิภาพในการท างานเป็นผลมาจาก
ความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้ท างานรวมอยู่ด้วยไม่น้อยเลยกลุ่มในลักษณะนี้เป็น
เครื่องยืนยันถึงความส าคัญของสัมพันธภาพในการท างานเป็นอย่างดี (สุรพล   พยอมแย้ม ,2548 : 17-
18)  

 สุรพล   พยอมแย้ม  (2548 : 218-219) กล่าวสรุปพื้นฐานของการมีสัมพันธภาพระหว่างผู้
ท างานไว้ 4 ประการ คือ  

 1 .เป็นเพราะขนาดหรือลักษณะของงาน 

 2 . เป็นเพราะลักษณะนิสัยส่วนตัวของบุคคล 

 3 .เป็นเพราะต้องการลดความขัดแย้งระหว่างกัน 

 4 . เป็นเพราะอ านาจควบคุม 

 เด็นท์ ( Dentsch, 1972:275-319, อ้างถึงใน พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ , 2549 :60) ได้แบ่ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้ท างานเป็น 4 ประการ ดังนี้ 

 1 . เริ่มสัมพันธภาพด้วยความเช่ือถือไว้วางใจ (Trust orientation) 

 2 . เริ่มสัมพันธภาพด้วยความหวาดระแวง (Antagonistic orientation) 

 3 . เริ่มสัมพันธภาพด้วยการร่วมมือกันท างาน(Cooperative orientation) 

 4 . เริ่มสัมพันธภาพด้วยการแข่งขันกัน ( Competitive orientation) 
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7.5 การสร้างสัมพันธภาพตามหลักพระพุทธศาสนา 

 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นการ
สร้างสัมพันธภาพไว้หลายวิธีด้วยกัน ซ่ึงแต่ละวิธีบุคคลสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

 สังคหวัตถุ 4 ประการ  หมายถึง วิธีปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ าใจคนอ่ืนท่ียังไม่เคยรักใคร่นับถือ
ให้เกิดความรักใคร่นับถือ ท่ีรักใคร่นับถืออยู่แล้วให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น โดยความหมายท่ีเข้าใจกันง่ายๆ 
สังคหวัตถุก็คือวิธีท าให้คนรักนั่นเอง ซ่ึงพระพุทธเจ้าแสดงไว้ 4 ประการ (อัง.อัฏฐก.23/114/222) คือ  

   1 . ทาน การให้ปันส่ิงของ ๆ ตนแก่ผู้ท่ีควรให้ หมายถึง การให้เพื่อ
สงเคราะห์ผู้รับ เจตนาของการให้อยู่ท่ีต้องการยึดเหนี่ยวน้ าใจผู้รับเป็นส าคัญ เช่น ญาติพี่น้องแบ่งปัน
ส่ิงของเครื่องใช้เฉล่ียข้าวปลาอาหารแก่กัน เพื่อร่วมงานช่วยเหลือแบ่งปันกันและกัน 

   2 . ปิยวาจา เจรจาวาจาท่ีอ่อนหวาน หมายถึง การพูดด้วยวาจาท่ีสุภาพ
อ่อนโยนท าให้ผู้ฟังเกิดความเบิกบานส าราญใจ ซ่ึงนอกจากการพูดจาสุภาพอ่อนโยนแล้วท่านยัง
รวมถึงการให้ค าแนะน าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อ่ืนซ่ึงจะท าให้ผู้ท่ีได้รับ
การช่วยเหลือเกิดความรัก ความนับถือ ในตัวผู้ช่วยเหลือ 

   3 . อัตถจริยา ประพฤติประโยชน์ หมายถึง การบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือ
กันซ่ึงมุ่งหลักสองประการคือ การท าตนให้เป็นคนมีประโยชน์ และการกระท าส่ิงอันเป็นประโยชน์ 

   4 . สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว หมายถึง การวางตนสม
ฐานะเรามีฐานะหรือสถานภาพเช่นไร ก็วางตัวให้เหมาะสมเช่นเป็นลูกก็วางตัวให้เหมาะสมเคารพเช่ือ
ฟังพ่อแม่ เป็นหัวหน้างาน ก็วางตนให้เป็นที่เคารพนับถือของลูกน้อง อย่าเย่อหยิ่งจองหองเกินฐานะ 
อย่าปล่อยตัวให้ต่ าต้อยน้อยหน้าจนเกินดี การปรับปรุงตัวเอง วางตัวเองให้เหมาะสมกับฐานะท่ีเป็น 
เป็นหลักของสมานัตตตา 

 หลักธรรมท้ัง 4 ประการนี้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันและกันอันท าให้
เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สังคม ชุมชน ตลอดถึงหน่วยงานองค์ต่าง ๆ  

7.6 สัมพันธภาพระหว่างวัดกับชุมชน 

 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนก็คือความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนนั่นเอง 
จุดเน้นคือ ประชาชนอุปถัมภ์บ ารุงพระด้วยปัจจัย 4 เป็นการให้วัตถุ พระสงฆ์ก็ตอบแทนประชาชน
ด้วยการให้ธรรม คือ แสดงธรรมปฏิบัติธรรมให้ประชาชนเห็นเป็นตัวอย่าง แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระสงฆ์กับประชาชนนั้นก็ต้องมีกรอบไม่เกินเลยพระวินัย ซ่ึงจะเป็นกรอบรักษาความสัมพันธ์ให้
มั่นคง เช่น บทบัญญัติทางวินัยว่า ให้พระสงฆ์พิจารณาลงสารณียธรรม แก่พระภิกษุท่ีท าความผิดต่อ
คฤหัสถ์ เช่น ขวนขวายเพื่อมิใช่ลาภ มิใช่ประโยชน์ เพื่ออยู่ไม่ได้แห่งคฤหัสถ์ ด่าว่า เปรียบเปรย ยุยง
คฤหัสถ์ให้แตกแยกกัน รับค าอันเป็นธรรมแก่คฤหัสถ์แล้วไม่ท าจริงเป็นต้น  จากความสัมพันธ์ท่ีพระ
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พุทธองค์ได้แสดงแนวไว้ได้ทรงท าเป็นตัวอย่าง และพระสงฆ์ได้สืบทอดเจตนารมณ์นั้นต่อๆ กันมา จึง
ท าให้พระสงฆ์กับคฤหัสถ์ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจวบเท่าพระพุทธศาสนามาตั้งมั่นในดินแดนไทยตลอด 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันด้านอ่ืนๆ อีก กล่าวคือ 

 1. ความสัมพันธ์กันในด้านการศึกษา พระสงฆ์กับคฤหัสถ์ได้ใช้วัดเป็นศูนย์การศึกษาของ
ชุมชน 

 2. ความสัมพันธ์ด้านสังคม ประชาชนได้ใช้วัดเป็นท่ีพบปะพูดคุย เป็นสถานท่ีจัดงานรื่นเริง 
งานบุญเป็นสถานท่ีปรับทุกข์เรื่องเดือดร้อนต่างๆ กับพระสงฆ์ เป็นคลังเก็บพัสดุส าหรับใช้ในชุมชน 
เป็นท่ีพักคนเดินทางเป็นท่ีสงเคราะห์คนเจ็บไข้ด้วยการแพทย์แผนโบราณ เป็นท่ีสร้างผู้น าในการ
พัฒนาชุมชน เช่น การก่อสร้างโรงเรียน การขุดบ่อ ท าถนนหนทาง สร้างสะพาน เป็นต้น 

 3. ความสัมพันธ์ในด้านการผลิตศิลปกรรมและศิลปวัตถุ ท้ังพระสงฆ์และชาวบ้านต่างช่วยกัน
สร้างสรรค์งานศิลปกรรม ช่างแกะสลัก ช่างปูน ช่างไม้ต่างๆ และเกิดศิลปวัตถุ เช่น กุฏิ วิหาร โบสถ์ 
ศาลาการเปรียญ หอไตร เป็นต้น 

 เมื่อมีความสัมพันธ์อันดีแล้วพระสงฆ์ก็จะสร้างบทบาทของตนต่อสังคมในทางสร้างสรรค์ ใน
ฐานะผู้น า ทางสติปัญญา ซ่ึงจะได้กล่าวในตอนต่อไป 
  
7.7 สัมพันธภาพระหว่างพระสงฆ์กับชุมชน 

 พระสงฆ์คือผู้ท่ีสละบ้านเรือนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เป็นหนึ่งในพุทธบริษัท 4 ท่ี
พระพุทธเจ้าทรงสถาปนาขึ้นเพื่อเป็นชุมชนตัวอย่าง เป็นอิสระจากการด าเนินชีวิตแบบชาวบ้านแต่
พระสงฆ์ก็ยังมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ นอกจากจะยึดพระ
ธรรมวินัยเป็นหลักการด าเนินชีวิตแล้ว ยังต้องอิงกฎหมายบ้านเมืองและจารีตประเพณีด้วย ดังนั้น 
พระสงฆ์ยังมีฐานะและความเป็นอยู่ท่ีต่างออกไปจากประชาชนเป็นอันมาก มีวัตถุประสงค์ในการด ารง
เพศโดยเฉพาะ มีระเบีย บวินัยส าหรับก าหนดความเป็นอยู่ต่างออกไป และได้รับความยกย่องจาก
ประชาชนให้อยู่ในฐานะเป็นท่ีเคารพสักการะ เรียกว่าเป็นอีกสังคมหนึ่งต่างหาก ในความเป็นอยู่นี้ 
มิได้หมายความว่า พระสงฆ์จะต้องแยกตัวออกเด็ดขาดจากชุมชน และปลีกตัวอยู่โดยล าพัง เพราะ
จุดมุ่งหมายของชีวิตพรหมจรรย์นั้น โดยท่ีแท้ก็เป็นจุดมุ่งหมายส าหรับทุกคนหรือทุกชีวิต การออกบวช
ก็คืออุบายหรือวิธีการ ท่ีจะให้ถึงจุดมุ่งหมายนั้นโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น เมื่อบวชแล้วก็ต้องอาศัย
ปัจจัย 4 ท่ีเป็นเครื่องด ารงชีวิตด้านวัตถุจากประชาชน และเมื่อปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงจุดมุ่งหมายนั้น 
ได้ผลส าเร็จทางสติปัญญาหรือจิตใจสูงขึ้น ก็สมควรจะต้องน ามาช้ีแจงแนะน าแก่ประชาชน ท่ีตนได้
อาศัยปัจจัย 4  เล้ียงชีวิตนั้นด้วย จึงเกิดเป็นข้อผูกพันต่อกันในรูปการตอบแทนหรือให้และให้ตอบ 
เป็นวัตถุฝุายหนึ่งและจิตใจฝุายหนึ่ง แต่ไม่ใช่การซ้ือขายหรือกู้ยืม เพราะประกอบด้วยคุณค่าทางจิตใจ 
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อย่างน้อยก็ศรัทธาในฝุายหนึ่งและเมตตาในอีกฝุายหนึ่ง และความผูกพันนี้ ก็ท าให้เกิดความสัมพันธ์
ในแบบอาศัยกันและกันขึ้น ซ่ึงมองเห็นได้ชัดในประวัติการณ์ของพระพุทธศาสนา และแม้ในปัจจุบัน 

 ดังนั้น รูปแบบสัมพันธภาพภายในสังคมของพระสงฆ์ อาจแยกได้ 2 ลักษณะคือ สัมพันธภาพ
ภายในสังคมสงฆ์ และสัมพันธภาพกับชุมชน 

 1. สัมพันธภาพระหว่างพระสงฆ์ จะเห็นได้ชัดเจนระหว่างบทบัญญัติต่างๆ ในวินัยของสงฆ์ มี
การอยู่ร่วมกันเป็นวัด การก าหนดเขตสีมา อุโบสถ การปวารณา การกรานกฐิน พุทธบัญญัติท่ีให้สงฆ์
เป็นใหญ่ในกิจการต่างๆ ซ่ึงเรียกว่าสังฆกรรม มีการอุปสมบท การระงับอธิกรณ์เป็นต้น ตลอดถึง
ข้อก าหนดเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีการเคารพกันตามอาวุโส เป็นต้น 

 2. สัมพันธภาพกับชุมชน พระสงฆ์ถูกก าหนดให้ต้องฝากชีวิตความเป็นอยู่ไว้กับประชาชนเริ่ม
ตั้งแต่อาหาร ซ่ึงพระสงฆ์เป็นอยู่ด้วยบิณฑบาต คืออาหารที่ประชาชนถวาย ตลอดจนถึงปัจจัย 4 อย่าง
อ่ืนๆ ความเป็นอยู่ท่ีต้องอาศัยประชาชนเป็นประจ าเป็นข้อบังคับอยู่ในตัว ท าให้ชีวิตของพระสงฆ์
ผูกพันอยู่กับชุมชน ความผูกพันนี้มิได้มีก าหนดไว้ในฝุายวินัยอย่างเดียวเท่านั้น แม้ในทางธรรม
พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนและเตือนพระสงฆ์ให้ระลึกอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ี
และความรู้สึกรับผิดชอบของตน (พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต ,2531:8 ) ดังพุทธพจน์ท่ีว่า “ บรรพชิต
พึงพิจารณาเนืองๆ ว่า ความเป็นอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อ่ืน...วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราท าอะไรอยู่” 
(พระไตรปิฎก,2539 :24-48)  

 อันท่ีจริง ภาระกิจในการสงเคราะห์ชุมชน  ในด้านสติปัญญาหรือจิตใจนั้น ว่าตามอุดมคติของ
พุทธศาสนาแล้ว ไม่ได้หมายเอาหน้าท่ีท่ีเกิดจากข้อผูกพันในการตอบแทน แต่หมายถึงหน้าท่ีท่ีเกิดจาก
คุณธรรม คือความกรุณา คิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ ให้มีชีวิตท่ีปลอดโปร่งเป็นสุข 
หน้าท่ีทางสังคมของพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะความผูกพันในด้านความเป็นอยู่นี้เป็นส าคัญส่วนหนึ่ง 
นอกจากนั้น เมื่อกล่าวในแง่คุณธรรม พระสงฆ์ก็ย่อมมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความ
ทุกข์ด้วยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตน พระพุทธเจ้าตรัสสอนหน้าท่ีนี้ ตั้งแต่ทรงเริ่มประกาศ
พระศาสนาท่ีเดียว (พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2513:10) 

 พระธรรมปิฎก ( 2542:444) ได้อธิบายถึงหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับประชาชน
ไว้ว่า การแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุ นอกจากมุ่งฝึกเพื่ออบรมตนเองแล้ว พึงค านึงถึง
ประโยชน์ของตนและประชาชน อย่างน้อยท่ีสุดก็ในขั้นต้น จะต้องท าให้คนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับตน
หรือคนท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้อง มีจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสด้วยข้อปฏิบัติทางวินัย ขั้นต่อไป ถ้ามี
ความสามารถยิ่งกว่านั้น ก็พึงท าให้ประชาชนเจริญงอกงามด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา 
ด้วยการแนะน าส่ังสอนธรรม 
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 พระสงฆ์มีหน้าท่ีเพื่อประชาชนในชุมชน 2 ด้าน คือ หน้าท่ีทางด้านวินัย ได้แก่ ท าจิตใจของ
ประชาชนให้ผ่องใสด้วยศีลวัตร และหน้าท่ีทางธรรม ได้แก่ น าเอาหลักธรรมความเป็นจริงความดีงาม 
ไปเผยแผ่ให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไป  

 พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนพระสงฆ์ให้ค านึงถึงสัมพันธภาพกับชุมชมในแบบพึงพาอาศัยกันว่า 
“ภิกษุท้ังหลาย พราหมณ์และคฤหบดีท้ังหลายเป็นผู้ท่ีมีอุปการะแก่เธอท้ังหลาย บ ารุงเธอท้ังหลาย
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขารของชนเหล่าใด (เราจักให้) ปัจจัยของชน
เหล่านั้น เป็นของมีผลมาก มีอานิสงส์มาก  และการบรรพชาของเราจักไม่เป็นหมัน จักมีผล มีก าไร 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล อนึ่ง เธอท้ังหลาย พึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของ
ตน ควรแท้ทีเดียวจะท าประโยชน์ให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาทเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ของผู้อ่ืน 
ก็ควรแท้ทีเดียว ท่ีจะท าประโยชน์นั้นให้ส าเร็จด้วยความไม่ประมาท หรือเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ท้ัง 2 ฝุาย ก็ควรแท้ทีเดียว ท่ีจะท าประโยชน์ของท้ัง 2 ฝุายนั้นส าเร็จ ด้วยความไม่ประมาท” 
(พระไตรปิฎก, 2539:23:105) 

 พระพุทธเจ้าได้จ าแนกข้อปฏิบัติท่ีบุคคลพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม คือ ระหว่างมารดาบิดากับ
บุตร สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน ครูอาจารย์กับศิษย์ นายจ้างกับลูกจ้าง และนักบวชกับประชาชน 
ดังปรากฏในสิงคาลสูตร (พระไตรปิฎก, 2539:11:146) ว่า “ดูก่อนคฤหบดีบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็น
ทิศเบ้ืองบน อันกุลบุตรพึงบ ารุงโดยฐานะ 5 คือ 1. ด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตา 2. ด้วยวจีกรรม
ประกอบด้วยเมตตา 3. ด้วยมโนกรรมประกอบด้วยเมตตา 4. ด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตู (เต็มใจ
ต้อนรับ) และ 5. ด้วยจัดหาอามิสทานถวาย 

 สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบ้ืองบน เมื่อได้รับการบ ารุงจากกุลบุตร โดยฐานะ 5 อย่างแล้ว  ย่อม
อนุเคราะห์กุลบุตร โดยฐานะ 6 อย่าง คือ 1. ห้ามปราม (สอนให้ละเว้น) จากความช่ัว 2. (แนะน าส่ัง
สอน) ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจงาม 4. ให้ได้ฟังได้รู้ในส่ิงท่ียังไม่เคยได้ฟัง 5. (ช้ีแจง
อธิบาย) ท าส่ิงท่ีเคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง และ  6. บอกทางสวรรค์ให้ คือแนะน าวิธีครองชีวิตให้
ได้รับผลดีและความสุข) 

 หลักค าสอนเช่นนี้ นับว่าเป็นรากฐานสัมพันธ์ภาพระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนเป็นไปอย่าง
ใกล้ชิดและมั่นตลอดมา จะเห็นได้ว่า สัมพันธภาพระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนในสังคมพุทธกาล จะ
เป็นไปในกรอบและขอบเขตแห่งพระธรรมวินัย จึงเป็นการเก้ือกูลกัน เป็นการช่วยควบคุมพฤติกรรม
กันและกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมสงฆ์และสังคมตามหลักการของพุทธศาสนานี้เป็นส่ิงจ าเป็น 
หรือเป็นหน้าท่ีโดยตรงอย่างหนึ่งของพระสงฆ์ 

 กล่าวโดยสรุป หน้าท่ีและความผูกพันทางสังคมสงฆ์กับชุมชนนั้น เกิดจากองค์ประกอบ 3 
ประการคือ  

  1. การด าเนินชีวิตของพระสงฆ์ ต้องอาศัยปัจจัย 4 ท่ีประชาชนถวาย 
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  2. สภาวะและเหตุการณ์ในสังคม ย่อมมีผลเก่ียวข้องกับการบ าเพ็ญสมณธรรม 

  3. โดยคุณธรรมคือเมตตา กรุณา จะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์      
(พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต, 2513:12) 

