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DEVELOPMENT  OF  PEOPLE  IN  MUKDAHAN  PROVINCE) อาจารยผูควบคมุวิทยานพินธ : อ.ดร.นงนชุ  โรจนเลศิ, 
รศ.ดร.สุรพล  พยอมแยม และ  ผศ.ดร.สมทรัพย สุขอนันต  174  หนา  ISBN 974-464-752-3

การวิจยัครัง้นีม้วัีตถปุระสงค 1) เพือ่ศกึษาระดบัของอทิธบิาท 4  ความเชือ่ประสทิธภิาพในตน  แรงสนบัสนนุ
ทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  และการ     
ปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร  ในจงัหวัดมกุดาหาร   2)  เพือ่เปรยีบเทยีบการปฏบิติัตาม
บทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร ในจงัหวัดมกุดาหาร จาํแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดาํรง
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ทีน่าํเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
 ผลการวิจยัพบวา
                   1. อทิธบิาท  4  และความเชือ่ประสทิธภิาพในตน  อยูในระดบัมาก  สวนแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงาน
ของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  และการปฏบิติัตามบทบาทในการ
พัฒนาจติใจประชาชน อยูในระดบัปานกลาง                     

2. พระสงัฆาธกิารทีม่พีรรษาแตกตางกนั  มกีารปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนแตกตางกนัอยาง
มนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั  .01 พระสงัฆาธกิารทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิติัธรรมแผนกธรรม  และพระปรยิติัธรรมแผนก
บาลแีตกตางกนั มกีารปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05  และ
พระสงัฆาธกิารทีม่ปีระสบการณทีไ่ดรบัการอบรมแตกตางกนั  มกีารปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนแตกตาง
กนั อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .001  สวนพระสงัฆาธกิารทีม่รีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง  และระดบัการศกึษาฝาย
สามญัแตกตางกนั  มกีารปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนไมแตกตางกนั
                  3. อทิธบิาท  4 และความเชือ่ประสทิธภิาพในตน สามารถรวมกนัทาํนายการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติ
ใจประชาชน ไดรอยละ 28.1  อยางมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .001
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The purposes of this research were ;1) to examine the  Four  Paths  of  Accomplishment, Self-efficacy, 
Social  Support  from  government  organization, Social  Support  from  Sangkha, Social  Support  from people  and  the  
Performance  of  Sanghadhikara’s  Roles  in  emotional  development  of  people  in  Mukdahan  province, 2) to compare 
the performance  of  Sanghadhikara’s  Roles  between the  abbots of different   groups,  in  terms  of  years  since  
ordaination,  years  to  beinning Sanghadhikara,  Dhamma  Education  levels,  Pali  Education  levels,  Formal  Education  
levels  and  experiences  in  being  trained, 3) to investigate  the  Four  Paths  of  Accomplishment, Self-efficacy, Social  
Support  from  government  organization,  Social  Support  from  Sangkha  and  Social  Support  from  people  as  the  
predictors  of  the  Performance  of  Sangkhachikara’s  Roles  in  emotional  development  of  people.  The  samples  were  
175  Sanghadhikaras  in  Mukdahan  Province,  derived  by  a  stratified  random  sampling  technique.  Instruments  used  
in  this  study  were  questionnaires  constructed  by  the  researcher.  The  data  were  analyzed  by  percentage,  mean,  
standard  deviation,  t-test,  One-Way  ANOVA  and  the  stepwise  multiple  regression  analysis.

The findings  were  as  follows :
1. The  Four  Paths  of  Accomplishment  and  Self-efficacy  were at  a  high  level.  The  Social  Support  

from  government  organization, Social  Support  from  Sangha, Social  Support  from  people  and  the  Performance  of  
Sanghadhikara’s  Roles  in  emotional  development  of  people were at  a  moderate  level.

2. Sanghadhikaras who   had  different  years  since  ordaination  performed Sanghadhikara’s Roles  
differently  at .01.  While  that  of  the  abbots  with  different  Dhamma  Education  levers, and Pali  Education  levels  
performed Sanghadhikara’s Roles   significantly  different  at   .05  level,  And  that  of  the  abbots  with  different  
experiences  in  being  trained performed Sanghadhikara’s Roles  significantly  different  at   .001  level. Yet,  that  of  the  
abbots  with different  years  to  beinning Sanghadhikara, and  Formal  Education  were  not significantly  different.

3. The  Four  Paths  of  Accomplishment  and  Self-efficacy predicted  the  performance  of  
Sanghadhikara’s  Roles  in  emotional  development  of  people  at 28.1 %, with  a  statistical  significant  level of 0.001.
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บทท่ี  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การอยูรวมกันเปนชุมชนของมนุษยนั้น ก็เพื่อท่ีจะไดชวยเหลือเกื้อกูลประโยชนแกกัน

และกันเปนหลัก เมื่อเกิดปญหาขึ้นในสังคม หนาที่ในการแกไขปญหาก็ตกอยูกันคนที่อาศัยอยูใน
สังคมนั้นอยางหลีกเล่ียงไมได ถึงแมวาชุมชนหวังที่จะไดรับความชวยเหลือจากภายนอก เชน  
หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน แตคนในชุมชนตองมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาและ
ปรับปรุงพัฒนาชุมชนใหเจริญขึ้น โดยมีเปาหมายอยูที่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนชุมชน การ
พัฒนาชุมชนที่จะทําใหมีความยั่งยืนนั้นตองพัฒนาแบบองครวมทั้งตัวบุคคลในชุมชน สังคม 
ธรรมชาติและเทคโนโลยี  อันเปนแนวทางในการประสานมนุษยใหเขากับธรรมชาติไดอยางสมดุล  
และการพัฒนามนุษยถือวามีความสําคัญยิ่ง เพราะจะเปนศูนยกลางของการพัฒนาหรือตัวขยายไปสู
การพัฒนาสวนอื่นๆ ดวย การพัฒนามนุษยนั้นก็ตองพัฒนาใหครบทั้งดานพฤติกรรม  จิตใจ  และ
ปญญา (พระธรรมปฎก 2543 ก : 230-237)  เมื่อมนุษยไดรับการพัฒนาแลว  การพัฒนาสวนตางๆ  ก็
จะเกิดขึ้นไดงาย แตทั้งนี้ตองอาศัยความรวมมือของคนในชุมชน ทรัพยากร แหลงขอมูลที่เอื้อตอ
การพัฒนา และไดรับการสนับสนุนทางสังคมอยางเพียงพอและเหมาะสม

ในการพัฒนาสังคมนั้นพระพุทธศาสนาไดเขามามีบทบาทในการสงเคราะหสังคม 
หลายดาน  ผูที่สนองบทบาททางศาสนาที่มีตอสังคม  ก็คือพระสงฆ  ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการ
สืบตออายุพระศาสนา  และมีความสัมพันธกับประชาชนในทุกๆ ดาน  ดังนั้น  พระสงฆในฐานะ
เปนสวนหนึ่งของชุมชน จึงมีบทบาทในการสงเคราะหสังคมหรือชุมชนที่อาศัยอยู ในสมัยพุทธกาล  
เมื่อคราวที่พระพุทธเจาจะสงพระสาวกรุนแรก  60 รูป ออกไปเผยแพรหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา    พระองคไดตรัสกับภิกษุทั้งหลายวา

“ภิกษุท้ังหลาย  เราพนแลวจากบวงท้ังปวงทั้งท่ีเปนของทิพยท้ังท่ีเปนของมนุษย  แมพวกเธอ
ก็พนแลวจากบวงท้ังปวง  ท้ังท่ีเปนของทิพย  ท้ังท่ีเปนของมนุษย  พวกเธอจงเที่ยวจาริก เพื่อ
ประโยชนและความสุขแกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข
แกทวยเทพและมนุษย  พวกเธออยาไดไปรวมทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง  งามในที่สุด  จงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ 
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ครบบริบูรณ  บริสุทธิ์  สัตวท้ังหลายจําพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุนอยมีอยู  เพราะไมไดฟง
ธรรมยอมเสื่อม  ผูรูท่ัวถึงธรรมจักมี” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539:41)

จะเห็นไดวา บทบาทของพระสงฆในครั้งพุทธกาลนั้น พระพุทธองคทรงเนนให      
พระสงฆมีหนาที่ตอชาวบานในดานการสงเคราะหทางธรรม เปนที่พึ่งทางใจของชาวบาน          
เปนกัลยาณมิตรของชาวบาน หนาที่ดังกลาวนี้จัดไดวาเปนหนาที่ในดานการอบรมสั่งสอนโดยตรง 
(อนันต   วิริยะพินิจ 2529 : 4) เปนพุทธประสงคที่จะใหภิกษุไดมีความสัมพันธที่ดีกับชาวบาน  
แนะนําชาวบานใหมีศีลธรรม ตั้งอยูในคุณธรรมอันดีของพระศาสนาตามความเปนจริง พระพุทธ
ศาสนาจะมีความหมายก็ตอเมื่อมีประโยชนที่แทจริงตอสังคม ถาพุทธศาสนาไมมีประโยชนที่
แทจริงตอสังคมแลวพุทธศาสนาก็จะเสื่อม การที่พุทธศาสนาจะมีประโยชนตอสังคมก็ตอเมื่อ
พุทธบริษัท  มีพระสงฆ เปนตน รูเทาทันสังคม การรูเทาทันเกิดจากการเรียนรู การเรียนรูทําใหเกิด
ปญญา ปญญาทําใหรูความจริง การรูความจริง  ทําใหรูความถูกตอง  การรูความถูกตองทําใหปฏิบัติ
ถูกตอง การปฏิบัติถูกตองทําใหเจริญ (ประเวศ วะสี 2540 :3) ในสังคมไทยปจจุบัน พระสงฆยังคงมี
ประโยชนเปนพิเศษสําหรับชุมชน ถาหากดําเนินการใหดีพระสงฆจะเปนผูสามารถที่จะนําชนบท
ไปสูความเจริญได โดยวิถีทางที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ  ถามองตามโครงสรางของสังคมไทย 
จะเห็นวาในแตละชุมชนจะมีสถาบันสงฆหรือมีวัดอยูคูกับชุมชนมาชานาน พระพุทธศาสนามีอยู 
คูกับสังคมไทยมาชานาน มีอิทธิพลตอสังคมไทย ทั้งดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
ความเชื่อ ทัศนคติ ฉะนั้นคนไทยที่นับถือพุทธศาสนาจึงใหความเคารพกับพระสงฆ เชื่อคําแนะนํา             
ของพระสงฆ เพราะพระสงฆเปนผูทรงศีล จึงมีอิทธิพลตอสภาพจิตใจของคนไทย และสามารถ
โนมนาวจิตใจของประชาชนใหเปนคนดีของสังคมได จากการที่พระสงฆเปนผูรักษาศีลและเปน 
ผูศึกษาธรรมะ  ส่ังสอนประชาชนใหตั้งอยูในความดี  ฉะนั้นคําพูดหรือคําชี้แนะของพระสงฆจึง
นาเชื่อถือ พระสงฆนอกจากจะมีหนาที่ในการสืบตออายุพระพุทธศาสนาใหอยูจนถึงปจจุบันแลว  
ยังตองทําหนาที่ในการชวยเหลือสงเคราะหสังคมในดานตางๆ ในสังคมปจจุบันพระสงฆที่จะเขาไป
ชวยเหลือสังคมตองปรับและเพิ่มบทบาทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคมไทยในปจจุบันนั้น ไดเปลี่ยนแปลงไปจากบทบาท
เดิมที่เคยมีมาในอดีต โดยที่ยังคงบทบาทหลักทางดานการอบรมสั่งสอนอยู  พระสงฆนอกจากจะได
รับการสนับสนุนใหเขาทําการพัฒนาชุมชนจากรัฐแลว ยังไดรับการสนับสนุนจากองคกรพัฒนา
เอกชน ประชาชนและนกัวชิาการตางๆ จงึทาํใหบทบาทของพระสงฆขยายกวางขวางมากยิง่กวาเดิม 
อยางเชน บทบาทในการพัฒนาจิตใจของประชาชน บทบาทในการสงเสริมการศึกษาของเยาวชน
และประชาชน บทบาทในการเปนที่ปรึกษา บทบาทการเปนครู  บทบาทผูนําชุมชน  และบทบาท
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ในการสงเคราะหชุมชน  (พระมหาสุภา อุทโท 2541:21)  เมื่อพระสงฆไดเขามามีบทบาทดังกลาวนี้ 
จําเปนที่จะตองรูเทาทันสังคม ถาพระสงฆไมรูเทาทันสังคม ยอมไมสามารถทําประโยชนที่แทจริง
แกสังคม และบางครั้งอาจตกเปนเหยื่อของสังคม  พุทธศาสนาก็จะถึงกาลเสื่อมอยางรวดเร็ว 
(ประเวศ วะสี 2540:3) ฉะนั้นพระสงฆจึงควรปรับบทบาทใหเหมาะสมกับสถาพสังคม และควร
ตระหนักมั่นอยูเสมอในหนาที่เดิมตามธรรมวินัย บทบาทที่สําคัญอันเปนเปาหมายหลักของพุทธ
ศาสนาและเปนหนาที่โดยตรงของพระสงฆที่จะชวยพัฒนาสังคม คือ บทบาทการพัฒนาจิตใจของ
บุคคลในสังคม เพราะพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับการพัฒนาจิตใจ อันเปนองคประกอบที่
สําคัญของบุคคล  เมื่อจิตใจไดรับการพัฒนาแลว  ก็จะทําใหบุคคลมีความสุข มีความรับผิดชอบ 
นึกคิดในสิ่งที่ดีงาม มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม และเปนพื้นฐานหลักใน
การพัฒนาดานอื่นๆ  การพัฒนาประเทศจะไดผลอยางแทจริงตองมีการพัฒนาจิตใจประชาชนควบคู
ดวย ในสังคมปจจุบันประชาชนตองตอสูกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ  และสภาพปญหาทางสังคม ทําให
เกิดความเครียดในการดําเนินชีวิต จากรายงานจํานวนและอัตราผูปวยทางจิตของประเทศไทยตอ
ประชากร 100,000 คน ในปงบประมาณ 2540 - 2544  พบอัตราผูปวยโรคจิตมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดย
ในป พ.ศ.2540 พบอัตรา 144.0 ตอประชากร 100,000 คน เพิ่มขึ้นเปนอัตรา 293.2 ตอประชากร 
100,000 คน ในป พ.ศ.2544 โดยภาพรวมตั้งแตป พ.ศ.2542 - 2544 จิตแพทยสวนใหญจะกระจุกตัว
อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  รองลงมาคือเขตภาคกลาง โดยในป พ.ศ. 2544 มีจํานวนจิตแพทยปฏิบัติ
หนาที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนมากที่สุด 218 คน คิดเปนรอยละ 56.33 ของทั้งประเทศ 
แตเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรพบวา จิตแพทย 1 คนในเขตกรุงเทพมหานครดูแลปญหา
สุขภาพจิตของประชากรเปนจํานวน 26,267 คน ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิตแพทย 1 คน 
ตองดแูลปญหาสขุภาพจติของประชากรมากทีสุ่ด 551,120 คน (กระทรวงสาธารณสขุ, กรมสขุภาพจติ 
2547)

จากขอมูลขางตนนี้แสดงใหเห็นวา ผูปวยทางดานจิตใจมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้น  และ
จํานวนของจิตแพทยก็ไมเพียงพอตอการดูแลผูปวยทางจิตใจไดอยางทั่วถึง พระสงฆซ่ึงเปนตัวแทน
ของวัดมีบทบาทเปนผูนําทางดานจิตใจของชาวชนบทในทองถ่ินนั้น  พระสงฆจึงนาจะมีบทบาทที่
จะเขามามีสวนชวยเหลือในจุดนี้ได  เนื่องจากการดูแลจิตใจหรือการพัฒนาจิตใจนี้เปนบทบาทหลัก
ของพระสงฆในพระพุทธศาสนาอยูแลว และเปนแนวทางในการปองกันปญหาสุขภาพจิต          
ของมนุษย

ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีพระสงฆที่
เปนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย ที่เปนที่รูจักในสังคมไทย ทั้งสายกรรมฐาน การ
ศึกษา และพัฒนาสังคม ในทุกหมูบานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีวัดประจําหมูบานทุก
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หมูบาน บางหมูบานมีวัดถึง 2 แหง ในปจจุบันนี้พระสงฆไดเขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนา  
ทั้งยังใหความสําคัญกับการฟนฟูจิตวิญญาณของคนหมูบานขึ้นมาเพื่อการพึ่งตนเอง โดยอาศัยหลัก
ศาสนธรรม ความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันของชุมชน อาจจะเริ่มตนจากประเด็นเล็กๆ โดย
เชื่อมโยงหลักศาสนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อการพัฒนาเขากับเรื่องเศรษฐกิจการพึ่งตนเอง
ในที่สุด พระสงฆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงไดรวมกลุมจัดตั้งเครือขายตางๆ ขึ้น ไดแก กลุม
พระสังฆพัฒนา ในจังหวัดนครราชสีมา กลุมสหธรรมเพื่อการพัฒนา ในจังหวัดสุรินทรและจังหวัด
ใกลเคียง กลุมกระบองกอม ในจังหวัดชัยภูมิ กลุมวิทยากรแผนดินธรรมแผนดินทอง ในจังหวัด
อํานาจเจริญและอุบลราชธานี  กลุมพระสงฆเผยแพรชีวิตอันประเสริฐ (ผชป) ในจังหวัดอุดรธานี 
เลย และหนองคาย  กลุมพระสงฆสงเสริมสมุนไพรเพื่อการพัฒนา ในจังหวัดมหาสารคาม กลุม
พระสงฆประสานงานเทคโนโลยีเกษตรและสัมมาชีพ ในจังหวัดรอยเอ็ด (พระสุธีวรญาณ 2541 :
165 - 168) โดยแตละกลุมจะเนนที่การพัฒนาจิตใจควบคูไปกับการพัฒนาชนบท นอกจากพระสงฆ
จะเปนผูนําทางดานจิตวิญญาณแลว พระสงฆยังเปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ ทั้งในสวนของ
ศาสนาและสวนของสังคม โดยเฉพาะในสังคมชนบทจะเห็นไดชัดวาพุทธศาสนามีความเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตของประชาชนมาก  ทั้งในดานการพักผอนหยอนใจ  การหาความรู การประกอบพิธีกรรม
ตามประเพณีตางๆ และการประชุม  (อนันต  วิริยะพินิจ 2529 : 6)  ฉะนั้นจะเห็นไดวาคนในชุมชน    
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความเคารพพระสงฆมาก เมื่อพระสงฆบอกหรือช้ีแนะ  ชาวบานจะ
เชื่อและพรอมที่จะใหความรวมมือ เพราะพฤติกรรมและเจตนาของพระสงฆในการทํากิจกรรมนั้น
ไมไดมุงหวังประโยชนสวนตัว แตมุงใหเกิดความผาสุกของสังคมเปนสําคัญ ในฐานะบุคลากร
สําคัญในชุมชน พระสงฆสวนใหญยังเปนที่ยอมรับนับถือของประชาชน และยังรักษาฐานะความ
เปนผูนําทางดานจิตใจ ถึงแมจะมีบางคนเห็นวา พระทานดอยทางสติปญญาไปบาง แตศรัทธาหรือ
ความนิยมเชื่อถือยังคงมีอยู (อนันต วิริยะพินิจ 2529 : 44) เนื่องจากวัดเปนที่รวมจิตใจของคนใน
สังคม เปนศูนยกลางของสังคมไทย

พระสงฆนอกจากจะเปนตัวแทนของวัด เปนผูนําทางจิตใจของประชาชน เปน
ศูนยกลางของความเคารพนับถือและความรวมมือของคนในชุมชน พระสงฆที่เปนพระสังฆาธิการ   
โดยเฉพาะเจาอาวาสยังมีอํานาจหนาที่ในการปกครองและดูแลรักษาศาสนสมบัติภายในวัด        
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ  มีหนาที่ในการอนุเคราะหชาวบานใหมีศีล สมาธิ  และปญญา มี
ความคุนเคยกับชาวบาน รับรูสภาพปญหาของชาวบานเปนอยางดี เปนที่เคารพนับถือของชาวบาน   
กิจกรรมทุกอยางภายในวัดหรือกิจกรรมของวัดทีมีตอชุมชนและชุมชนมีตอวัด ตองผานการ 
เห็นชอบของเจาอาวาสกอนทุกครั้ง  ฉะนั้น เจาอาวาสจึงเปนบุคคลสําคัญและเปนผูนําในการพัฒนา
จิตใจประชาชน ดวยความจริงที่วาเจาอาวาสมีความใกลชิดกับประชาชนมากกวาพระสังฆาธิการใน
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ระดับอื่นๆ   จึงสามารถที่จะนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับการการพัฒนาจิตใจ
ของบุคคลในชุมชนไดมากกวาภิกษุอ่ืน

การพัฒนาจิตใจโดยหลักการใหญแลวก็คือ การอบรมสั่งสอนไมใหทําความชั่ว  
การอบรมสั่งสอนใหทําแตความดี  และการอบรมสั่งสอนใหทําจิตใจใหผองใส  อันเปนหัวใจสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ซ่ึงสอดคลองกับวารีญา  ภวภูตานนท  ณ มหาสารคาม (2544:79)  ที่ไดกลาว
ไววา หลักการรักษาสุขภาพจิตใหดีสรุปไดเปนหลักการใหญๆ  3  ขอ คือ  การไมทําความชั่วท้ังปวง  
การกระทําแตความดี  และการทําใจของตนใหแจมใสสะอาดบริสุทธิ์ จากการศึกษาของพระมหา
กฤษฎา  นันทเพชร (2540 : บทคัดยอ)  พบวา  พระสงฆที่เรียนบาลีเปรียญธรรม  9  ประโยค  และ
พระสงฆที่ศึกษาในชั้นปที่  4  ของมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง  2  แหง  สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในอนาคตวา  บทบาทของพระสงฆในอนาคตควรเปนบทบาทดานใหการ
ศึกษาและพัฒนาจิตวิญญาณ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพรประภา    กิจโกศล (2534 : บทคัดยอ)  
ไดทําการศึกษาเรื่อง  "บทบาทและผลไดตอการพัฒนาชนบทของพระสงฆ ศึกษาเฉพาะกรณี บาน
โนนเมือง  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา"  พบวา พระสงฆดําเนินการพัฒนาประชาชน
ในชนบท  โดยการพัฒนาจิตใจเปนหลัก จัดตั้งโครงการรณรงคลดละอบายมุขและโครงการสงเสริม
เพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูของประชาชน จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ  
จะเห็นวา  บทบาทที่สําคัญของพระสงฆ  และเปนบทบาทโดยตรง คือ  บทบาทการพัฒนาทางดาน
จิตใจ ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส
หรือรักษาการแทนเจาอาวาสในการพัฒนาจิตใจประชาชน  เนื่องจากบทบาทการพัฒนาจิตใจนี้  
เปนแนวทางในการปองกันปญหาสุขภาพจิตในเบื้องตนได

ขอมูลสวนบุคคล คือ อายุพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษา   
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษาฝายสามัญ  
และประสบการณที่ไดรับการอบรม มีความสัมพันธกับบทบาทของพระสงฆ จากการศึกษาของ
ประวิตร  ทับเที่ยง (2535 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของเจาอาวาสที่มีตองานการศึกษา
นอกโรงเรียนในภาคคณะสงฆ 13  พบวา  เจาอาวาสที่มีอายุพรรษาบวชและประสบการณใน
ตําแหนงตางกัน มีทัศนคติดานความคิดเห็นตองานการศึกษานอกโรงเรียนแตกตางกัน และ          
เจาอาวาสที่มีประสบการณในตําแหนงตางกันมีการปฏิบัติงานการศึกษานอกโรงเรียนดาน การให
ความรูพื้นฐานแตกตางกัน จากการศึกษาของพระมหาประยงค  อุปเสน (2539 : 1-2)  ที่ศึกษา      
บทบาทในการบริหารและจัดการศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด : ศึกษากรณีศูนยอบรมเด็กกอน
เกณฑในวัดเขตจังหวัดหนองคาย  พบวา  พระสงฆสวนใหญมีตําแหนงระดับเจาอาวาสขึ้นไป  มี
อายุพรรษามากกวา  10  พรรษา  มีวุฒิการศึกษาทางธรรม  ตั้งแตระดับนักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรม
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ช้ันเอก  สวนใหญการศึกษาทางโลกอยูในระดับประถมศึกษา มีประสบการณทํางานเกี่ยวกับสังคม 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพระมหาสมพงษ  แกนจันทร  (2546 : 145) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ     
ประสิทธิผลองคการศาสนศึกษา : ศึกษากรณีสํานักเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริหาร ครูสอน และนักเรียนพระปริยัติธรรมที่มีวุฒิการศึกษาพระปริยัติธรรมสูงสุด  และ
ตําแหนงหนาที่ในปจจุบันแตกตางกัน  ขอมูลสวนบุคคลดังกลาวนาจะเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชนของพระสงฆ

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงอิทธิบาท (Path of accomplishment) วาเปนคุณธรรม
ที่เปนรากฐานที่จะนําบุคคลผูปฏิบัติตามไปสูความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว บุคคลผูปฏิบัติตาม
หลักของอิทธิบาท 4 ยอมประสบผลสําเร็จในกิจกรรมที่ตนกระทําอยูตามที่ตั้งเปาหมายไว ซ่ึงมี
องคประกอบ   4  ประการ  (พระธรรมปฎก  2543 ข : 186 - 187) คือ   1) ฉันทะ (Aspiration)  ความ
ตองการที่จะทํา   2) วิริยะ (Exertion)  ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม  เขมแข็ง    อดทน    
3) จิตตะ (Thoughtfulness) ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําในสิ่งนั้นดวยความคิด และ 4) วิมังสา  
(Investigation)  หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนใน
ส่ิงที่ทํานั้น  การที่พระสงฆมีอิทธิบาทครบทั้ง 4 ประการ  จะทําใหประสบผลสําเร็จในการพัฒนา
จิตใจประชาชนได  จากการศึกษาของพระมหาสมคิด  โครธา  (2547 : 68, 78) ที่ทําการศึกษาเรื่อง 
การใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบวา    
พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา มีการใชอิทธิบาท  4  ในการเรียนแตกตางกับพระนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงและระดับปานกลาง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการศึกษา
ของพัชนี  ศรีทองนาก (2518 : 104) ที่ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท  4  กับขันติ     
โสรัจจะ  เพื่อเปนแนวทางในการคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย  พบวา  องคประกอบภายในบุคลิก
ภาพอิทธิบาท  4  ของกลุมตัวอยาง ทั้งหมดจําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษาและวิชาชีพ  มีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และพบอีกดวยวาอิทธิบาท 4  กับขันติ โสรัจจะ  ของ
กลุมตัวอยางทั้งหมดมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากแนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน (Self-efficacy) อัลเบิรต แบนดูรา
(Albert  Bandura 1994, อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล  2543 : 60-64) กลาวไวพอสรุปไดวา  เมื่อ
บุคคลมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูง  จะสงผลใหเขามีความพยายาม  มีความมุมานะ  ไมทอถอย  
มีกําลังใจที่จะทํางานใหสําเร็จตามความคาดหวัง  เชน  จากการศึกษาของ ขวัญใจ  พิมพิมล (2543 :
บทคัดยอ) พบวา ความเชื่อประสิทธิภาพในตนเปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลในการทํานาย
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบา ของนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ศ.ปวช.)  วทิยาลัยชางศลิป  จากแนวคดิและงานวจิยัขางตนนีจ้ะเหน็วา  ความเชือ่ประสทิธภิาพในตน
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เปนปจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือการทํางานของบุคคล การที่    
พระสงฆมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูงนาจะเปนปจจัยประการหนึ่งที่จะสงผลตอการปฏิบัติ
ตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไดดีดวย

พระสงฆจะมีบทบาทหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม  
และไมขัดแยงกับพระวินัย จนขาดความเปนสมณะ หากรัฐและคณะสงฆเขาใจบทบาทและเห็น
ความสําคัญของพระนักพัฒนาอยางถองแท พระนักพัฒนายอมจะไดรับความสนับสนุนใหปฏิบัติ
บทบาทชวยเหลือสังคมอยางกวางขวาง  (ภัทรพร  สิริกาญจน 2536 : (4))  ไวส (Weiss  1974, 
อางถึงใน  พระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์  2544 : 71)  ไดกลาวไววา แรงสนับสนุนทางสังคม  คือ  
ความรูสึกอิ่มใจหรือพึงพอใจตอความตองการซึ่งเกิดจากสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคม       
ซ่ึงประกอบดวยความรักใครผูกพัน ใกลชิดสนิทสนม  การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม  
การไดอบรมเลี้ยงดูชวยเหลือผูอ่ืนการไดรับการยอมรับวามีคุณคา และการไดรับความชวยเหลือ   
ในดานตางๆ จะมีผลใหผูรับการสนับสนุนสามารถทําหนาที่ของตนและของสวนรวมไดอยาง
เหมาะสม  ไมลําบาก  ตลอดถึงบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตนตองการ และเปนไปในทางที่ดี จากการ
ศึกษาของพระมหาประยงค  อุปเสน  (2539 : บทคัดยอ)  พบวา  การไดรับความรวมมือ และการ
สนับสนุนจากพี่เล้ียงเด็ก  มีผลตอบทบาทพระสงฆแทบทุกดาน ยกเวนดานการจัดการอาคาร 
สถานที่และธุรการ การไดรับการติดตาม  และสนับสนุนจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีผลตอบทบาท
ของพระสงฆแทบทุกดาน  ยกเวนดานวิชาการ และการปรับปรุงโอกาสทางการศึกษา และการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ มีผลตอบทบาท
ของพระสงฆทุกดาน

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน ของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสที่อยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร 
ทั้งที่อยูในรูปแบบของการเทศนาอบรมสั่งสอนใหประชาชนละการทําความชั่ว  ใหทําแตความดี  
และการพัฒนาจิตใจใหผองใส  ซ่ึงเปนบทบาทที่สําคัญของพระสงฆในการปองกันและสงเสริม
สุขภาพจิตของบุคคลในชุมชน และศึกษาอิทธิบาท 4 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  และแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากประชาชน ซ่ึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ     
ประชาชนของพระสังฆาธิการ ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการสงเสริมบทบาท
ของพระสงฆเผยแผพระพุทธศาสนา เนื่องจากพระสงฆเปนผูที่มีความสามารถที่จะพัฒนาจิตใจของ
ประชาชน  และการพัฒนาจิตใจแกบุคคลเปนบทบาทโดยตรงที่พระสงฆจะพึงปฏิบัติ  และเพื่อเปน
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การปองกันปญหาสุขภาพจิต ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการ          
สงเสริมบทบาทของพระสงฆตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับอิทธิบาท 4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  แรงสนับสนุนทางสังคม

จากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน 
และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน             
ของพระสังฆาธิการ  จําแนกตามพรรษา  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษาฝายสามัญ และ
ประสบการณที่ไดรับการอบรม

3. เพื่อศึกษาอิทธิบาท 4 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุนทางสังคม         
จากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  และแรงสนับสนุนทางสังคม จาก
ประชาชน  ที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการ  
ในจังหวัดมุกดาหาร

ปญหาการวิจัย
1. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร มีอิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  

แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากประชาชน และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  อยูใน
ระดับใด

2. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหารที่มีพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  
ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม   ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ระดับการ
ศึกษาฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกัน  มีการปฏิบัติบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนแตกตางกันหรือไม  อยางไร

3. อิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และแรงสนับสนุนทางสังคม ไดแก  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากประชาชน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชน  ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร  หรือไม  อยางไร
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สมมติฐานการวิจัย
1. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีพรรษาแตกตางกันมีการปฏิบัติตามบทบาท

ในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
2. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงแตกตางกัน   

มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
3. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรมแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
4. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี

แตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
5. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีระดับการศึกษาฝายสามัญแตกตางกัน มี

การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
6. พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกัน  

มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน
7. อิทธิบาท 4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และแรงสนับสนุนทางสังคม  ไดแก      

แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากประชาชน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิต
ใจประชาชน ของพระสังฆาธิการ

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการประฎิบัติตามบทบาทในการ

พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร  จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 
ดังนี้

1. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสหรือ

รักษาการแทนเจาอาวาสที่สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร  จํานวน  320 รูป 
ในป  พ.ศ.  2547 (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  2547)

2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสหรือ 

รักษาการแทนเจาอาวาสที่สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร  จํานวน  175  รูป  
ซ่ึงไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and  
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Morgan, อางถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด  2532 : 161)  การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น 
(Stratified  Random  Sampling)  ตามสัดสวนของประชากร

 3. ขอบเขตดานตัวแปร
     ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  มีดังตอไปนี้

3.1 ตัวแปรอิสระ
3.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  ไดแก

3.1.1.1 พรรษา
3.1.1.2  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
3.1.1.3  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
3.1.1.4  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
3.1.1.5  ระดับการศึกษาฝายสามัญ
3.1.1.6 ประสบการณที่ไดรับการอบรม

3.1.2  อิทธิบาท 4
  3.1.3 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน

3.1.4  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ
3.1.5  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
3.1.6  แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน

3.2  ตัวแปรตาม   ไดแก   การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย
1. พระสังฆาธิการ  หมายถึง  พระภิกษุในพระพุทธศาสนา  ที่มีตําแหนงเจาอาวาส

หรือรักษาการแทนเจาอาวาส  ที่สังกัดอยูในวัดในจังหวัดมุกดาหาร   ป  พ.ศ.2547
2. พรรษา  หมายถึง  จํานวนปที่พระสงฆไดบวชเขามาในพระพุทธศาสนา  นับตั้งแต

ปที่อุปสมบทจนถึงปปจจุบัน
3. ระยะเวลาดํารงตําแหนง หมายถึง จํานวนปที่พระสงฆไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงการปกครองทางคณะสงฆเปนเจาอาวาสหรือรักษาการแทนเจาอาวาส  นับตั้งแตปที่ไดรับ
แตงตั้งจนถึงปปจจุบัน  ถาเกิน  6  เดือนใหนับเปน  1  ป

4. ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  หมายถึง  ระดับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรมที่พระสงฆศึกษาจบแลวในชั้นสูงสุด  แบงออกเปน  3  ระดับ  ไดแก

- นักธรรมชั้นตรี
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- นักธรรมชั้นโท
- นักธรรมชั้นเอก

5. ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  หมายถึง  ระดับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีที่พระสงฆศึกษาจบแลวในชั้นสูงสุด  แบงออกเปน  4  ระดับ  ไดแก

- ไมไดศึกษาในชั้นใด
- เปรียญธรรมชั้นตรี ไดแก  ช้ันประโยค  1-2  และ ประโยค  ป.ธ. 3
- เปรียญธรรมชั้นโท ไดแก ช้ันประโยค ป.ธ. 4 ประโยค ป.ธ. 5 และประโยค 

ป.ธ. 6
- เปรียญธรรมชั้นเอก ไดแก  ช้ันประโยค ป.ธ. 7   ประโยค ป.ธ. 8  และประโยค 

ป.ธ.9
6. ระดับการศึกษาฝายสามัญ  หมายถึง  ระดับการศึกษาฝายสามัญที่พระสงฆศึกษา    

จบแลวในชั้นสูงสุด   แบงออกเปน  2  ระดับ ไดแก
- ประถมศึกษา
- สูงกวาประถมศึกษา

7. ประสบการณที่ไดรับการอบรม หมายถึง การที่พระสงฆเคยไดรับการอบรม  
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ  การสงเสริมสุขภาพจิตแกชุมชนและวิธีการเทศนา จากคณะสงฆ
หรือหนวยงานของรัฐ และเคยฝกปฏิบัติกรรมฐานจากคณะสงฆหรือพระอาจารยผูมีความรู
ความชํานาญในการปฏิบัติกรรมฐานในสํานักปฏิบัติพระกรรมฐาน  แบงออกเปน  4  ประการ คือ

-  เคยไดรับการอบรมดานความรู
-  เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติกรรมฐาน

 -  เคยไดรับการอบรมดานความรูและดานการปฏิบัติกรรมฐาน
- ไมเคยไดรับการอบรมดานความรูและดานการปฏิบัติกรรมฐาน

8. อิทธิบาท 4 หมายถึง  คุณลักษณะที่ชวยใหการปฏิบัติงานของบุคคลไดผลสําเร็จ
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไว  ประกอบดวยลักษณะตอไปนี้

8.1 ฉันทะ  หมายถึง  การที่พระสงฆมีความพอใจ  ตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทํา  
มีความเต็มใจที่จะทําในงานที่กําลังกระทําอยู  หรือไดรับมอบหมาย   และปรารถนาที่จะทํางานนั้น
ใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป

8.2 วิริยะ หมายถึง การที่พระสงฆมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานดวยความ
พยายาม  เขมแข็ง  อดทน  ไมทิ้งงาน  มีความอุตสาหะพากเพียรที่จะทํางานที่กําลังกระทําอยู  หรือ
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ไดรับมอบหมายดวยความรูสึกไมทอถอย  และมีความกลาที่จะกระทําบทบาทนั้นใหสําเร็จลุลวงไป
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว

8.3 จิตตะ  หมายถึง  การที่พระสงฆมีความเอาใจใสฝกใฝตอหนาที่หรือภารกิจที่ได
รับมอบหมายใหปฏิบัติ ใหกิจการหรือภาระกิจเหลานั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่ได
กําหนดไว โดยไมทอดทิ้งหรือเฉื่อยชาตอกิจการเหลานั้น มีการติดตามงานและทํางานนั้นอยาง
ตอเนื่อง  มีความตั้งใจ  มีสมาธิในการทํางานนั้นและทําส่ิงนั้นดวยความคิดจดจอ  ตั้งใจในการ
ทํางานอยางจริงจัง  ไมปลอยใหเกิดความคิดฟุงซาน

8.4 วิมังสา  หมายถึง  การที่พระสงฆไดทดสอบ  ไตรตรอง  มีความคิดริเร่ิม หา
เหตุผล  หลักการ และขอมูล  เพื่อนํามาใชประกอบการทํางาน  เพื่อใหกิจการหรือภารกิจตางๆ 
สําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่ไดวางไว  หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบ  มีการวางแผน  และประเมินผลงานที่ผานมาหาจุดเดนจุดดอย  คิดคนวิธีแกไข  ปรับปรุง  
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในการทํางานตอไป

9. ความเชื่อประสิทธิภาพในตน หมายถึง การที่พระสงฆมีความเชื่อวาตนมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ มีความกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางานและสามารถ
ทํางานนั้นใหเสร็จทันกําหนด มีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ ได  สามารถทํางานใน 
สถานการณที่บีบบังคับไดสําเร็จและไดผลลัพธตามที่คาดหวังไว มีความเชื่อในการกระทําของ 
ตนเองวาจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  ไมมีความหวาดหวั่นลวงหนาในการทํางาน  มีความ 
คาดหวังวาจะประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และ  มีความเชื่อวาตนมีความสําคัญตอสังคม

10. แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่พระสงฆไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลจาก
สังคม  ซ่ึงประกอบดวยแหลงสนับสนุน  ดังตอไปนี้

10.1 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  หมายถึง  การไดรับความชวยเหลือ
ดูแลจากคณะสงฆที่มีหนาที่ในการปกครองในระดับจังหวัดและพระภิกษุที่เปนเพื่อนรวมงาน      
ในการสรางความตระหนักรูถึงบทบาทของพระสงฆที่จะทําตอประชาชน การไดรับขอมูลขาวสาร
ที่เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ การไดรับการอบรมใหความรูและการฝกปฏิบัติกรรมฐาน   
การไดรับความรวมมือ  คําปรึกษาและกําลังใจ

10.2 แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ หมายถึง การไดรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในการสนับสนุนในดานงบประมาณเพื่อใชในการทํานุบํารุงอาคาร
สถานที่    และอุปกรณที่อํานวยความสะดวกที่ใชในการปฏิบัติหนาที่  คานิตยภัตประจําเดือน  และ
การถวายความรูและขอมูลขาวสาร
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10.3 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  หมายถึง  การไดรับความชวย
เหลือและความรวมมือจากประชาชนที่อยูในชุมชนและตางชุมชน ในดานงบประมาณดวยการ
บริจาค  การทอดผาปา  ทอดกฐิน เพื่อใชในการทํานุบํารุงอาคารสถานที่และอุปกรณที่อํานวยความ
สะดวกที่ใชในการปฏิบัติหนาที่  และในดานการอุปถัมภบํารุงดวยปจจัย  4

11. การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ของพระสงฆ                    
ในการสงเคราะหประชาชนทางดานจิตใจ  ดวยการอบรมสั่งสอน  แนะแนวทางในการฝกปฏิบัติ
กรรมฐาน  และเปนผูนําในการฝกปฏิบัติ  ในวันพระ  วันสําคัญตางๆ  และไดรับนิมนตไปเทศนาที่
หนวยงานตางๆ  กรณีพิเศษ  ซ่ึงประกอบดวย

11.1 การอบรมสั่งสอนประชาชนใหเลิกกระทําชั่ว หมายถึง การที่พระสงฆได
อบรมสั่งสอนประชาชนใหลด  ละ  เลิกอบายมุข  การเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน ความเกียจ
ครานในการประกอบอาชีพ  ความเปนคนมักงาย  เห็นแกตัว  การหลงงมงายในไสยศาสตร  ดวย
การเทศนา  การสนทนาตอบปญหา  การใหคําปรึกษา  และการปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

11.2 การอบรมสั่งสอนประชาชนใหกระทําความดี หมายถึง การที่พระสงฆได
อบรมสั่งสอนใหประชาชนตั้งอยูในคุณธรรม  ศีลธรรม  มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ มีความ
มุมานะ  ขยันในการประกอบอาชีพ  และปลุกจิตสํานึกใหคนมีความขยัน  ประหยัด รับผิดชอบ  มี
ความเคารพตอพระรัตนตรัย  ดวยการเทศนา การสนทนาตอบปญหา การใหคําปรึกษา  และการ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

11.3 การอบรมสั่งสอนประชาชนใหฝกพัฒนาจิตใจใหผองใส  หมายถึง  การที่
พระสงฆไดชักนําประชาชนใหไดฝกสมาธิ  แนะนําวิธีการฝกสมาธิแกประชาชน  เปนผูนําในการ
ปฏิบัติ  และปฏิบัติเปนแบบอยาง  โดยใชหลักของสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  ในการ
ฝกปฏิบัติ  เพื่อทําจิตใจใหผองใส  มีความสุข  สดชื่น  ราเริง  แจมใส  ไมขุนมัว และไมเหงา

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 1. ไดทราบถึงระดับอิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก      
ประชาชน และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาทางจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ใน
จังหวัดมุกดาหาร

2. ไดทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาทางจิตใจ      
ประชาชนของพระสังฆาธิการ  ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมบทบาทของพระสงฆ                  
ในการพัฒนาทางจิตใจประชาชนตอไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



14

3. สามารถนําผลที่ไดการวิจัยนี้ไปเปนขอมูลพื้นฐานใหแกพระสังฆาธิการที่มีหนาที่   
ในการปกครองคณะสงฆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนตอไป
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บทท่ี 2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเกี่ยวกับ “การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ 
ประชาชน ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร” ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาใชเปนแนวทางสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

1. ความรูเก่ียวกับการพัฒนา
1.1 ความหมายของการพัฒนา
1.2 ลักษณะของการพัฒนา
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
1.4 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา

2. ความรูเก่ียวกับบทบาท
2.1 ความหมายของบทบาท
2.2 ลักษณะของบทบาท

3. บทบาทของพระพุทธศาสนาและพระสงฆท่ีมีตอสังคม
3.1 บทบาทของพระพุทธศาสนาตอสังคม
3.2 บทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม
3.3 บทบาทของพระสงฆในปจจุบัน

4. บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจิตใจ
4.1 ความหมายของจิต
4.2 ลักษณะของจิต
4.3 การพัฒนาจิตใจ
4.4 บทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนาจิตใจ

5. แนวคิดท่ีเก่ียวกับอิทธิบาท 4
5.1 ความหมายของอิทธิบาท
5.2 ประเภทของอิทธิบาท

6. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน
6.1 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน
6.2 ลักษณะการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน
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7. แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
7.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
7.2 องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
7.3 ชนิดหนาที่ของการสนับสนุนทางสังคม
7.4 แหลงแรงสนับสนุนทางสังคม
7.5 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
7.6 แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ
7.7 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
7.8 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน

8. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทพระพุทธศาสนาที่มีตอการพัฒนาสังคม
8.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม
8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตใจ
8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวกับอิทธิบาท 4
8.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน
8.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงสนับสนุนทางสังคม
8.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล

1. แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา

1.1 ความหมายของการพัฒนา
คําวา “การพัฒนา” (Development) มีผูใหความหมายไว ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายไววา การพัฒนา แปลวา 

ความเจริญ เติบโต หรือกาวหนา
ยุวัฒน วุฒิเมธี (2526 : 2) ใหความหมายไววา การพัฒนา หมายถึง การกระทําใหดีขึ้น 

คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสูอีกสภาพหนึ่งที่ดีกวา
ฑิตยา สุวรรณรชฎ (2527 : 354) ไดใหความหมายไววา “การพัฒนา” เปนการ 

เปลี่ยนแปลงโครงสรางของสังคม ซ่ึงไดแก คน กลุมคน การจัดระเบียบความสัมพันธทางสังคม 
ดวยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอยางยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
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สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2525:179) ใหความหมายไววา “การพัฒนา” หมายถึง การที่คนใน
ชุมชนและสังคมโดยสวนรวมไดรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อปรับปรุงความรูความสามารถของ 
ตนเอง และรวมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ชุมชน และสังคมใหดีขึ้น

พระราชวรมุนี (2530 : 16-18) ไดใหความหมายและอธิบายไววา “การพัฒนา” มาจากคํา
ภาษาบาลีวา วัฒนะ แปลวา เจริญ ซ่ึงแบงออกไดเปน 2 สวน คือ การพัฒนาคน เรียกวา ภาวนา กับ
การพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ที่ไมใชคน เชนวัตถุและส่ิงแวดลอมตางๆ เรียกวา พัฒนา หรือวัฒนา เชน การ
สรางถนน บอน้ํา อางเก็บน้ํา เปนตน

จากความหมายทั้งหมดนี้สามารถสรุปไดวา การพัฒนา (Development) คือการสราง
สรรคความเจริญกาวหนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เปนการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ
ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสูอีกระดับหนึ่งที่มีคุณคาเพิ่มขึ้น และตองการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง
ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

1.2 ลักษณะของการพัฒนา
สนธยา พลศรี (2545 : 5 - 6) กลาวไววา เมื่อการพัฒนาถูกกําหนดความหมายจากหลาย

แหลงและหลายสาขาวิชา ทําใหลักษณะของการพัฒนามีหลายประการ แตลักษณะที่สําคัญมีดัง 
ตอไปนี้

1. เปนการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ เชน ดานสุขภาพ ปริมาณ และส่ิงแวดลอมของสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งใหดีขึ้นหรือไมมีความเหมาะสมอันเปนการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน ไมใชเปลี่ยนแปลง
ในดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียวเทานั้น หรืออาจจะเรียกไดวาตองเปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ

2. มีลักษณะเปนกระบวนการ (Process) คือเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลําดับ
ขั้นตอนและอยางตอเนื่องกัน โดยแตละขั้นตอนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันเปนลําดับ ไมสามารถ
ขามขั้นตอนหนึ่งได

3. มีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) คือ เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม
หยุดนิ่ง แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเปนแบบรวดเร็วหรือชาๆ ปริมาณมากหรือนอยก็ได

4. เปนแผนและโครงการ คือ เกิดขึ้นจากการเตรียมการไวลวงหนาวาจะเปลี่ยนแปลง 
ใคร ดานใด ดวยวิธีการใด เมื่อไร ใชงบประมาณเทาใด ใครรับผิดชอบ เปนตน ไมใชเปนการ 
เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นโดยไมมีการเตรียมการไวลวงหนา

5. เปนวิธีการ การพัฒนาเปนมรรควิธี หรือกลวิธีที่นํามาใชใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามเปาหมายที่กําหนดไว เชน การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ตางก็เปนวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง
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6. เปนปฏิบัติการ คือ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไมเปนเพียงแนวความคิด หรือเปนเพียง
แนวคิด หรือเปนเพียงรายละเอียดของแผนและโครงการเทานั้น เพราะการพัฒนาเปนวิธีการที่ตอง
นํามาใชปฏิบัติจริงจึงจะกิดผลตามที่ตองการ

7. เปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย เพื่อประโยชนของมนุษย เพราะมนุษย
เปนสัตวโลกประเภทเดียวที่สามารถจัดทําแผนโครงการและคิดคนวิธีการพัฒนาตนเองและสิ่งตางๆ 
ไดการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามถาไมไดเกิดจากการกระทําของมนุษยแลว จะไมใชการพัฒนา แมวาจะ
มีลักษณะอื่นๆ เหมือนกับการพัฒนาก็ตาม

8. ผลที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมหรือพึงพอใจ ทําใหมนุษยและสังคมมีความสุข เพราะ
การพัฒนาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับมนุษย และการอยูรวมกันเปนสังคมของมนุษยนั่นเอง

9. มี เกณฑหรือเครื่องชี้วัด  คือ  สามารถบอกไดวาลักษณะที่ เกิดขึ้นจากการ  
เปลี่ยนแปลงนั้น เปนการพัฒนาหรือไม ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลายวิธี เชน เปรียบเทียบกับสภาพเดิม
กอนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กําหนดเกณฑมาตรฐานในการชี้วัดในดานตางๆ โดยเฉพาะดานคุณ
ภาพ ปริมาณสิ่งแวดลอม ความคงทนถาวร การประเมินผลจากผูที่เกี่ยวของวามีความเหมาะสมหรือ
พึงพอใจหรือไม และระดับใด เปนตน

10. สามารถเปลี่ยนแปลงได การพัฒนานอกจากจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมนุษย 
สังคม และส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยแลว รูปแบบ กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงได เนื่องจากมนุษยและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงที่เปนผลของการพัฒนา จึงมีความจําเปนตอง 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการพัฒนาใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยการพัฒนา
ใหมๆ จึงเกิดขึ้นอยูเสมอ

1.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา
สนธยา พลศรี (2545 : 8 - 9) ไดสรุปแนวคิดตางๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาไว ดังนี้
1. แนวคิดแบบวิวัฒนาการ (Evolution)  เปนการนําการพัฒนามาใชเพื่ออธิบาย 

ประวัติศาสตรของมนุษยที่เคล่ือนยายจากภาวะหนึ่งไปสูอีกภาวะหนึ่งที่สูงกวา ทําใหมนุษยมีความ
กาวหนาในดานตางๆ มากขึ้น เชน มีชีวิตที่อุดมสมบูรณขึ้น รํ่ารวยมากขึ้น มีเหตุผลมากขึ้น มีความ
แตกตางกันมากขึ้น เปนตน การพัฒนาในแนวคิดนี้จึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ความกาวหนา 
(Progress) มาก

2. แนวคิดแบบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Change) เปนแนวความคิดที่เกิดขึ้น 
ในคริสตศตวรรษที่ 20 เนื่องจากมีความเปนกลางมากกวาการพัฒนา ไมเกี่ยวของกับอดีตหรือ
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อนาคต อันรุงโรจน แตสนใจศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณทางสังคม เชน การแบงชนชั้น
ทางสังคม เปนตน การเปลี่ยนแปลงอาจมีลักษณะเปนการปฏิรูป (Reformation) คือ เฉพาะใน 
โครงสรางใดโครงสรางหนึ่ง และเปนการปฏิวัติ (Revolution) คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสราง 
ทั้งหมดของสังคม

3. แนวความคิดแบบเศรษฐศาสตร (Economic) นักเศรษฐศาสตรนําการพัฒนาไปใช
จําแนกประเทศตางๆ ตามเกณฑที่กําหนด เชน รายไดประชาชาติ การรูหนังสือ การมีงานทํา เปนตน 
ออกเปนประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนา และประเทศดอยพัฒนา การพัฒนาในแนวความ
คิดนี้ จึงมีความหมายใกลเคียงกับคําวา ความเปนอุตสาหกรรม (Industrialization) ความทันสมัย 
(Modernization) และการเจริญเติบโต (Growth) มาก

4. แนวความคิดแบบการปฏิบัติการทางสังคม (Social Action) เปนแนวความคิดที่เกิด
จากรัฐบาลของประเทศตางๆ พยายามปรับปรุงแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ในรูปของการ
วางแผนปฏิบัติการ เชน การปฏิรูปที่ดิน การสหกรณ การพัฒนาชนบท เปนตน และเรียกวิธีการนี้วา 
การพัฒนา

5. แนวความคิดแบบความขัดแยงทางสังคม (Social Conflict) เปนแนวความคิดของ
การพัฒนาประเทศดวยระบอบสังคมนิยม ที่นําทฤษฎีความขัดแยงมาใชเปนแนวทางในการ 
เปลี่ยนแปลง โครงสรางและระบบสังคม โดยถือวาการนําระบอบสังคมนิยมเขามาใชแทนระบบที่
ใชอยูเดิม เปนการพัฒนาในแนวความคิดนี้

6. แนวความคิดแบบการพัฒนาชุมชน (Community Development) เปนแนวความคิด
ที่องคการสหประชาชาติใชเปนแนวทางในการพัฒนา คือ การใหคนและกลุมคนในชุมชนเปน 
ศูนยกลางของการพัฒนา และเปนผูไดรับผลของการพัฒนาตามหลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน

1.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนา
ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงการพัฒนาทั้งในสวนของสังคม และตัวมนุษย แตจะ

เนนที่การพัฒนาคน เพราะเมื่อคนพัฒนาแลว ทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ จะนําไปสูการ 
ชุมชน สังคม และเปนการพัฒนาที่ทําใหเกิดผลของการพัฒนาอยางแทจริง เปาหมายของการพัฒนา
คือการปลดปลอยตนเองใหพนจากความทุกขทั้งทางกายและทางจิตใจ โดยการใหความสําคัญกับ
ความสุขทางจิตใจอันเกิดจากความมีอิสรภาพที่พึ่งตนเองไดและความเขมแข็งของบุคคลและสังคม 
ซ่ึงเปนเครื่องชี้ใหเห็นระดับการพัฒนาประการหนึ่ง

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เปนเครื่องพัฒนา ทําใหเจริญ ทําใหเปนใหมีขึ้น ฝก 
อบรม คือ ภาวนา มี 4 ประการ (พระธรรมปฎก 2543 ข: 81-82) คือ
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1. กายภาวนา หมายถึง การเจริญ การพัฒนากาย การฝกอบรมกาย ใหรูจักติดตอ 
เกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรียทั้งหาดวยดี และปฏิบัติตอส่ิงเหลานั้นในทางที่เปนคุณ 
ไมใหเกิดโทษ ใหกุศลธรรมงอกงาม ใหอกุศลธรรมเสื่อมสูญ การพัฒนาความสัมพันธกับ 
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ

2. สีลภาวนา หมายถึง การเจริญศีล พัฒนาความประพฤติ การฝกอบรมศีล ใหตั้งอยูใน
ระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เกื้อกูลแกกัน

3. จิตตภาวนา หมายถึง การเจริญจิต พัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคง
เจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน

4. ปญญาภาวนา หมายถึง การเจริญปญญา พัฒนาปญญา การฝกอบรมปญญา ใหรู 
เขาใจสิ่งทั้งหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นแจงโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจใหเปน
อิสระ ทําตนใหบริสุทธ์ิจากกิเลสและปลอดภัยพนจากความทุกข แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดดวย
ปญญา

การพัฒนาทางพระพุทธศาสนานั้นตองเร่ิมที่ตัวบุคคล หมายความวา บุคคลที่อยูใน 
ชุมชนหรือสังคม ควรที่จะไดรับการพัฒนาเปนอันดับแรก ทั้ง 4 ดาน คือ ทางดานกาย ทางดานศีล 
ทางดานจิตใจ และทางดานปญญา เมื่อบุคคลมีการพัฒนาแลวจึงจะสงผลตอไปยังการพัฒนาสังคม

หลักธรรมที่ เหมาะสมในการพัฒนาทางสังคม  คือ  อปริหานิยธรรม  หรือ                      
วัชชีอปริหานิยธรรม ไดแก ธรรมไมทําใหเสื่อม เปนไปเพื่อความเจริญฝายเดียว มี 7 ประการ 
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539: 86) คือ

1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย
2. พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพียงกันทํากิจที่พึงทํา
3. ไมบัญญัติส่ิงที่ไมไดบัญญัติไว ไมลมลางสิ่งที่บัญญัติไว ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชี

ธรรมตามที่วางไวเดิม
4. ทานเหลาใดเปนผูใหญในชนชาววัชชี เคารพนับถือทานเหลานั้น เห็นถอยคําของ

ทานวาเปนสิ่งอันควรรับฟง
5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ไหอยูดีโดยไมถูกขมเหง หรือฉุดคราขืนใจ
6. เคารพสักการะบูชาเจดียของวัชชีทั้งหลาย ทั้งภายในและภายนอก ไมปลอยให

ธรรมิกพลีที่เคยทําแกเจดียเหลานั้นเสื่อมทรามไป
7. จัดใหความอารักขา คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตทั้งหลาย ตั้งใจ

วา ขอพระอรหันตทั้งหลายที่ยังไมไดมา พึงมาสูแวนแควน ที่มาแลวพึงอยูในแวนแควนโดยผาสุก
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อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจาไดตรัสแกเจาวัชชีทั้งหลายผูปกครองรัฐโดย
ระบอบสามัคคีธรรม ซ่ึงรัฐคูอริยอมรับวา เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะดวยการ
รบไมได นอกจากจะใชการเกลี้ยกลอมหรือทําใหเกิดความแตกสามัคคีกันภายในกลุมของวัชชี จึง
จะมีสิทธิชนะ จะเห็นไดวา อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ มีสามัคคีธรรม เปนคุณธรรมที่คอย 
เกื้อหนุนใหการปฏิบัติตามนั้นเกิดเปนผลจริง

ฉะนั้น หลักสามัคคีธรรม ก็เปนปจจัยหนึ่งที่ชวยใหการพัฒนาสังคมเปนไปตามแนวทาง 
ที่ชุมชนหรือสังคมตั้งเปาหมายเอาไว ไดแก ความมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สมบูรณ สุขสําราญ (2527 : 53) ไดกลาวไววา สาระสําคัญของความคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนานั้น เนื่องมาจากปรัชญาพื้นฐานของพุทธศาสนาที่ปรารถนาชี้ทางหลุดพนจากควมทุกขและ 
ช้ีทางสูความสุขใหแกมนุษยตามหลักคําสอนนี้ พุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆมีหนาที่ 
ชวยเหลือเพื่อนมนุษยและสัตวอ่ืนๆ ใหพนจากความทุกขทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ ทั้งในปจจุบัน
และในอนาคต ดังนั้น การชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหพนจากสภาพความดอยพัฒนา ดอยการศึกษา 
ความยากจน ความเจ็บปวย จึงเปนความคิดที่สําคัญในการพัฒนา ประสบการณของพระสงฆเองก็มี
สวนสําคัญในการย้ําแนวความคิดเชนนี้ กลาวคือ พระสงฆเหลานี้เกิดและดํารงชีวิตอยูในชนบท 
รวมทุกขรวมสุขกับ พอแม พี่นอง ญาติมิตรในชนบท ความเปน "ลูกชนบท" จึงตระหนักถึงความ
สําคัญของการพัฒนา โดยการชวยเหลือกันทั้งการอบรมในศาสนาธรรม และประสบการณมี 
อิทธิพลสําคัญตอการกอรูปแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาของพระสงฆ

ปวย อ๊ึงภากรณ (2530 : 61 - 65) ไดเสนอแนวคิดบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีตอ
การพัฒนาประเทศไววา ถาปราศจากศีลธรรมเสียแลว การพัฒนาประเทศไมวาจะพัฒนาไป 
ทํานองใด ยอมจะบกพรองและไมสมบูรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งจะพัฒนาไปในดานเปาหมายซึ่งจะผิด 
ผลสุดทายอาจจะพัฒนาไปทํานองที่จะเห็นความเจริญทางวัตถุซ่ึงเปนเรื่องสําคัญยิ่งกวาเรื่องที่สําคัญ
แทๆ คือ ความเจริญในทางปญญาและในทางศีลธรรม การขาดจากศีลธรรมนั้น จะทําใหโลก 
เสื่อมโทรม พระพุทธศาสนาจะชวยเหลือในการพัฒนาชาติไดดีนั้น ยอมอาศัยพระธรรมและ 
พระสงฆเปนสื่อสําหรับสืบพระศาสนาและการที่พุทธศาสนาจะชวยใหมีการพัฒนาชาติไดดีจริงๆ  
ก็คือ อาศัยหลักเกณฑบางประการ ดังนี้

1. ความเชื่อในพุทธศาสนา ตองเปนความเชื่อที่บริสุทธิ์ไมเจือปนความเชื่อถือโชคลาง 
ทางไสยศาสตร พระพุทธองคตรัสไววา "คนโงนั้นมัวแตพิเคราะหดวงดาว" ฉะนั้น ในการที่จะทํา
ใหมนุษยโลกมีความสมบูรณทั้งในดานวัตถุและสติปญญา ก็ควรจะพัฒนาศาสนาใหม

2. ความเชื่อในพุทธศาสนา เปนความเชื่อที่มีมูลฐาน ตั้งอยูในเหตุผลและวิชา ไมใช 
ตั้งอยูในความเชื่อโดยงมงายอยางเดียว หรืออวิชชา พระพุทธองคตรัสไววา "ทานทั้งหลาย อยาพึง
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เชื่อส่ิงใดเพียงเพราะที่ไดฟงตามๆ กันมา หรือ เพราะเคยเห็นเชนนั้นๆ ตอมา ฯลฯ ทานจงเอาขอที่
ไดเห็น ไดฟง ไดตรึกตรองดูดวยเหตุผลจนเกิดความชัดเจนแลวจึงคอยเชื่อ

3. การที่จะนําเอาคําสอนของพุทธศาสนามาประยุกตกับสภาพปจจุบัน ซ่ึงลักษณะของ
สังคม ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จึงจําเปนตองมีการ 
เปลี่ยนแปลง วิธีการประยุกตพระธรรม ซ่ึงเปนอมตะอยูแลว มาใชกับสภาพปจจุบัน ซ่ึงจะตองมีการ
ศึกษาและวิจัยอยางถองแท

4. การพัฒนานั้น จําเปนที่จะตองใชทางโลกและทางธรรม เพราะฉะนั้น ทางฝาย 
พระสงฆก็ดี ทางฝายบานเมืองก็ดีตองรวมมือกันอยางมาก มีหลายกรณีที่ฝายบานเมืองเพิกเฉยตอ
ความสําคัญของวัดในชนบทและในเมืองและเพิกเฉยตอความสําคัญของการเปนผูนําของพระสงฆ
ในหมูบาน ถาความรวมมือทั้งฝายสงฆและฝายฆราวาสดําเนินไปดวยดี ก็จะเปนประโยชนทั้ง 2 
ฝาย ฝายบานเมืองก็ไดพึ่งพุทธศาสนา ฝายพุทธศาสนา ก็จะไดทําประโยชนใหแกบานเมืองดวย

2. ความรูเก่ียวกับบทบาท

2.1 ความหมายของบทบาท
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายของคําวา “บทบาท” ไววา 

บทบาท (Role) หมายถึง การหนาที่หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา
ซารบิน และจัวรเนอร (Sarbin and Jurnur 1955, อางถึงใน พระมหาประยงค อุปเสน 

2539 : 19) ใหความหมายไววา บทบาท คือ พฤติกรรมที่คาดหวังวาผูอยูในแตละสถานภาพจะพึง
กระทํา

สุชา จันทรเอม (2524 : 28) กลาววา บทบาท คือ ส่ิงที่บุคคลไดสถานภาพตางๆ พึง
กระทํา เมื่อสังคมกําหนดสิทธิและหนาที่ใหสถานภาพใดอยางใดแลว บุคคลที่อยูในสถานภาพนั้นๆ 
จะตองประพฤติตามหนาที่ที่กําหนดไวนั้น

กมลรัตน หลาสุวงษ (2527 : 50) ไดใหความหมายวา บทบาท (Role) หมายถึง การ
ปฏิบัติของบุคคลตามตําแหนงและสถานภาพในสังคมนั้นๆ เชน ครูมีหนาที่สอนหนังสือตาม
ตําแหนง แตครูใหญมีสถานภาพสูงกวาครูประจําชั้นตองรับผิดชอบมากกวา ผูชายมีสถานภาพเปน
บิดา มีหนาที่อบรมเลี้ยงดูบุตร แตมีสถานภาพสูงกวาบุตร บุตรตองใหความเคารพนับถือเชื่อฟง 
เปนตน
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ณรงค เส็งประชา (2530 : 109) กลาววา บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ 
บทบาทเปนพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา บทบาทเปนหนาที่ที่เราจะ
ตองทํา สวนสถานภาพคือส่ิงที่เราจะตองเปน

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543 : 131) ไดใหความหมายไววา บทบาท หมายถึง สวนหนึ่งที่
เปนพลวัตของสถานภาพ บุคคลจะไดรับมอบหมายใหดํารงสถานภาพ โดยมีความสัมพันธกับ 
สถานภาพอื่น เมื่อเขาใชสิทธิและทําหนาที่อันเปนสวนตางๆ ของสถานภาพก็แปลวาเขาแสดง 
บทบาท