7.8 งานวิจัยเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชนกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน   
 สังคมแก่ประชาชน  
 พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเจ้า
อาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ จ านวน 205 รูป  ผลการศึกษาพบว่า 
พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษมีสัมพันธภาพกับชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง  และยัง
พบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ์ สัมพันธภาพกับชุมชน  
และการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ บทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การพระ
ผู้น าพัฒนาแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
อ านาจเจริญ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระสงฆ์ผู้น าพัฒนาแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จ านวน 
162 รูป ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ผู้น าพัฒนาแผ่นธรรม แผ่นดินทองมีความสัมพันธภาพกับชุมชน 
อยู่ในระดับมาก และยังพบอีกว่า ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความคิด ความเข้าใจเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน สัมพันธภาพกับชุมชน การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการปฏิบัติในเครือข่ายองค์การพระผู้น าพัฒนาแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ของพระสงฆ์นักพัฒนา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 พูลทรัพย์ สิทธิพรรณ (2532 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนากับการเข้า
ร่วมโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทองของชาวบ้านห้วยยาง อ าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ประชาชนมีความเช่ือถือและไว้วางในในตัวพระสงฆ์ เช่ือในความสามารถและสติปัญญาไหวพริบของ
พระสงฆ์ในการแก้ปัญหาให้กับชุมชน เช่ือในความกระตือรือร้นของพระสงฆ์และเช่ือในทักษะการ
ส่ือสารของพระสงฆ์ ซ่ึงความเช่ือเหล่านี้ของคนในชุมชนจะมีความสัมพันธ์กับการยอมรับและการเข้า
ร่วมโครงการของชาวบ้านในพื้นท่ีพัฒนา 
 พระมหาถวิล พลเตมา (2546 : 69) ได้ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชน
กรณีศึกษาพระครูสุธีปริยัติโยดม พบว่า ความศรัทธาในตัวพระครูสุธีปริยัติโยดมของชุมชน และชุมชน
ให้ก าลังใจท่านในการพัฒนาเป็นปัจจัยส าคัญมากในการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จ ส่วน
คุณสมบัติเฉพาะตัว เช่นความรู้ ความสามารถ ความขยันหมั่นเพียรของท่าน ตลอดจนความดีของ
โครงการ ความรับผิดชอบของชุมชนต่อส่วนรวมมีความส าคัญรองลงมา 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้พอสรุปได้ว่า สัมพันธภาพเกิดจากการที่บุคคลได้มีปฏิบัติสัมพันธ์อันดี
ร่วมกัน ดังนั้น การที่พระสงฆ์จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
นั้นต้องมีปฏิบัติสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพราะเมื่อพระสงฆ์มีปฏิบัติสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแล้ว
ประชาชนย่อมให้ความไว้วางใจ ความเคารพศรัทธาแก่พระสงฆ์ ในการท าวิจัยครั้งนี้จึงได้น า
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สัมพันธภาพกับชุมชนมาเป็นตัวแปรที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
 

8. แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  

8.1 แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่                
 ประชาชน  

ความหมายของการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 

 การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีมีผลท าให้บุคคลได้มีก าลังใจ 
และทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรมหรือท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างไม่ล าบาก แรงสนับสนุนทาง
สังคม (Social support) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ 

 ไวส์ ( Weiss, 1974  อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 254 8: 59) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกอ่ิมใจ หรือพึงพอใจต่อความต้องการซ่ึง
เกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม ซ่ึงประกอบด้วยความรักใคร่ผูกพัน ใกล้ชิดสนิทสนม การ
รับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้อบรมเล้ียงดูช่วยเหลือผู้อ่ืนการได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่า 
และการได้รับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  

 คอบบ์ ( Cobb, 1976:300) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การ
ได้รับข้อมูลหรือข่าวสารที่ท าให้บุคคลเข้าใจว่า มีคนรัก สนใจ ยอย่อง เห็นคุณค่า และรู้สึกว่าตนเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 

 แคปแลน และคณะ ( Caplan.et al 1967, อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง , 2548:59) 
ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลได้รับการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 
เช่น เงิน ข้อมูลข่าวสาร แรงงานหรือทางด้านอารมณ์ เป็นต้น จากบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซ่ึงช่วยให้ผู้ท่ี
ได้รับแรงสนับสนุนได้ด าเนินการตามเปูาประสงค์ได้ 

 ปิลิสุก ( Pilisuk, 1982:20) ได้ให้ความหมายไว้ว่ า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือทางด้านวัตถุและอารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึง
ความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วย 

 ทอยท์ส ( Thoits, 1982, อ้างถึงใ น พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :59) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลในเครือข่ายของสังคมได้รับความ
ช่วยเหลือด้านอารมณ์ สังคม ส่ิงของ ข้อมูล ซ่ึงการช่วยเหลือนี้จะให้บุคคลสามารถเผชิญและ
ตอบสนองค่าความเจ็บปุวยหรือความเครียดได้ในระยะเวลาท่ีรวดเร็วขึ้น 
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 บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์ (อ้างถึงใ น รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์ , 2543 :32) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงท่ีผู้ให้บริหารสนับสนุน ซ่ึงอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่ม เช่น บุคคลใน
ครอบครัว ได้แก่ สามี ญาติ พี่ น้อง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน หรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลและข่าวสาร วัสดุส่ิงของหรือการสนับสนุนทางจิตใจแก่ผู้รับแรงสนับสนุนและมี
ผลให้ผู้รับปฏิบัติไปในทิศทางท่ีผู้รับต้องการ 

 จากแนวคิดดังกล่าวสามารถสรุปความหมายแรงสนับสนุนทางสังคมได้ว่า แรงสนับสนุนทาง
สังคม หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือเก้ือกูลในเรื่องต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นวัตถุส่ิงของข้อมูลข่าวสาร 
อารมณ์ สังคม เช่น การยอมรับ ความห่วงใย การได้รับการปรึกษา ข้อมูลข่าวสารการให้การศึกษา 
เวลา เป็นต้น ท าให้เกิดความผูกพัน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือพึงพอใจต่อความต้องการซ่ึงเกิดจาก 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม อันจะมีผลให้ผู้รับการสนับสนุนสามารถท าหน้าท่ีของตนและของ
ส่วนรวมได้อย่างเหมาะสม ไม่ล าบาก ตลอดถึงบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีตนต้องการ 

8.2 องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 

 บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ์ (2528: 594, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :60) 
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคมไว้ดังนี้ 

  1. จะต้องมีการติดต่อส่ือสารระหว่าง ผู้ให้ และ ผู้รับ การสนับสนุน  

  2. ลักษณะการติดต่อสัมพันธ์นั้นจะต้องประกอบด้วย  

   2.1 ข้อมูลข้าวสารที่มีลักษณะท าให้ ผู้รับ เช่ือว่ามีคนเอาใจใส่ มีความรัก
ความหวังดีในตนอย่างจริงจัง 

   2.2 ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข่าวสารที่มีลักษณะท าให้ ผู้รับ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่าและเป็นท่ียอมรับในสังคม 

   2.3 ข้อมูลข่าวสารที่มีลักษณะ ผู้รับ เช่ือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมี
ส่ิงของหรือทางด้านจิตใจ 

  3. ปัจจัยน าเข้าของการสนับสนุนทางสังคมอาจอยู่ในรูปของข้อมูลข่าวสารวัตถุ 
ส่ิงของหรือทางด้านจิตใจ 

  4. จะต้องช่วยให้ ผู้รับ ได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ.  

8.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 

ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมได้มีผู้กล่าวไว้ต่างกันดังนี้ 

 คอบบ์ (Cobb, 1976:300-301) ได้แบ่งแรงสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด คือ  
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 1. บุคคลเช่ือว่าเขาได้รับความรัก ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และมีความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดมีความ
ผูกพันซ่ึงกันและกัน ( Emotional Support) 

 2. แรงสนับสนุนด้านการเห็นคุณค่า (Esteem Support) เป็นข้อมูลท่ีท าให้บุคคลรู้สึกว่าตน
เป็นคนมีคุณค่า เป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน 

 3. แรงสนับสนุนด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ( Socially support of network) เป็น
ข้อมูลท่ีท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนเป็นสมาชิก หรือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางสังคม และมีการ
ช่วยเหลือ ซ่ึงกันและกัน 

 คาห์น (Kaln, 1979:85, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548: 61) แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด คือ  

 1. ความผูกพันด้านอารมณ์และความคิด ( Affermation) เป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ใน
ทางบวกของบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของความผูกพัน การยอมรับ การเคารพ หรือความ
รัก  

 2. การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affermation) เป็นการแสดงออกถึงการ
เห็นด้วย การยอมรับในความถูกต้องเหมาะสมท้ังในการกระท าและความคิดของบุคคล 

 3. การให้การช่วยเหลือ (Aid) เป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนโดยการให้ส่ิงของหรือช่วยเหลือ
โดยตรง การช่วยอาจจะเป็นวัตถุ เงินทอง ข้อมูล ข่าวสาร หรือเวลา 

 เฮาส์ ( House 1981 , อ้างถึงใ น พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :61) แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ชนิด คือ  

 1. การสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support)   หมายถึง การให้ความรัก ความเอาใจ
ใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนับถือ 

 2. การสนับสนุนทางด้านการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (Appraisal Support) เป็นการ
ให้ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการประเมินตนเอง หรือเรียนรู้ตัวเอง ได้แก่ การเห็นพ้อง การรับรองการให้
ข้อมูลปูอนกลับ ซ่ึงจะท าให้เกิดความมั่นใจ การสนับสนุนด้านนี้ จึงเปรียบเสมือนการเสริมแรงทาง
สังคม (Social reinforcement) 

 3. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) การให้ค าแนะน าข้อมูลเท็จจริง
แนวทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติท่ีสามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่ได้ 

 4. การสนับสนุนด้านวัสดุส่ิงของ การเงิน หรือแรงงาน (Instrumental Support) เป็นการให้
ความช่วยเหลือโดยตรงต่อความจ าเป็นของคน เช่น เงิน แรงงาน หรือเวลา เป็นต้น 
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 ทอยส์ ( Thoits 1982, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :62) แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 3 ชนิด คือ  

 1. การสนับสนุนด้านเครื่องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือ ด้าน
แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ ส่ิงของ เงินทองท่ีจะท าให้บุคคลได้รับนั้นสามารถด ารงบทบาทหรือหน้าท่ี
รับผิดชอบได้ปกติ 

 2. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information Aid) หมายถึง การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
รวมท้ังค าแนะน าและการปูองกัน 

 3. การได้รับสนับสนุนด้านอารมณ์และสังคม ( Socioemotional Aid) หมายถึงการได้รับ
ความรัก การดูแลเอาใจใส่การได้รับการยอมรับเห็นคุณค่า และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 

 อิสเรลแลบราวน์ ( Israel and Brown, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 
2548:62) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ชนิด คือ  

 1. แรงสนับสนุนทางอารมณ์ (Emotional Support) หมายถึง การสนับสนุนด้านการยกย่อง 
การให้ความรัก ความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใส่ ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจและการตั้งใจฟัง 

 2. แรงสนับสนุนทางด้านการประเมิน (Appraisal Support) หมายถึง การให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อน าไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบพฤติกรรมและให้การรับรองซ่ึงจะท าให้ผู้รับเกิดความมั่นใจ 
น าไปเปรียบเทียบตนเองกับผู้ท่ีอยู่ร่วมในสังคม 

 3. แรงสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร (Information Support) หมายถึง การให้ค าแนะน าข้อ
แสนอแนะ ทิศทาง และการให้ข้อมูล ข่าวสาร ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเผชิญอยู่ได้ 

 4. แรงสนับสนุนทางด้านเครื่องมือ ( Instrumental Support) หมายถึง การช่วยเหลือ
โดยตรงต่อความจ าเป็นด้านต่าง ๆ ของบุคคลในเรื่องเงิน แรงงาน เวลา และการปรับสภาพแวดล้อม  

 ไวส์ ( Weiss 1987, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :62-63) แบ่งการ
สนับสนุนทางสังคมออกเป็น 5 ชนิด คือ  

 1. การได้รับความรักใคร่ ผูกพัน และใกล้ชิดสนิทสนม (Attachment) เป็นสัมพันธภาพแห่ง
ความใกล้ชิด ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกว่าตนเองมีคนรัก และเอาใจใส่เกิดความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย 

 2. การรับรู้ว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ( Social intregration) เกิดจากการที่บุคคลมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางสังคม ท าให้เกิดการแบ่งปันแลกเปล่ียนในด้านความคิดก าลังใจ และก าลังคนเพื่อ
ช่วยเหลือกันตามโอกาสอันควร เกิดความห่วงใยและเข้าใจกัน ถ้าขาดความสัมพันธ์กันจะท าให้บุคคล
เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยว ขาดเพื่อนขาดผู้เห็นใจ ขาดท่ีปรึกษาและเป็นผลท าให้เกิดความเบ่ือหน่ายต่อ
การมีชีวิตอยู่ขาดก าลังใจและส้ินหวัง 
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 3. การได้มีโอกาสเล้ียงดู หรือให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ( Opportunity for nurturance) 
หมายถึง การที่บุคคลมีความผูกพันกับบุคคลอ่ืนท่ีด้อยกว่า ซ่ึงบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่อการ
เจริญเติบโต หรือความสุขสบาย ท าให้รู้สึกว่าตนเป็นท่ีต้องการของบุคคลอ่ืนและผู้อ่ืนพึ่งพาได้ 

 4. การรับรู้ถึงการมีคุณค่าในตนเอง (Reassurance of worth) เป็นการได้รับการยอมรับเมื่อ
บุคคลมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถและเป็นข้อมูลท่ีท าให้บุคคลทราบว่าเขามี
คุณค่าและได้รับการยอมรับนับถือ  

 5. ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ (Assistances) ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารค าแนะน าการ
สนับสนุนด้านอารมณ์ และการช่วยเหลือด้านวัตถุส่ิงของ เพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและเผชิญภาวะ
เครียดของชีวิต 

8.4 แหล่งของแรงสนับสนุนทางสังคม 

นักวิชาการส่วนใหญ่มีความเห็นเก่ียวกับแหล่งความช่วยเหลือท่ีคล้ายคลึงกัน ไว้ ดังนี้  

 วิลล์  (Wills 1985, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น, 2548:63) กล่าวว่า คู่สมรส 
เพื่อนสมาชิกในครอบครัว เป็นแหล่งปฐมภูมิท่ีบุคคลท่ีอยู่ในภาวะเครียดร้องขอความช่วยเหลือ ส่ิงท่ี
บุคคลร้องขอเป็นล าดับแรก คือ การด ารงรักษาความภูมิใจในตนเอง 

 เพนเดอร์  (Pender 1987, อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, 2548:63) ได้แบ่งประเภท
ของกลุ่มให้การสนับสนุนออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ 

 1. กลุ่มสนับสนุนตามธรรมชาติ เช่น ครอบครัวเป็นกลุ่มปฐมภูมิในการให้ความช่วยเหลือท่ี
เหมาะสมซ่ึงกันและกัน มีความไวและเห็นความส าคัญของความต้องการของสมาชิกแต่ละคน และมี
การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ  

 2. กลุ่มสนับสนุนจากเพื่อน ( Peer Support) ประกอบด้วย บุคคลท่ีท าหน้าท่ีอย่างไม่เป็น
ทางการในการตอบสนองความต้องการทั่วไปและความต้องการที่เฉพาะเจาะจงแก่สมาชิก 

 3. องค์กรทางศาสนาซ่ึงเป็นสถาบัน การสนับสนุนท่ีเก่าแก่ในสังคม 

 4. กลุ่มวิชาชีพที่มีทักษะและความช านาญในการดูแล และให้บริการแก่ผู้ปุวย ซ่ึงน้อยครั้ง จะ
เป็นแหล่งของความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก 

 5. องค์การให้ความช่วยเหลือท่ีไม่ได้เป็นวิชาชีพ เช่น อาสาสมัคร ซ่ึงให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลบางกลุ่มในการเปล่ียนพฤติกรรมท่ีไม่ต้องการทางสุขภาพ 

 แหล่งการสนับสนุนทางสังคมมีความส าคัญต่อชนิดและปริมาณของการสนับสนุนทางสังคม ท่ี
ได้รับ เนื่องจากชนิดของการสนับสนุนทางสังคมจะเปล่ียนแปลงไปตามแหล่งท่ีให้การสนับสนุน ทาง
สังคม นอกจากนั้นแหล่งของการสนับสนุนทางสังคมสามารถบอกถึงขนาดของเครือข่าย      
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(Network size) ทางสังคมซ่ึงเป็นตัวก าหนดปริมาณการสนับสนุนทางสังคมท่ีบุคคลได้รับด้วย ซ่ึงส่วน
ใหญ่แล้วการสนับสนุนทางสังคมมีท่ีมาจาก  

 1. ครอบครัว เพื่อนสนิท ญาติ คู่สมรส  

 2. กลุ่มสังคมในระดับชุมชน เช่น เพื่อนบ้าน ผู้ร่วมงาน บุคลากรในวิชาชีพอาสาสมัครเพื่อ
ช่วยเหลือ ชมรมต่าง ๆ ท่ีตั้งขึ้นในสังคมนั้นอาศัยอยู่ (Stewart 1989, อ้างถึงใน พระมหา          
สอนประจันทร์ เสียงเย็น, 2548: 64) 

8.5 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม 

 กอทท์ลีบ (Gottlieb 1985, อ้างถึงใน พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น , 2548 :64) ได้แบ่ง
ระดับของการสนับสนุนทางสังคม เป็น 3 ระดับ คือ  

 1. ระดับมหภาคหรือระดับกว้าง ( Macro level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วมในสังคม 
โดยดูจากลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความ
สมัครใจ การด าเนินชีวิตแบบไม่เป็นทางการในชุมชน 

 2. ระดับกลางหรือระดับกลุ่ม (Mazzo level) เป็นความสัมพันธ์ในระดับท่ีเฉพาะเจาะจงลง
ไปถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีการติดต่อกัน เช่น กลุ่มเพื่อนท่ีใกล้ชิด 

 3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก (Micro) เป็นระดับความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดท่ีสุดเพราะเช่ือว่า ส่ิง
ส าคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการให้การสนับสนุนทางอารมณ์อย่างลึกซ้ึงผู้ท่ีให้การ
สนับสนุนมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีท าได้ เช่น สามี ภรรยา หรือคนรัก  

 รสสุคนธ์ พิไชยแพทย์ (2543: 36) ได้กล่าวว่า ระดับของการให้แรงสนับสนุนทางสังคมมี 3 
ระดับ คือ  

 1. Macrolevel คือ การวัดโดยพิจารณาถึงการเข้าร่วม และการมีส่วนร่วมในสังคม โดยวัด
จากลักษณะต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความสมัคร
ใจ การด าเนินชีวิตแบบไม่เป็นทางการในชุมชน 

 2. Messolevel คือ การวัดในระดับท่ีเฉพาะเจาะจงไปถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีการติดต่ออยู่เสมอ 
เช่น กลุ่มเพื่อนท่ีใกล้ชิด 

 3. Microlevel คือ การวัดท่ีพิจารณาท่ีความสัมพันธ์ใกล้ชิดท่ีสุด เพราะเช่ือว่าส่ิงส าคัญของ
การสนับสนุนทางสังคมมาจากการได้การสนับสนุนทางอารมณ์อย่างลึกซ่ึง ซ่ึงผู้ให้การสนับสนุนจะมี
เพียงบางคนเท่านั้นท่ีท าได้ เช่น สามี ภรรยา หรือคนรัก 
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8.6 แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีพระสงฆ์ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ 