จากความหมายทั้งหมดนี้สามารถสรุปไดวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลแสดง
ออกหรือลงมือปฏิบัติตามสิทธิ สถานภาพและตําแหนงที่ตนดํารงอยูในขณะนั้นๆ ตามที่สังคม
กําหนดและความคาดหวังของผูอ่ืน ซ่ึงเปนกลไกในการปะทะสังสรรคและสรางความสัมพันธตอ
กันทางสังคม

2.2 ลักษณะของบทบาท
ลักษณะของบทบาท นักวิชาการไดกลาวไว ดังนี้
สงวนศรี วิรัชชัย (2527 : 23 - 24) ไดสรุปลักษณะของบทบาทไว 5 ประการ คือ
1. บทบาทตามที่กําหนด (Prescribed roles) หมายถึง บทบาทที่สังคม กลุมหรือองคกร 

กําหนดไววาเปนรูปแบบของพฤติกรรมประจําตําแหนงตางๆ ที่มีอยูในสังคม กลุมหรือองคกรนั้นๆ
2. บทบาทที่ผูอ่ืนคาดหวัง (expected roles) หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบของ 

พฤติกรรมที่คนอื่นๆ คาดหวังวาผูอยูในตําแหนงจะถือปฏิบัติ
3. บทบาทตามความคิดของผูอยูในตําแหนง (Subjective roles) หมายถึง รูปแบบ 

พฤติกรรมที่บุคคลผูอยูในตําแหนงคิด เชื่อวาเปนบทบาทของตําแหนงที่ตนดํารงอยู
4. บทบาทที่ปฏิบัติจริง (enacted roles) หมายถึงรูปแบบพฤติกรรมที่ผูอยูในตําแหนง

ไดปฏิบัติหนาที่แสดงออกมาใหเห็น ซ่ึงมักจะเปนพฤติกรรมที่สอดคลองกับบทบาทตามความคิด
ของผูอยูในตําแหนงแตอาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมคาดหวังผูอ่ืนทั้งๆ ที่บทบาทนั้นไมตรง
กับบทบาทตามความคิดของตน

5. บทบาทที่ผูอ่ืนรับรู (perceived roles) หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมที่ผูอ่ืนไดรับทราบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผูอยูในตําแหนง ซ่ึงโดยธรรมชาติการรับรูของคนเราจะมีการเลือก
รับรู และ มีการรับรูที่ผิดพลาดไปจากความเปนจริงไดดวยอิทธิพลจากประสบการณหลายอยาง  
ดังนั้น เมื่อผูอยูในตําแหนงปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอยางหนึ่ง ผูที่ไดพบเห็นอาจรับรู 
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พฤติกรรมหรือบทบาทนั้น ในทางที่แตกตางกันและอาจแตกตางไปจากบทบาทตามความคิดของ 
ผูอยูในตําแหนงดวย

สัญญา สัญญาวิวัฒน (2543) และ จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2545 : 37-38) ไดกลาว
ถึงลักษณะของบทบาทที่คลายกันไว 3 ลักษณะ คือ

1. บทบาทในอุดมคติ (Ideal Roles) เปนบทบาทที่กําหนดไวเปนกฎหมาย หรือตาม
ความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม เปนแบบฉบับที่สมบูรณซ่ึงผูมีสถานภาพหนึ่งๆ ควรกระทํา 
แตอาจไมมีใครทําตามนั้นก็ได

2. บทบาทที่บุคคลเขาใจ (Perceived role) เปนบทบาทที่ขึ้นอยูกับบุคคลนั้นๆ ที่ 
คาดคิดดวยตัวเองวาควรเปนอยางไร ทั้งนี้เกี่ยวของกับคานิยม ทัศนคติ บุคลิกภาพและประสบการณ
ของแตละบุคคล

3. บทบาทที่แสดงออกจริง (Actual or Enacted Role) เปนการกระทําที่บุคคลปฏิบัติ
จริง ซ่ึงขึ้นอยูกับสถานการณเฉพาะหนาในขณะนั้นดวย สถานการณดังกลาวอาจเปนสภาพ 
แวดลอมทางธรรมชาติและทางสังคม เชน การกดดันของกลุมตางๆ และบทบาทที่กระทําจริงอาจ
สอดคลองหรือไมสอดคลองกับบทบาทในอุดมคติหรือบทบาทที่บุคคลรับรูก็ได

โคเฮน (Cohen, อางถึงใน พระมหาสายันต นามเมือง 2538 : 12) ไดกลาวถึงลักษณะบท
บาทไว 2 ลักษณะ คือ

1. บทบาทที่ถูกกําหนดหรือบทบาทตามอุดมคติ (Ideal Roles) เปนบทบาทที่สังคม
กําหนดใหปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่ง แมวาบุคคลบางคนจะไมไดประพฤติปฏิบัติ
ตามบทบาทที่คาดหวังโดยผูอ่ืน เราก็ยังคงยอมรับวาบุคคลจะตองปฏิบัติไปตามบทบาทที่สังคม
กําหนดให

2. บทบาทที่ปฏิบัติจริง (Actual Roles) เปนวิธีการที่บุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกมา
จริงตามตําแหนง

จากแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของบทบาทที่กลาวมานี้ พอสรุปไดวา ลักษณะ
ของบทบาทนั้นโดยสรุปแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ

1. บทบาทที่ถูกกําหนดไว หรือ บทบาทตามอุดมคติ หมายถึง บทบาทที่ไดถูกกําหนด
สิทธิ ระเบียบ และหนาที่ไวโดยสังคม ชุมชน กลุมหรือองคนั้นๆ เพื่อใหบุคคลที่ดํารงตําแหนงตางๆ 
ในสังคม ชุมชน กลุมหรือองคกรไดปฏิบัติตาม อันเปนบทบาทที่สมบูรณแบบที่ผูอยูในสถานภาพ
นั้นๆ ควรปฏิบัติ

2. บทบาทตามความคาดหวัง หมายถึง บทบาทหรือรูปแบบพฤติกรรมที่คนทั่วไปใน
สังคม มีความคาดหวังวาบุคคลที่ดํารงอยูในสถานภาพหนึ่งๆ จะปฏิบัติ และในขณะเดียวกัน ผูที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



25

ดํารงอยูในสถานภาพนั้นก็สามารถที่จะรูวาตนเองมีบทบาทอยางไร และสามารถที่จะคาดหวังตัวเอง
วา ควรจะแสดงพฤติกรรมอยางไร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเหมาะสมที่สังคมคาดหวังและตนเอง 
คาดหวัง

3. บทบาทที่บุคคลปฏิบัติจริง หมายถึง เปนบทบาทที่แตละบุคคลที่ดํารงอยูใน 
สถานภาพหนึ่งในสังคมไดกระทําไปจริงตามความเชื่อ ความคาดหวัง ตลอดจนความกดดันและ
โอกาสที่จะกระทําในแตละสังคมในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงบทบาทหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา
นั้นอาจจะไมตรงกับบทบาทตามที่สังคมกําหนด หรือบทบาทตามความคาดหวังก็ได

ดังนั้น บทบาทจึงมีความหมายทางพฤติกรรมที่บุคคลในสังคมจะแสดงออกตาม 
สถานภาพ และสิทธิของตน ตามความคาดหวังของสังคมหรือตามความเปนจริง ซ่ึงการแสดง 
บทบาทของแตละบุคคลอาจจะสอดคลองหรือขัดแยงกับความคาดหวังของสังคมก็ได

3.  บทบาทของพระพุทธศาสนาและพระสงฆท่ีมีตอสังคม

3.1 บทบาทของพระพุทธศาสนาตอสังคม
ในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจาทรงเปนบุคคลที่ทรงความรูในทุกเรื่องมากที่สุดไมมีผูใด 

เสมอเหมือน ทรงความรูทั้งในเรื่องมนุษย เร่ืองสังคม และเรื่องสิ่งแวดลอม อยางละเอียดในแตละ
เร่ืองและความเกี่ยวของสัมพันธของเรื่องทั้งสาม ดังที่ทรงไดรับการสรรเสริญวาเปนสัพพัญหูรือ 
ผูสรรพรูหรือทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ การที่ทรงรอบรูในทุกสิ่งทุกอยางจึงทรงเปนครูของ
มนุษยและเทวดา ทรงสามารถแนะนําส่ังสอนทุกคนทุกเรื่องตั้งแตชาวนา พอคา คฤหบดี ขุนนาง ไป
จนถึงพระราชาการที่ทรงรอบรูและสามารถเปนครูของคนทั้งหลายมีความสําคัญยิ่งนัก แมเทวดา 
พระอินทร พระพรหม ยังมาแสดงความเคารพตอพระองค แสดงวามนุษยที่ทรงความรูส่ังสอนคน
ไดมีความสําคัญ ยิ่งกวาเทพ พระพุทธศาสนาจึงเปนศาสนาที่ยกยองศักดิ์ศรีของมนุษยที่เรียนรูจน
ทรงความรู (ประเวศ วะสี 2540 : 1-2) ในปจจุบันพุทธศาสนาไดประดิษฐานมั่นคงในประเทศไทย 
และมีบทบาทตอสังคม เศรษฐกิจและการเมืองมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันก็ไดรับผลกระทบจาก
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปดวย แตพุทธศาสนายังเปนสถาบันทางสังคมที่เอื้ออํานวยใหสังคมดํารงอยู
อยางเปนปกแผนมั่นคงมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และสังคมก็ไดอุปถัมภศาสนาใหเจริญและเปนที่
ยอมรับนับถืออยางกวางขวาง (จํานงค ทองประเสริฐ 2537 : 28)

ประเวศ วะสี (2540 : 3) ไดกลาวถึงพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมวา พระพุทธศาสนาจะ
มีความหมายก็ตอเมื่อมีประโยชนที่แทจริงตอสังคม ถาพุทธศาสนาไมมีประโยชนที่แทจริงตอสังคม 
พุทธศาสนาก็จะเสื่อม พุทธศาสนาจะมีประโยชนตอสังคมก็ตอเมื่อพุทธบริษัทมีพระสงฆเปนอาทิ  
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รูเทาทันสังคม การรูเทาทันเกิดจากการเรียนรู การเรียนรูทําใหเกิดปญญา ปญญาทําใหรูความจริง 
การรูความจริงทําใหรูความถูกตอง การรูความถูกตองทําใหปฏิบัติถูกตอง การปฏิบัติถูกตองทําให
เจริญ

พระมหาประยุทธ ปยุตฺโต (2513 : 16) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของวัดที่มีตอสังคมไว
ดังนี้

1. เปนสถานศึกษาสําหรับชาวบานสงกุลบุตรมารับใชพระ รับการอบรมทางดาน 
ศีลธรรมและเลาเรียนวิชาตางๆ ตามที่มีสอนในสมัยนั้นๆ รวมทั้งเปนศูนยรวมของเยาวชน

2. เปนสถานสงเคราะหบุตรหลานของชาวบานที่ยากจนไดมาอาศัยเล้ียงชีวิตอยูศึกษา
เลาเรียน ตลอดถึงผูใหญที่ขัดสนมาอาศัยวัด

3. เปนสถานพยาบาลที่แจกจายยา รักษาผูเจ็บปวย
4. เปนที่พักคนเดินทาง
5. เปนสโมสรที่ชาวบานมาพบปะสังสรรค พักผอนหยอนใจ หาความรูเพิ่มเติม

 6. เปนสถานบันเทิงที่จัดงานเทศกาลและมหรสพตางๆ สําหรับชาวบาน
7. เปนที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนที่ปรึกษาแกปญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขตางๆ
8. เปนศูนยกลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมตางๆ ของชาติเปรียบเสมือน

พิพิธภัณฑ
9. เปนคลังวสัดสํุาหรับเกบ็ของไวซ่ึงชาวบานจะไดใชรวมกนัเมือ่มงีานวดั และขอยมืไป

ใชเมือ่มงีานตางๆ
10. เปนศูนยกลางการปกครอง ที่กํานันหรือผูใหญบานจะเรียกลูกบานมาประชุมกัน

บอกแจงกิจกรรม
11. เปนที่ประกอบพิธีกรรมหรือใหบริการดานพิธีกรรมอันเปนเรื่องผูกพันกับชีวิตของ

ทุกคน ในระยะตางๆ
ทินพันธุ นาคะตะ (2529 : 1-3) กลาวไววา สถาบันทางพระพุทธศาสนาเปนสถาบันที่

สําคัญที่สุดอยางหนึ่ง ในการใหความชวยเหลือสังคมไทยตลอดมา โดยมีสวนชวยกลอมเกลาจิตใจ 
และลักษณะนิสัยของคนไทย ตลอดจนการใหบริการตามความจําเปนตามความตองการของ 
ประชาชน อีกทั้งมีสวนชวยในการแกปญหาทางสังคม แมกระทั่งในปจจุบัน ความสําคัญใน
ประการดังกลาวก็คงมีอยู พระภิกษุสงฆกับวัดยังตองรับภาระหนาที่ในการชวยเหลือสังคมและ 
ทางราชการของเราอยูตลอดไป สถาบันแหงนี้จึงอํานวยประโยชนเกื้อกูลตอการปกครองและการ
บริหารของไทยอยูมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประชาชนแถบชนบท และไดกลาวถึงความสําคัญ
ของวัดที่มีตอสังคม พอสรุปไดวา วัดมีหนาที่ตอสังคมดังตอไปนี้
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1. เปนแหลงหรือศูนยกลางของชุมชน ส่ิงนี้เปนหนาที่ทางสังคมที่สําคัญที่สุดของวัด 
ประชาชนจะมารวมพิธีและกิจกรรมตางๆ ทั้งทางสังคมและทางศาสนา วัดจะเปนแหลงสําหรับการ
ฉลองกันในทุกขั้นตอนของชีวิต ความเปนอยูและชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธอยูกับวัดมาเปน
เวลานาน หลายศตวรรษแลว

2. เปนโรงเรียน วัดในสมัยกอนเปนแหลงการศึกษาแหงแรกและแหงเดียวที่ให 
การศึกษาแกราษฎร โดยใหทั้งความรูและวิชาชีพ โดยมีวัดเปนโรงเรียนและมีพระภิกษุสงฆเปนครู
อาจารย ยิ่งกวานั้นวัดยังเปนแหลงการศึกษาสําหรับพระภิกษุสงฆและเด็กวัด แมในปจจุบันเราก็ยังมี
โรงเรียนตั้งอยูในวัดเปนจํานวนมาก

3. เปนสถานที่ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และการปลอบใจ มีชาวบานมาที่วัดเพื่อขอ 
คําแนะนําคําปรึกษาหารือจากเจาอาวาสหรือพระภิกษุบางรูป เกี่ยวกับปญหายุงยากภายในบานหรือ
ในธุรกิจ การงาน ทําใหคลายความทุกขกังวลไปได

4. เปนสถานพยาบาลและสถานจายยา วัดเปนสถานที่พักพิงสําหรับผูเจ็บปวย คน
พิการ คนทุพพลภาพหรือวิกลจริต ผูถูกทอดทิ้ง บุคคลเหลานี้ถาไมมีครอบครัวหรือครอบครัวชวย
อะไรไมได จะมากินอยูภายในวัด พระภิกษุสงฆมีสวนสําคัญในการรักษาโรคทางใจของคนไทย 
อยูเสมอมา

5. เปนสถานสงเคราะหและที่พักพิงสําหรับผูยากจน คนชรา และเด็กกําพรา บางครั้งก็
เปนที่อาศัยพักแรมชั่วคราวสําหรับผูเดินทางมาจากที่อ่ืน

6. เปนสถานที่พักผอนหยอนใจและเปนศูนยกลางการเลนกีฬา แมเพียงเหยียบยาง 
เขาไปในวัด ความทุกขเดือดรอนก็บรรเทาลง การละเลน การรื่นเริงหรืองานฉลองตางๆ ที่วัดกับ
ประชาชนรวมกันจัดขึ้นจะมีอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยกอนตองไปอาศัยที่วัดเสมอ 
นอกจากนั้น วัดยังเปนทั้งสนามกีฬาและสนามเด็กเลน

7. เปนที่ทําการธุรกิจ ชาวบานอาจเชาที่ดินปลูกบานดวยคาเชาในอัตราถูก วัดอาจให
ความชวยเหลือดวยการใหยืมเงินหรือส่ิงของเครื่องใชในกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดความทุกขเดือดรอน
หรือรับฝากเงินตามควรแกกรณี ยิ่งกวานั้นวัดยังเปนหอนาฬิกาอีกดวย โดยมีกลองและระฆังเปน
สัญญาณบอกเวลาซึ่งจะไดยินไปทั่วหมูบาน

8. เปนแหลงจายน้ําดื่มน้ําใชใหแกประชาชน วัดอาจมีบอน้ํา สระน้ํา หรือถังเก็บน้ําที่
ใหบริการแกชุมชนที่อยูรอบๆ วัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง

9. เปนแหลงขาวหรือศูนยรวมขาว วัดจะเปนที่ปดประกาศแจงความของทางราชการ 
เจาอาวาสกับชาวบานจะมีการแลกเปลี่ยนขาวสารตางๆ กันเปนประจํา วัดทําหนาที่เปนสโมสรที่
ประชาชนจะมีโอกาสมาพบปะสังสรรคกันในวันทําบุญ หรือในวันเทศกาลและวันนักขัตฤกษอ่ืนๆ
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10. เปนฌาปนกิจสถานและเปนที่เก็บศพ
ดังนั้น จะเห็นไดวาพุทธศาสนาไดมีความสัมพันธและผูกพันกับสังคมไทยมาชานาน 

ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม คานิยม และมีบทบาทในการสงเสริม 
หลักธรรม ทางศาสนาใหกับประชาชนไดยึดถือปฏิบัติ สรางเสริมสังคมใหเปนเอกภาพไมมีการ 
ขัดแยงถึงขั้นรุนแรง อีกทั้ง ยังเปนที่พึ่งแกประชาชนทั้งทางกายและจิตใจ เปนศูนยรวมแหงความ
สามัคคี เปนสถานที่พักผอนทางใจ และเปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

3.2 บทบาทของพระสงฆท่ีมีตอสังคม
พระสงฆคือบุคคลที่สละบานเรือนเขามาบวชในพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามพระธรรม

วินัย ที่พระพุทธเจาผูเปนศาสดาไดบัญญัติไว ดวยเหตุที่เปนผูที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย จึงเปนผูที่
ประชาชนใหความเคารพนับถือ เปนที่พึ่งและเปนที่ปรึกษาของชาวบาน โดยเฉพาะทางดานจิตใจ 
ในขณะเดียวกันพระสงฆก็ตองพึ่งชาวบานในดานปจจัย 4 เชนเดียวกัน ดวยเหตุที่ตางฝายตางตอง
พึ่งพาอาศัยกัน พระสงฆและชาวบานจึงมีความสัมพันธกัน และชวยเหลือกันและกันตามฐานะตาม
ความเหมาะสม หนาที่ ของพระสงฆเปนไปตามความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชาวบาน ดังพระ
พุทธพจน วา

“ภิกษุท้ังหลาย พราหมณและชาวบานทั้งหลาย เปนผูมีอุปการะมากแกเธอทั้งหลาย เปน
ผูบํารุงเธอทั้งหลายดวย จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค แมพวกเธอก็เปนผูมี
อุปการะมาก แกพราหมณและชาวบานทั้งหลาย ดวยแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง แกพราหมณและชาวบานเหลานั้น ภิกษุท้ังหลาย คฤหัสถและบรรพชิต ตาง
อาศัยซึ่งกันและกัน อยูประพฤติพรหมจรรยนี้ เพื่อมุงหมายจะสลัดเสียซึ่งโอฆะ เพื่อทําความ
จบสิ้นทุกขโดยชอบดวยประการฉะนี้"” (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 
314)

นอกจากนี้ บทบาทของพระสงฆมีผูกลาวถึงไว ดังนี้
รัชนีกร เศรษโฐ (2526, อางถึงใน พระบุญเลิศ ตนทอง 2543 :25) กลาวถึงบทบาทที่

สําคัญของพระสงฆในชนบทไทยพอสรุปไดดังนี้
1. พระสงฆทําหนาที่ส่ังสอนอบรมศีลธรรมและสงเสริมใหชาวบานทําบุญกุศลตางๆ
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2. พระภิกษุอาวุโสหรือสมภารวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษา ผูประนีประนอมและ 
บางครั้งทําหนาที่เยียวยารักษาผูปวย

3. พระสงฆเปนผูชวยสงเสริมความสามัคคีในหมูบาน โดยชวยขจัดความขัดแยงของ
ประชาชนในหมูบานได เพราะคนสวนมากเชื่อฟงพระสงฆ

4. พระสงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอนเด็กดื้อท่ีพอแมหมดความสามารถจะอบรมไดดวย
ตนเองรวมทั้งอนุเคราะหเด็กกําพรา

5. พระสงฆเปนผูชวยส่ังสอนเทคนิคขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถเรียนรูไดจากวัด เชน 
สถาปตยกรรม ชางไม ชางกออิฐปูน ชางปรับปรุง การเกษตร เปนตน และในปจจุบันพระสงฆได
เรียนรูวิธีการสาธารณสุขแลวนําไปเผยแพรแกประชาชนใหรูจักการสรางบอน้ํา การสรางและใช
สวมซึม ตลอดจนหลักการสาธารณสุข

6. พระสงฆเปนผูนําที่ไมเปนทางการของหมูบาน ทําหนาที่ชวยงาน แนะนําและ
สนับสนุน งานชาวบาน โครงการพัฒนาตางๆ ในเมืองไทยสําเร็จไปไดนั้นสวนหนึ่งเปนเพราะ 
เจาหนาที่รัฐบาลขอความรวมมือจากชาวบานโดยผานพระสงฆซ่ึงชาวบานเคารพนับถือ

7. พระสงฆเปนผูนําประชาชนในทางวิญญาณเปนที่พึ่งทางใจ พระสงฆสามารถแก
ปญหาสวนตัวของผูเดือดรอนใจ

8. พระสงฆทําหนาที่เปนธรรมฑูตและพระธรรมจาริกซึ่งเผยแพรหลักธรรมแก 
ชาวเขาทําใหชาวเขาเกิดความรูสึกรักชาติ ไมทําไรเล่ือนลอยและหันมานับถือพุทธศาสนา

พระราชวรมุนี (2527 : 277) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆวา พระสงฆควรตระหนัก
มั่น อยูเสมอในหนาที่เดิมแทของตนตามธรรมวินัย และจากฐานะนี้จึงเริ่มบทบาทใหมหรือปรับปรุง
บทบาทเกาขึ้นในรูปใหมใหเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะดึงหรือหวงแหน
หนวงเหนี่ยว บทบาทเดิมไวและในปจจุบันพระสงฆก็โนมเอียงไปในทางที่จะทําเชนนั้น สวนการที่
จะเริ่มบทบาทใหม หรือปรับปรุงบทบาทเกาขึ้นในรูปใหมอยางไรนั้น ก็รวมอยูในหลักการเดิม 3 
อยาง คือ การศึกษา การเผยแพร และการสงเคราะห

สุภาพรรณ ณ บางชาง (2527 : 79)ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆวา พระสงฆในฐานะ 
เปนผูนําชุมชนมีบทบาท 2 ทาง ดังนี้

1. บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรง คือเปนผูนําชุมชนในทางดานจิตใจ สงเสริม 
ศีลธรรม สติปญญาที่ถูกตองแกชุมชน

2. บทบาทรอง ในฐานะที่พระสงฆเปนผูที่ไดรับความศรัทธาจากชาวบานอาจแนะนํา
ประชาชนในทองถ่ินใหเห็นลูทางของการพัฒนาดวนวัตถุที่เหมาะสมอาจเปนผูประสานการรวมตัว
ของชาวบาน ในการพัฒนาวัตถุอาจใหวัดเปนสถานที่รวมกลุม เปนตน
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ทินพันธุ นาคะตะ (2529 : 6) กลาววา พระภิกษุสงฆเปนผูไดรับการเคารพยกยองใหมี
เกียรติที่สุดในสังคมในฐานะเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเครงครัด เปนตัวอยางที่ดีในดาน 
ศีลธรรมและ จริยธรรมทั่วไปจึงไดรับความเชื่อถือจากประชาชนมาก พระภิกษุสงฆเปนผูให 
คําแนะนําชวยเหลือในการแกปญหาชีวิตประจําวันของราษฎรในชนบท เปนครูสอนหนังสือมาแต
สมัยโบราณ เปนที่ปรับทุกข เปนที่พึ่งทางใจ เปนผูไกลเกลี่ยคดีความ และเปนผูประกอบพิธีทาง
ศาสนาในทุกวงจรชีวิตของชาวบาน และในพิธีการทางราชการ ฉะนั้น พระภิกษุสงฆจึงมีสวน 
ชวยเหลือและแกปญหาใหแกสังคม

พระราชวรมุนี (ป.อ. ปยุตฺโต 2527 : 34) กลาวไววา พุทธศาสนาในประเทศไทยมีวัด 
และพระสงฆเปนศูนยกลางของสังคมและเปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน โดยมีพระสงฆเปนผู
แทน ของวัดที่คอยช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติตนของพุทธมามกะใหไปในทางที่ดี เพื่อกอใหเกิด
ความศรัทธาเชื่อถือวา พระสงฆเปนผูมีสติปญญารอบรูวิชาการตางๆ เหนือกวาประชาชนทั่วไปซึ่ง
สามารถใหคําปรึกษาแกประชาชนที่มาขอคําปรึกษาได เพราะประชาชนสวนใหญในประเทศไทย
นับถือพุทธศาสนาและยอมรับนับถือความสามารถของพระสงฆตลอดมา ดังในสมัยสุโขทัย  
พระเจาแผนดินไดใชวัดเปนสถานที่ใหการศึกษาอบรมประชาชนควบคูไปกับการทําพิธีทางศาสนา 
สวนพระสงฆก็จะทําหนาที่เผยแผพุทธศาสนาและอบรมใหประชาชนมีคุณภาพเพื่อสนองนโยบาย
บานเมือง และตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาสภาพสังคมมีความซับซอนมากยิ่งขึ้นทําใหวัดมีบทบาท
ตอประชาชนมากตามไปดวย โดยเฉพาะในดานใหการศึกษากับประชาชน วัดจะจัดใหตามความ
สามารถเทาที่พระสงฆในวัดนั้นๆ จะจัดใหได หรือถาประชาชนมีความตองการความรูเพิ่มเติม ก็จะ
แสวงหาพระสงฆที่มีความรูความสามารถตรงกับความตองการของเขาเหลานั้น และนิยมฝาก 
ลูกหลานใหเปนศิษยเขารับการศึกษาเลาเรียนวิชาความรู ในดานที่เกี่ยวกับการปองกันตัวและการ
เขียนหนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาบาลีเพื่อเตรียมเขาสูการอุปสมบทตอไป และในสมัยกรุง 
รัตนโกสินทร ตอนตนถึงรัชกาลที่ 4 การศึกษาตางๆ ก็ยังจัดใหอยูในวัด ดังจะเห็นไดจากการสราง
หอมณเฑียรธรรมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อใชเปนที่ใหราชบัณฑิตสอบพระปริยัติธรรมแก
พระภิกษุสามเณร และสรางวัดโพธิ์ขึ้นพรอมกับวาดภาพฤาษีดัดตน เขียนตํารายาตางๆ ไวตาม
ระเบียงโบสถและวิหารเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดศึกษาหาความรู

ประเวศ วะสี (2540 : 71) กลาวถึงบทบาทของพระสงฆและวัดไว ดังนี้
1. พระสงฆสรางชุมชนสงฆใหเปนชุมชนแหงการเรียนรู

 2. พระสงฆช้ีนําทิศทางการพัฒนาที่ถูกตองใหแกสังคม
3. ทําวัดใหเปนสวนหนึ่งของชุมชน และสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
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4. การบริหารจัดการทั้งหมด ไมวาจะเปนการวัดหรือการปกครองคณะสงฆ เปนไป
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคทั้ง 3 ดังกลาวขางตน

สุรพล พยอมแยม (2541 : 59) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆไววา บทบาทของวัด
หรือ บทบาทของพระสงฆที่เคยทําหนาที่เปนศูนยกลางของชุมชนและใหความอนุเคราะหแนะนํา
ชวยเหลือแกประชาชน ทั้งในดานการสั่งสอน การฝกอบรมทางการศึกษา การดํารงชีพในชีวิต
ประจําวัน รวมทั้งการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ลวนแตมีองคการหรือสถาบันทางสังคมใน 
รูปแบบใหมเขามามีบทบาทและจัดการแทนบทบาทของพระสงฆแทบทั้งสิ้น นอกเหนือจาก 
บทบาทของผูเผยแพรธรรมะและอบรมจิตใจประชาชนแลว รูปแบบหรือบทบาทของพระสงฆที่เคย
อยูในกรอบหรือแนวปฏิบัติที่ใกลเคียงกันได แปรเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอม ตามความตองการ 
และตามความจําเปนของสังคม หรือชุมชนที่พระสงฆเกี่ยวของ

3.3 บทบาทของพระสงฆในปจจุบัน
วัดและพระสงฆกับชุมชน หรือวัดกับบานนั้นมีความสัมพันธกันมาโดยตลอด เพราะ

ตองพึ่งพาอาศัยกัน มีความเกี่ยวเนื่องกัน พระก็มีความเปนอยูที่เนื่องกับชาวบาน ชาวบานก็ตอง 
พึ่งพาอาศัยพระสงฆในการสั่งสอนหลักธรรม วิธีการในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แนะนํา 
ปรึกษาดานอาชีพ และเปนที่พึ่งทางใจ ฉะนั้นพระสงฆจึงมีบทบาทตอชุมชนมาก ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน อนึ่งในสังคมปจจุบันนี้เปลี่ยนไปอยางมาก การที่พระสงฆจะเขาไปมีบทบาทในการพัฒนา
สังคมนั้นจําเปนตองรูเทาทันสังคม เพื่อใหทําหนาที่ของพระสงฆไดอยางถูกตองและเกิดประโยชน
มากที่สุด ในเรื่องของบทบาทพระสงฆในปจจุบันไดมีผูรูไดกลาวไว ดังนี้

ชําเลือง วุฒิจันทร (2526 :38-40) กลาวไววา บทบาทของพระสงฆในสังคมปจจุบัน 
แบงไดเปน 3 ประเภท คือ การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง การสงเคราะหประชาชน และการ 
ชวยเหลืองงานของทางราชการ ดังตอไปนี้

1. การพัฒนาคุณภาพของพลเมือง คุณภาพของพลเมืองโดยเฉพาะดานคุณธรรม  
จริยธรรมมีความสําคัญตอความมั่นคงแหงชาติอยางยิ่ง งานของพระสงฆในดานนี้ ไดแก

1.1 การใหบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตรของชาติทุกระดับอายุใหเขามาอยูใน 
พระธรรมวินัยศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัย

1.2 การเทศนา อบรม ส่ังสอนประชาชนที่มาทําบุญที่วัดในวันพระและในงาน 
ทําบุญบําเพ็ญกุศลตางๆ ตามประเพณีหรือในงานเทศกาลตางๆ การเทศนทางวิทยุ โทรทัศน  
การบรรยายธรรม การสนทนาธรรม การปาฐกถาธรรม การเขียนบทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ 
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การเรียบเรียงหนังสือธรรมะเผยแผในงานและโอกาสตางๆ ตลอดจนกิจกรรมเผยแผพุทธศาสนา 
ทั้งปวง เชน งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานตามโครงการอบรมประจําตําบล

1.3 การจัดสอนศาสนศึกษาแกเด็กและประชาชน
1.4 การดําเนินกิจการคณะสงฆและการพระศาสนาของวัดตางๆ ทั่วประเทศ

2. การสงเคราะหประชาชน เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ พระสงฆไดสงเคราะห
ประชาชนทั้งทางดานขวัญและกําลังใจและวัตถุอีกดวย ดังนี้

2.1 การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลแกประชาชนตามประเพณีเกี่ยวกับชีวิต
และตามประเพณีเกี่ยวกับสวนรวม

2.2 การชวยประกอบศาสนพิธีในงานทําบุญ บําเพ็ญกุศลตางๆ
2.3 การใหที่พักอาศัยแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาตางทองถ่ินที่มาศึกษาเลาเรียนอยู

ในเมือง การใหที่พักอาศัยแกบุคคลที่มารักษาศีล การใหที่ดินหรือใหเชาที่ดินในราคาถูกให 
ประชาชนที่ขัดสนปลูกบานอาศัย

2.4 การดูโชคชะตาราศี การประพรมน้ําพระพุทธมนต การใหฤกษยาม
2.5 การใหทางราชการหรือสวนรวมใชสถานที่ของวัดประชุมราษฎร เปนหนวย

เลือกตั้งจัดงานหารายไดเพื่อสาธารณะกุศล ตลอดจนการใหใชที่ดินของวัดสรางสาธารณสถาน
ตางๆ

2.6 การรักษาโรคภัยไขเจ็บ การใหคําปรึกษาในหนาที่การงาน การเปนผูนําในการ
กอสราง ส่ิงสาธารณประโยชนในทองถ่ิน

  2.7 การใหที่พักพิงแกประชาชนผูประสบสาธารณภัยและภัยจากธรรมชาติ การ 
รวบรวมสิ่งของจากผูบริจาคไปใหการสงเคราะหแกผูประสบภัยตางทองถ่ิน

3. การชวยเหลืองานทางราชการ พระสงฆพยายามที่จะชวยเหลืองานทางราชการนั้น
ในดานการปกครอง การสงเคราะหประชาชน และการรักษาความปลอดภัยของชาติ เชน

3.1 ชวยในการอบรมชี้แจงราษฎรใหรูจักผิดชอบชั่วดี การปฏิบัติตามคําแนะนํา 
ชักชวนของรัฐบาลหรือผูปกครองบานเมืองระดับตางๆ

3.2 ชวยสงเคราะหประชาชนโดยรับชวงงานจากเจาหนาที่รัฐบาลใหการสงเคราะห 
ในทองถ่ินกันดารที่วัดที่อยู

3.3 การชวยทางาราชการเกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวกับความมั่นคง
พินิจ  ลาภธนานันท (อางถึงใน พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ 2542 : 33 - 34) ไดศึกษาเรื่อง 

“บทบาทพระสงฆในการพัฒนาชนบท” ในพื้นที่ภาคอีสาน จากพระสงฆนักพัฒนาจํานวน 38 รูป 
ใน 9 จังหวัด พบวาสาเหตุที่พระสงฆตองเขามามีบทบาทในพื้นที่ชนบท เนื่องจากทานเปนพระ 
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ทองถ่ิน ไดพบเห็นสภาพปญหาและความทุกขยากของชาวบานที่จําเจมาตั้งแตเด็ก ไมอาจนิ่งเฉย 
รอคอย การดําเนินการชวยเหลือจากภาครัฐบาลได จึงไดเขาไปมีบทบาทใน 5 ลักษณะ ดังนี้

1. เปนผูบริหารโครงการ จะพบมากในพระสงฆที่มีสมณศักดิ์เปนพระสังฆาธิการใน
ระดับเจาคณะอําเภอขึ้นไป ซ่ึงการทํางานพัฒนาชนบทจะไมกําหนดเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
แตจะดําเนินการรวมกันกับพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส เจาคณะตําบาลทุกรูปภายในอําเภอนั้น 
เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมใหครอบคลุมไดทั้งอําเภอ ซ่ึงการทํางานเชนนี้มักจะประสบปญหา
ดานความรวมมือจากพระสงฆในวัดตางๆ เนื่องจากพระสงฆเหลานั้นไมคอยเขาใจในหลักการ
พัฒนาชนบท

2. เปนผูนําการพัฒนา พบมากในชุมชนที่ประชาชนยังขาดจิตสํานึกและความตื่นตัว 
ในการพัฒนาชนบท โดยสวนมากจะเปนชุมชนที่มีลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี ประชาชนไม
คอยเดือดรอนในดานเศรษฐกิจและชีวิตความเปนอยูมากนัก เมื่อไมมีปญหา ความคิดที่จะตอสูดิ้น
รนเอาชนะปญหาตางๆ ก็ไมมี ดังนั้น พระสงฆทีทํางานในชุมชนเหลานี้ สวนมากจะพยายามรณรงค
เพื่อการพัฒนาดานจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการละเลิกอบายมุขตางๆ

3. เปนผูประสานงานโครงการ ในแนวทางนี้พระสงฆจะอยูในฐานะของสื่อกลางที่ทํา
หนาที่ประสานงานพัฒนาตางๆ กับหนวยงานของรัฐบาลและองคกรเอกชนจากทุกๆ สวน ที่เห็นวา
สามารถ เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาของชุมชนนี้ได แตขณะเดียวกันก็พยายามผลักดันใหผูนําชุมชน
และประชาชน เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตนรวมกัน มิใชมุงพัฒนาหรือจัดโครงการ
ตางๆ ใหประชาชน หรือชุมชนแตฝายเดียว

4. เปนพี่เล้ียงสนับสนุนการพัฒนา เปนกลยุทธการพัฒนาชนบทที่พยายามสรางเสริม
การพึ่งตนเองของประชาชน โดยความพยายามผลักดันใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
ตนเองทุกขั้นตอน เร่ิมตั้งแตการคิดริเร่ิมโครงการพัฒนาโดยประชาชนในชุมชนนั้นเอง พระสงฆจะ
คอยแตเพียงเปนผูกระตุน เรงเรา และคอยชี้แนะแนวทางการแกไขปญหาที่สลับซับซอนเกินกวา ที่
ประชาชนจะปรึกษาหารือกันเองได รวมทั้งการติดตอขอความชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกร
ตางๆ จากภายนอกชุมชนที่พอจะสนับสนุนการพัฒนาในดานวัสดุอุปกรณที่จําเปนและหายากใน
ชุมชน หรืองบประมาณการลงทุน ที่สูงเกินกวาความสามารถของประชาชนจะรวมเสียสละให

5. เปนผูสงเคราะหพัฒนา เปนกลยุทธที่ผสมผสานระหวางการพัฒนาชนบทกับการ
สงเคราะหชุมชน กลาวคือ พระสงฆจะอยูในฐานะเปนผูจัดหาบริการและดําเนินกิจการทั้งหมดเอง 
ประชาชนจะอยูในฐานะผูรับบริการตางๆ โดยไมตองคิดริเริ่มหรือออกแรงทํางานอะไรนัก คอยแต
เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากงานพัฒนาเหลานี้ อันเปนการทํางานในลักษณะแบบสงเคราะหชุมชน แต
ผลงานที่เกิดจากการสงเคราะหชุมชนเหลานั้นมิไดมีผลตอการแกปญหาเฉพาะหนาของชุมชน 
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เทานั้น แตจะมีผลตอการแกไขปญหาความทุกขยากของประชาชนได ถาหากประชาชนสามารถนํา
ส่ิงที่ไดจากการสงเคราะหพัฒนาไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเอง

พระมหาสุภา อุทโท (2542 : 21) ไดสรุปบทบาทของพระสงฆในปจจุบัน 6 ประการ คือ
1. บทบาทในการพัฒนาจิตใจ

 2. บทบาทในการสงเสริมการศึกษา
3. บทบาทในการเปนที่ปรึกษา

 4. บทบาทการเปนครู
5. บทบาทผูนําชุมชน

 6. บทบาทในการสงเคราะหชุมชน
พระมหาชูศักดิ์ นอยสันเทียะ (2545 : 27) ไดสรุปบทบาทของพระสงฆไววา พระสงฆ

ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย จึงควรที่จะเขามามีบทบาทใหสอดคลองและรูเทาทันความ 
เปล่ียนแปลงของสังคม พระสงฆควรดําเนินบทบาทตอสังคมที่ไมขัดกับหลักการของพระธรรม
วินัย ดังตอไปนี้

1. บทบาทผูเรียนรูและวิจัย คือ การแสวงหาความรูและความเขาใจอยางเปนระบบใน
ดานตางๆ ไมวาจะเปนการพัฒนาชุมชน กฎหมาย การสื่อสาร เทคโนโลยีการสื่อสาร เปนตน เพื่อ
การทํางานพัฒนาและชวยเหลือสังคมหรือชุมชนของพระสงฆอยางมีประสิทธิภาพ

2. บทบาทผูสอนศีลธรรม คือ การชี้แจงหรืออธิบายหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่ 
ถูกตอง ใหแกบุคคลระดับตางๆ ได

3. บทบาทผูใหการศึกษา คือ พระสงฆควรสงเสริมการใหความรูเร่ืองประชาธิปไตยที่
ถูกตองแกประชาชน ดวยวาในอนาคตการเมืองจะมีลักษณะที่เปนประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชน
จะมีอํานาจในการปกครองตนเอง มีบทบาทในการตรวจสอบการกระทําของเจาหนาที่รัฐและนํา
การเมืองมากขึ้น

4. บทบาทผูเปนที่ปรึกษา คือ การใหคําปรึกษาในปญหาชีวิตสวนตัวแกประชาชนทุก
ระดับเพราะในอนาคต ปญหาตางๆ มีแนวโนมวามีความรุนแรงและมีความซับชอนมากยิ่งขึ้น

5. บทบาทผูปลุกจิตสํานึก คือ การปลุกจิตสํานึกใหคนมีความขยัน ประหยัด และ 
รับผิดชอบและไมใหตกเปนทาสบริโภคนิยม โดยการประยุกตหลักธรรมทางศาสนาที่สอดคลอง
และทันสมัย

6. บทบาทผูอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม คือ พระสงฆควรจัดวัดให 
รมร่ืน สงบ สะอาดและมีที่ปฏิบัติธรรม เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เปนสถานที่เหมาะสําหรับพัฒนาศีลธรรมและจิตใจ
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7. บทบาทผูสงเคราะหชุมชน คือ พระสงฆควรสรางสถานที่รักษาผูปวย เพราะใน
อนาคตปญหาโรคภัยตางๆ จะแพรกระจายรวดเร็ว เชน คนปวยโรคเอดส จะถูกครอบครัวและสังคม
ทอดทิ้งมากขึ้น ปญหาคนชราถูกทอดทิ้ง ปญหาเด็กเรรอน จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

8. บทบาทผูประสานงาน คือ พระสงฆควรประสานงานทุกฝายไมวาจะเปนประชาชน
เจาหนาที่เอกชน หรือเจาหนาที่ของรัฐ เพื่ออํานวยประโยชนแกชุมชน

9. บทบาทผูสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน คือ พระสงฆควรเปนผูนําในการใช
ยาสมุนไพร ใหคําแนะนําและสงเสริมอาชีพการปลูกสมุนไพร รวมทั้งสงเสริมการฝกอบรมเรื่องยา
สมุนไพร เปนตน

10. บทบาทผูรวมกลุม คือ พระสงฆควรกระตุนใหคนรวมกันคิดแกปญหาตางๆ ที่เกิด
ขึ้นในชุมชน

จากที่กลาวมาขางตนนี้ พอสรุปไดวา บทบาทการพัฒนาสังคมของพระสงฆในปจจุบัน
เปนบทบาทที่พระสงฆพึงทําตอประชาชนเพื่อชวยเหลือสังคมในการแกปญหา หรือเปนการปองกัน
ปญหา ไมใหเกิดขึ้น และบทบาทที่สําคัญในปจจุบันพอสรุปได ดังนี้

1. บทบาทดานการพัฒนาจิตใจ
 2. บทบาทดานสังคมสงเคราะห

3. บทบาทดานการใหการศึกษา
 4. บทบาทดานการเผยแผธรรมะ

5. บทบาทในการเปนผูวิจัย
6. บทบาทในการสงเสริมและพัฒนาภูมิปญญาชาวบาน
ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทดานการพัฒนาจิตใจ ซ่ึงถือวาเปนบทบาทที่ 