 หน่วยงานของรัฐในท่ีนี้หมายถึงหน่วยงานท่ีอยู่ในการควบคุมดูแลของรัฐบาลหรือเป็น
หน่วยงานในส่วนของราชการทั้งท่ีอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกกระทรวงทบวงกรมท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับพระสงฆ์โดยตรงคือส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรีและส่วนท่ี
ไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงแต่ให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่พระสงฆ์ท้ังข้อมูลข่าวสารความรู้และ
ทักษะในการด าเนินการพัฒนาสังคมโดยเหมาะสมและไม่ล าบากนักและต้องขอความช่วยเหลือจาก
พระสงฆ์ในการด าเนินการของรัฐกับประชาชนในชุมชนกรมการศาสนามีหน้าท่ีในการท านุบ ารุงและ
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยด าเนินงานเพื่อสนองงานคณะสงฆ์ด้านการปกครองด้านการศาสนศึกษา
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการสาธารณูปการและด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ตลอดจนการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้การอุปถัมภ์และ
คุ้มครองศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการรับรองได้แก่ศาสนาอิสลามคริสต์พราหมณ์ -ฮินดูและซิกข์  
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, กองแผนงาน, 2544 : 51) ส่วนท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนากรมการ
ศาสนายังได้อุปถัมภ์พระภิกษุท่ีได้รับแต่งตั้งหรือพระภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษตามท่ีก าหนดไว้ในบัญชี
อัตรานิตยภัตท่ีกรมการศาสนาได้ขอท าการตกลงกับทางกระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติแล้วการเบิกจ่ายนิตยภัตยึดถือตามระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการเบิกจ่ายนิตยภัต        
พ.ศ. 2542 
 ถวายแด่พระสมณศักดิ์พระสังฆาธิการเลขานุการพระเปรียญธรรม  9 ประโยคและพระอธิการ
เช่นสมเด็จพระราชาคณะอัตรา  12,000 บาท เจ้าคณะภาค  10,000 บาทลดหล่ันลงมาจนถึงพระ
อธิการ 500 บาทต่อเดือนพระภิกษุผู้ด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งจะได้รับการถวายนิตยภัตให้เพียง
ต าแหน่งเดียว (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, ส านักงานเลขานุการกรม,2544: 61) 
 ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นหน่วยงานราชการที่รับช่วงจากกรมการศาสนาท่ีมี
หน้าท่ีในการบ ารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆของพระสงฆ์ท้ังท่ีเป็นส่วนการปกครอง
การศึกษาการเผยแผ่การพัฒนาส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องมีส่วนรับรู้และด าเนินการเพื่อ
สนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาและของพระสงฆ์ 
 จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติหน้าท่ีและแสดงบทบาทของพระสงฆ์จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ
จากสังคมโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐเพื่อเป็นแรงสนับสนุนให้งานของพระศาสนาหรือพระสงฆ์
พระสงฆ์ในสังคมไทยเป็นสถาบันที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือและมีข้อวัตรปฏิบัติท้ังท่ีเป็นพระ
วินัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์กฎมหาเถรสมาคมกฎระเบียบของวัดท่ีสังกัดและกฎหมายบ้านเมืองท า
ให้พระสงฆ์ไม่สามารถท่ีจะประกอบอาชีพที่มีรายได้หรือปฏิบัติตัวอย่างคฤหัสถ์ได้จ าเป็นต้องอาศัย
คฤหัสถ์อุปถัมภ์ฉะนั้นสถาบันสงฆ์จึงอยู่ภายใต้สังคมอุปถัมภ์ในด้านจตุปัจจัยเพื่อให้พระสงฆ์นั้นได้ท า
คุณประโยชน์แก่สังคมตามบทบาทหน้าท่ีของตนท่ีไม่ขัดกับพระธรรมวินัยเนื่องจากพระสงฆ์นั้นมี
ศักยภาพอยู่แล้วท้ังทางด้านจิตวิทยาและทักษะในการสงเคราะห์ประชาชน 
 บทบาทการพัฒนาของพระสงฆ์นั้นรัฐบาลต้องให้ความส าคัญให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ
พระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารงบประมาณความรู้ทักษะต่างๆในการปฏิบัติการพัฒนาอาจจะเป็น
การอบรมสัมมนาฝึกปฏิบัติการและท่ีส าคัญควรสร้างความตระหนักให้พระสงฆ์ได้เห็นศักยภาพของ
พระสงฆ์เองความทุกข์ยากหรือปัญหาของประชาชนและความจ าเป็นท่ีพระสงฆ์จะต้องแสดงบทบาท
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ในการพัฒนาชุมชนเพื่อช่วยเหลือสังคมการให้การสนับสนุนนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้พระสงฆ์เห็น
ความส าคัญและความจ าเป็นในการพัฒนาและส่งผลให้พระสงฆ์เกิดความมั่นใจและความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาได้ส่วนหนึ่ง 
 
8.7 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ์ 

 คณะสงฆ์คือพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนานับตั้งแต่พระภิกษุสามเณรลูกวัดเพื่อน
สหธรรมิกจนถึงพระภิกษุผู้มีอ านาจหน้าท่ีทางการปกครองทุกระดับท่ีให้ความร่วมมือให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆเช่นการให้ค าปรึกษาให้ความรู้ฝึกทักษะให้การยอมรับเป็นต้นและนโยบาย
ตลอดถึงงบประมาณเพื่อให้พระสงฆ์ท่ีจะท าหน้าท่ีในการพัฒนาชุมชนได้รับความสะดวกในการ
ด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 
 ในสังคมของพระสงฆ์มีการปกครองท่ีแยกออกจากการปกครองทางบ้านเมืองมีมหาเถร
สมาคมโดยสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานและเป็นพระประมุขของคณะสงฆ์ไทยมีอ านาจหน้าท่ีใน
การปกครองสูงสุดและมีพระสังฆาธิการระดับต่างๆท าหน้าท่ีในการปกครองตามอ านาจท่ีได้รับ
มอบหมายจนถึงระดับล่างคือ   เจ้าอาวาส   รองเจ้าอาวาส   และผู้ช่วยเจ้าอาวาส   ท่านผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีในการปกครองท่ีกล่าวนี้เป็นผู้ท่ีจะสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่ท าหน้าท่ีเพื่อพระศาสนาและผู้
ท่ีเป็นสหธรรมิกหรือเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันเองควรที่จะสงเคราะห์กันตามสมควรเป็นกัลยาณมิตร 
 หลักธรรมท่ีพระสงฆ์ควรมีเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ท้ังท่ีเป็นส่วนตัวของพระสงฆ์เองและเป็น
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสังคมคือ  กัลป์ยาณมิตตตา ซ่ึงหมายถึง  ความมีกัลยาณมิตรคือมีผู้
แนะน าส่ังสอนท่ีปรึกษาเพื่อนท่ีคบหาและบุคคลผู้แวดล้อมท่ีดีความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเข้าร่วม
หมู่กับท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถซ่ึงจะช่วยแวดล้อมสนับสนุนชักจูงช้ีช่องทางเป็น
แบบอย่างตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเก้ือกูลแก่กันให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรมการ
ครองชีวิตการประกอบกิจการและการปฏิบัติธรรมถ้าพระสงฆ์ผู้ท าหน้าท่ีในการพัฒนาสังคมได้รับการ
ช่วยเหลือจากกัลยาณมิตรที่ดีก็จะท าให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 บุคคลท่ีให้การสนับสนุนทางคณะสงฆ์แก่พระสงฆ์ท่ีท าหน้าท่ีหรือแสดงบทบาทในการพัฒนา
สังคมประกอบด้วย 
 1. พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในการปกครองหรือเป็นลูกวัดโดยเฉพาะการให้การสนับสนุนใน
ด้านการร่วมมือร่วมปฏิบัติในการพัฒนา 
 2. เพื่อนสหธรรมิกท่ีท าหน้าท่ีในการพัฒนาท่ีมีประสบการณ์หรือได้ด าเนินการปฏิบัติอยู่ให้
การสนับสนุนในด้านการเป็นท่ีปรึกษาร่วมคิดในการด าเนินงานให้แนวทางในการด าเนินการและติดต่อ
ประสานงาน 
 3. พระสังฆาธิการที่เป็นผู้ปกครองทุกระดับให้การสนับสนุนทางด้านการให้ความรู้ทักษะใน
การพัฒนาเช่นจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นต้นประสานงานกับหน่วยงานท่ีสามารถ
ให้ความช่วยเหลือได้และเป็นท่ีปรึกษาตลอดถึงงบประมาณนอกจากการให้การสนับสนุนตามท่ีกล่าว
แล้วการให้การสนับสนุนท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการให้การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ควรให้การยอมรับ
และยกย่องให้ปรากฏในหมู่คณะและสังคมหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องอยู่ร่วมกันของเพื่อนพรหมจรรย์นั้น
คือสารณียธรรม 
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 สารณียธรรม  6 (พระธรรมปิฎก ป.อ. ปยุตโต) 2543 ข: 233 -235) หมายถึงธรรมเป็นท่ีตั้ง
แห่งการระลึกถึงกันธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันหลักการอยู่ร่วมกัน  (Saraniyadhamma : statesof 
conciliation ; virtues for fraternal living) สาราณียธรรมก็ใช้คือ 
 1. เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลัง
คือช่วยเหลือกิจธุระของผู้ร่วมหมู่คณะด้วยความเต็มใจแสดงกิริยาอาการสุภาพเคารพนับถือกันท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง 
 2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลังคือ
ช่วยบอกแจ้งส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ส่ังสอนแนะน าตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าววาจาสุภาพแสดงความ
เคารพนับถือกันท้ังต่อหน้าและลับหลัง 
 3. เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังต่อหน้าและลับหลัง
คือตั้งจิตปรารถนาดีคิดท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่กันมองกันในแง่ดีมีสีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสต่อกัน 
 4. สาธารณโภคีหรืออัปปฏิวิภัตตโภคี หมายถึง ได้ของส่ิงใดมาก็แบ่งปันกันคือเมื่อได้ส่ิงใดมา
โดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กของน้อยก็ไม่หวงไว้ผู้เดียวน ามาแบ่งปันเฉล่ียเจือจานให้ได้มีส่วนร่วมใช้
สอยบริโภคท่ัวกัน 
 5. สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธ์ิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้าและ
ลับหลังคือมีความประพฤติสุจริตดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ท าตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่
คณะ 
 6. ทิฎฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิดีงามเสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรย์ท้ังหลายท้ังต่อหน้า
และลับหลังคือมีความเห็นชอบร่วมกันในข้อท่ีเป็นหลักการส าคัญท่ีจะน าไปสู่ความหลุดพ้นส้ินทุกข์
หรือขจัดปัญหา 
 
8.8 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน 
 ประชาชนหรือคนในชุมชนเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาเนื่องจากคนในชุมชนเป็นเจ้าของ
ชุมชนการพัฒนาท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนคนในชุมชนต้องให้ความร่วมมือการพัฒนาชุมชนเป็น
ขบวนการที่มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนและควรจะ
เป็นความคิดริเริ่มของประชาชนเองด้วยแต่ถ้าประชาชนไม่รู้จักริเริ่มก็ให้ใช้เทคนิคกระตุ้นเตือนให้
ความคิดริเริ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อให้ขบวนการนี้ได้รับการตอบสนองจากประชาชนด้วยความกระตือรือร้น
อย่างจริงจัง (สุวิทย์ ยิ่งวรพันธ์, 2521: 56) 
 พระสงฆ์ท่ีเข้าไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนจ าต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการ
พัฒนาท้ังในส่วนของแรงกายและงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท่ีส าคัญ  
(ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2527: 73) คือ 
  1. การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนหรือของกลุ่ม 
  2. การก าหนดแนวทางการด าเนินการให้บรรลุผลในการแก้ปัญหาหรือบรรลุ
เปูาหมาย 
  3. การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน 
  4. การปฏิบัติการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
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  5. การควบคุมติดตามและการประเมินผล 
  6. การจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นอย่างยุติธรรม 
 นอกจากการให้ความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือแล้วการได้รับการยอมรับนับถือในตัวพระสงฆ์ของ
ประชาชนเนื่องจากในสังคมนั้นประชาชนจะนับถือพระสงฆ์เป็นพื้นอยู่แล้ว  แต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการ
ปฏิบัติตัวของพระสงฆ์เองท่ีจะท าให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเคารพนับถือการให้ความเช่ือถือความ
ศรัทธานี้จะน าไปสู่การร่วมมือและเป็นปัจจัยน าไปสู่การได้รับการสนับสนุนทางด้านวัตถุต่างๆ 
 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนี้   พอสรุปได้ว่า  พระสงฆ์เป็นสถาบันหนึ่งท่ีจะต้องปฏิบัติงานเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในชุมชน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้แนวทางการแบ่งประเภทแรงสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์ของทอยส์ ( Thoits) เพราะแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญเก่ียวกับ
กิจกรรมของบุคคลหรือมนุษย์อาจกล่าวได้ว่าการได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดูแล ในด้านการ
สนับสนุนด้านอารมณ์ ด้านการสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ิงของและปัจจัย จากบุคคลอ่ืน ๆ แล้ว จะท าให้พระสงฆ์ท าหน้าท่ีของตนและของส่วนรวมได้อย่าง
เหมาะสม ตลอดถึงบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีตนต้องการ  
 
8.9 งานวิจัยเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน   
 ในสังคมแก่ประชาชน  
  
 พระมหาสอนประจันทร์  เสียงเย็น (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระ
สังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 175 รูป ผลการศึกษาพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะ
สงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบว่า อิทธิบาท  4 และความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  แรง
สนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ์ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
มุกดาหาร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล (2551:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค 14 จ านวน 280 รูป ผลการศึกษาพบว่าการ
ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ต้นสังกัด อยู่ในระดับปานกลาง และยังพบว่า ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 การ
ได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา การได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ต้นสังกัด และการได้รับ
การสนับสนุนจากสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตาม
หลักศีล 5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหานราธิป แก้วประสิทธ์ิ (2544:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมท่ีมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจอุปสมบทเป็นพระภิกษุของสามเณร ในเขตภาคกลาง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยเป็นสามเณรอายุระหว่าง 13-20 ปี ท่ีจ าพรรษาอยู่ตามวัดในเขตภาคกลางจ านวน 384 รูป ใน
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ส่วนของตัวแปรที่เป็นแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
พระสงฆ์ แรงสนับสนุนสังคมจากครอบครัว และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามเณร             
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตั้งใจอุปสมบทเป็นภิกษุของสามเณ ร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 พระมหาประสิทธ์ิ  สระทอง (2548 :บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรี สะเกษ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเจ้า
อาวาส รองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ จ านวน 205 รูป ผลการศึกษาพบว่า ความ
การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง   และยังพบว่า   ความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตน ความตระหนักในบทบาทของพระสงฆ์ สัมพันธภาพกับชุมชน  และการได้รับแรงสนับสนุน
ทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอ
ปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า แรงสนับสนุนทางคณะสงฆ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
และการปฏิบัติงานของตน การที่พระสงฆ์มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และสนับสนุนจากบุคลากร
ภายในหน่วยงานและหน่วยงานภายนอก ในด้านอารมณ์งบประมาณ และข้อมูลข่าวสาร ดังนั้น     
แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์น่าจะมีความสัมพันธ์กับ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน         
 สังคมแก่ประชาชน  
  
 9.1 งานวิจัยเก่ียวกับอายุพรรษา 
 พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (2548:112) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 175 รูป พบว่า พระสังฆาธิการใน
จังหวัดมุกดาหารที่มีพรรษาต่างกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 พระมหาชาครติ บ าเพ็ญ (2549: 102) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การพระผู้น า
พัฒนาแผ่นธรรม แผ่นดินทอง ของพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ
จ านวน 162 รูป พบว่า พระสงฆ์นักพัฒนาท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการปฏิบัติปฏิบัติงานในเครือข่าย
องค์การพระผู้น าพัฒนาแผ่นธรรม แผ่นดินทองแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 พระมหาศุภณัฐ ลอมโฮม (2549 : 120) ได้ศึกษาการให้การปรึกษาแนะน าชุมชนของพระ
สังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม จ านวน 164 รูป พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุ
ต่างกัน มีการให้การปรึกษาแนะน าชุมชนไม่แตกต่างกัน  
 ผ่องพรรณ ทวีสมบูรณ์ (2537 :บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
พัฒนาสังคมของพระสงฆ์ในชุมชนท่ีรัฐให้การพัฒนาต่างกัน” โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นพระสงฆ์ 
จ านวน 141 รูป จาก 72 วัด 62 หมู่บ้าน ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า  พระสงฆ์ท่ีมี
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จ านวนพรรษามาก มีการศึกษาสูงและมีทัศนคติท่ีดีมากต่อการพัฒนาชุมชนมีพฤติกรรมการพัฒนา
ด้านวัตถุมากว่าผู้ท่ีมีพรรษาน้อย มีการศึกษาต่ าและมีทัศนคติท่ีดีน้อยต่อการพัฒนาชุมชน ซ่ึงผลนี้พบ
ในกลุ่มรวมในกลุ่มพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก ถ้ามีพรรษามากหรือมีการศึกษาสูงและทีทัศนคติท่ีดีมากต่อ
การพัฒนาชุมชน เป็นผู้ท่ีมีพฤติกรรมการพัฒนาด้านจิตใจและด้านวัตถุมากกว่าพระสงฆ์อายุมากท่ีมี
ลักษณะตรงกันข้าม นอกจากนี้ เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาทางโลกสูง มีพฤติกรรมการ
พัฒนาชุมชนด้านจิตใจมากกว่าพระลูกวัดและพระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาทางโลกต่ า ผลนี้พบในกลุ่มรวมใน
กลุ่มพระสงฆ์ท่ีมีอายุมาก 
 พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540 : 134) ได้ศึกษา “ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการ
พัฒนาสังคม” พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทในการพัฒนาสังคมในด้านสังคม
สงเคราะห์แตกต่างกัน กล่าวคือ พระสงฆ์ท่ีมีพรรษาน้อย คือ 1-5 พรรษามีทัศนคติเห็นด้วยต่อบทบาท
ของพระสงฆ์ในด้านสังคมสงเคราะห์ มากกว่าพระสงฆ์ท่ีมีพรรษา 6-10 พรรษาและ 11 พรรษาขึ้นไป  
 พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง(2549 : 103) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 205 รูป พบว่า  พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีษะเกษ ท่ีมีอายุต่างกัน มีบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ไม่แตกต่าง
กัน 
 จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมี อายุ พรรษา ต่างกัน จะมีบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันด้วย 
 
9.2 งานวิจัยเก่ียวกับระดับการศึกษาแผนกธรรม 
 พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (2548 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 175 รูป พบว่า พระสังฆาธิ
การที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ต่างกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พระมนตรี ยางธิสาร (2546 : 78) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูพระสอนศีลธรรม ท่ีมีระดับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี ต่างกัน มีการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
 ด ารง พลโภชน์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีวุฒิการศึกษาทางธรรม
แตกต่างกัน ใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยใช้วิธีการแสดงธรรมเทศนา การฝึกกรรมฐานและการ
แสดงโอวาทกถา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง(2549 : 104) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 205 รูป พบว่า  พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ 
จังหวัดศรีษะเกษ ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน มีบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระสงฆ์ไม่แตกต่างกัน 
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 บรรจง สุวรรณศรี (2546 : 215) ได้ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการด าเนินงานศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด จังหวัดเลย พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาศาสนศึกษาเปรียญตรี (ประโยค 
1-2และป.ธ. 3) และเปรียญโท (ป.ธ. 4-6) มีระดับการปฏิบัติมากในทุกๆ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
บุคลากร ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน ด้านประชาสัมพันธ์และด้านอาคารสถานท่ี 
 จากก ารศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พอสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาแผนก ธรรม  
ต่างกัน น่าจะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันด้วย 
 
9.3 งานวิจัยเก่ียวกับระดับการศึกษาแผนกสามัญ 
 ด ารง  พลโภชน์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีวุฒิการศึกษาทางโลกแตกต่าง
กัน ใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา โดยใช้วิธีการฝึกกรรมฐาน การใช้ส่ือต่างๆ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ผ่องพรรณ ทวีสมบูรณ์ (2537 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
พัฒนาสังคม ของพระสงฆ์ในชุมชนท่ีรัฐให้การพัฒนาต่างกัน โดยศึกษากลุ่มพระสงฆ์ตัวอย่าง จ านวน 
141 รูป จาก 72 วัด 62 หมู่บ้าน ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ท่ี
มีการศึกษาทางโลกสูง มีพฤติกรรมการพัฒนาด้านจิตใจมากกว่าพระลูกวัดและพระสงฆ์ท่ีมีการศึกษา
ทางโลกต่ า 
 พระครูสมุห์ชัชวาล ช่ ามณี (2544 : 219) ได้ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน
บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาสามัญแตกต่างกันมีบทบาท
ในการพัฒนาชุมชน ด้านกาศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง
การปกครองและด้านวัฒนธรรมไม่แตกต่างกัน 
 พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (2548 : 116) ได้ศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร พบว่า พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษา
ฝุายสามัญศึกษาแตกต่างกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกต่างกัน 
 พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง (2549 : 104) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีษะเกษ
ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญต่างกัน มีบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์ไม่
แตกต่างกัน 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  พอสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ 
ต่างกัน จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันด้วย 
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9.4 งานวิจัยเก่ียวกับประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
 พระมนตรี  ยางธิสาร (2546: 79) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรมเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูพระสอนศีลธรรม ท่ีมีประสบการณ์ใน
การสอน ต่างกัน มีการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พิทักษ์ เรืองนุ่น (2540: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนดนตรี และนาฏศิลป์ในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลา ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลักสูตร ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านส่ือการสอน ด้านการวัดผลและการประเมินผล และ
ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีปัญหาในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีปัญหา
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณ์ต่ ากว่า 5 ปี มีปัญหา
มากกว่าครูที่มีประสบการณ์ 5 ปีข้ึนไป  
 พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล (2551 : 105) ได้ศึกษา พฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 
ผลการวิจัยพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีพฤติกรรมใน
การส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  พอสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมี ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา ต่างกัน จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของ
พระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันด้วย 
 
9.5 งานวิจัยเก่ียวกับต าแหน่งทางคณะสงฆ์  

 พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง (2548 : บทคัดย่ อ) ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนของพระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า พระสงฆ์ในอ าเภอปรางค์กู่ จังหวัด
ศรีษะเกษ ท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ต่างกัน มีบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนของพระสงฆ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ด ารง พลโภชน์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนา
ของเจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ด” พบว่า เจ้าอาวาสในจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีประสบการณ์ในการด ารง
ต าแหน่งเจ้าอาวาสแตกต่างกัน ใช้วิธีการเผยแผ่พุทธศาสนาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิธี พบว่า ใช้วิธีการแสดงธรรมเทศนา การแสดงโอวาทกถาและ
การจัดกิจกรรมต่างๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  พอสรุปได้ว่า พระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ต่างกัน 
จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แตกต่างกันด้วย 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน พอสรุปได้ว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม    
ท่ีมี อายุพรรษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ประสบการณ์การสอนใน
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สถานศึกษา และต าแหน่งทางคณะสงฆ์ จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน แตกต่างกันด้วย นอกจากนั้นยังพบอีกว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนัก
ถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน แรง
สนับสนุนจากคณะสงฆ์   บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์กัน  ดังแสดงในกรอบแนวคิดการ
วิจัยไว้ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

บทบาท การส่งเสริม พฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. อายุพรรษา 

2. ระดับการศึกษาแผนกธรรม  

3. ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  

4.ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  

5. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

1. ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  

2. ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาขน 

3. สัมพันธภาพกับชุมชน 

4. แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
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บทท่ี 3 

วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ( Descriptive Research) เพื่อศึกษาบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ (Unit of analysis) ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบ
วิธีการวิจัยดังต่อไปนี้ 

  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
           2. ตัวแปรที่ศึกษา 
           3. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
           5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยพระสงฆ์ระดับ เจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส   รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป จ านวน 1,156 รูป ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม, 2558)  

 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยพระสงฆ์ระดับ เจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้า
อาวาส  และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป จ านวน  298 รูปโดยค านวณจากสูตรของ      
ยามาเน่ (Yamane 1988, อ้างถึงใน พวงรัตน์   ทวีรัตน์, 2543: 285) ท่ีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึ้นได้ร้อยละ 5 และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified random sampling) ตามสัดส่วนประชากรจ าแนกตามแต่ละอ าเภอสูตรของยามาเน่ 
 

          N 
    1 + N (e) 2 
 
เมื่อ  n   =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  =  จ านวนประชากร 
 e   =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้ปัดขึ้นได้มีค่าเท่ากับ .05 

 
แทนค่าในสูตร  n = 1,156 
    1 + (1,156 (0.05)2 

n = 

 

=297.17 
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ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 รูป มีรายละเอียดดังนี ้
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามแต่ละอ าเภอ ของพระสงฆ์เขตการ   
    ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  

ล าดับท่ี อ าเภอ จ านวนประชากร (รูป)  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง(รูป) 
1 เมืองนครปฐม 223  57 
2 ก าแพงแสน 190  49 
3 ดอนตูม 177  45 
4 สามพราน 170  44 
5 นครชัยศร ี 210  54 
6 บางเลน 112 29 
7 พุทธมณฑล 74  20 

   รวม        1,156 298 
 
2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
 ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้  
ตอนท่ี 1 ตัวแปรต้น ได้แก่ 
  ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่   
  1. อายุพรรษา  หมายถึง  จ านวนพรรษาท่ีพระสงฆ์ได้เข้ามาจ าพรรษา จนถึง
ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
   1. 5 ถึง 10 พรรษา 
   2. 11 ถึง 20 พรรษา 
   3. 21 พรรษาขึ้นไป   
  2 . ระดับการศึกษาแผนกธรรม  หมายถึง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ท่ีพระสงฆ์ศึกษาจบแล้วในช้ันสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
   1. เป็นเปรียญธรรม 
   2. ไม่เป็นเปรียญธรรม   
  3. ระดับการศึกษาแผนกสามัญ หมายถึง ระดับการศึกษาแผนกสามัญท่ีพระสงฆ์
ศึกษาจบแล้วในช้ันสูงสุด แบ่งออกเป็น 3  ระดับ ได้แก่ 
   1. ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   2. ปริญญาตร ี
   3. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
  4. ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา หมายถึง การเข้าไปสอนในสถานศึกษาของ
พระสงฆ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
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   1. มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
   2. ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
  5. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ หมายถึง การเป็นพระสังฆาธิการของพระสงฆ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
   1. เป็นพระสังฆาธิการ 
   2. ไม่เป็นพระสังฆาธิการ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ตอนท่ี 2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  
  1 . ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 
  2. ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 
  3. สัมพันธภาพกับชุมชน 
  4. แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
  5. บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด 
ท่ีให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา  ระดับการศึกษาแผนกธรรม   
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา   และต าแหน่งทางคณะสงฆ์    
ลักษณะค าถามเป็นแบบก าหนดตัวเลือก จ านวน 5 ข้อ 

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา
เครื่องมือตามนิยามศัพท์และการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ซ่ึงมี
ข้อค าถามท้ังหมด จ านวน 12 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น มากท่ีสุด  

 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก  

 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง  

 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย  

 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยท่ีสุด 
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 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน จะได้คะแนนจาก 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด
ตามล าดับ ผู้ท่ีได้คะแนนมากจะมีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน สูงกว่าผู้ท่ีได้คะแนนน้อย 

 เกณฑ์ในการประเมินระดับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์
ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-182) ดังนี้ 

 การแปลความหมายคะแนนของความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน จะได้เกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือในประสิทธิภาพ
      แห่งตนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือในประสิทธิภาพ
      แห่งตนอยู่ในระดับน้อย  

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือในประสิทธิภาพ
      แห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือในประสิทธิภาพ
      แห่งตนอยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเช่ือในประสิทธิภาพ
      แห่งตนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาตามนิยามศัพท์และการทบทวนวรรณกรรม มีข้อ
ค าถามท้ังหมด จ านวน  15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating 
Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก 

 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง 

 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย 

 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 

 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนจะได้คะแนนจาก 
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1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามล าดับ   ผู้ท่ีได้คะแนนมากจะมีความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สูงกว่าผู้ท่ีได้คะแนนน้อย 

 เกณฑ์ในการประเมินระดับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ ( Best, 1981:179-
182) ดังนี้ 

 การแปลความหมายคะแนนของความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน จะได้เกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงบทบาท
      การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
      ประชาชนอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงบทบาท
      การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
      ประชาชนอยู่ในระดับน้อย  

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงบทบาท
      การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
      ประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงบทบาท
      การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
      ประชาชนอยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตระหนักถึงบทบาท
      การส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
      ประชาชนอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาตามนิยามศัพท์
และการทบทวนวรรณกรรม มีข้อค าถามท้ังหมด จ านวน  14 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมาก 
 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง 
 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อย 
 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
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 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี
สัมพันธภาพกับชุมชนจะได้คะแนนจาก 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุดตามล าดับ ผู้ท่ี
ได้คะแนนมากจะมีสัมพันธภาพกับชุมชน สูงกว่าผู้ท่ีได้คะแนนน้อย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดับความสัมพันธภาพ กับชุมชนผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-182) ดังนี้ 

 การแปลความหมายคะแนนของความสัมพันธภาพ กับชุมชนจะได้เกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัมพันธภาพกับชุมชนอยู่
      ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัมพันธภาพกับชุมชนอยู่
      ในระดับน้อย  

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัมพันธภาพกับชุมชนอยู่
      ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัมพันธภาพกับชุมชนอยู่
      ในระดับมาก  

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีสัมพันธภาพกับชุมชนอยู่
      ในระดับมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาตามนิยาม
ศัพท์และการทบทวนวรรณกรรม มีข้อมูลค าถามท้ังหมด จ านวน  16  ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     มากท่ีสุด  
 มาก  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     มาก  
 ปานกลาง   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ปานกลาง  
 น้อย    หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     น้อย 
 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     น้อยท่ีสุด  
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 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  จะได้คะแนนจาก 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยท่ีสุดจนถึงมากท่ีสุด
ตามล าดับ ผู้ท่ีได้คะแนนมากจะได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  สูงกว่าผู้ท่ีได้คะแนนน้อย 
 เกณฑ์ในการประเมินระดับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูล
ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-182) ดังนี้ 

 การแปลความหมายคะแนนของแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ จะได้เกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะ
      สงฆ์อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะ
      สงฆ์อยู่ในระดับน้อย  

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะ
      สงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะ
      สงฆ์อยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับแรงสนับสนุนจากคณะ
      สงฆ์อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 ส่วนท่ี 6  แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาตามนิยามศัพท์และการทบทวนวรรณกรรม มีข้อค าถามท้ังหมด 
จ านวน 46 ข้อ  แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  

  1. ด้านการอบรมส่ังสอน 

  2. ด้านสาธารณะสงเคราะห์  

 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ  ( Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 

 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมาก 

 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง 

 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อย 

 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
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 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก  ข้อความท่ีแสดงถึงบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน จะได้คะแนนจาก 1 ถึง 5 ส าหรับค าตอบน้อยท่ีสุด
จนถึงมากท่ีสุดตามล าดับ  ผู้ท่ีได้คะแนนมากจะเป็นผู้ท่ีมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชน  สูงกว่าผู้ท่ีได้คะแนนน้อย 

 เกณฑ์ในการประเมินระดับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981:179-182) ดังนี้ 

 การแปลความหมายคะแนนของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนจะได้เกณฑ์ดังนี้  

 ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทการส่งเสริม 
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  

 ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทการส่งเสริม 
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      อยู่ในระดับน้อย  

 ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทการส่งเสริม 
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      อยู่ในระดับปานกลาง  

 ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทการส่งเสริม 
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      อยู่ในระดับมาก  

 ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทการส่งเสริม 
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

 

4. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการสร้างและพัฒนาเครื่องมือโดยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 1. ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยและเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง  เพื่อสร้างนิยามศัพท์
และแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  ท่ีเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึง
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน            
แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ปะชาขน   
 2. สร้างข้อค าถามของแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมตามนิยามศัพท์ของตัวแปร 
 3. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ( Content Validity) ของแบบสอบถามโดยน า
แบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3 ท่าน    
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหา ความชัดเจน ความครบถ้วนของเนื้อหาและการใช้ภาษาของ
แบบสอบถามโดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ของการวิจัย โดย
วิธีการ  IOC (Index of Item Objective Congruence) น าผลคะแนนท่ีได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมา
ค านวณหาค่า IOC เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน า
เครื่องมือไปทดลองใช้ (Try – out) 
 4. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นและปรับปรุงแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กับพระสงฆ์ ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 รูป   
       5. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้ 

   5.1 แบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนัก
ถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพ กับชุมชน แรง
สนับสนุนจากคณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน หาค่า
ความเช่ือมั่น ( Reliability) โดยใช้สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค ( Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ได้ผลดังนี้ 

   5.1.1 แบบสอบถามความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน มีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .959 

   5.1.2  แบบสอบถามความตระหนักถึงบทบาท การส่งเสริมพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .934 

   5.1.3 แบบสอบถามสัมพันธภาพ กับชุมชน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .967 

   5.1.4  แบบสอบถามแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ   
.981 

   5.1.5  แบบสอบถามบทบ าทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .981 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  

 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยังเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ท้ังฝ่ายมหานิกาย และฝ่ายธรรมยุต เพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
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จากพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนโดยใช้
แบบสอบถาม  

 2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามท่ีได้ผ่านการพัฒนา และปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ 
ไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยก่อนเริ่มเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  ขั้นตอน  และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน   

 3. ผู้วิจัย ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 298  ฉบับ  ได้แบบสอบถามท่ี
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ตอบแล้วครบถ้วน  สมบูรณ์จ านวน 298  ฉบับ  
คิดเป็นร้อยละ 100  น าข้อมูลท่ีได้มาจัดระเบียบ  ลงรหัส  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาจัดระเบีย บ ลงรหัส และท า การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิจัย ดังนี้  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้ แก่  อายุพรรษา  ระดับ
การศึกษาแผนกธรรม  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  ต าแหน่ง
ทางคณะสงฆ์  โดยการใช้ความถ่ี  และร้อยละ (%)  
 2. การวิเคราะห์ระดับ   ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน   ความตระหนักถึงบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับการศึกษาแผนกธรรม ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา และต าแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test)  
 4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่  อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว  (One-way ANOVA) 
 



90 
 

 5. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม   ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน  ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน   สัมพันธภาพกับชุมชน  และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
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บทท่ี  4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง   “บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของพระสงฆ์  ในจังหวัดนครปฐม  ในปี พ.ศ. 2559  จ านวน 298  รูป มาวิเคราะห์และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์  โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 5 ตอนดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี  1   การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้ แก่  อายุพรรษา  
ระดับการศึกษาแผนกธรรม  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์  โดยการใช้ความถ่ี  และร้อยละ (%)  
 ตอนท่ี  2  การวิเคราะห์ระดับ  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  ความตระหนักถึงบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  ระดับการศึกษาแผนกธรรม ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา และ
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ โดยใช้การทดสอบค่าที  (t-test)  
 ตอนท่ี  4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  (One-way ANOVA) 
 ตอนท่ี  5  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม   ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน  ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน   สัมพันธภาพกับชุมชน  และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
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ส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  
 
Y       หมายถึง     บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
X1        หมายถึง     ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 
X2       หมายถึง     ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
    สังคมแก่ประชาชน  
X3       หมายถึง     สัมพันธภาพกับชุมชน  
X4       หมายถึง     แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  
n       หมายถึง     จ านวนของกลุ่มตัวอย่าง 
X     หมายถึง     ค่าเฉล่ีย ( mean) 
S.D.    หมายถึง     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F         หมายถึง      ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน F-distribution 
t          หมายถึง      ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาใน t- distribution 
r          หมายถึง      ค่าสัมประสิทธ์ิสหพันธ์  
df        หมายถึง       องศาอิสระ (Degree of Squares) 
SS       หมายถึง       ผลรวมของก าลังสองของค่าเบ่ียงเบน ( Sun of Square) 
MS      หมายถึง      ค่าเฉล่ียของค่าเบ่ียงเบนก าลังสอง ( Mean Square) 
Sig หมายถึง   แสดงถึงความมีนัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 
* หมายถึง   มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ตอนท่ี 1   การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 298  รูป จ าแนกตาม อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผกธรรม  
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา และต าแหน่งทางคณะสงฆ์ โดย
แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ดังรายละเอียด ในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุพรรษา  
    ระดับการศึกษาแผกธรรม  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์                   
    การสอนในสถานศึกษา และต าแหน่งทางคณะสงฆ์  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อายุพรรษา 
1. 5 ถึง 10 พรรษา 
2. 11 ถึง 20 พรรษา 
3. 21 พรรษาขึ้นไป 

 
159 
78 
61 

 
53.3 
26.2 
20.5 

รวม 298 100.0 
ระดับการศึกษาแผนกธรรม   
1.เป็นเปรียญธรรม 
2.ไม่เป็นเปรียญธรรม 

 
82 
216 

 
27.5 
72.5 

รวม 298 100.0 
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  
1.ต่ ากว่าปริญญาตร ี
2.ปริญญาตรี 
3.สูงกว่าปริญญาตรี 

 
180 
73 
45 

 
60.4 
24.5 
15.1 

รวม 298 100.0 
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  
1.มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
2.ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

 
147 
151 

 
49.3 
50.7 

รวม 298 100.0 
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
1.เป็นพระสังฆาธิการ 
2.ไม่เป็นพระสังฆาธิการ 

 
65 
233 

 
21.8 
78.2 

รวม 298 100.0 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุพรรษาระหว่าง 5 ถึง 10 พรรษา  จ านวน 
159 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.3  ระดับการศึกษาแผนกธรรม ไม่เป็นเปรียญธรรม จ านวน 216 รูป     
คิดเป็นร้อยละ 72.5 ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ต่ ากว่าปริญญาตรี 180 รูป คิดเป็นร้อยละ 60.4  
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  จ านวน 151 รูป คิด
เป็นร้อยละ 50.7 ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ไม่เป็นพระสังฆาธิการ  จ านวน 233 รูป คิดเป็นร้อยละ 78.2  
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 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ระดับ  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  ความตระหนักถึงบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขต

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยใช้ค่าเฉล่ีย  ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2.1 การวิเคราะห์ระดับ  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน   ความตระหนักถึงบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   สัมพันธภาพกับชุมชน   แรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขต

การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.)      
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับ  ความเช่ือในประสิทธิภาพ แห่งตน(X1)  
     ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ( X2)   
     สัมพันธภาพกับชุมชน (X3) แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  (X4)   และ บทบาทการส่งเสริม
     พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน(Y) ของกลุ่มตัวอย่าง 

ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา  X  S.D. ค่าระดับ 
1. ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน (X1) 
2. ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน (X2) 
3. สัมพันธภาพกับชุมชน (X3) 
4. แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ (X4)  
5. บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน (Y) 

3.6298  
 

3.8456  
3.6534 
3.3647 

 
3.7043  

.8306 
 

.7493 

.8231 

.9461 
 

.7637 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 

มาก 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   
สัมพันธภาพกับชุมชน  และ ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  อยู่ในระดับมาก ( X =3.8456 ,      
X =3.7043, X =3.6534, X = 3.6298  ตามล าดับ) และ แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.3647) 

 ตอนท่ี  3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  โดยจ าแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล  ได้แก่  ระดับการศึกษาแผนกธรรม  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา และต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ โดยใช้การทดสอบค่าท่ี (t-test) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
    ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามระดับการศึกษา   
    แผนกธรรม 

ระดับการศึกษาแผนกธรรม  n X  S.D. t 
เป็นเปรียญธรรม 
ไม่เป็นเปรียญธรรม 

82 
216 

3.9173 
3.6234 

.6559 

.7873 
3.006* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกธรรมต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีเป็นเปรียญธรรม  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
มากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่เป็นเปรียญธรรม 
ตารางท่ี 5  แสดงการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
     ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามประสบการณ์การ
     สอนในสถานศึกษา  

ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  n X  S.D. t 
มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 
ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

147 
151 

3.8673  
3.5455  

.6402 

.8394 
3.728*  

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษาต่างกัน  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน มากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่มีประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษา 
ตารางท่ี 6 แสดงการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
    ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ n X  S.D. t 
เป็นพระสังฆาธิการ 
ไม่เป็นพระสังฆาธิการ 

65 
233 

4.0047  
3.6205  

.6711 

.7682 
3.660* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์ต่างกัน  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน 
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีเป็น
พระสังฆาธิการ มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากกว่า 
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่เป็นพระสังฆาธิการ 
 ตอนท่ี  4  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกสามัญ   โดยใช้วิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว  (One-way ANOVA) 

 4.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุพรรษา ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว  (One-way ANOVA) และถ้าหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe') ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 7-11 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าระดับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
    การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตาม อายุพรรษา  

อายุพรรษา n X  S.D. ระดับ 
5 ถึง 10 พรรษา 
11 ถึง 20 พรรษา 
21 พรรษาขึ้นไป 

159 
78 
61 

3.6438  
3.6845  
3.8870  

.7591 

.8230 

.6755 

มาก 
มาก 
มาก 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุพรรษาต่างกัน แต่ละกลุ่มมีบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  
อยู่ในระดับมาก โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษา 21 พรรษา
ขึ้นไปมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สูงท่ีสุด ( X =3.8870 ) 
รองลงมาได้แก่ พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษา 11 ถึง 20 พรรษา    
( X =3.6845 ) และพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษา 5  ถึง 10 
พรรษา ( X =3.6438) ตามล าดับ 
ตารางท่ี 8 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
    แก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามอายุ   
    พรรษา  

แหล่งความแปรปรวน  df SS MS F 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
295 
297 

2.649 
170.606 
173.255  

1.324 
.578 

2.290 
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 จากตารางท่ี 8  พบว่าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีอายุพรรษา 
ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ไม่แตกต่างกัน 
ตารางท่ี  9  แสดงการเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
      ของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาแผนกสามัญ 

ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  n X  S.D. ระดับ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

180 

73 

45 

3.5769  

3.8303  

4.0092  

.7991 

.6259 

.7144 

มาก 

มาก 

มาก 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า  กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญต่างกัน แต่ละกลุ่มมี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก  โดยท่ีพระสงฆ์
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญสูงกว่าปริญญาตรีมีบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สูงท่ีสุด  ( X =4.0092) รองลงมาได้แก่   
ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญปริญญาตรี  ( X =3.8303) และท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ      
ต่ ากว่าปริญญาตรี ( X =3.5769) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 10 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
      แก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  จ าแนกตามระดับ
      การศึกษาแผนกสามัญ 