พระสงฆ ควรที่จะใหความสําคัญ เพราะเปนบทบาทของพระสงฆโดยตรง และถือวาเปนบทบาทที่
เปนแนวทาง ในการปองกันปญหาสุขภาพจิตของชุมชนดวย

4.  บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจิตใจ

4.1 ความหมายของจิต
คําวา จิต มีผูที่มีความชํานาญทางดานศาสนา ไดใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้
พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ (2536 : 5) ไดใหความหมายของจิตไววา จิต หมายถึง 

ธรรมชาติรูอารมณ (อารมมณวิชานนลกขณํ) คือ ไดรับอารมณอยูเสมอนั้นเอง จึงเรียกวารูอารมณ 
อีกนัยหนึ่ง จิต หมายถึง ธรรมชาติที่ทําความเปนอยูของสัตวทั้งหลายใหวิจิตร
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ไดใหความหมายของจิตไววา จิต  
หมายถึง ใจ ส่ิงที่มีหนาที่รู คิด และนึก

ปน มุทุกันต (2547 : 22-23) ไดใหความหมายของคําวาจิต ไววา คําวา “จิต” ก็คือ ธาตุ
กายสิทธิ์ ผูใหสําเร็จความคิด ธาตุกายสิทธิ์ที่กลาวนั้น นอกจากใหสําเร็จความคิดแลว ยังใหทําการ
เก็บ ส่ังสมสิ่งที่คิดนั้นไวดวย ในฐานะเปนผูใหเก็บสั่งสม จึงถูกเรียกตามคุณสมบัติสวนนี้วา จิต  
คําวาจิต แปลอยางหนึ่งก็วา “ผูใหส่ังสม”

พระธรรมปฎก (2543 ข :329) ไดกลาวไววา จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รูอารมณ สภาพที่ 
นึกคิด ความคิด ใจ วิญญาณ “จิต” มีคําที่มีความหมายเหมือนกัน ใชแทนกันไดหลายคํา เชน มโน 
มานัส หทัย บัณฑร มนายตนะ มนินทรีย และวิญญาณ เปนตน คําเหลานี้ มีความหมายเกยกัน มิใช
ตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดในบางโอกาส มิใชเสมอไป

จากความหมายที่กลาวมาขางตนนี้ พอสรุปไดวา จิต หมายถึง ธรรมชาติที่รับรูอารมณ 
สภาพที่นึกคิด มีความหมายเดียวกันกับคําวา ใจ วิญญาณ มีความเกิดดับอยูตลอดเวลา เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา ผูใหส่ังสม เนื่องจากสั่งสมสิ่งที่คิดเมื่อรับรูอารมณ

4.2 ลักษณะของจิต
ในจิตตวรรค ขุททกนิกายธรรมบท พระพุทธเจาไดตรัสลักษณะของจิตไววา
จิตที่ดิ้นรน กวัดแกวง รักษายาก หามยาก ผูมีปญญาสามารถควบคุมใหตรงได เหมือน

ชางศรดัดลูกศรใหตรง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539:35)
การฝกจิตที่ควบคุมไดยาก เปลี่ยนแปลงงาย ชอบใฝหาแตอารมณที่ปรารถนา จัดวาเปน

ความดีเพราะจิตที่ฝกแลวยอมนําสุขมาให (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539:36)
คนเหลาใดสํารวมจิตที่เที่ยวไปไกล เที่ยวไปดวงเดียว ไมมีรูปราง อาศัยอยูในถํ้า  

คนเหลานั้นจักพนจากเครื่องผูกแหงมาร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539:35-37)
จากขอความขางตนนี้ สามารถแยกลักษณะของจิตได ดังนี้ คือ
1. จิตมีลักษณะดิ้นรน หมายถึง จิตที่ดิ้นรนไปเพื่อจะหาอารมณทั้ง 6 ไดแก รูป เสียง 

กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธัมมารมณ
2. จิตมีลักษณะกวัดแกวง หมายถึง หวั่นไหว ไมอาจจะตั้งมั่นหรือไมหยุดอยูใน

อารมณเดียวไดนาน ดุจทารกไมอาจทรงตัวอยูในอิริยาบถเดียวไดนาน
3. จิตมีลักษณะรักษายาก หมายถึง ใหดํารงอยูในอารมณธรรมที่เปนสัปปายะไดยาก 

นั่นคือรักษาใหอยูกับที่โดยไมคิดไปถึงเรื่องตางๆ นั้น ทําไดยาก
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4. จิตมีลักษณะหามยาก หมายถึง หามหรือกันมิใหซานไปในวิสภาคารมณหรือ
อารมณที่เราไมตองการ ไดยาก

5. จิตมีลักษณะควบคุมไดยาก หมายถึง ฝกไดยาก
6. จิตมีลักษณะเปลี่ยนแปลงงาย หมายถึง เกิดขึ้นและดับเร็ว
7. จิตมีลักษณะชอบใฝหาอารมณที่ปรารถนา หมายถึง ถาชอบใจเรื่องใดก็ชอบคิดแต

เร่ืองนั้นอยูเสมอ
8. จิตมีลักษณะเที่ยวไปไกล หรือไปไดไกล หมายถึง รับอารมณที่อยูไกลได
9. จิตมีลักษณะเที่ยวไปดวงเดียว หมายถึง เกิดขึ้นทีละดวงๆ ดวงหนึ่งดับไป ดวงหนึ่ง

จึงเกิดขึ้น จะไมเกิดขึ้นพรอมกัน
10. จิตมีลักษณะไมมีรูปราง หมายถึง ไมมีสัณฐาน ไมมีสี เปนตน เปนนามธรรม ไมใช

วัตถุ ไมอาจสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ได
11. จิตมีลักษณะอาศัยอยูในถํ้า หมายถึง อาศัยอยูในมหาภูตรูป 4 และหทัยรูป ถํ้าในที่นี้ 

คือรางกาย จิตอาศัยอยูในรางกาย แตไมบงวาอาศัยอยูสวนใดของรางกาย

4.3 การพัฒนาจิตใจ
การพัฒนาจิตใจ ก็คือ การควบคุมจิตใจที่ออกรับรูอารมณทางทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก 

ล้ิน รางกาย และทางใจ เมื่อจิตรับอารมณทางทวารใด ก็ใชสติควบคุมกํากับรับรูทางทวารนั้นๆ  
หลักการพัฒนาจิตใจในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา “ภาวนา” หรือ “กรรมฐาน” พระพุทธเจาตรัส
วาเปนธรรม ที่ควรเจริญ มีอยู 2 อยาง คือ

1. สมถภาวนา การฝกอบรมจิตใจใหเกิดความสงบ (ละราคะ)
2. วิปสสนาภาวนา การฝกอบรมปญญาใหเกิดความรูแจงตามเปนจริง (ละอวิชชา)
การพัฒนาจิตใจนั้น (พระราชวรมุนี 2530:76-77) เปนการฝกอบรมเสริมสรางจิตใจให

พร่ังพรอมสมบูรณดวยคุณสมบัติทั้ง 3 ดาน คือ
1. คุณภาพจิต ไดแก สรางเสริมจิตใจใหดีงามดวยคุณธรรมตางๆ เปนจิตใจที่สูง

ประณีต ใหมีเมตตา มีความรัก มีความเปนมิตร มีความปรารถนาประโยชนแกผูอ่ืน มีกรุณาอยาก
ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนทุกข มีจาคะ มีน้ําใจเผื่อแผ โอบออมอารี มีคารวะ ความเคารพ เห็นความสําคัญ
ของผูอ่ืนมีความออนโยน กตัญ ูความรูคุณคาแหงการกระทําของผูอ่ืนเปนตน เหลานี้เปนเรื่องของ
คุณภาพจิต

2. สมรรถภาพจิต หรือความสามารถของจิต เชน ความมีสติดี มีวิริยะ ความเพียร
พยายามสูงาน มีขันติความอดทนและทนทาน มีสมาธิจิตใจแนวแน มีสัจจะ มีความจริงจัง เอาจริง
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เอาจัง มีอธิษฐาน ความคิดเด็ดเดี่ยวตอความมุงหมาย มีความหนักแนนเขมแข็งมั่นคงในจิตใจที่จะ
ทํางานใหไดผลสมบูรณ โดยเฉพาะงานทางปญญา คือความคิดพิจารณาใหเห็นความจริงแจมแจง 
ชัดเจน

3. สุขภาพจิต คือ มีจิตที่มีสุขภาพดี มีจิตใจที่เปนสุข สดชื่น ราเริง เบิกบาน  
ปลอดโปรง สงบ ผองใส พรอมที่จะยิ้มแยมได มีปติ ความเอิบอิ่มใจ มีปราโมทย ความแชมชื่นใจ มี
ปสสัทธิ ความผอนคลาย ไมคับของขุนมัว ไมหมนหมอง หดหูเหี่ยวแหงหรือโศกเศราอะไรตางๆ 
เหลานี้ เรียกวาสุขภาพจิต

พระราชวิสุทธิกวี (2530 : 3) ไดกลาวไววา การพัฒนาจิต หรือจิตภาวนา ก็คือ การฝกฝน
ตนเอง และการอบรมตนเอง การทําตนเองใหเจริญขึ้น ใหประเสริฐขึ้นตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือ การยกจิตของตนขึ้นสูระดับสูงเหนืออํานาจของกิเลส

พระธรรมปฎก (2543 ข : 81-82) ไดกลาวถึงการพฒันาจติไววา จติภาวนา คอืการเจรญิจติ
การพัฒนาจิต การฝกอบรมจิตใจ ใหเขมแข็งมั่นคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมทั้งหลาย เชน มีเมตตา
กรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทน มีสมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน

สมพร เทพสิทธา (2529, อางถึงใน พระมหาถวิล พลเตมา 2546 : 24) ไดกลาวถึง การ
พัฒนาจิตใจไววา การพัฒนาจิตใจ หมายถึง กระบวนการใหการศึกษาอบรมและสงเสริม เพื่อใหเกิด
สุขภาพจิตที่ดี สมรรถภาพจิตที่เขมแข็ง และคุณภาพจิตที่ดี งานอันเอื้อตอการพัฒนาสวนบุคคล 
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติใหเกิดความเจริญและความมั่นคง การพัฒนาจิตใจเปนรากฐานที่
สําคัญของการพัฒนาดานตางๆ ทั้งการพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การพัฒนา
เศรษฐกิจ การพัฒนาการเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนาจิตใจถือเปนหนาที่ของ 
ทุกคน ไมวาจะมีอาชีพใด อยูในวัยใด มีตําแหนงหนาที่การงานใด โดยเร่ิมจากการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การพัฒนาจิตใจจะตองกระทําตลอดไปเชนเดียวกับการ
ศึกษา ซ่ึงจะตองศึกษาตลอดชีวิต โดยมีการพัฒนาจิตใจเปนเรื่องทีเกี่ยวของโดยตรงกับศาสนาและ
พระสงฆ พระสงฆจึงควรมีบทบาทในการพัฒนาจิตใจของประชาชน การพัฒนาชุมชนจะไมเปน
การพัฒนาที่ยั่งยืน หากประชาชนในชุมชนไมไดรับการพัฒนาจิตใจ

รสนา โตสิตระกูล (2527 : 38) ไดกลาวถึงการพัฒนาจิตไววา ภาวิตจิต แปลวา มีจิตที่
เจริญแลว หรือพัฒนาแลว การพัฒนาทางดานจิตใจ การพัฒนาทางดานจิตใจนี้เปนสิ่งสําคัญ ในการ
เกื้อหนุนใหการพัฒนาทั้งกายและศีลนั้นเปนจริงขึ้นมาได ในทางพุทธศาสนาถือวา ความสุขเปน
แกนของจริยธรรม ถาบุคคลมีความสุขแลวเขาจะไมกอปญหาใหกับตัวเองและสังคม การพัฒนาใน
แงของจิตใจนั้นเพื่อใหเขาถึงสภาพของจิตที่มีคุณภาพคือ ประกอบดวย ความเมตตา กรุณา ขันติ 
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และหิริโอตตัปปะ เปนตน เขาถึงสภาพของจิตที่มีสมรรถภาพ คือจิตที่ประกอบดวย สติ สมาธิ และ
ความมีสุขภาพจิต คือ จิตที่มีความสุข

การพัฒนาดานจิตใจควรดําเนินการพัฒนาเปนขั้นตอน (สมบูรณ สุขสําราญ 2530 :59-
61) ดังนี้

1. เร่ิมจากลุมคนสวนนอยไปสูกลุมคนสวนมาก กลาวคือ
1.1 ตัวเรา  →  ผูอ่ืน  →  กลุม  →  ชุมชน ลักษณะนี้เปนการเริ่มตนการพัฒนาที่

ตัวเราเองเปนพื้นฐาน เพื่อใหเปนแบบอยางอันดีตอผูอ่ืน เมื่อเราสามารถพัฒนาตนเอง จนเปน 
แบบอยางใหแกผูอ่ืนไดแลวจะทําใหเกิดการรวมกลุมขึ้นซึ่งเมื่อเราสามารถพัฒนาไดในระดับนี้แลว
ไมควรจะหยุดยั้งแตเพียงเทานี้ ควรจะดําเนินการตอเนื่องไป และตองพัฒนาสืบตอไปเรื่อยๆ เพื่อให
เกิดสภาพที่ดีขี้นกวาเดิมในทุกระยะประการหนึ่ง และเพื่อการขยายกลุมใหมีสภาพการพัฒนาที่
ครอบคลุม ทั้งชุมชนอีกประการหนึ่ง

1.2 ใหการพัฒนาตอบุคคลอื่น โดยเริ่มทดลองดําเนินการในกลุมเล็กๆ กอนซ่ึงอาจ
เร่ิมจากเพียง 7 ครัวเรือนหรือนอยหรือมากกวานี้ตามความเหมาะสมของสภาพการณ ทดลองพัฒนา
ในกลุมดังกลาวประสบผลสําเร็จ ชาวบานในครัวเรือนอ่ืนๆ จะสามารถมองเห็นถึงประโยชนของ
การพัฒนา และจะเขามารวมในกระบวนการพัฒนาดวยในที่สุด

2. การพัฒนาโดยการฝกอบรม โดยใชคําคม อุทาหรณ และสุภาษิตตางๆ ให 
ประชาชน อานหรือทําความเขาใจ ในขณะเดียวกันเราก็ตองคอยกระตุนและชี้แนะไปตามโอกาส
อันควร

3. ใชวิธีการสอนเด็กเพื่อการพัฒนาผูใหญ โดยการเปดสอนหรือใหการฝกอบรมแก
เด็กเล็กกอนวัยเรียนและเด็กในวัยเรียน เพื่อใหเด็กรูจักประพฤติดี และเปนแบบอยางความประพฤติ
สําหรับพอแมพี่นอง นอกจากนี้ก็จะพยายามกระตุนฝากเด็กเหลานั้นใหนําคําพูดของพระสงฆกลับ
ไปเตือนผูปกครองที่ประพฤติไมถูกไมควร ซ่ึงอาจจะนําไปบอกกลาววาความประพฤติเชนไรที่ควร
หรือไมควรทํา จุดมุงหมายของการใชเด็กเปนสื่อนี้ มีจุดมุงหมายหลักอยูที่ตัวเด็ก เพื่อใหเติบโตเปน
เยาวชนและผูใหญ ที่ดีในอนาคต การนําไปสอนผูปกครองหรือพี่นอง นับเปนเปาหมายรองลงมา

4. ใหการอบรมแกประชาชนทั้งโดยการเรียกเขามารวมฟงการบรรยายธรรมะและ 
รวมถึง การออกกระจายเสียงผานหอกระจายขาวเพื่อใหประชาชนไดรับความรูที่เปนประโยชนและ
เตือน ประชาชนใหประพฤติดีปฏิบัติชอบอยูในกรอบของศีลธรรม และพยายามสอดแทรกธรรมะ
ไปในเรื่องตางๆ ตามโอกาสอันควร

5. ทุกวันพระจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาใหแกอุบาสก อุบาสิกาที่มารวมกันทําบุญ
ที่วัด โดยเนนลักษณะการแสดงธรรมเทศนาที่สอดคลองกับชีวิตประจําวันของประชาชนเพื่อให
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สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดงายและควรแสดงธรรมะในลักษณะที่งายตอความ 
เขาใจ

6. ใชนโยบายและมาตราการให ละ ลด เลิกจากอบายมุขตางๆ ทั้งหลายทั้งปวงซึ่ง
กระทําโดย

6.1 ตั้งกรรมการเฉพาะกิจทางศาสนาเพื่อรวบรวมเงินที่ชาวบานใหมาแกญาติโยมที่
จัดงานประเพณีตางๆ โดยกรรมการจะเปนผูนําเงินมาจัดสรรดําเนินการประกอบพิธีกรรมตาม
ประเพณีที่เหมาะสม ไมใหนําไปใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชจายไปในทาง
อบายมุข เชน การเลี้ยงเหลาเปนตน และถาหากมีเงินเหลือก็มอบใหเจาของงานเก็บไว

6.2 วิธีผูกจิตผูกไมตรีกับชาวบาน เมื่อมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ก็ตามที่ 
มีการนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีกรรมควรจะมีการสืบถามถึงสภาพการจัดงานเสียกอนวามี
อบายมุขตางๆ หรือไม ถามีจะไมรับนิมนตหรือถาลวงวาไมมีแตกลับมี คร้ังตอไปจะไมรับนิมนตอีก

6.3 สรางเงื่อนไขในการมารับบริการหรือสงเคราะหจากทางวัด เชนผูที่จะมาขอยืม
ขาวจากธนาคารขาว หรือจะมาขอใชความจากธนาคารควายตองเปนผูที่มีความประพฤติดีหรือ
สามารถใหสัญญาไดวาจะประพฤติดี

6.4 ในชวงเขาพรรษา ขอใหประชาชนตั้งสัจจะตอพระรัตนตรัย วาจะสามารถ ละ
เลิกอบายมุขอะไรไดบางในชวง 3 เดือนนี้

7. ควรสนับสนุนใหมีการตั้งคณะกรรมการของหมูบาน คอยดูแลความสงบและความ
สามัคคีในหมูบาน เชน คณะกรรมการประนีประนอมปญหาและความขัดแยงภายในหมูบานเพื่อ
ปองกันไมใหเกิดปญหาขัดแยงกันในหมูชาวบาน จนถึงขั้นตองตัดสินความกันในกระบวนการ 
ยุติธรรมของรัฐ ทั้งนี้เพื่อพยายามสรางสรรคความสามัคคีในหมูชาวบาน ใหสามารถอยูรวมกันโดย
ไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

8. ใชวิธีกระตุนจิตใจชาวบานใหพยายามรักษาความดีที่ไดปฏิบัติกันมาแลว ตัวอยาง
เชน ในกรณีของหมูบานที่สามารถพัฒนาจนกระทั่งไดรับคัดเลือกเปนหมูบานพัฒนาตัวอยางนั้น 
ควรจะพยายามกระตุนใหชาวบานตื่นตัวตอการทํางาน เพื่อการรักษาเกียรติยศและความดีนั้นเอาไว 
ไมใชทํางานกันแบบผักชีโรยหนา เพื่อเปนการอวดอางผลงานเฉพาะเมื่อมีบุคคลภายนอกเขามา
เยี่ยมเยียนเทานั้น

จากวรรณกรรมที่รวบรวมมาขางตนนี้ พอสรุปความของการพัฒนาจิตใจไดวา การ
พัฒนาจิตใจ คือ การฝกจิตใหเจริญและสมบูรณครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ มีคุณภาพจิตดี หมายถึง จิต
ที่ประกอบดวยคุณธรรม เชน ความมีเมตตา กรุณา ความอดทน หิริและโอตตัปปะ เปนตน มี 
สมรรถภาพที่ดี หมายถึง จิตที่ฝกอบรมมาจนเหมาะแกการใชงาน มีความเขมแข็งมั่นคง มีสมาธิ มี
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ความจริงจัง เอาจริงเอาจังกับงาน และมีสุขภาพจิตที่ดี หมายถึง จิตที่มีความสุข มีความเบิกบาน  
แจมใส สดชื่น มีความผอนคลาย ไมหดหูโศกเศรา ฉะนั้น คนที่ไดรับการพัฒนาทางดานจิตใจ 
มาแลวจะสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับธรรมชาติและสังคมไดอยางเหมาะสม มีอารมณที่มั่นคงไม
หวั่นไหวงายตอสถานการณที่กอใหเกิดปญหา และสามารถที่จะแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม  
ถูกตอง มีทางออกที่ดี ตลอดถึงเปนที่พึ่ง เปนที่ปรึกษา เปนที่รักของคนในสังคม หรือผูที่คบหา
สมาคมดวย

4.4 บทบาทของพระสงฆในดานการพัฒนาจิตใจ
บทบาทของพระสงฆและพุทธศาสนาในการชวยเหลือสงเคราะหทางดานจิตใจแก

ประชาชน มีมานานแลว ในงานการสุขภาพจิตเองก็ยอมรับในการแสดงบทบาทของพระสงฆ  
เนื่องจากพระสงฆ มีความรูและความเขาใจในเรื่องจิตใจเปนอยางดีและใกลชิดกับชาวบาน          
ในสิงคาลกสูตร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2539 : 216) กลาวถึงหนาที่ระหวาง    
พระสงฆกับประชาชนไวดังนี้ 

สมณพราหมณผูเปนทิศเบื้องบน กุลบุตรบํารุงโดยหนาที่ 5 ประการ นี้แล ยอม
อนุเคราะหกุลบุตรดวยหนาที่ 6 ประการคือ

1. หามไมใหทําความชั่ว
 2. ใหตั้งอยูในความดี

3. อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม
 4. ใหไดฟงส่ิงที่ยังไมเคยฟง