แหล่งความแปรปรวน  df SS MS F 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

295 

297 

8.261 

164.994 

173.255 

4.130 

.559 

7.385* 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 จากตารางท่ี 10 พบว่า   พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง ของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟฟ่ (Scheffe') ดังตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
      ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมี
      ระดับการศึกษาแผนกสามัญต่างกัน ด้วยวิธีของเชฟฟ่ (Scheffe') 

ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ต่ ากว่าปริญญาตร ี

( X =3.5769)  

 

 

ปริญญาตร ี

( X =3.8303)  

 

สูงกว่าปริญญาตร ี

( X =4.0092)  

ต่ ากว่าปริญญาตรี 

( X =3.5769)  

ปริญญาตรี 

( X =3.8303)  

สูงกว่าปริญญาตรี 

( X =4.0092) 

 

- 

 

.2533 

 

.4322*  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

.1789 

 

 

 

 

 

 

 

- 

*มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญท่ีต่างกัน  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญสูงกว่าปริญญาตรี  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนสูงกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี ( X =4.0092 และ X =3.5769 ตามล าดับ) ส่วนคู่อ่ืนไม่
แตกต่างกัน 
 ตอนท่ี  5  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการ
อยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม   ความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตน  ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน   สัมพันธภาพกับชุมชน  และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน        
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับ
ชุมชน  แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ดังรายละเอียดในตารางท่ี  12  
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ตารางท่ี 12  แสดงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน (X1)   
      ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ ประชาชน (X2) 
      สัมพันธภาพกับชุมชน (X3) แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ( X4) และบทบาทการส่งเสริม
      พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน (Y) 

ตัวแปร X1   
 

X2 X3 X4 Y 

X1 
 

X2 
 

X3 
 

X4 
 
Y 

1.000 
 

.782**  
 

.786**  
 

.626**  
 

.741** 

 
 

1.000 
 

.698** 
 

.514** 
 

.729** 
 

 
 

 
 
 
 

1.000 
 

.704** 
 

.823** 

 
 
 
 
 
 

1.000 
 

.715** 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   
 จากตารางท่ี  12  เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์  ระหว่างตัวแปรความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน (X1) 
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน (X2) สัมพันธภาพ
กับชุมชน (X3) แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ (X4) กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r=.741 , 
.729, .823, และ .715 ตามล าดับ) โดยท่ีสัมพันธภาพกับชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากท่ีสุด (r=.823) 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( X1)          
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน (X2) สัมพันธภาพ
กับชุมชน (X3) และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ( X4) พบว่า  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ( X1)     
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน (X2) สัมพันธภาพกับชุมชน (X3) และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ (X4) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ( r= .782, .786 , และ.626 ตามล าดับ) ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ สัมพันธภาพกับชุมชน  
(X3) และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ (X4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r=.698, และ .514 
ตามล าดับ) สัมพันธภาพกับชุมชน (X3) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  (X4) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.704)                                                                                                                                                           
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การวิจัยเรื่อง “บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษา
ระดับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  ความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตน ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมี อายุพรรษา  ระดับการศึกษาแผนกธรรม 
ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ต าแหน่งทางคณะสงฆ์      
แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน           
แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นพระสงฆ์ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ประกอบด้วยพระสงฆ์ระดับ  เจ้าอาวาส ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส และพระสงฆ์ท่ีมีพรรษาตั้งแต่ 5 พรรษาขึ้นไป จ านวน 298 รูป และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการ
สุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามสัดส่วนประชากรแต่ละอ าเภอ  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 6 ส่วน 
ได้แก่ แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน 
แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน แบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน แบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์ และแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี
และร้อยละ (%) การวิเคราะห์ระดับตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใช้ค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มใช้การทดสอบค่าที ( t-test) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธ์
กันโดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 298 รูป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วน
ใหญ่มีอายุพรรษาระหว่าง 5 ถึง 10 พรรษา  จ านวน 159 รูป คิดเป็นร้อยละ 53.3  ระดับการศึกษา
แผนกธรรม ไม่เป็นเปรียญธรรม จ านวน 216 รูป คิดเป็นร้อยละ 72.5 ระดับการศึกษาแผนกสามัญ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 180 รูป คิดเป็นร้อยละ 60.4  ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ไม่มี
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  จ านวน 151 รูป คิดเป็นร้อยละ 50.7 ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 
ไม่เป็นพระสังฆาธิการ  จ านวน 233 รูป คิดเป็นร้อยละ 78.2 

 2. การวิเคราะห์ระดับ ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน   ความตระหนักถึงบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาช น  สัมพันธภาพกับชุมชน  แรงสนับสนุนจาก
คณะสงฆ์  และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ของพระสงฆ์เขต
การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พบว่า ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   
สัมพันธภาพกับชุมชน  และความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  อยู่ในระดับมาก ( X =3.8456 ,     
X =3.7043, X =3.6534, X = 3.6298 ตามล าดับ) และ แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.3647) 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมีอายุพรรษา ระดับการศึกษา
แผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา และต าแหน่งทางคณะ
สงฆ์ ต่างกัน พบว่า 
 3.1 พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษาต่างกัน  มีบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  ไม่แตกต่างกัน  
 3.2  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกธรรมท่ี
ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีเป็นเปรียญ
ธรรม ( X =3.9173) มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากกว่า  
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่เป็นเปรียญธรรม ( X =3.6234)  
 3.3 พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญท่ี
แตกต่าง  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดยท่ีพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญสูงกว่าปริญญาตรี  มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
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ประชาชนสูงกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ
ต่ าปริญญาตรี ( X =4.0092 และ X =3.5769 ตามล าดับ) 

 3.4 พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ี มี
ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ( X =3.8673) มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน มากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่มีประสบการณ์
การสอนในสถานศึกษา ( X =3.5455) 

 3.5 พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ต่างกัน     
มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  โดยพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ี มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์      
( X =4.0047) มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากกว่า พระสงฆ์
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ( X =3.6205)  
 4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระหว่าง ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน      
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  สัมพันธภาพกับ
ชุมชน แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ กับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .01 (r=.741, .729, .823, และ .715 ตามล าดับ) โดยท่ีสัมพันธภาพกับชุมชน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน มากท่ีสุด (r=.823)  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังน้ี  

 1.1 การวิเคราะห์ระดับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐม  พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนอยู่ในระดับมาก ( X =3.6298)  แสดงว่าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมรับรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีควรปฏิบัติต่อ
ประชาชนในชุมชน มีความมุ่งมั่นท่ีจะท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยไม่เกิดความวิตกกังวล และพระสงฆ์บาง
รูปก็บวชมาหลายพรรษาได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน หลักธรรมค าส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนาท้ัง
นักธรรมและภาษาบาลีเป็นอย่างดี ก็จะแสดงความสามารถของตนเองออกมาด้วยการเทศนาธรรม 
การแนะน าส่ังสอน และการอบรม เป็นต้น ประกอบกับพระสงฆ์บางรูปนอกจากได้ศึกษานักธรรมและ
ภาษาบาลีแล้ว  และยังได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในทางฝ่ายโลกอีกด้วย เมื่อพระสงฆ์มีความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนสูง  จึงท าให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มีความมั่นใจใน
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ความรู้ความสามารถของตนเองท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติ
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ดังจะเห็นได้จากการตอบแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก เช่น ข้อท่ี 12 ว่า ท่านมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนเสียสละส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยาม
ทุกข์ยากได้ ( X =3.70)  ข้อท่ี 3 ว่า ท่านมีความมุ่งมั่นในการอบรมส่ังสอนให้ประชาชนพูดจาสุภาพ

ต่อผู้อ่ืนได้ ( X =3.69)  ข้อท่ี 1 ว่า  ท่านเช่ือว่าท่านมีความรู้ท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชนเสียสละ
ส่ิงของในการให้ทานได้ ( X =3.67)  ท้ังนี้อันเนื่องมาจากพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่านมีความมุ่งมั่นและเช่ือว่าตนเองมีความรู้ความสามารถในการที่จะอบรมส่ังสอนให้
ประชาชนท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน โดยมีความเช่ือว่าตนเองมีความสามารถในระดับมาก ในการที่
จะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนอย่างสงบสุขได้ เพราะความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนนั้นมีผลต่อการกระท าของบุคคลดังแนวคิดของแบนดูรา ( Bandura 1977, อ้าง
ถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง, 2548: 119 ) ท่ีได้สรุปไว้ว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมีผล
ต่อการกระท าของบุคคล โดยบุคคลสองคนจะมีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนแตกต่างกัน ในคน
เดียวกันก็เช่นกัน ถ้าตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนแต่ละสถานการณ์แตกต่างกัน ก็อาจ
แสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันได้ ประสิทธิภาพของคนเรานั้นไม่ตายตัว สามารถยึดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์ ส่ิงท่ีก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยู่กับการตระหนักในความเช่ือใน
ประสิทธิภาพแห่งตนต่อสถานการณ์นั้นๆ ถ้าบุคคลมีความเช่ือว่าตนมีประสิทธิภาพ ก็จะแสดง
ประสิทธิภาพนั้นออกมา และจะมีความอดทนไม่ท้อถอยและจะประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
รวมท้ังมีการปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างเหมาะสม ซ่ึงหนังสือพระไตรปิฎกได้แสดงหลักธรรมท่ีว่า
ด้วยความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนไว้ในหัวข้อว่า เวสารัชชกรณธรรม คือ ธรรมท าความกล้าหาญ  
5 อย่าง (พระไตรปิฎก,2539:144) ได้แก่ 1. สัทธา ไตร่ตรองแล้วปลงใจเช่ือคุณของความดี เห็นโทษ
ของกรรมว่ามีจริง 2. ศีล กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวานและอัธยาศัยสงบเสงี่ยม   
3. พาหุสัจจะ สนใจศึกษาและหาความช านาญในวิชาทุกแขนงอย่างกว้างขวาง 4. วิริยารัมภะ รัก
หน้าท่ีการงาน กระตือรือร้นบากบั่นจริงจัง หวังก้าวหน้า และ 5. ปัญญา ฉลาดและรอบรู้ท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นอย่างดี การที่พระสงฆ์ประกอบด้วยธรรม 5 ข้อนี้แล้ว ย่อมจะมีความ
เช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ท าให้พระสงฆ์มีความเช่ือมั่นและกล้าหาญในตนเองท่ีจะปฏิบัติงานต่าง ๆ 
แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบากหรือไม่ก็ตาม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสอนประ
จันทร์ เสียงเย็น (2548 :115) ได้ศึกษา การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของ            
พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร  มีความเช่ือ
ในประสิทธิภาพแห่งตนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้น คณะสงฆ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  จึงควรสร้าง
ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนให้เกิดแก่พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
เพื่อให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมากขึ้น 
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 1.2 การวิเคราะห์ระดับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน พบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน อยู่ในระดับมาก  ( X =3.8456) 
แสดงว่าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้ตระหนักถึงบทบาทของตนเองและเห็น
ความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีควรปฏิบัติต่อประชาชนให้มีชีวิตท่ีดีและอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีสุข ดังท่ีทินพันธ์ุ นาคะตะ (2529) ได้กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นผู้ได้รับการเคารพยกย่องให้มี
เกียรติท่ีสุดในสังคม  ในฐานะเป็นผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเคร่งครัด เป็นตัวอย่างท่ีดีในด้าน
ศีลธรรมและจริยธรรมจากบุคคลท่ัวไป จึงได้รับความเช่ือถือจากประชาชนมาก เป็นผู้ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาชีวิตประจ าวันของประชาชนในชุมชนและยังเป็นครูสอนหนังสือมาแต่
สมัยโบราณ เป็นพึ่งทางใจของประชาชน พระสงฆ์ได้อาศัยอาหารบิณฑบาตและปัจจัย 4 จาก
ประชาชนเล้ียงชีพ พระสงฆ์จึงได้ตอบแทนอุปการคุณประชาชน ด้วยการอบรมส่ังสอน เทศนาธรรม 
แนะน าให้ประชาชนท าความดี ละความช่ัว ท าบุญกุศลต่าง ๆ    ดังนั้น พระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐมจึงได้มีความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ดังปรากฏรายละเอียดในแบบสอบถามเป็นรายข้อ พบว่า ท้ัง 15 ข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
มาก เช่น ข้อท่ี 5 ว่า ท่านมีความตั้งใจจะอบรมส่ังสอนเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  
( X =3.96) ข้อท่ี 14 ว่า ท่านเห็นความส าคัญในบทบาทของการส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อสังคม   ( X =3.91) ข้อท่ี 10 ว่า ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4 แก่ประชาชน ( X =3.82)  ท้ังนี้อัน
เนื่องมากจากพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีความตั้งใจเห็นความส าคัญใน
บทบาทของตนและเกิดความตระหนักถึงภาระหน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีควรสงเคราะห์ประชาชน เช่น การ
เทศน์ การอบรมส่ังสอนประชาชน ท้ังในด้านหลักธรรม ตลอดจนมีส่วนในการส่งเสริมให้ประชาชน
ประกอบสัมมาอาชีพในทางท่ีสุจริต ซ่ึงสอดคล้องกับ พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล (2551 : บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษา พฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ผลการวิจัยพบว่า พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีความ
ตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 อยู่ในระดับมาก  

 1.3 การวิเคราะห์ระดับสัมพันธภาพกับชุมชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมพบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีสัมพันธภาพกับชุมชน อยู่ใน
ระดับมาก  ( X =3.6534) แสดงว่าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีสัมพันธภาพ
กับชุมชนเป็นอย่างดี  เพราะชุมชนในจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองวัด มีวัดใกล้ชุมชน มีกิจกรรมท า
ร่วมกับวัด โดยการแสดงออกท้ังทางกายและจิตใจอันส่งผลให้เกิดความเข้าอกเข้าใจระหว่างกันเพราะ
เมื่อพระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแล้ว ประชาชนย่อมให้ความไว้วางใจ มีความศรัทธาในตัว
พระสงฆ์ เกิดความนับถือ รักใคร่ ชอบพอ มีความร่วมมือท่ีดีต่อกัน ท าให้อยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมี
ความสุข  ซ่ึง พระธรรม ปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต 2542)  ได้กล่าวว่า หน้าท่ีของพระสงฆ์ท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับประชาชนในชุมชน  ด้วยการแสดงออกและการปฏิบัติตนของพระภิกษุ นอกจากมุ่งฝึก
เพื่ออบรมตนเองแล้ว พึงค านึงถึงประโยชน์ของตนและประชาชน อย่างน้อยท่ีสุดก็ในขั้นต้น จะต้องท า
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ให้คนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับตนหรือคนท่ีตนเข้าไปเก่ียวข้อง มีจิตใจปลอดโปร่งเบิกบานผ่องใสด้วยข้อ
ปฏิบัติทางวินัย ขั้นต่อไป ถ้ามีความสามารถยิ่งกว่านั้น ก็พึงท าให้ประชาชนเจริญงอกงามด้วยศรัทธา 
ศีล  สุตะ จาคะ และปัญญา ด้วยการแนะน าส่ังสอนธรรม   พระสงฆ์มีหน้าท่ีเพื่อประชาชนในชุมชน   
2  ด้าน คือ หน้าท่ีทางด้านวินัย ได้แก่ ท าจิตใจของประชาชนให้ผ่องใสด้วยศีลวัตร และหน้าท่ีทาง
ธรรม ได้แก่ น าเอาหลักธรรมความเป็นจริงความดีงาม ไปเผยแ ผ่ให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไป และ สุ รพล        
พยอมแย้ม (2548: 21) กล่าวว่า สัมพันธภาพเป็นพฤติกรรมหนึ่งท่ีบุคคลกระท าต่อกัน ถ้าท้ังสองฝ่าย
ยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ( Interaction) สัมพันธภาพจะยังไม่เกิดขึ้นการที่บุคคลเข้าไปเก่ียวข้องกัน 
(Contact) เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสัมพันธภาพ ซ่ึงความสัมพันธ์นั้นอาจเกิดขึ้นในด้านบวกหรือด้าน
ลบก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เมื่อพูดถึงสัมพันธภาพมักนึกถึงหรือแปลความไปในด้านบวกมาก กว่า  และพจน์ 
เพชระบูรณิน (2522:8) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้นเก่ียวกับการสร้างสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี มีความพอใจรักใคร่ต่อกันอยากร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุน
ซ่ึงกันและกันด้วยความเต็มใจ รวมท้ังมีความจริงใจต่อกัน  ดังปรากฏรายละเอียดในแบบสอบถามเป็น
รายข้อ พบว่า ท้ัง 14 ข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เช่น ข้อท่ี 11 ว่า ท่าน เป็นท่ี ยอมรับนับถือจาก
ประชาชนในชุมชนด้านท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การออกบิณฑบาต ทุกเช้า  การท าวัตร เช้า-เย็น     
เป็นต้น ( X =3.83)  ข้อท่ี 1 ว่า ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี  

( X =3.80) ข้อท่ี 10 ว่า ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชนมีวาจาสุภาพ

อ่อนหวาน ( X =3.70)  ท้ังนี้อันเนื่องมาจากพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มี
สัมพันธภาพกับชุมชนมีชีวิตผูกพันอยู่กับชุมชน ความผูกพันนี้มิได้มีก าหนดไว้ในฝ่ายวินัยอย่างเดียว
เท่านั้น แม้ในทางธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนและเตือนพระสงฆ์ให้ระลึกอยู่เสมอ เพื่อให้เกิด
ความส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีและความรู้สึกรับผิดชอบของตน  ซ่ึงสอดคล้องกับ พระมหาชาคริต 
บ าเพ็ญ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การพระผู้น าพัฒนาแผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง ของพระสงฆ์นักพัฒนา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นพระสงฆ์ในจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดอ านาจเจริญ  จ านวน 162 รูป ผลการศึกษาพบว่า  ในส่วนของตัวแปร
สัมพันธภาพของพระสงฆ์นักพัฒนาอยู่ในระดับมาก ดังนั้นจึงท าให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนอยู่ในระดับมาก 

 1.4 การวิเคราะห์ระดับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมพบว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีแรงสนับสนุนจากคณะ
สงฆ์อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.3647) แสดงว่า พระสงฆ์ระดับเจ้าคณะผู้ปกครองในจังหวัด
นครปฐม มีบทบาทหน้าท่ีหลายอย่างท่ีจะต้องรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ท้ังด้านการบ ารุงรักษาศาสน
สมบัติของวัดดูแลพระสงฆ์สามเณรภายในวัดท่ีอาศัยอยู่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามพระธรรมวินัย 
กฎ ข้อบังคับ ค าส่ังของมหาเถรสมาคม อีกท้ังด้านการศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านเผย
แผ่พระพุทธศาสนา ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เป็นต้น ดังนั้น  คณะ
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สงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการให้การดูแลสนับสนุนพระสงฆ์ในการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะพบว่า 
ในด้านการสนับสนุนด้าน วัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของและปัจจัยจากคณะสงฆ์ อยู่ในระดับปานกลาง ดัง
ปรากฏรายละเอียดในแบบสอบถามเป็นรายข้อมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เช่น    ข้อท่ี 12 ว่า 
ท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัย ในการส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์
ยากจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก  ( X =3.28) ข้อท่ี 15 ว่า ท่านได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องวัสดุต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ เครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างความสามัคคีภายในชุมชนแก่ประชาชนจากคณะสงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก             
( X = 3.12) ข้อท่ี 14 ว่า ท่านได้รับการสนับสนุนด้านยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจากคณะสงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือ

เพื่อนสหธรรมิก ( X =3.10)  ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก พระเถระผู้ปกครองให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณน้อย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าพระเถระผู้ปกครองส่วนใหญ่จะบริหารจัดการงบประมาณของ
แต่ละวัดเอง ต้องจัดสรรงบประมาณไปในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณูปการ ด้าน
การสงเคราะห์ เป็นต้น และส่วนมากจะไม่ได้รับงบประมาณจากคณะสงฆ์ เพราะทางคณะสงฆ์เองก็มี
งบประมาณส่วนกลางน้อย จึงไม่สามารถให้การสนับสนุนทุกวัดได้ท่ัวถึง  ถ้าหากพระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้ว   
คาดว่าจะเป็นการให้ก าลังใจแก่พระสงฆ์เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ  พระมหาศุภณัฐ ลอมโฮม 
(2549: 125) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การให้การปรึกษาแนะน าชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัด
นครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนของตัวแปรการได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  

 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม โดยจ าแนกตามอายุ
พรรษา ระดับการศึกษาแผนกธรรม ระดับการศึกษาแผนกสามัญ ประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษา และต าแหน่งทางคณะสงฆ์  

 2.1 จากสมมติฐานในการวิจัยข้อ 1 ท่ี ว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ท่ีมีอายุพรรษา ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน    
แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มีบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนไม่แตกต่างกัน  ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ อธิบายว่า  การเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐมทุกรูป  ทางเจ้าคณะผู้ปกครองพระเถระผู้ใหญ่ ก็จะปลูกฝังให้มีชีวิตความเป็นอยู่
แบบสมถะ มักน้อย  มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ ให้ศึกษาเล่าเรียนนักธรรมและภาษาบาลี  ซ่ึงเป็น
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หลักธรรมค าส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์ศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติ จนเกิดความ
ช านาญ จึงได้น าหลักธรรมค าส่ังสอนท่ีได้ศึกษาเล่าเรียน น าไปเผยแผ่แก่ประชาชน  ดังนั้น อายุ
พรรษาของพระสงฆ์จึงไม่มีผลท าให้พระสงฆ์มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาถึงแต่ละระดับของอายุพรรษาแล้ว พบว่า พระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษา 21 พรรษาขึ้นไปมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สูงกว่า   พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมี
อายุพรรษาระหว่าง 11 ถึง 20 พรรษา และระหว่าง 5 ถึง 10 พรรษา ท้ังนี้เป็นเพราะพระสงฆ์ท่ีมีอายุ
พรรษามากอาจจะมีประสบการณ์ในการท างานด้านเผยแผ่หลักธรรมค าส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนา 
เช่น การเทศน์ การอบรม การบรรยายธรรม มากกว่าพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีมีอายุพรรษาน้อย จึงท าให้ท่านมีความรู้ความสามารถมั่นใจและกล้าตัดสินใจในบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ฉะนั้นพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมท่ีมีอายุพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป จึงมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชนมากกว่าพระสงฆ์ท่ีมีอายุพรรษาในกลุ่มอ่ืน     ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พระมหาชุมพร  วรรณภาพ (2556 : 86) พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีมีอายุต่างกันมี
บทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พระมหากฤษฎา นันทเพชร  (2540 : 134) ท่ีพบว่า ระหว่างกลุ่มอายุกับทัศนคติต่อบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีอายุต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาทในการพัฒนาสังคม 
(ในภาพรวม) ไม่แตกต่างกัน และมีทัศนคติต่อบทบาทในด้านต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน  
 
 2.2 จากสมมติฐานในการวิจัยข้อ 2 ท่ีว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกธรรม ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน แตกต่างกัน   ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย พระสงฆ์ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกธรรมท่ีเป็นเปรียญธรรม ( X =3.9173) มีบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีไม่เป็นเปรียญธรรม ( X =3.6234) อธิบายได้ว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีเป็นเปรียญธรรมมีแนวโน้มท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนสูง
ด้วย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากพระสงฆ์ท่ีได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาลีอันเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนา
ย่อมมีความแตกฉาน มีความรอบรู้ท้ังอรรถและพยัญชนะมีความเช่ือมั่นกล้าตัดสินใจท่ีจะแสดงออก
ตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย และมีความถนัดในเรื่องของการเทศน์ การอบรม และการ
บรรยายธรรม เข้าใจหลักธรรมค าส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนามากขึ้น การที่จะอบรมส่ังสอน และ
สงเคราะห์ประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ และเข้าใจได้ดีกว่าพระสงฆ์ผู้ท่ีไม่เป็นเปรียญธรรม 
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จึงท าให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกธรรมแตกต่างกัน 
มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมนตรี  ยางธิสาร (2546 :78)  ได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรม
เก่ียวกับการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูพระสอนศีลธรรม ท่ีมีระดับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีต่างกัน มีการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 2.3 จากสมมติฐานในการวิจัยข้อ 3 ท่ีว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน แตกต่างกัน   ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดย พระสงฆ์ เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษา แผนกสามัญ สูงกว่าปริญญาตรี  ( X =4.0092)  และพระสงฆ์ เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีมีระดับการศึกษา แผนกสามัญ ปริญญาตรี ( X =3.8303)  มี
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากกว่าพระสงฆ์เขตการปกครอง
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี ( X =3.5769) นอกนั้นไม่
พบความแตกต่าง ซ่ึงอาจเป็นเพราะว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับ
การศึกษาแผนกสามัญสูงกว่าปริญญาตรีโดยมากจะมีอายุและพรรษามาก มีประสบการณ์   มีความรู้
ความสามารถและเทคนิคหลากหลาย เช่ือมั่นในประสิทธิภาพแห่งตนในการแสดงออกด้วยทักษะการ
ส่ือสารที่ช านาญ มีความผูกพันกับชุมชนเป็นท่ียอมรับจากประชาชนในชุมชน และพระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญปริญญาตรีส่วนใหญ่กล้าคิดกล้า
แสดงออก เพราะมีความรู้ในด้านคุณวุฒิ เป็นท่ียอมจากคณะสงฆ์ จึงมีโอกาสได้ร่วมงานกับพระเถระ
ผู้ใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การอบรมส่ังสอน การเทศน์ การบรรยายธรรม และการ
สอนในสถานศึกษา มากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษา
แผนกสามัญต่ ากว่าปริญญาตรี ซ่ึงอาจจะมีภาระในการศึกษาเล่าเรียนอยู่ ดังนั้น พระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนแตกต่างกัน  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
ชาคริต บ าเพ็ญ (2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การพระผู้น าพัฒนาแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง ของพระสงฆ์นักพัฒนา พบว่า พระสงฆ์นักพัฒนาท่ีมีระดับการศึกษาแผนกสามัญ
แตกต่างกัน มีการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การพระผู้น าพัฒนาแผนดินธรรม แผ่นดินทองแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2.4 จากสมมติฐานในการวิจัยข้อ 4 ท่ีว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ท่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน   ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
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นครปฐม มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดยพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ( X =3.8673 ) มีบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมท่ีไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา ( X =3.5455) อธิบายได้ว่า พระสงฆ์เขตการ
ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาได้ฝึกหัดการสอนใน
สถานศึกษามีความรู้ มีแนวทาง กล้าแสดงออก มีทักษะในการสอนและมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น จน
เกิดความช านาญส่งผลให้เกิดความมั่นใจ มีความกล้าท่ีจะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน อีกท้ังพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมมีประสบการณ์การสอนใน
สถานศึกษาได้มีเวทีในการฝึกประสบการณ์การสอน ย่อมได้รับความรู้และโอกาสเพิ่มเติมมากขึ้น และ
ยังมีโอกาสได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาส่ือการเรียนการสอนมากขึ้นด้วย จึงท าให้พระสงฆ์
เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีประสอบการณ์การสอนในสถานศึกษา มีบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สูงกว่า  พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมท่ีไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
อดิเรก สีตวรานุกูล (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา พฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในการ
ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ผลการวิจัยพบว่า พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน ท่ีมีประสบการณ์ในการสอนต่างกัน มีพฤติกรรมของพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ในการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 5 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และงานวิจัยของ พระมนตรี ยางธิสาร (2546:79) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูพระสอนศีลธรรม
เก่ียวกับการปฏิบัติงานสอนในโรเรียน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูพระสอนศีลธรรม ท่ีมี
ประสบการณ์ในการสอน ต่างกัน มีการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05   

 2.5 จากสมมติฐานในการวิจัยข้อ 5  ท่ีว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ ต่างกัน มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
แตกต่างกัน  ผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มีบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  โดยพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ท่ีเป็น
พระสังฆาธิการ  ( X =4.0047) มีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
มากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีไม่เป็นพระสังฆาธิการ ( X =3.6205) 
อธิบายได้ว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีเป็นพระสังฆาธิการ  ส่วนมากจะ
เป็นพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ซ่ึงเป็นผู้มีหน้าท่ีในการเทศนาส่ังสอน 
แนะน า ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาชีวิตประจ าวันของประชาชนให้ด าเนินชีวิตอย่างมีความสงบสุขโดยตรง  
อีกท้ังประชาชนได้ให้ความเคารพศรัทธาเล่ือมใสต่อพระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทางคณะสงฆ์ในระดับเจ้า
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อาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส และนอกจากนี้ประชาชนก็ยังมีความเช่ือมั่นในความรู้ของ
พระสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส มากว่าพระสงฆ์ท่ัวไปอีก
ด้วย  จึงท าให้พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีเป็นพระสังฆาธิการ  มีบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากกว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมท่ีไม่เป็นพระสังฆาธิการ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาศุภณัฐ ลอมโฮม 
(2549:บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการให้การปรึกษาแนะน าชุมชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐม  
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดนครปฐมท่ีมีต าแหน่งการปกครองคณะสงฆ์แตกต่างกัน มีการให้การ
ปรึกษาแนะน าชุมชนแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง  ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน สัมพันธภาพกับชุมชน และแรง
สนับสนุนจากคณะสงฆ์ และบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 

 ผลการวิจัยพบว่า  สัมพันธภาพกับชุมชน ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน ความตระหนักถึง
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  และแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์    
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไว้ โดยสามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

 สัมพันธภาพกับชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.823) สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน ก็จะมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนได้มากด้วย ท้ังนี้อันเนื่องมาจาก พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม มี
สัมพันธภาพกับชุมชนอันดี ท้ังทางกายและจิตใจ อันส่งผลให้เกิดความเข้าอกเข้าใจระหว่างกัน เพราะ
เมื่อพระสงฆ์มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับประชาชนแล้ว ประชาชนย่อมให้ความไว้วางใจ มีความศรัทธาแก่
พระสงฆ์ เกิดความเคารพนับถือ รักใคร่ ชอบพอ มีความร่วมมือท่ีดีต่อกัน ท าให้ พระสงฆ์ ได้สร้าง
บทบาทของตนต่อ ชุมชน ในทางสร้างสรรค์ ในฐานะผู้น า ทางสติปัญญา  ซ่ึงสุรพล  พยอมแย้ม  
(2548:25-26) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการเกิดสัมพันธภาพอันประกอบไปด้วย 1. การเข้าไปเก่ียวข้อง
สัมพันธ์ (Contact) การเข้าไปเก่ียวข้องนั้นใช้กระบวนการส่ือสารที่ส่งผลให้เกิดการรับรู้ระหว่างกัน
และต่อเนื่องเป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ เป็นความคิด เป็นความเช่ือ ก่อนท่ีจะเป็นการกระท าออกมา  
2. การสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้น (Familiarity) การสร้างความคุ้นเคยด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ให้มาก
ขึ้นและการท าในหลายๆ โอกาส จนรู้จักกันและเข้าใจกันและกัน จึงถือว่าเริ่มมีสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างกันแล้ว 3. การให้รางวัลพฤติกรรม (Reward) ทุกครั้งท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน แต่ละฝ่ายควร
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พอใจหรือได้รับรางวัลจากการกระท านั้น ๆ รางวัลท่ีได้อาจเป็นวัตถุส่ิงของหรือเป็นรางวัลน้ าใจ เช่น 
ค าชม การยิ้ม หรือการให้ก าลังใจ อ่ืน ๆ ซ่ึงถ้าหากไม่ได้รับ การสร้างสัมพันธภาพคงชะงักหรือยุติลง
ในท่ีสุด  4.  การรู้สึกชอบหรือพอใจ ( Liking) ถ้าฝ่ายใดยังไม่ชอบหรือยังไม่พอใจกับส่ิงท่ีเกิดขึ้น
ถึงแม้ว่าจะได้รับรางวัลตามท่ีต้องการ ได้มีปฏิสัมพันธ์บ่อยครั้งจนคุ้นเคยกัน แต่ภายในจิตใจยังไม่รู้สึก
ชอบหรือพอใจบุคคลนั้น ก็ยังถือว่าสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันยังไม่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ พจน์          
เพชระบูรณิน (2522: 8 ) อ้างถึงใน พระมหาชาคริต บ าเพ็ญ (2549: 113) ได้กล่าวว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั้น เก่ียวกับการสร้างสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี มีความ
พอใจรักใคร่ต่อกัน อยากร่วมมือช่วยเหลือ และสนับสนุนซ่ึงกันและกันด้วยความเต็มใจ รวมท้ังมีความ
จริงใจต่อกัน นอกจากนี้แล้วสัมพันธภาพยังมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซ่ึงถ้าใน
หน่วยงานหรือองค์การมีสัมพันธภาพที่ดี ก็ย่อมสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ดังท่ี พระมหาประยุทธ์ ปยุตฺโต (2513:10) ได้กล่าวว่า อันท่ีจริง ภาระกิจในการสงเคราะห์ชุมชน  ใน
ด้านสติปัญญาหรือจิตใจนั้น ว่าตามอุดมคติของพุทธศาสนาแล้ว ไม่ได้หมายเอาหน้าท่ีท่ีเกิดจากข้อ
ผูกพันในการตอบแทน แต่หมายถึงหน้าท่ีท่ีเกิดจากคุณธรรม คือความกรุณา คิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
พ้นจากความทุกข์ ให้มีชีวิตท่ีปลอดโปร่งเป็นสุข หน้าท่ีทางสังคมของพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะความ
ผูกพันในด้านความเป็นอยู่นี้เป็นส าคัญส่วนหนึ่ง นอกจากนั้น เมื่อกล่าวในแง่คุณธรรม พระสงฆ์ก็ย่อม
มีหน้าท่ีท่ีจะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ด้วยอาศัยเมตตาและกรุณาธรรมของตน 
พระพุทธเจ้าตรัสสอนหน้าท่ีนี้ ตั้งแต่ทรงเริ่มประกาศพระศาสนาทีเดียว  ซ่ึงสอดคล้องกับ การศึกษา
ของพระมหาชุมพร วรรณภาพ (2556:90)  ท่ีพบว่า สัมพันธภาพกับชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
บทบาทในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.736) 

 ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรม
การอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.741) ท้ังนี้อธิบายได้ว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐมมีความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมาก  ก็จะมีแนวโน้มท่ีปฏิบัติศาสนกิจทางพระศาสนาใน
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 
มาก ท้ังนี้เพราะความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนนั้นมีผลต่อการกระท าของบุคคล ดังแนวคิดของแบน
ดูรา ( Bandura 1994:43 ,อ้างถึงใน พระมหาประสิทธ์ิ สระทอง ,2548 :107) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนของบุคคลพัฒนามาจากปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ 1. 
ความส าเร็จในการกระท า เป็นประสบการณ์ตรง จึงมีผลต่อการตะหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพ
แห่งตนของบุคคลอย่างมาก 2. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้อ่ืน เป็นส่ิงแนะหรือต้นแบบท่ีบุคคล
น ามาพิจารณาประสิทธิภาพของตน 3. การชักจูงด้วยค าพูด เป็นการรับเอาค าแนะน าชักจูงจากผู้อ่ืน
มาเป็นข้อมูล  เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของตน ท าให้บุคคลเกิดความเช่ือมั่นว่าตนมีประสิทธิภาพ ท่ี
จะกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบความส าเร็จได้ และ 4. การกระตุ้นอารมณ์ บุคคลจะ
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รับรู้ว่าตนตื่นเต้นมีความวิตกกังวล หรือความกล้าจากอาการกระตุ้นของร่างกายในสภาวะท่ีร่างกาย
ถูกกระตุ้นมากจะท าให้การท างานได้ผลไม่ดี หากบุคคลรับรู้ว่าตนมีความวิตกกังวลในระดับสูงบุคคล
จะตระหนักในความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนต่อการท างานนั้นระดับต่ า แต่ให้การปลุกเร้า
ความรู้สึกอยากจะท าด้วยตนเองด้วยความส านึกในตนเองอย่างแท้จริง ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสอนประจันทร์ เสียงเย็น (2548 : 108-109) ท่ีพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการใน
จังหวัดมุกดาหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.472) 

 ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน          
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.729) สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อพระสงฆ์มีความตระหนักถึงบทบาท
ของพระสงฆ์มาก   ก็ส่งผลต่อบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน
ได้มากขึ้น เพราะท่านเห็นความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง มีความตั้งใจมีความรับผิดชอบและ
ส านึกอยู่เสมอว่าจะต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน ซ่ึง
จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ได้ตระหนักถึงบทบาทของพระสงฆ์อยู่ในระดับมาก ดังข้อค าถาม ข้อท่ี 
10 ว่า ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 แก่ประชาชน ( X =3.82)  ข้อท่ี 6 ว่า ท่านมีความตั้งใจท างานเพื่อให้ประชาชน

ประพฤติตนให้มีคุณค่าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้   ( X =3.81) ข้อท่ี 8 ว่า ท่านมีความ

รับผิดชอบในหน้าท่ี ท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน  ( X =3.71)    
เป็นต้น  ดังท่ี Koffka (1978:212) ได้กล่าวไว้ว่า ความตระหนักเป็นเหมือนกับความส านึกซ่ึงเป็น
สภาวะทางจิต เก่ียวกับความรู้สึก ความคิด และความปรารถนาต่างๆ ท่ีเกิดจากการรับรู้ และประ
การณ์ต่าง ๆ แล้วมีการประเมินค่า ค านึงถึงความส าคัญท่ีตนมีต่อส่ิงนั้น ๆ นอกจากนี้ เสน่ห์ พบพาน 
(2528:14) ได้สรุปความตระหนักว่า เป็นการแสดงออกมาซ่ึงความรู้สึก ความส านึก ความคิดเห็นหรือ
การรับรู้ต่อเหตุการณ์หนึ่ง ด้วยการพูด การเขียนหรืออ่ืนๆ โดยอาศัยระยะเวลาหรือประสบการณ์ 
หรือสภาพแวดล้อมในสังคมเป็นส่ิงช่วยในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้น ๆ คือเมื่อมีส่ิงเร้ามากระตุ้น
จึงเกิดความตระหนัก ดังนั้น การที่พระสงฆ์มีความตระหนักมาก ก็จะส่งผลให้พระสงฆ์ได้มีบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากขึ้นด้วย  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหาอดิเรก สีตวรานุกูล (2551:123) ท่ีพบว่า ความตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมให้นักเรียน
ปฏิบัติตามหลักศีล 5 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักศีล 
5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.504) 

 แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ( r=.715) สามารถอธิบายได้ว่า พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
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นครปฐมได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ในด้านอารมณ์ ด้าน ข้อมูลข่าวสาร และด้านวัสดุ อุปกรณ์ 
ส่ิงของและปัจจัย มาก  ก็จะส่งผลต่อบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนสูงขึ้น เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้รับการสนับสนุนส่ิงเหล่านี้แล้ว ก็จะเป็นการเสริมแรงเพิ่มความ
มั่นใจ มีก าลังใจรู้สึกอ่ิมใจ ภาคภูมิใจ และมีความเพียรพยายามเพิ่มมากขึ้น การได้รับการยกย่องและ
เห็นคุณค่า และการสนับสนุนด้านต่าง ๆ มีผลท าให้พระสงฆ์สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี ไวส์ ( Weiss 1974 ,อ้างถึง
ใน พระมหาศุภณัฐ ลอมโฮม, 2549:136) ได้กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมีผลให้บุคคล
รู้สึกอ่ิมใจ หรือพึงพอใจต่อความต้องการซ่ึงเกิดจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในสังคม ซ่ึง
ประกอบด้วยความรักใคร่ผูกพัน ใกล้ชิดสนิทสนม การรับรู้ว่า ตนเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การได้รับ
การอบรมเล้ียงดู การได้รับความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน การได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่า และการได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับของพระมหาชาคริต บ าเพ็ญ (2549 :114) ท่ีพบว่า การ
สนับสนุนด้านทุนทรัพย์ วัสดุ อุปกรณ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงานในเครือข่ายองค์การ
พระผู้น าพัฒนาแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01(r=.832) ดังนั้น การที่
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม หากได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ในด้าน
อารมณ์ ด้านข้อมูลข่าวสารและด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ิงของและปัจจัย อย่างพอเพียงแล้ว ก็จะท าให้
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมท่ีมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะท่ีได้จากผลการวิจัย 