5. อธิบายส่ิงที่เคยฟงแลวใหเขาใจแจมแจง
 6. บอกทางสวรรคให

พระพุทธพจนนี้แสดงใหเปนถึงความสัมพันธระหวางพระสงฆกับชาวบาน และหนาที่
ของ พระสงฆ ที่จะตอบแทนชาวบานที่มีอุปการะบํารุงพระสงฆ ดวยการสอนประชาชน ใหเวนจาก
การกระทําความชั่ว แนะนําใหทําความดี อนุเคราะหดวยน้ําใจอันงาม สอนในสิ่งที่ยังไมไดสดับเลา
เรียนใหไดสดับเลาเรียน ช้ีลงใหเขาใจชัดในสิ่งที่ไดสดับเลาเรียน และบอกทางสวรรคให จะเห็นได
จากหลักฐานนี้ วา พระสงฆอยูในฐานะผูนําประชาชนในดานจิตใจหรือหลักของศีลธรรม ซ่ึงยอม
รวมไปถึงดานสติปญญา ทั้งหมดดวย

อานนท อาภาภิรมย (2517 : 81) ไดกลาววา พระซ่ึงเปนตัวแทนของวัดมีบทบาทเปน 
ผูนําทางดานจิตใจของชาวชนบทในทองถ่ินนั้น จึงเปนหลักแหงความยึดเหนี่ยว และมีสวนรวม
อยางสําคัญในการพัฒนาทองถ่ินชนบท
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ประเวศ วะสี (2521 : 17) ไดกลาววา เร่ืองความเจ็บไขไดปวยกับศาสนาแลวเปนเรื่องที่
แยกจากกันไมออก เพราะศาสนาสนใจในการแกทุกขของมนุษย ไมวาทุกขนั้นจะเกิดจากเหตุใด 
ก็ตาม และความทุกขจากเหตุใดก็ตามจะทําใหเกิดการเจ็บไขไดปวยข้ึน พระในทุกศาสนาตองทํา
หนาที่รักษาทั้งกายทั้งใจไปพรอมกัน พวกมิชช่ันนารีก็เปนหมอ พระในพระพุทธศาสนาแตโบราณ
ก็ตองใหการรักษาพยาบาลชาวบานมาตลอด

พิชัย วาสนาสง (2523 :58) ไดกลาววา คนไทยตามชนบทมีพระเปนหมอ วัดเปน 
โรงพยาบาล สุขภาพจิตของชาวบานดีเพราะมีวัด วัดเปนทั้งโรงแรม โรงเรียน เปนตุลาการ ยามศึกก็
เปนที่สะสมอาวุธไวปองกันประเทศ ตอนนี้สุขภาพจิตไมดีเพราะคนทิ้งวัด

อัมพร มีสุข (2523 : 60) ไดกลาววา เมืองไทยนั้นมีนักจิตบําบัดเปนอันมาก คือพระสงฆ 
มีความรูสึกวาคนเขาใจไขวเขวอยูระหวางคําวา สุขภาพจิต กับ จิตเวช และมักคิดวางานทั้งสองอยาง 
เปนเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเดียว ทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนความเขาใจอันนี้ได เรารู
กันดีวา กระทรวงสาธารณสุขขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะดานสุขภาพจิต ความจริงเรามีอยูแลว
คือ พระสงฆ ทําอยางไรจึงจะนําทานมาชวยงานนี้ได

อนันต วิริยะพินิจ (2525 : 45-46) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในสังคมไทยวา งาน
ที่กระทําไดโดยตรง คือ การสงเคราะหทางจิตใจ สวนการสงเคราะหทางวัตถุจะกระทําได โดยทาง
ออม ดวยการแนะนําชักจูงผูอ่ืนใหกระทําหรือนําสิ่งของหรือบริการที่ไดรับจากผูอ่ืนมาเฉลี่ย  
แบงปนใหเปนประโยชนกวางขวางออกไปโดยการสงเคราะหนั้นตองคํานึงถึงความเหมาะสมและ
กาลเทศะ บทบาทของพระสงฆในการสงเคราะหชุมชน ประกอบดวย

1. การใหแนะนําทางจิตใจ เปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับปญหาชีวิตตางๆ
2. การเปนที่พึ่งใหความรมเย็นทางจิตใจดวยความประพฤติเปนตัวอยาง ตลอดจน

สถานที่ ของวัดที่สงบรมร่ืนเปนองคประกอบสําหรับหลอเล้ียงจิตใจสังคมอยางหนึ่ง
3. การใหคําแนะนําปรึกษาดานอื่นๆ เทาที่ทําได เชน ในทางวิชาการ เปนตน
4. ในสังคมที่กําลังพัฒนา เมื่อชาวบานยังไมพรอมที่จะชวยตนเอง ถาไดพระสงฆผูนํา

ทองถ่ินที่มีโอกาสเตรียมตัวพรอมเปนศูนยกลางเปนผูนําชี้ชองในการนําทองถ่ินใหไดรับความเจริญ
ใหมๆ ได บทบาทนี้อาจประกอบดวยการเสนอแนะใหความคิดริเร่ิมวา ในทองถ่ินนั้นมีอะไรที่จะ
ทําใหเกิดประโยชนแกสวนรวม ทําใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้นและเปนศูนยรวมชักชวนใหประชาชน
ทํางานนั้น หรืออาจเปน ที่ปรึกษาชาวบานมาขอความเห็นวาจะทําส่ิงนี้ขึ้นในทองถ่ิน จะควรหรือไม
ควร

5. การสงเคราะหทางจิตใจเปนสิ่งสําคัญในศาสนาทั้งหลาย และยังเปนส่ิงจําเปนอยู
สําหรับประชาชนทั่วไป แมที่เปนพุทธศาสนิกชนในฐานะเปนเครื่องปลอบประโลมสืบเนื่องมาจาก
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ความเรนลับของชีวิต อยางที่บางทานเรียกวา การบํารุงขวัญ อันไดแก บทบาทประเภทพิธีกรรม
ตางๆ

กฤษฎา นันทเพชร (2540 : 156) ไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจิตใจวา 
พระสงฆทําหนาที่ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาขัดเกลาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยหลักธรรมทางพุทธศาสนาชี้ชัดวา “ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจ
ประเสริฐที่สุด สําเร็จไดเพราะใจ” คําสอนนี้ไดมาเปนคติแบบไทยๆ ที่วา “ใจเปนนาย กายเปนบาว” 
เพราะฉะนั้น หากมองในแงของการพัฒนาแลว การพัฒนาที่สําคัญที่สุดและละเลยไมไดก็คือการ
พัฒนาจิตใจ เพราะจิตที่พัฒนาแลวเทานั้นจึงจะทําใหการพัฒนาภายนอกคือการพัฒนาทางกายหรือ
วัตถุเปนไป อยางถูกตองพระสงฆจึงใชหลักการของการฝกสมาธิเขามาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
จิตวิญญาณของพุทธศาสนิกชนใหเกิดการพัฒนาจากภายในสูภายนอกเพื่อใหเปนคนที่สมบูรณ

แบลนชารด (Blanchard 1959 : 403 - 404) ไดกลาววา พระภิกษุสงฆนับเปนสถาบันที่
ไดรับการเคารพนับถือจากสังคมและใกลชิดกับจิตใจของประชาชนมากกวารัฐบาล พระภิกษุนับวา
เปนแบบฉบับขั้นอุดมคติในดานวัฒนาธรรมทางจิตใจของคนไทย เจาอาวาสทั้งโดยฐานะตําแหนง
และโดยบุคลิกสวนตัวจะเปนบุคคลที่ไดรับการเคารพนับถือและเปนบุคคลสําคัญที่สุดของชุมชน
ในแตละทองถ่ิน

จากที่กลาวมาขางตนนี้ จะเห็นไดวา การพัฒนาจิตใจหรือการสงเคราะหทางจิตใจ เปน
บทบาทของพระสงฆในพุทธศาสนาโดยตรง เปนหนาที่ที่พระสงฆพึงกระทําตอประชาชน โดยการ
นําหลักธรรม ในศาสนาไปขัดเกลาจิตใจประชาชน ส่ังสอนประชาชนใหรูผิดชอบชั่วดี เมื่อจิตใจซึ่ง
ถือวาเปนสวนสําคัญของชีวิตไดรับการพัฒนาแลวการพัฒนาสวนอื่นๆ ก็จะตามมา พระสงฆจึงควร
ตระหนักใหมั่นในบทบาทอันสําคัญอันนี้ โดยเฉพาะเจาอาวาสที่เปนบุคคลที่ไดรับการเคารพนับถือ
และเปนบุคคลสําคัญที่สุดของชุมชนในแตละทองถ่ิน

5.  แนวคิดเก่ียวกับอิทธิบาท

5.1 ความหมายของอิทธิบาท
พุทธทาสภิกขุ (2518 : 90) ไดใหความหมายของอิทธิบาทไววา อิทธิบาท หมายถึง  

รากฐานแหงความสําเร็จ
พันตรีประยุทธ หลงสมบุญ (2540 : 111) ไดใหความหมายของอิทธิบาทไววา อิทธิบาท 

หมายถึง ธรรมอันยังผูปฏิบัติใหถึงความสําเร็จ คุณเครื่องใหสําเร็จ คุณเครื่องใหสําเร็จความประสงค
ตามเปาหมาย ปฎิปทาแหงความสําเร็จ
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุต�โต 2543 ข : 186) ไดใหความหมายของอิทธิบาทไววา      
อิทธิบาท หมายถึง คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย

จากความหมายขางตนนี้พอสรุปไดวา อิทธิบาท หมายถึง คุณธรรมอันเปนรากฐานที่จะ
นําบุคคลผูปฏิบัติตามไปสูความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว

5.2 ประเภทของอิทธิบาท
อิทธิบาท (Path of accomplishment) เปนคุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จหรือทางแหง

ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย บุคคลผูปฏิบัติตามหลักของอิทธิบาท 4 ยอมประสบผลสําเร็จตามที่
ตั้งเปาหมายไว ซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ (พระธรรมปฎก 2543 ข :186 - 187) คือ

1. ฉันทะ (Aspiration) ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทําใฝใจรักจะทําสิ่งนั้น 
อยูเสมอและปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป

2. วิริยะ (Exertion) ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม  
เขมแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย

3. จิตตะ (Thoughtfulness) ความคิด คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทําและทําส่ิงนั้นดวย 
ความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป

4. วิมังสา (Investigation) ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือหมั่นใชปญญาพิจารณา
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบขอยิ่งหยอนในสิ่งที่ทํานั้น มีการวางแผน วัดผลคิดคน
วิธีแกไขปรับปรุง เปนตน

ฉันทะ (Aspiration)
ความหมาย
ความหมายของคําวา “ฉันทะ” มีผูใหความหมายไว ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (2518:90) ไดใหความหมายไววา ฉันทะ คือ ความพอใจในสิ่งที่ทํา รักใน

เร่ืองที่อยากจะทําหรือที่อยากไดผล
พระโสภณคณาภรณ (2526 : 222) ไดใหความหมายไววา ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ 

หรือ ความเต็มใจ ความปลงใจกระทําที่เปนเหตุใหสัมฤทธิ์ผล ใหบุคคลปลูกฝงความพอใจในการ
ศึกษาเลาเรียน ในหนาที่การงานในงานอาชีพ ในการประพฤติปฏิบัติความดีทั้งหลาย แมวาจะไมเคย
มีความพอใจมากอน แตก็ใหใชปญญาพินิจพิจารณาใหเห็นประโยชนของเรื่องเหลานั้นและปลูกฝง
ความพอใจใหบังเกิดขึ้น คนเรานั้นไมวาจะทําอะไรก็ตาม แตเร่ิมตนที่จะทําการงานนั้นๆ ใหสําเร็จ
ไปได ฉันทะ ความพอใจคือ บันไดขั้นแรกที่จะนําคนไปสูความสําเร็จในเรื่องนั้นๆ
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พระราชวรมุนี (2528:11) ไดใหความหมายไววา ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ คือความ
ตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําส่ิงนั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป

จรูญ โกมลบุณย (2528:57) ไดใหความหมายของฉันทะไววา ฉันทะเปนภาวะการณที่
อินทรียถูกกระตุน และชี้แนะแนวทางใหอินทรียมีการตอบสนองไปสูเปาหมาย หรือเครื่องลอใจซึ่ง
เปนความตองการเฉพาะอยางที่ใหความพอใจแกบุคคล

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยตุโต 2543 ค:842-844) ไดใหความหมายของฉนัทะไววา ฉนัทะ
หมายถึง ความพอใจ ไดแก ความมีใจรักในสิ่งที่ทํา และพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทํานั้น 
อยากทําส่ิงนั้นๆ ใหสําเร็จ อยากใหงานนั้นหรือส่ิงนั้นบรรลุถึงจุดหมายและสมบูรณที่สุด เมื่อส่ิงนั้น
หรืองานนั้นกําลังดําเนินไปสูจุดหมาย ก็เกิดปติเปนความเอิบอิ่มใจ คร้ันสิ่งหรืองานที่ทําบรรลุ 
จุดหมายก็ไดรับโสมนัสเปนความฉ่ําชื่นใจที่พรอมดวยความรูสึกโปรงโลงผองใสเบิกบานแผ 
ออกไปเปนอิสระไรขอบเขต ซ่ึงตรงกันขามกับ ความอยากของตัณหาที่ใหเกิดความสุขความชื่นชม
เมื่อไดส่ิงนั้นมาใหคนเสพเสวยรสอรอย หรือปรนเปรอความยิ่งใหญพองขยายของตัวตน เปนความ
ฉ่ําชื่นใจที่เศราหมองหมกหมักตัว กันตัวเองไวในความคับแคบ และมักติดตามมาดวยความ 
หวงแหนหวงกังวลเศราเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดขึ้นอยาง
แรงกลา เกิดความรักในคุณคาความดีงาม ความสมบูรณของสิ่งนั้นหรือจุดหมายนั้นอยางเต็มที่แลว 
คนก็จะทุมเทชีวิตจิตใจอุทิศใหแกส่ิงนั้นเมื่อรักแทก็มอบใจใหยอมสละวัง ทรัพยสมบัติ และ
โลกามิสมากมายออกบวชได ก็เพราะเกิดฉันทะในธรรม เมื่อไดสดับทราบซึ้งคําสอนของ 
พระพุทธเจา แมคนทั้งหลายที่ทํางานดวยใจรักก็เชนเดียวกัน เมื่อมีฉันทะแลว ตองการทําส่ิงนั้นใหดี
ที่สุด ใหสําเร็จผลอยางดีที่สุดของสิ่งนั้น ของงานนั้น ไมหวงพะวงกับสิ่งเราหรือผลตอบแทน 
ทั้งหลาย จิตใจก็มุงแนวแนมั่นคงในการดําเนินสูจุดหมายอยางสม่ําเสมอ

จากขอความขางตนนี้ สรุปไดวา ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ความสนใจ ความชอบใจ 
ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักที่จะทํา ความเต็มใจที่จะทําในงานที่กําลังกระทําอยู หรือไดรับ 
มอบหมายใหปฏิบัติ และปรารถนาจะทํางานนั้นใหไดผลดียิ่งขึ้น

ฉันทะในฐานะแรงจูงใจ
ในพุทธธรรมไดถือวา ฉันทะ และตัณหา เปนแรงจูงใจหรือแรงผลักดันใหมนุษยแสดง

พฤติกรรมหรือกระทําการตางๆ ความตองการหรือความอยากที่เปนฝายดีเรียกวา ฉันทะ ความ
ตองการ หรือ ความอยากที่เปนฝายชั่วเรียกวา ตัณหา ฉะนั้น แรงจูงใจในการกระทําของมนุษยแบง
ออกได 2 ประเภท (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2543 ค : 490) ดังนี้
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1. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ที่ไมดี ไมสบาย ไมเกื้อกูล เปน
อกุศล เรียกวา ตัณหา

2. ความพอใจ ชอบใจ ยินดี อยาก รักใคร ตองการ ที่ดีงาม สบาย เกื้อกูล เปนกุศล 
เรียกวา ฉันทะ

การมีตัณหาหรือฉันทะเปนแรงจูงใจในการกระทํา กอใหเกิดผลในทางจริยธรรมหรือ
ทางปฏิบัติแตกตางกันออกไปไดมาก เมื่อบุคคลมีตัณหาเปนแรงจูงใจ การกระทําเปนเพียงเงื่อนไข 
สําหรับการได ส่ิงเสพเสวยมาปรนเปรอตน เขาไมตองการทั้งการกระทําและผลของการกระทํานั้น
โดยตรง จุดมุงประสงคของเขาอยูที่การไดส่ิงเสพเสวยนั้นมา ในหลายกรณี การกระทําที่เปนเงื่อน
ไขนั้นเปนเพียงวิธีการอยางหนึ่งที่จะใหไดส่ิงที่เขาตองการ ดังนั้น ถาเขาสามารถหาวิธีการอื่นที่จะ
ใหไดโดยไมตองทํา เขาก็จะหลีกเล่ียงการกระทํานั้นเสีย หันไปใชวิธีที่จะไดโดยไมตองทําแทน 
เพราะถาเปนไปได การไดโดยไมตองทํา ยอมตรงกับความตองการของตัณหามากที่สุด และถา 
จําเปนจริงๆ ไมสามารถหลีกเลี่ยงเงื่อนไขนั้นได เขาก็จะทําดวยความรังเกียจ จําใจ ไมเต็มใจและไม
ตั้งใจจริง (พระธรรมปฎก 2543 ค : 496-498)ผลก็คือ

- พยายามหลีกเลี่ยงการกระทําที่เปนเงื่อนไข อาจหันไปใชวิธีลัดหรือวิธีอ่ืนใดซึ่งงาย
ที่จะใหไดส่ิงเสพเสวยมาโดยไมตองลงมือทํา ผลอยางแรงคือการทุจริตในรูปตางๆ

- ทํางานที่เปนเงื่อนไขอยางชนิดสักวาทํา หรือทําพอใหเสร็จ หรือทําคลุมๆ พอให
เห็นวา ไดทํา ผลคือไมไดความประณีตหรือความดีเลิศของงาน และเปนการเพาะนิสัยไมดีใหตนเอง 
กลายเปนผูขาดความใฝสัมฤทธิ์ เปนคนมักงาย

- ถาเงื่อนไขมีชองโหว เกิดความยอหยอน หละหลวม เล่ียงหลบ หลอกได ความ
ทุจริตหละหลวม ยอหยอนทั้งหลายก็จะเกิดแทรกซับซอน อาจทําใหระบบเสียได

- ผลของการกระทําไมสามารถเปนตัวกําหนด หรือบงชี้ปริมาณและคุณภาพของการ
กระทําได เพราะการกระทําไมเปนไปเพื่อผลของมันเอง แตกลายเปนเพียงทาสสําหรับรับใชส่ิงอ่ืน 
ทําใหเกิดความไมพอดีระหวางการกระทํา กับผลที่พึงประสงค

- การกระทํากับสิ่งที่ตัณหาตองการไมเปนเหตุเปนผลแกกันโดยตรง ตัณหาจึงรังเกียจ
การกระทํา คือไมตองการทํา ตัณหาพยายามหลีกเลี่ยงการกระทํา โดยพยายามใหไดส่ิงตางๆ มาโดย
ไมตองทํา และเมื่อจําเปนตองทํา ก็ทําโดยจําใจ ผูกระทําดวยตัณหาจึงยอมไมไดรับความสุข ความ
พึงพอใจในการกระทํานั้น และแมในผลสําเร็จของการกระทําที่เกิดมีเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ควบคูไปกับ
การกระทํา มองอีกแงหนึ่งวาส่ิงที่ตัณหาตองการคือของเสพเสวยนั้นตั้งอยูลอยๆ ไมสัมพันธตอเนื่อง
กับการกระทํา ดังนั้น ตราบใดที่ยังไมไดส่ิงเสพเสวย ความกระหายอยากตอส่ิงนั้นก็ไมเปลี่ยนแปลง 
ยิ่งกวานั้น ความเปนไประหวางการกระทําตามเงื่อนไขอาจกลายเปนตัวเรงเราหรือกดดันใหตัณหา
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ตื่นเตนหวั่นไหว โดยนัยนี้ ภาวะจิตของผูกระทําดวยตัณหา จึงไดแกความรอนรน กระวนกระวาย 
ความฟุงซาน ความเครียด ความกระสับกระสาย พวงดวยอกุศลธรรมอื่นๆ อันอาจเกิดตามมา เชน 
ความหวาดกลัว ความระแวง ความริษยา เปนตน ความไมสมคาดในระหวางก็ดี การไมไดสมหวัง
ในบั้นปลายก็ดี ลวนนําไปสูผลรายทางจิตใจที่รุนแรง ใหเกิดความคับของใจ ตลอดถึงโรคทางจิต 
เปนปมปญหาทางจิตใจที่ระบายขยายไปเปนปญหาชีวิต ปญหาสังคมได

สวนบุคคลผูมีฉันทะเปนแรงจูงใจ ตองการที่จะทํางานนั้นใหดีที่สุด อันเปนเหตุใหเขามี
ความตองการทํา ผลที่ตามมาจึงปรากฏในทางตรงขามกับตัณหา (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) 
2543 ค : 498-499) คือ

- ไมทําใหเกิดการทุจริต แตทําใหเกิดความสุจริต ความขยัน อดทน ความซื่อตรงตอ
งาน และแมแตความซื่อตรงตอเหตุผลที่เปนไปตามกฎธรรมชาติ

- ทําใหตั้งใจทํางาน นําไปสูความประณีต ความดีเลิศของงาน เพาะนิสัยใฝสัมฤทธิ์ 
ทําจริงจัง เอางานและสูงาน