 1.1 จากผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพกับชุมชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม  ดังนั้น คณะสงฆ์ เจ้าคณะผู้ปกครอง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา  
กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด  ควรจัดกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมให้พระสงฆ์มี
สัมพันธภาพกับชุมชนให้มาก กระตุ้นให้พระสงฆ์มีความรู้สึกท่ีเป็นห่วงเป็นใยต่อชุมชนท่ีจ าพรรษา  
โดยการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมได้เห็น
ความส าคัญและเข้าใจบทบาทของตนเองในการที่จะส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน โดยการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการพระนักเทศน์ พระธรรมสัญจร และพระธรรม
จาริก เพื่อท่ีพระสงฆ์จะได้พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น            
และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เพื่อนพระสงฆ์ท่ีมีบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชนได้มาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปลูกฝังให้พระสงฆ์มีความรู้สึกรักและห่วงใยต่อชุมชนท่ีให้
การอุปการะคุณด้วยอาหารบิณฑบาตต่อพระสงฆ์ตลอดมา เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจมีแรงใจใน
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนสืบไป 
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 1.2 จากผลการวิจัยพบว่า ความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะ
สงฆ์จังหวัดนครปฐม ดังนั้น หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าคณะ
ผู้ปกครอง  จึงควรมีการพัฒนาความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตนให้พระสงฆ์ เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับพระสงฆ์ โดยการถวายความรู้และจัดให้มีการฝึกความช านาญในการเผยแผ่ หลักธรรม ท้ังด้าน
การเทศนาส่ังสอน และออกธรรมสัญจร ฝึกให้พระสงฆ์ได้ลองปฏิบัติในสถานการณ์จริง เมื่อพระสงฆ์มี
ความมั่นใจและมีความช านาญ ก็จะท าให้มีก าลังใจก าลังกายในบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนสืบต่อไป  

 1.3 จากผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ดังนั้น คณะสงฆ์ เจ้าคณะ
ผู้ปกครอง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรจัด
โครงการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสร้างความตระหนักในบาทบาทของพระสงฆ์ให้แก่พระสงฆ์ เพื่อ
พระสงฆ์จะได้เกิดความตระหนักรับรู้บทบาทหน้าท่ีท่ีควรปฏิบัติให้สมกับสมณะสารูป รับผิดชอบ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจะได้ตระหนักถึง
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีพึ่งมีต่อตนเองและบุคคลอ่ืน และพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐมจะได้ปฏิบัติงานพระศาสนาในด้านบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมแก่ประชาชนอันดีงามสืบไป 

 1.4 จากผลการวิจัยพบว่า แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับบทบาท
การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์
จังหวัดนครปฐม ดังนั้น คณะสงฆ์ เจ้าคณะผู้ปกครอง ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรให้การ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การให้ก าลังใจ การให้ข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์  การถวายนิตยภัต 
และการถวายความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นต่อบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ เป็นต้น ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้
พระสงฆ์มีก าลังใจ พร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทหน้าท่ีนั้น ๆ ด้วยความขยันหมั่นเพียร และควร
ให้มีการประเมินการปฏิบัติด้วย เพื่อให้พระสงฆ์ได้รู้ถึงข้อดีข้อเสียในการปฏิบัติ และน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและให้ได้ผลดียิ่งขึ้น พระสงฆ์ท่ีมีอ านาจ
หน้าท่ีในการปกครองคณะสงฆ์ตามระดับช้ัน ได้แก่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะต าบล เจ้าคณะอ าเภอ เจ้า
คณะจังหวัด และเจ้าคณะภาค ควรมีการติดตามการปฏิบัติงานของพระสงฆ์ เพื่อให้บทบาทนั้นมีการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องดีงามสืบไป 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

 2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกหรือเฉพาะกรณี เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความละเอียดมากขึ้น ท้ังนี้เนื่องจากบทบาทการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
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นั้น อาจมีวิธีการที่แตกต่างกันไป เพื่อจะได้รู้แนวทางและวิธีการปฏิบัติของพระสงฆ์แต่ละรูปให้ได้ดี
ยิ่งขึ้น  

 2.2 ควรมีการศึกษาตัวแปรที่เป็นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตัวอ่ืน เช่น มงคลสูตร 
พรหม วิหาร ปฏิรูปเทส  อปริหานิยธรรม เป็นต้น  และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับบทบาทการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัด
นครปฐม ซ่ึงแตกต่างจากท่ีผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เช่น ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา         
แรงสนับสนุนจากประชาชน แรงสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ  เป็นต้น  

 2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน ในเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอ่ืนๆ เช่น พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระธรรมทูต 
พระธรรมจาริก พระนักศึกษา และสามเณร เพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีหลากหลายและครอบคลุมกลุ่ม
ประชากรที่มีหน้าท่ีในการเป็นผู้น าส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน เพื่อท่ีจะน าผลวิจัยไป
ประเมินปรับปรุงข้อดีข้อเสียอย่างเหมาะสมต่อไป  
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน  
ของพระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม  

 
ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว   บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง  บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   ของ
พระสงฆ์เขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม 
 2. แบบสอบถามนี้ไม่มีค าตอบข้อใดถูกหรือผิด และ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้นจึงขอได้โปรดตอบแบบสอบถามนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุดทุกข้อ ข้อมูลท่ี
ได้จากท่านผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับ 
 3. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น   6 ส่วน ได้แก่ 
  ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันใน  
     สังคมแก่ประชาชน   
  ส่วนท่ี  3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเช่ือในประสิทธิภาพแห่งตน  
  ส่วนท่ี  4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการ 
   อยู่ ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน   
  ส่วนท่ี  5 แบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน 
  ส่วนท่ี  6 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาและให้ความร่วมมือ  
ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้
 
 
 

       พระมหาโชคทอง  นนท์ศิริ 
        ผู้วิจัย 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ส่วนท่ี  1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องว่าง        หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริงของ
ท่าน 
 
1. อายุพรรษา  

    5 ถึง 10 พรรษา     11 ถึง 20 พรรษา  

 21 พรรษาขึ้นไป  

2. ระดับการศึกษาแผนกธรรม   

  เป็นเปรียญธรรม 

  ไม่เป็นเปรียญธรรม 

3. ระดับการศึกษาแผนกสามัญ  

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 ปริญญาตรี  

 สูงกว่าปริญญาตรี  

4. ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  

 มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา 

 ไม่มีประสบการณ์การสอนในสถานศึกษา  

5. ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ 

 เป็นพระสังฆาธิการ 

 ไม่เป็นพระสังฆาธิการ  
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 ส่วนท่ี  2  แบบสอบถามเก่ียวกับ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยูร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน   
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมากท่ีสุด 
 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมาก 
 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง 
 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อย 
 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 
มากท่ีสุด   มาก ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด   

ด้านการอบรมสั่งสอน 
1. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนรู้จัก
ให้ทาน เช่น ท าบุญตักบาตร บริจาคส่ิงของ  
เป็นต้น 

     

2. ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชนรู้จัก
เสียสละแบ่งปันส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

     

3. ท่านให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ประชาชนให้
ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

     

4. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติ
ตนเหมาะสมกับผู้อ่ืน เช่น การให้เกียรติซ่ึงกัน
และกัน เป็นต้น 

     

5. ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชน
แบ่งปันส่ิงของให้ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

     

6. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนพูดจา
อ่อนโยนต่อผู้อ่ืนเสมอ 

     

7. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนพูดกับ
ผู้อ่ืนด้วยวาจาท่ีเหมาะสมกับกาละเทศ เช่น 
พูดให้เกียรติผู้อ่ืนในท่ีสาธารณะ เป็นต้น 
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 
 
 
 

8. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนพูดกับผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 

     

9. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

     

10. ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชน
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข 

     

11. ท่านจัดกิจกรรมให้ประชาชนพูดให้เกิด
ไมตรีสมัครสมานสามัคคีต่อผู้อ่ืน  

     

12. ท่านจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ประชาชน
เป็นผู้ท่ีมีวาจา สุภาพ เป็นท่ีรักต่อผู้อ่ืน   

     

13. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชน
ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

     

14. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชน
ช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน 

     

15. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือ ผู้ตก
ทุกข์ได้ยาก   

     

16. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืนในเวลาตกทุกข์ได้
ยาก 

     

17. ท่านจัดโครงการให้ประชาชน ได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนร่วม 

     

18. ท่านแนะน าให้ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืน
ในเวลาตกทุกข์ได้ยากด้วยความเต็มใจโดยไม่
หวังผลตอบแทน 
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
 
 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 

 
 
 
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
19. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนให้ไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

     

20. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชน
ปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอภาคกัน   

     

21. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนวางตนเสมอต้นเสมอปลายกับผู้อ่ืน 

     

22. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้
ประชาชนไม่วางตัวเหนือผู้อ่ืน  

     

23. ท่านจัดกิจกรรมให้ประชาชนวางตนได้
เหมาะสมแก่ฐานะภาวะบุคคล  เหตุการณ์
และส่ิงแวดล้อม เช่น การให้ความเคารพผู้ท่ีมี
อายุมากกว่า  การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน 
เป็นต้น 
 

     

24. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนไม่
วางตนข่มผู้อ่ืน 

     

25. ท่านจัดกิจกรรมหรือโครงการให้
ประชาชนรู้จักการเสียสละส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

     

ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 
1. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใน
ด้านการใช้อาคารสถานท่ีภายในวัดเพื่อจัด
โครงการที่ส่งเสริม เช่น การจัดโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 

     

2. ท่านให้การสนับสนุนห้องประชุมแก่
ประชาชนในการจัดกิจกรรมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

     

3. ท่านให้การสนับสนุน หนังสือสวดมนต์ แก่
ประชาชนในการศึกษาและมาปฏิบัติธรรม
ร่วมกันภายในวัด 
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 
มากท่ีสุด   มาก ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด   

4. ท่านให้ความร่วมมือด้านอุปกรณ์ต่างๆ แก่
ประชาชนในการจัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างสันติสุข 

     

5. ท่านให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในด้าน
อาคารสถานท่ีภายในวัดเพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม  เช่น ศาลา
การเปรียญ ห้องประชุม เป็นต้น   

     

6. ท่านอ านวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน  
ในการใช้อุปกรณ์จัดกิจกรรมการสร้างความ
สามัคคีในชุมชน เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี 
ห้องประชุม   

     

7. ท่านพูดจาไพเราะกับประชาชนเวลามาขอ
ใช้สถานท่ีจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

     

8. ท่านพูดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างมีความสุข 
เช่น พูดเรื่องความสามัคคี พูดเรื่องการไม่
เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นต้น 
 

     

9. ท่านพูดด้วยความจริงใจกับประชาชนเมื่อ
ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือเรื่องสถานท่ีใน
การจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

   
  

  

10. ท่านเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูด
ค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ กับประชาชนเวลามี
กิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในวัด 

     

11. ท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ภายในวัด 
 
 

     



137 
 

 
 

บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 
มากท่ีสุด   มาก ปานกลาง   น้อย   น้อยท่ีสุด   

12. ท่านช่วยเหลือประชาชนในด้านอาคาร
สถานท่ี เพื่อ จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคม เช่น ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ 

     

13. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนจัดโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ภายในวัด เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน  เช่น ห้องประชุม 
ศาลาการเปรียญ 

     

14. ท่านสงเคราะห์อาคารสถานท่ีเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการสร้างความ
สามัคคีภายในชุมชน  

     

15. ท่านให้ความเก้ือกูล อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
ไม้กวาด ท่ีโกยขยะ  ในการท าความสะอาด
วัดแก่ประชาชน 

     

16. ท่านให้ความร่วมมือด้านอาคารสถานท่ี
กับประชาชนในการจัดกิจกรรมการอยู่
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคม เช่น ห้อง
ประชุม ศาลาการเปรียญ 

     

17. ท่านปฏิบัติตนกับประชาชนอย่างเท่า
เทียมกันเมื่อมาขอใช้อาคาร สถานท่ี ภายใน
วัดเพื่อจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

     

18.ท่านให้ความร่วมมือกับประชาชน ในการ
จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น 
ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ 

     

19. ท่านให้ความ เท่าเทียมกัน แก่ประชาชน
ท่ีมาขอความช่วยเหลือด้านอาคารสถานท่ี ใน
การจัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน  
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บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 
 

ระดับการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
แก่ประชาชน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
20. ท่านอ านวยความสะดวกด้านห้องประชุม
ให้กับ ชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการ จัด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่
ประชาชน 

     

21. ท่านให้ความช่วยเหลือร่วมมือด้าน
อุปกรณ์ต่างๆ กับประชาชนในการจัด
กิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ใน
สังคม เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน 

     

 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น มากท่ีสุด  
 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น มาก  
 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น ปานกลาง  
 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อย  
 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น น้อยท่ีสุด 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
 

ระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1.ท่านเช่ือว่าท่านมีความรู้ท่ีจะอบรมส่ังสอน
ให้ประชาชนเสียสละส่ิงของในการให้ทานได้ 

     

2.ท่านมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอบรม
ส่ังสอนให้ประชาชนบริจาคส่ิงของให้ผู้อ่ืนได้ 

     

3.ท่านมีความมุ่งมั่นในการอบรมส่ังสอนให้
ประชาชนพูดจาสุภาพต่อผู้อ่ืนได้ 

     

4. ท่านเช่ือว่าท่านมีความสามารถท่ีจะอบรม
ส่ังสอนให้ประชาชนท าตนให้เป็นประโยชน์
ต่อสังคมได้ 

     

5. ท่านแน่ใจว่าท่านมีความรู้ความสามารถ
ส่งเสริมให้ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

     



139 
 

 
 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
 
 
 

ระดับความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

6. ท่านแน่ใจว่าท่านจะส่งเสริมให้ประชาชน
ไม่วางตนข่มผู้อ่ืนได้ 

     

7. ท่านกล้าคิดกล้าตัดสินใจแนะน าให้
ประชาชนมีความเสมอภาคกับผู้อ่ืน  

     

8. ท่านมีความรู้ท่ีจะอบรมส่ังสอนให้
ประชาชนปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้ 

     

9. ท่านสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชนให้ประสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

     

10. ท่านมีความสามารถส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความเข้าใจและตระหนักในหลักธรรม
หรือสังคหวัตถุ 4 ได้ 

     

11. ท่านมั่นใจท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนพูดใน
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนได้ 

     

12. ท่านมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชน
เสียสละส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยาก
ได้ 

     

 
 

 

 

 

 

 



140 
 

 
 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนักถึงบทบาท การส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันในสังคมแก่ประชาชน 

ค าช้ีแจง    โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 

  มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับข้อความ
      นั้นในระดับมากท่ีสุด  
  มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับข้อความ
      นั้นในระดับมาก  
  ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับข้อความ
      นั้นในระดับปานกลาง  
  น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับข้อความ
      นั้นในระดับน้อย  
  น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับข้อความ
      นั้นในระดับน้อยท่ีสุ ด 
ความตระหนักถึงบทบาท การส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 

 

ระดับความตระหนักถึงบทบาทของพระสงฆ์  
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนใน
การอบรมส่ังสอนให้ประชาชนบริจาคส่ิงของ
ให้ทานแก่ผู้ก าลังล าบาก 

     

2. ท่านเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักเสียสละแบ่งปันส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

     

3. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านเห็นความส าคัญ
ในการส่งเสริมให้ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 

     

4. ท่านให้ความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของ
ท่านในการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ท่ีมี
วาจาไพเราะกับผู้อ่ืน 

     

5. ท่านมีความตั้งใจจะอบรมส่ังสอนเพื่อให้
ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  

     

6. ท่านมีความตั้งใจท างานเพื่อให้ประชาชน
ประพฤติตนให้มีคุณค่าสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนในสังคมได้ 

     

7. ท่านมีความละเอียดรอบคอบท่ีจะอบรมส่ัง
สอนให้ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
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ความตระหนักถึงบทบาท การส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 
 

ระดับความตระหนักถึงบทบาทของพระสงฆ์  
 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

8. ท่านมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีจะอบรม
ส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียม
กับผู้อ่ืน 

     

9. ท่านเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีใน
การส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตนได้
เหมาะสมกับผู้อ่ืนได้ 

     

10. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วน
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4 แก่ประชาชน 
 

     

11. ท่านเห็นความส าคัญใน การส่งเสริมให้
ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  

     

12. ท่านมีความตั้งใจในการส่งเสริม ให้
ประชาชนพูดด้วยความจริงใจกับผู้อ่ืน   

     

13. ท่านตั้งใจจะอบรมส่ังสอนเพื่อให้
ประชาชนปฏิบัติตามหลักสังคหวัตถุ 4  

     

14. ท่านเห็นความส าคัญในบทบาท ของการ
ส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม   

     

15.ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนใน
การส่งเสริมให้ประชาชนไม่ให้วางตนข่มผู้อ่ืน  

     

 ส่วนท่ี  5   แบบสอบถามเก่ียวกับสัมพันธภาพกับชุมชน 
ค าช้ีแจง    โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมากท่ีสุด 

 มาก  หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นมาก 

 ปานกลาง   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นปานกลาง 

 น้อย    หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อย 

 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติตามข้อความนั้นน้อยท่ีสุด 
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สัมพันธภาพกับชุมชน 
 

ระดับสัมพันธภาพกับชุมชน  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับประชาชน
ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี 

     

2. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือจากประชาชนใน
ชุมชน 

     

3. ท่านมีปฏิสัมพันธ์เก่ียวข้องกันกับ
ประชาชนในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

     

4. ท่านมีความคุ้นเคยกับประชาชนในชุมชน
ในการส่งเสริมให้ประชาชนพูดแต่ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

     

5.ท่านเป็นท่ีเคารพนับถือจากประชาชน
สามารถอบรมส่ังสอนให้ประพฤติส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมได้ 
 

     

6. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนใน
การส่งเสริมให้ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

     

7. ท่านกับประชาชนร่วมมือกันท ากิจกรรม
ท้ังในชุมชนและนอกชุมชนได้เป็นอย่างดี 

     

8. ท่านกับประชาชนมีความเข้าใจระหว่างกัน
ในการท ากิจกรรมส่งสริมการอยู่ร่วมกันใน
สังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4   

     

9. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือในชุมชนสามารถ
ส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนในยามทุกข์ยาก 

     

10. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 
 
 

     

11. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือจากประชาชนใน
ชุมชนด้านท ากิจวัตรประจ าวัน เช่น การออก
บิณฑบาตทุกเช้า การท าวัตรเช้า-เย็น เป็นต้น 

     

12. ท่านกับประชาชนร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตาม
หลักสังคหวัตถุ 4    
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สัมพันธภาพกับชุมชน 
 

ระดับสัมพันธภาพกับชุมชน  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

13. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนใน
การส่งเสริมให้ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืน 

     

14. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจซ่ึงกันและกัน 

     

 
 ส่วนท่ี  6   แบบสอบถามเก่ียวกับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์   
ค าช้ีแจง    โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเป็นจริงของท่านเพียงค าตอบเดียวเท่านั้น 
 มากท่ีสุด   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     มากท่ีสุด  
 มาก  หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     มาก  
 ปานกลาง   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     ปานกลาง  
 น้อย    หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     น้อย 
 น้อยท่ีสุด   หมายถึง  ข้อความนั้นตรงกับความเป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม
     น้อยท่ีสุด  

การได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

การสนับสนุนด้านอารมณ์ 
1. ท่านได้รับก าลังใจในการส่งเสริมให้
ประชาชนช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในยาม
ทุกข์ยาก จากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 

     

2. ท่านได้รับการชื่นชม ในการส่งเสริมให้
ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับ
ผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือ
เพื่อนสหธรรมิก 
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การได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

3. ท่านได้รับการเอาใจใส่ ในการแนะน า
ให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของแก่ผู้อ่ืนจาก
คณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 
 

     

4. ท่านได้รับการให้ความสนใจ ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนพูดด้วยความจริงใจ
กับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 

     

5. ท่านได้รับให้ก าลังใจ จากคณะสงฆ์พระ
เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนไม่ว่างตนข่มผู้อ่ืน 

     

6. ท่านได้รับความช่วยเหลือในการอบรม
ส่ังสอนให้ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์หรือเพื่อนสหธรรมิก 
 

     

7. ท่านได้รับความร่วมมือ ในการแนะน า
ให้ประชาชนปฏิบัติตนเสมอภาคกับผู้อ่ืน
จากคณะสงฆ์หรือเพื่อนสหธรรมิก 
 
 

     
 
 
 
 

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริม
ให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืน
ในยามทุกข์ยากจากคณะสงฆ์พระเถระ
ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิกเป็นอย่างดี 

     

2. ท่านได้รับการแนะแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์กับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระ
ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

     

3. ท่านได้รับการอบรมให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนพูดด้วยความจริงใจ
กับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 
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การได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
 
 
 
 

ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

4. คณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก ช่วยหาแนวทางในการส่งเสริม
ให้ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
ให้กับท่าน 

 

     

การสนับสนุนด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของ
และปัจจัย 

1.ท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัย ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยากจากคณะ
สงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

     

2. ท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องเสียง 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ ใน
การส่งเสริมให้ประชาชนพูดจาสุภาพ
อ่อนหวานกับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์เถระ
ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 

     

3. ท่านได้รับการสนับสนุนด้าน
ยานพาหนะเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน
ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
จากคณะสงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 

     

4. ท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องวัสดุ
ต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล กระดาษ เครื่องปริ้น
เตอร์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชนแก่ประชาชน
จากคณะสงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 
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การได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์ 
 

ระดับการได้รับแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

5.ท่านได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์  
ในการส่งเสริมให้ประชาชนไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน จากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 

     

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค่าเฉลี่ยของแบบสอบถามจ าแนกเป็นรายข้อ 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่    
      ประชาชน 

บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

ด้านการอบรมสั่งสอน 
1. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนรู้จักให้ทาน เช่น ท าบุญ
ตักบาตร บริจาคส่ิงของ เป็นต้น 

 
 

3.69 

 
 

1.018 

 
 

มาก 
2. ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชนรู้จักเสียสละแบ่งปัน
ส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

 
3.66 

 
.955 

 
มาก 

3. ท่านให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ประชาชนให้ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 

 
3.55 

 
1.015 

 
มาก 

4. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติตนเหมาะสมกับ
ผู้อ่ืน เช่น การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 

 
3.74 

 
.975 

 
มาก 

5. ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชนแบ่งปันส่ิงของให้ผู้อ่ืนโดย
ไม่หวังผลตอบแทน 

 
3.75 

 
1.019 

 
มาก 

6. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนพูดจาอ่อนโยนต่อผู้อ่ืน
เสมอ 

3.69 1.028 มาก 

7. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนพูดกับผู้อ่ืนด้วยวาจาท่ี
เหมาะสมกับกาละเทศ เช่น พูดให้เกียรติผู้อ่ืนในท่ีสาธารณะ 
เป็นต้น 

 
3.76 

 
.986 

 
มาก 

8. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนพูดกับผู้อ่ืน
ด้วยความจริงใจ 

 
3.80 

 
1.008 

 
มาก 

9. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนพูดในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 
3.73 

 
.972 

 
มาก 

10.ท่านอบรมหรือส่ังสอนให้ประชาชนปรารถนาให้ผู้อ่ืนมีสุข 3.73 .929 มาก 
11. ท่านจัดกิจกรรมให้ประชาชนพูดให้เกิดไมตรีสมัครสมาน
สามัคคีต่อผู้อ่ืน  

 
3.50 

 
1.077 

 
มาก 

12. ท่านจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้ท่ีมีวาจา สุภาพ 
เป็นท่ีรักต่อผู้อ่ืน   

 
3.48 

 
1.095 

 
ปาน
กลาง 13. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนประพฤติส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม 
 

3.74 
 

.933 
 

มาก 
14. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยไม่
หวังผลตอบแทน 

 
3.68 

 
.992 

 
มาก 

15. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนจัด
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก   

 
3.56 

 
1.037 

 
มาก 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม              
      แก่ประชาชน (ต่อ) 

บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

16. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนในเวลาตกทุกข์ได้ยาก 

 
3.63 

 
.983 

 
มาก 

17. ท่านจัดโครงการให้ประชาชนได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม 

3.47 1.146 ปานกลาง 

18. ท่านแนะน าให้ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืนในเวลาตกทุกข์ได้
ยากด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 

 
3.72 

 
.995 

 
มาก 

19. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนให้ไม่เอารัดเอาเปรียบ
ผู้อ่ืน 3.79 1.005 

มาก 

20. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่าง
เสมอภาคกัน   

3.76 1.007 
มาก 

21. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนวางตน
เสมอต้นเสมอปลายกับผู้อ่ืน 

 
3.72 

 
.994 

 
มาก 

22. ท่านให้ค าปรึกษาหรือช้ีแนะแนวทางให้ประชาชนไม่วางตัว
เหนือผู้อ่ืน  3.67 1.027 

มาก 

23. ท่านจัดกิจกรรมให้ประชาชนวางตนได้เหมาะสมแก่ฐานะ
ภาวะบุคคล  เหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม เช่น การให้ความ
เคารพผู้ท่ีมีอายุมากกว่า  การให้เกียรติซ่ึงกันและกัน เป็นต้น 

 
 

3.64 

 
 

1.074 

 
 

มาก 
24. ท่านเทศนาหรือส่ังสอนให้ประชาชนไม่วางตนข่มผู้อ่ืน 3.66 1.020 มาก 
25. ท่านจัดกิจกรรมหรือโครงการให้ประชาชนรู้จักการเสียสละ
ส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

 
3.57 

 
1.071 

 
มาก 

ด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 
1. ท่านให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในด้านการใช้อาคาร
สถานท่ีภายในวัดเพื่อจัดโครงการที่ส่งเสริม เช่น การจัด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 
 
 

3.64 

 
 
 

1.067 

 
 
 

มาก 
2. ท่านให้การสนับสนุนห้องประชุมแก่ประชาชนในการจัด
กิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน 

 
3.61 

 
1.099 

 
มาก 

3. ท่านให้การสนับสนุน หนังสือสวดมนต์ แก่ประชาชนใน
การศึกษาและมาปฏิบัติธรรมร่วมกันภายในวัด 

 
3.73 

 
.980 

 
มาก 

4.ท่านให้ความร่วมมือด้านอุปกรณ์ต่างๆ แก่ประชาชนในการจัด
กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

3.68 1.065 
 

มาก 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่   
      ประชาชน (ต่อ) 

บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

5.ท่านให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในด้านอาคารสถานท่ี
ภายในวัดเพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น    
ศาลาการเปรียญ เป็นต้น  

3.72 1.051 
 

มาก 

6.ท่านอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการใช้อุปกรณ์จัด
กิจกรรมสร้างความสามัคคีในชุมชน เช่น เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอ้ี 
ห้องประชุม  

3.75 1.028 
 

มาก 

7. ท่านพูดจาไพเราะกับประชาชนเวลามาขอใช้สถานท่ีจัด
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

 
3.86 

 
.912 

 
มาก 

8. ท่านพูดส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกัน
ในชุมชนอย่างมีความสุข เช่น พูดเรื่องความสามัคคี พูดเรื่องการ
ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน เป็นต้น 

 
 

3.85 

 
 

.930 

 
 

มาก 
9. ท่านพูดด้วยความจริงใจกับประชาชนเมื่อประชาชนต้องการให้
ช่วยเหลือเรื่องสถานท่ีในการจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

 
3.86 

 
.913 

 
มาก 

10. ท่านเว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
กับประชาชนเวลามีกิจกรรมสร้างความสามัคคีภายในวัด 

 
3.89 

 
.936 

 
มาก 

11. ท่านร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ภายในวัด 

 
3.72 

 
1.014 

 
มาก 

12. ท่านช่วยเหลือประชาชนในด้านอาคารสถานท่ีเพื่อจัด
กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น ห้องประชุม ศาลาการ
เปรียญ 

 
3.73 

 
.993 

 
มาก 

13. ท่านสนับสนุนให้ชุมชนจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ภายในวัดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น ห้อง
ประชุม ศาลาการเปรียญ 

 
 

3.74 

 
 

1.006 

 
 

มาก 
14. ท่านสงเคราะห์อาคารสถานท่ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัด
กิจกรรมการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน  

 
3.64 

 
1.032 

 
มาก 

15. ท่านให้ความเก้ือกูล อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไม้กวาด ท่ีโกยขยะ  
ในการท าความสะอาดวัดแก่ประชาชน 
 
 
 

3.74 1.014 

 
 

มาก 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่      
      ประชาชน (ต่อ) 

บทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชน 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

16. ท่านให้ความร่วมมือด้านอาคารสถานท่ีกับประชาชนในการ
จัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ในสังคม เช่น ห้อง
ประชุม ศาลาการเปรียญ 
 
 
 
 
 
 
 

3.64 
 
 
 

.979 
 
 
 

มาก 
 
 
 17. ท่านปฏิบัติตนกับประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเมื่อมาขอใช้

อาคาร สถานท่ี ภายในวัดเพื่อจัดโครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

3.76 .952 
 

มาก 

18.ท่านให้ความร่วมมือกับประชาชนในการจัดกิจกรรมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ เช่น ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ 

 
3.77 

 
.981 

 
มาก 

19.  ท่านให้ความเท่าเทียมกันแก่ประชาชนท่ีมาขอความ
ช่วยเหลือด้านอาคารสถานท่ีในการจัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกัน
ภายในชุมชน 

 
3.86 

 
.930 

 
 

มาก 
20. ท่านอ านวยความสะดวกด้านห้องประชุมให้กับชุมชนเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่
ประชาชน 

 
3.77 

 
.990 

 
มาก 

21. ท่านให้ความช่วยเหลือร่วมมือด้านอุปกรณ์ต่างๆ กับ
ประชาชนในการจัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ใน
สังคม เช่น เครื่องเสียง ไมโครโฟน 

 
 

3.75 

 
 

1.024 

 
 

มาก 
ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

1.ท่านเช่ือว่าท่านมีความรู้ท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชนเสียสละ
ส่ิงของในการให้ทานได้ 

 
3.67 

 
.935 

 
มาก 

2.ท่านมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอบรมส่ังสอนให้
ประชาชนบริจาคส่ิงของให้ผู้อ่ืนได้ 

 
3.58 

 
.915 

 
มาก 

3.ท่านมีความมุ่งมั่นในการอบรมส่ังสอนให้ประชาชนพูดจาสุภาพ
ต่อผู้อ่ืนได้ 

 
3.69 

 
.880 

 
มาก 

4. ท่านเช่ือว่าท่านมีความสามารถท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชน
ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

 
3.63 

 
.945 

 
มาก 

5. ท่านแน่ใจว่าท่านมีความรู้ความสามารถส่งเสริมให้ประชาชน
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

 
3.63 

 
.994 

 
มาก 



152 
 

ตารางท่ี 14 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  (ต่อ) 
 

ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน  
 

ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

6. ท่านแน่ใจว่าท่านจะส่งเสริมให้ประชาชนไม่วางตนข่มผู้อ่ืนได้ 3.61 1.013 มาก 
7. ท่านกล้าคิดกล้าตัดสินใจแนะน าให้ประชาชนมีความเสมอภาค
กับผู้อ่ืน  

3.66 .986 มาก 

8. ท่านมีความรู้ท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชนปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ได้ 

 
3.57 

 
.969 

 
มาก 

9. ท่านสามารถส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมแก่
ประชาชนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

3.57 
 

1.000 
 

มาก 
10. ท่านมีความสามารถส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและ
ตระหนักในหลักธรรมหรือสังคหวัตถุ 4 ได้ 

 
3.60 

 
.987 

 
มาก 

11. ท่านมั่นใจท่ีจะส่งเสริมให้ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้อ่ืนได้ 

 
3.64 

 
.972 

 
มาก 

12. ท่านมีความมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประชาชนเสียสละส่ิงของ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยากได้ 

 
3.70 

 
.982 

 
มาก 

ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน  
      ในสังคมแก่ประชาชน 
ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันใน

สังคมแก่ประชาชน 
ค่าเฉล่ีย 

(𝑥 ) 
(S.D.) ระดับ 

1. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในการอบรมส่ังสอนให้
ประชาชนบริจาคส่ิงของให้ทานแก่ผู้ก าลังล าบาก 

 
3.92 

 
.874 

 
มาก 

2. ท่านเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักเสียสละ
แบ่งปันส่ิงของแก่ผู้อ่ืน 

 
3.90 

.845 
 

มาก 
3. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้
ประชาชนพูดในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 
3.90 

 
.848 

 
มาก 

4. ท่านให้ความส าคัญในบทบาทหน้าท่ีของท่านในการส่งเสริมให้
ประชาชนเป็นผู้ท่ีมีวาจาไพเราะกับผู้อ่ืน 

3.81  
.871 

 
มาก 

5. ท่านมีความตั้งใจจะอบรมส่ังสอนเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  

 
3.96 

 
1.841 

 
มาก 

6. ท่านมีความตั้งใจท างานเพื่อให้ประชาชนประพฤติตนให้มี
คุณค่าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 

 
3.81 

 
.873 

 
มาก 

7. ท่านมีความละเอียดรอบคอบท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชนไม่
เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

 
3.70 

 
.926 

 
มาก 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของ ความตระหนักถึงบทบาทการส่งเสริมพฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน    
      ในสังคมแก่ประชาชน(ต่อ) 
 
8. ท่านมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีจะอบรมส่ังสอนให้ประชาชน
ปฏิบัติตนอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 

 
3.71 

 
.966 

 
มาก 

9. ท่านเห็นความส าคัญของบทบาทหน้าท่ีในการส่งเสริมให้
ประชาชนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับผู้อ่ืนได้ 

 
3.74 

 
.958 

 
มาก 

10. ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในการส่งเสริม
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4 แก่
ประชาชน 

 
3.82 

 
.947 

 
มาก 

11. ท่านเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้อ่ืน  

 
3.89 

 
.920 

 
มาก 

12. ท่านมีความตั้งใจในการส่งเสริมให้ประชาชนพูดด้วยความ
จริงใจกับผู้อ่ืน   

 
3.93 

 
.900 

 
มาก 

13.ท่านตั้งใจจะอบรมส่ังสอนเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม
หลักสังคหวัตถุ 4  

 
3.82 

 
.958 

 
มาก 

14. ท่านเห็นความส าคัญในบทบาทของการส่งเสริมให้ประชาชน
ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   

 
3.91 

 
.881 

 
มาก 

15.ท่านส านึกอยู่เสมอว่าท่านจะต้องมีส่วนในการส่งเสริมให้
ประชาชนไม่ให้วางตนข่มผู้อ่ืน  

 
3.87 

 
.899 

 
มาก 

ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของสัมพันธภาพกับชุมชน  
สัมพันธภาพกับชุมชน ค่าเฉล่ีย 

(𝑥 ) 
(S.D.) ระดับ 

1. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนภายในชุมชนได้เป็น
อย่างดี 

3.80 .887 
มาก 

2. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือจากประชาชนในชุมชน 3.63 .953 มาก 
3. ท่านมีปฏิสัมพันธ์เก่ียวข้องกันกับประชาชนในการช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน 

 
3.66 

 
.923 

 
มาก 

4. ท่านมีความคุ้นเคยกับประชาชนในชุมชนในการส่งเสริมให้
ประชาชนพูดแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 

 
3.64 

 
.951 

 
มาก 

5.ท่านเป็นท่ีเคารพนับถือจากประชาชนสามารถอบรมส่ังสอนให้
ประพฤติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ 

 
3.61 

 
.975 

 
มาก 

6. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในการส่งเสริมให้ไม่เอา
รัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 

 
3.63 

 
.963 

 
มาก 

7. ท่านกับประชาชนร่วมมือกันท ากิจกรรมท้ังในชุมชนและนอก
ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
3.60 

 
1.017 

 
มาก 
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ตารางท่ี 16 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อของสัมพันธภาพกับชุมชน  (ต่อ) 
 

สัมพันธภาพกับชุมชน ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

8. ท่านกับประชาชนมีความเข้าใจระหว่างกันในการท ากิจกรรม
ส่งสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมตามหลักสังคหวัตถุ 4   

 
3.55 

 
.998 

 
มาก 

9. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือในชุมชนสามารถส่งเสริมให้ประชาชน
แบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยาก 

 
3.61 

 
1.036 

 
มาก 

10. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชน
มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน 

 
3.70 

 
.961 

 
มาก 

11. ท่านเป็นท่ียอมรับนับถือจากประชาชนในชุมชนด้านท า
กิจวัตรประจ าวัน เช่น การออกบิณฑบาตทุกเช้า การท าวัตรเช้า-
เย็น เป็นต้น 

 
3.83 

 
.930 

 
มาก 

12. ท่านกับประชาชนร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ 4    

 
3.60 

 
.991 

 
มาก 

13. ท่านสามารถปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมให้
ประชาชนช่วยเหลือผู้อ่ืน 

 
3.66 

 
.944 

 
มาก 

14. ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าใจซ่ึงกันและกัน 

 
3.63 

 
.980 

 
มาก 

ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  
 

แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

การสนับสนุนด้านอารมณ์ 
1. ท่านได้รับก าลังใจในการส่งเสริมให้ประชาชนช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันในยามทุกข์ยาก จากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 

 
 
3.58 

 
 
1.087 

 
 

มาก 
2. ท่านได้รับการชื่นชม ในการส่งเสริมให้ประชาชนพูดในส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์กับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 

 
3.50 

 
1.068 

 
มาก 

3. ท่านได้รับการเอาใจใส่ ในการแนะน าให้ประชาชนแบ่งปัน
ส่ิงของแก่ผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
3.53 

 
1.116 

 
มาก 

  
 
 
 



155 
 

ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  (ต่อ) 
 

แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

4. ท่านได้รับการให้ความสนใจ ในการส่งเสริมให้ประชาชน
พูดด้วยความจริงใจกับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 
 
 
 
 
 

3.45 
 
 
 
 

1.057 
 
 
 
 

ปานกลาง 
 
 
 

5. ท่านได้รับให้ก าลังใจ จากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือ
เพื่อนสหธรรมิก ในการส่งเสริมให้ประชาชนไม่ว่างตนข่มผู้อ่ืน 
 
 
 

3.41 
 
 

1.057 
 
 

ปานกลาง 
 
 6. ท่านได้รับความช่วยเหลือในการอบรมส่ังสอนให้ประชาชน

ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์หรือเพื่อนสหธรรมิก 
 
 
 

 
3.42 

 
1.042 

 
ปานกลาง 

 7. ท่านได้รับความร่วมมือ ในการแนะน าให้ประชาชนปฏิบัติ
ตนเสมอภาคกับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์หรือเพื่อนสหธรรมิก 

3.42 1.074 
ปานกลาง 

การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 
1. ท่านได้รับข้อมูลข่าวสารในการส่งเสริมให้ประชาชน
แบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยากจากคณะสงฆ์
พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิกเป็นอย่างดี 

3.43 1.087 

 
 

ปานกลาง 

2. ท่านได้รับการแนะแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนพูด
ในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
3.42 

 
1.058 

 
 

ปานกลาง 
3. ท่านได้รับการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมให้ประชาชน
พูดด้วยความจริงใจกับผู้อ่ืนจากคณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ 
หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
3.45 

 
1.082 

 
ปานกลาง 

4. คณะสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก ช่วยหา
แนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน
ให้กับท่าน 

 
3.47 

 
1.089 

 
ปานกลาง 
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อแรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  (ต่อ)  
 

แรงสนับสนุนจากคณะสงฆ์  ค่าเฉล่ีย 
(𝑥 ) 

(S.D.) ระดับ 

การสนับสนุนด้าน วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของและปัจจัย 
1.ท่านได้รับการสนับสนุนปัจจัย ในการส่งเสริมให้ประชาชน
แบ่งปันส่ิงของช่วยเหลือผู้อ่ืนในยามทุกข์ยากจากคณะสงฆ์พระ
เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
 
 

3.28 

 
 
 

1.184 

 
 
 

ปานกลาง 
2. ท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ 
เช่น เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ ในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนพูดจาสุภาพอ่อนหวานกับผู้อ่ืนจากคณะ
สงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
 
 

3.10 

 
 
 

1.163 

 
 
 

ปานกลาง 
3. ท่านได้รับการสนับสนุนด้านยานพาหนะเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนประพฤติส่ิงท่ี
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจากคณะสงฆ์เถระผู้ใหญ่ หรือเพื่อน
สหธรรมิก 

 
 

3.10 

 
 

1.202 

 
 

ปานกลาง 

4. ท่านได้รับการสนับสนุนในเรื่องวัสดุต่างๆ เช่น ป้ายไวนิล 
กระดาษ เครื่องปริ้นเตอร์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง
ความสามัคคีภายในชุมชนแก่ประชาชนจากคณะสงฆ์เถระ
ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
 
 

3.12 

 
 
 

1.198 

 
 
 

ปานกลาง 
5.ท่านได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ในการส่งเสริมให้
ประชาชนไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน จากคณะสงฆ์พระเถระ
ผู้ใหญ่ หรือเพื่อนสหธรรมิก 

 
 

3.15 

 
 

1.232 

 
 

ปานกลาง 
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