- มีความรวมมือรวมใจ การประสานงาน และการมีสวนรวม เพราะตางมุงผลสัมฤทธิ์ 
ของงาน

- เนื่องดวยผูทําดวยฉันทะ ตองการที่จะทํางานนั้นใหดีที่สุด และตองการทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเขายอมไดประจักษผลที่เกิดตอเนื่องไปกับการกระทํา เพราะการกระทําคือการ
กอผล ซ่ึงเขาตองการ ความตองการทําก็ดี การประจักษผลตอเนื่องไปกับการกระทําทุกขั้นตอนก็ดี 
ทําใหเขาไดรับความพึงพอใจ ความอิ่มใจ ปติปราโมทย ความสุข และความสงบตั้งมั่นของจิตใจ 
ดวยเหตุนี้ ในทางธรรมจึงจัดฉันทะเขาเปนอิทธิบาทอยางหนึ่งอิทธิบาทเปนหลักสําคัญในการสราง
สมาธิและเปนเครื่องสงเสริมสุขภาพจิต ผูมีแรงจูงใจฝายฉันทะ ไดเร่ิมตนการกระทํามาจากความคิด
หรือความเขาใจเหตุผล และไดประจักษผลควบมากับการกระทําที่เปนเหตุ จึงไมเกิดทุกข

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตโต 2543 ค : 490) ไดสรุปความแตกตางของตัณหาและฉันทะ
ไวดังนี้

1. ตัณหา มุงประสงคเวทนา และจึงตองการสิ่งสําหรับเอามาเสพเสวยเวทนา หรือส่ิงที่
จะปรนปรือตัวตนอาศัยอวิชชาคอยหลอเล้ียงและใหโอกาส พัวพันเกี่ยวเนื่องอยูกับเรื่องตัวตน เอา
อัตตาเปนศูนยกลาง และนําไปสูปริเยสนา หรือการแสวงหา

2. ฉันทะ มุงประสงคอัตถะคือตัวประโยชน หมายถึงส่ิงที่มีคุณคาแทจริงแกชีวิต  
คลายกับที่ปจจุบันเรียกวาคุณภาพชีวิต และจึงตองการความจริง ส่ิงที่ดีงาม หรือภาวะที่ดีงาม ฉันทะ
กอตัวขึ้น จากโยนิโสมนสิการ คือความรูจักคิดหรือคิดถูกวิธี คิดตามสภาวะและเหตุผล เปนภาวะ
กลางๆ ของธรรม ไมผูกพันกับอัตตา และนําไปสูอุตสาหะ หรือวิริยะ คือทําใหเกิดการกระทํา
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางแรงจงูใจทีเ่ปนตณัหากบัแรงจงูใจทีเ่ปนฉนัทะ

ตัณหา ฉันทะ
ความหมายเบื้อง
ตน

- ความอยาก ความรานรน ทะยาน
อยาก คือ อยากไดหรืออยากเอา 
อยากเปน อยากไมเปน; ตองการเสพ

- ความยินดี พอใจ ความใฝรัก 
อยาก  คือ ใฝธรรม ใฝดี ใฝสัจจะ 
อยากรู  อยากทํา; ตองการธรรม

ความหมายตาม
หลัก

- ความอยากได ส่ิง เสพเสวยที่
อํานวยสุขเวทนา  อยากในภาวะ  
มั่นคงถาวรของอัตตา อยากใหอัตตา
พราก ขาดหาย สูญสิ้นไปจากภาวะที่
ไมปรารถนา

- ความยินดีในภาวะที่ ส่ิงนั้นๆ 
เปนสิ่งที่ดี ตองการภาวะดีงามและ
ความดํารงอยูในอุดมสภาวะของ
ส่ิงทั้งหลาย อยากทําใหคุณคา หรือ
ภาวะที่ดี งอกงามขึ้นจนบรรลุอุดม
สภาวะ

กระบวนธรรม - (อวิชชา+) →  เวทนา  →
 ตัณหา  →  ปริเยสนา

- โยนิโสมนสิการ  →  ฉันทะ  
→   อุตสาหะ

ส่ิงที่ประสงค - อารมณ 6 (ส่ิงเสพเสวยที่อํานวย 
สุขเวทนาหรือพะนออัตตา) อามิส

- ธรรม, กุศล (ความจริง ความ 
ดีงาม คุณภาพชีวิต)

ลักษณะพึงสังเกต - มีอัตตาเปนศูนยกลาง จะเอาเขา
มา
- มุงหาสุขเวทนาหรือส่ิงพะนอตน

- มืดหรือไมคํานึงถึงความรูความ
เขาใจ คุณโทษเปนตนของสิ่งนั้นๆ
- เปนเงื่อนไขกับการกระทํา ไม
ตองการการกระทํา

- ผลประโยชนตอบแทนเปนตัว
กําหนดการกระทํา

- ไมพัวพันกับอัตตา โนมนอมไป
หา
- มุงอรรถะคือส่ิงที่มีคุณคาเปน
 ประโยชนแทจริงแกชีวิตและแก
ทุกสิ่ง
- เกิดจากความรูความเขาใจ
เห็นคุณคา สัมพันธกับปญญา
- เปนเหตุกับการกระทํา เปนจุด
เ ร่ิมตน  หรือสวนหนึ่งของการ
กระทํา
- จุดมุงหมายของงานนั้นเองเปน
ตัวกําหนดการกระทํา
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ตารางที่ 1 (ตอ)
ตัณหา ฉันทะ

อาการ-ผลตอจิต - กระวนกระวาย  เรารอน ไม 
สงเสริมสมาธิ เชน ชอบใจ อยากได
อยากเอาอะไร แลวจิตคิดพลานปน
ปวนไป
- ความของคับใจ ทุกขตางๆ
โรคทาง จิต

- สบาย สงบ สมาธิ ชวยใหเกิด
สมาธิ  เชน ช่ืนชมในความดีงาม
ของตน  คําสอน หรือธรรมชาติ จิต
ดื่มด่ํา ซาบซึ้ง สงบตั้งมั่น
- เอื้อตอสุขภาพจิต

วิธีปฏิบัติ 1. นัยตรง : พึงละโดยถอนขาด
 - เกิดที่ไหน ดับหรือละที่นั่น
 - ควบคุมโดยเพิ่มปญญาและ
ฉันทะ
2. อุบาย : อาศัยตัณหาละตัณหา
 - ใหตัณหาเปนปจจัยแกฉันทะ 
(หนุนฉันทะ)

- พึ งกระทําคื อสร า งขึ้ นและ
ปฏิบัติตาม
- ระงับดวยการทําใหสําเร็จตาม
นั้น

ที่มา : พระธรรมปฎก, พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
2543), 525-526.

แรงจูงใจทั้ง 2 ประเภทนี้ มีความแตกตางกันทั้งความหมาย จุดมุงหมาย วิธีการปฏิบัติ
หรือแนวทางปฏิบัติ และผลที่จะเกิดขึ้นจากแรงจูงใจแตละอยาง พฤติกรรมที่จะเกิดจากแรงจูงใจ
ฝายตัณหา จะแสดงออกตามเวทนาที่ไดรับอารมณ คลอยตามอารมณนั้นๆ ไมอิงอาศัยเหตุผล  
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจประเภทนี้อาจสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได ถามีความสําเร็จก็จะหยุดเพียง
เทานั้น แตถาไมประสบผลสําเร็จจะทอ และเลิกทําการนั้น จุดมุงหมายของตัณหาคือ ตองการเสพ
หรือตองการไดรับผลประโยชนที่เกิดจากการกระทํา สวนบุคคลที่มีแรงจูงใจฝายฉันทะ จะมุงที่
ประโยชนและความจริง ส่ิงที่ดีงาม ยึดหลักการและเหตุผลที่ผานขบวนการคิดที่ประกอบดวย
โยนิโสมนสิการที่ถูกตอง และทําใหเกิดความพยายามที่จะทําการนั้นใหสําเร็จ มีการกระทําอยาง 
ตอเนื่อง มีการติดตามงานและประเมินงานตลอด จึงทําใหประสบผลสําเร็จตามที่มุงหมาย ใน 
พุทธธรรมจึงใหความสําคัญกับฉันทะ บุคคลควรทําแรงจูงใจฝายฉันทะใหเกิดขึ้น ไมควรให 
แรงจูงใจฝายตัณหาเขาแทรก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



50

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย ไดใชแรงจูงใจฝายฉันทะเปนปจจัยในการทํานายบทบาทการ
พัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชนของพระสงฆ เพราะแรงจูงใจฝายฉันทะเปนตัวที่จะทําใหเกิด 
ผลสําเร็จ และเปนแรงจูงใจที่สรางสรรค ทั้งในอิทธิบาท 4 ก็ถือวา ฉันทะเปนสวนเบื้องตนที่สําคัญ
อยางยิ่งถาฉันทะไมเกิด อิทธิบาทตัวอ่ืนก็เกิดขึ้นไดยาก แตเมื่อฉันทะเกิด วิริยะ จิตตะ และวิมังสาก็
จะเกิดตามมาดวย

วิริยะ (Exertion)
ความหมาย
ความหมายของคําวา “วิริยะ” มีผูใหความหมายไว ดังนี้
ปน มุทุกันต (2514 : 230) ไดกลาวไววา วิริยะ หมายถึง ความเพียรพยายามในการ

ทํางานนั้น คือเมื่อตนมีฉันทะที่จะทํางานใดแลว ก็ลงมือทํา และตามธรรมดาการทํางานนั้นเราจะ
ตองประสบ กับสิ่งที่ไมพอใจหลายอยาง เชน ความเหน็ดเหนื่อย ความรอน ความหนาว ความหิว
กระหาย ความงวง และบางอยางก็ขาดความเพลิดเพลินเจริญใจ อดตาหลับขับตานอน วิธีทางของ
การทํางาน เปนอยางนี้ จะตางกันบางก็แตจะมากหรือนอยเทานั้น เพราะฉะนั้น คนทํางานที่ดีจึงตอง
มีความกลาหาญ คือกลาที่จะเผชิญกับอุปสรรคดังกลาวมานั้น เพื่อมุงทํางานใหสําเร็จ ความกลา
เผชิญอุปสรรคนั้นแหละ ที่เรียกวา วิริยะ

พระโสภณคณาจารย (2527 : 58) ไดใหความหมายของวิริยะไววา วิริยะ หมายถึง ความ
เพียรประกอบสิ่งนั้น คําวา วิริยะ นั้นบางทีแปลวากลาหาญดวยซ่ึงหมายความวาผลคือความสําเร็จ 
ไมวาในเรื่องอะไรก็ตามจะไมเกิดขึ้นแบบลอยๆ หรือดวยการดลบันดาลจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แตจะเกิด
ขึ้นดวยความเพียรพยายามของบุคคลเหลานั้น โดยไมหวาดหวั่นตออุปสรรคอันตราย ความเหนื่อย
ยากลําบากและสิ่งที่เปนขาศึกทั้งหลาย

วศิน อินทสระ (2530 : 43) ไดใหความหมายของวิริยะไววา วิริยะ แปลตามตัวอักษรวา 
ความเปนผูกลา คือแกลวกลาในกิจที่ทําไมยอทอ ยอหยอน ทํากิจดวยกําลังทั้งหมด มีความบากบั่น 
มั่นคง ไมทอดธุระเสียกลางคัน หรือละท้ิงเสียกลางคัน มีความพากเพียรอยูเสมอไมจับจดหรือ 
หยุดเสีย ทําจนกวาจะถึงจุดมุงหมายนั้นๆ มีความเพียร สัตวทั้งหลายควรทํา ความเพียรเปนสิ่งที่ 
นักปราชญสรรเสริญ เมื่อบุคคลไดทําความเพียรเต็มกําลังของตนแลวถึงไมสําเร็จ ใครเลาจะตําหนิ
ได

พระธรรมปฎก(ป.อ. ปยุตโต 2543 ค : 844) ไดใหความหมายของวิริยะไววา วิริยะ  
หมายถึง ความเพียร ไดแก ความอาจหาญ แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอไมหวั่นกลัวตอ
อุปสรรคและความยากลําบาก เมื่อคนรูวาสิ่งใดมีคุณคาควรแกการบรรลุถึง ถาวิริยะเกิดขึ้นแกเขา
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แลว แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทานั้นป 
เทานี้เดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นเปนสิ่งทายทายที่เขาจะเอาชนะใหไดทําใหสําเร็จ สวนผูที่ขาด
ความเพียร อยากบรรลุความสําเร็จเหมือนกัน แตพอไดยินวาตองใชเวลานานเปนปก็หมดแรง  
ถอยหลัง ถาอยูระหวางปฏิบัติก็ฟุงซาน จิตใจวุนวาย ปฏิบัติไดผลยาก คนที่มีความเพียร เทากับมี 
แรงหนุน เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแนวแน มั่นคง พุงตรงตอจุดหมาย

จากขอความขางตนนี้ สรุปไดวา วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นดวย
ความพยายาม เขมแข็ง อดทน ไมทอดทิ้งงาน ความอุตสาหะพากเพียรที่จะปฏิบัติหนาที่หรือภาระ
กิจที่ตนไดรับมอบหมายมาใหปฏิบัติดวยความรูสึกไมทอถอย และมีความกลาที่จะกระทํางานนั้นๆ 
ใหกิจการหรือภาระกิจเหลานี้สําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือใหสําเร็จลุลวงไปตาม
ที่ไดตั้งจิตปรารถนา

จิตตะ (Thoughtfulness)
ความหมาย
ความหมายของคําวา “จิตตะ” มีผูใหความหมายไว ดังนี้
พุทธทาสภิกขุ (2518 : 90) ไดใหความหมายของจิตตะไววา จิตตะ เปนคําเดียวกับคําวา

จิตใจ แตจิตตะในอิทธิบาทไมไดหมายถึง จิตใจ แตหมายถึง การที่ฝกใฝ เอาใจใสอยูแตส่ิงนั้น
พระโสภณคณาจารย (2527 : 58) ไดใหความหมายของจิตตะไววา จิตตะ หมายถึง การ

เอาใจใสฝกใฝในสิ่งนั้นไมวางธุระ ซ่ึงหมายความวา บุคคลใชความเพียรพยายามทํางานในสิ่งที่ตน
ไดปลูกฝงความพอใจ จะตองเปนความเพียรพยายามที่สืบตอกันไป เอาใจใสสนใจในเรื่องเหลานั้น 
ไมทํางานแบบจับๆ จดๆ หรือ ทิ้งๆ ขวางๆ เมื่อเร่ิมลงมือทําไปแลวก็ทําการงานนั้นๆ จนสําเร็จ

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต 2543 ค : 844-845) ไดใหความหมายของจิตตะไววา จิตตะ 
หมายถึง ความคิดจดจอ หรือเอาใจฝกใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพัน จดจอ เฝาคิดเรื่องนั้นใจอยูกับงาน
นั้น ไมปลอย ไมหางไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืองานอยางใด
อยางหนึ่ง คนผูนั้นจะไมสนใจไมรับรูเรื่องอื่น ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่นๆไมสนใจ แตถาพูดเรื่องนั้น
จะสนใจเปนพิเศษทันที บางทีจัดทําเรื่อง งานนั้น ขลุกงวนอยูไดทั้งวันทั้งคืน ไมเอาใจใสรางกาย
การแตงเนื้อแตงตัว อะไรจะเกิดขึ้นก็ไมสนใจ เร่ืองอื่นเกิดขึ้นใกลๆ บางทีก็ไมรู ทําจนลืมวันลืมคืน 
ลืมกินลืมนอน ความมีใจจดจอฝกใฝเชนนี้ ยอมนําใหสมาธิเกิดขึ้น จิตจะแนวแน แนบสนิทในกิจที่
ทํา มีกําลังมากเฉพาะสําหรับกิจนั้น

จากขอความขางตนนี้ สรุปไดวา จิตตะ หมายถึง การเอาใจใสฝกใฝตอหนาที่หรือภาระ
กิจที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ ใหกิจการหรือภาระกิจเหลานั้นสําเร็จลุลวงไปดวยดีตามเปาหมายที่
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ไดกําหนดไว โดยไมทอดทิ้งหรือเฉื่อยชาตอกิจการเหลานั้น มีการติดตามงานและทํางานนั้นอยาง
ตอเนื่อง มีความตั้งใจ มีสมาธิในการทํางานนั้นและทําส่ิงนั้นดวยความคิด เอาใจใส จดจอ ตั้งใจใน
การทํางานอยางจริงจัง ไมปลอยใหความคิดฟุงซาน

วิมังสา (Investigation)
ความหมาย
ความหมายของคําวา “วิมังสา” มีผูใหความหมายไว ดังนี้
ปน มุทุกันต (2502 : 45) ไดใหความหมายของวิมังสาไววา วิมังสา คือ ความพินิจ

พิเคราะหหรือการเขาใจทํา เปนการทํางานดวยปญญา ดวยสมองคิด ไมใชสักแตวาทํา ใครที่ทํางาน
โดยปราศจากปญญาแลว งานนั้นก็จะสําเร็จไดยาก หรือคนที่ทํางานโดยไมใชปญญาไปทํางานก็ไม
รูจักเสร็จ จนตนเองตองกลายเปนทาสของงาน ดังนั้น งานทุกอยางจึงตองเขาใจทําจึงจะสําเร็จดวยดี

พุทธทาสภิกขุ (2518 : 90) ไดใหความหมายของวิมังสาไววา วิมังสา คือ สอดสอง อยาง
ละเอียดละออ อยางเยือกเย็นอยูเสมอ

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต 2543 ค : 845) ไดใหความหมายของวิมังสาไววา วิมังสา
หมายถึง ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผล 
และตรวจสอบขอยิ่งหยอน เกินเลยบกพรองหรือขัดของเปนตนในกิจที่ทํา รูจักทดลองและคิดคนหา
ทางแกไขปรับปรุง ขอนี้เปนการใชปญญาชักนําสมาธิ ซ่ึงจะเห็นไดไมยาก คนมีวิมังสาชอบคิดคน
หาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทําอะไร ก็คิดพิจารณาทดสอบไป การคิดหาเหตุผลและ 
สอบสวนทดลองอยางนี้ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอยางติดแจตลอด
เวลา เปนเหตุใหจิตแนวแนแลนดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง

จากขอความขางตนนี้ สรุปไดวา วิมังสา หมายถึง การทดสอบ ไตรตรอง ริเร่ิมหาเหตุผล 
หลักการ ขอมูล เพื่อนํามาใชประกอบการปฏิบัติกิจการ ภาระกิจ หรือตําแหนงหนาที่ซ่ึงไดรับ 
มอบหมาย หรือแตงตั้งใหปฏิบัติกิจการหรือภารกิจเหลานั้น เพื่อใหกิจการหรือภารกิจตางๆ สําเร็จ 
ลุลวงไปตามเปาหมายที่ไดวางไว หรือตามโครงการตางๆ ที่ไดวางไวดวยดี หมั่นใชปญญาพิจารณา
ใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผลของงานที่กระทําเสมอ คิดคนวิธี
แกไขปรับปรุง และประเมินผลงานที่ผานมาถึงจุดเดนจุดดอย เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในการ
ทํางานตอไป
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6.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน

ทฤษฎีความเชื่อประสิทธิภาพในตน(Self-efficacy Theory) พัฒนามาจากแนวคิด 
พื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาสังคม (Social Cognitive Theory) โดย อัลเบิรต แบนดูรา 
(Albert Bandura) นักจิตวิทยาชาวแคนาดา แบดูรา (Bandura 1977, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล  
2543 : 57) ไดเสนอแนวคิดของความคาดหวัง ความเชื่อประสิทธิภาพในตน (Efficacy Expectation) 
โดยใหความหมายวา เปนความคาดหวังที่เกี่ยวของกับความเชื่อประสิทธิภาพในตนในลักษณะที่
เฉพาะเจาะจง และความคาดหวังนี้เปนตัวกําหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ตอมา แบนดูรา 
(Bandura) ไดใชคําวาการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน (Perceived Self-Efficacy) โดย
ใหคําจํากัดความวา เปนการที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน ที่จะจัดการและ
ดําเนินการกระทําพฤติกรรมใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว และไมกลาวถึงความคาดหวังอีกเลย ใน
การศึกษาเดิมของแบนดูรา เชื่อวา การตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนมีผลตอการกระทํา
ของบุคคลโดยบุคคลสองคนจะมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนแตกตางกัน ในคนเดียวกันก็เชนกัน 
ถาตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนแตละสถานการณแตกตางกัน ก็อาจแสดงพฤติกรรมที่
แตกตางกันได แบนดูราเห็นวาประสิทธิภาพของคนเรานั้นไมตายตัว สามารถยืดหยุนไดตาม 
สถานการณ ดังนั้นสิ่งที่กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูกับการตระหนักในความ
เชื่อประสิทธิภาพในตนตอสถานการณนั้นๆ นั่น คือ ถาเรามีความเชื่อวาเรามีประสิทธิภาพ เราก็จะ
แสดงออกถึงประสิทธิภาพนั้นออกมา คนที่เชื่อวาตนมีประสิทธิภาพ จะมีความอดทน ไมทอถอย
และจะประสบความสําเร็จในที่สุด

แบนดูรา (Bandura) จึงไดพัฒนาและทดสอบทฤษฎีการตระหนักในความเชื่อ 
ประสิทธิภาพในตน โดยมีสมมติฐานของทฤษฎี คือ ถาบุคคลสามารถตระหนักหรือมีความเชื่อ  
ประสิทธิภาพในตน โดยทราบวาจะตองทําอะไรบาง และเมื่อทําแลวจะไดความที่คาดหวังไว บุคคล
ก็จะปฏิบัติตามนั้น โครงสรางที่สําคัญของทฤษฎีดังแสดงในแผนภูมิที่ 1
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 บุคคล            พฤติกรรม       ผลที่เกิดขึ้น

แผนภูมิที่ 1 ความแตกตางระหวางการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน และความคาดหวัง
ในผลลัพธที่จะเกิดขึ้น

ที่มา : Albert Bandura 1977,  อางถึงใน  ขวัญใจ พิมพิมล, “ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอ           
พฤติกรรมการปองกันการเสพยาบาของนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ       
(ศ.ปวช.) วิทยาลัยชางศิลป”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),58.

จากโครงสรางของทฤษฎี แสดงใหเห็นสวนประกอบที่สําคัญของทฤษฎี คือ
1. การตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน (Perceived of self-efficacy)  

แบนดูรา ใหความหมายการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนวา เปนความเชื่อของบุคคลที่
วาตนสามารถทําพฤติกรรมตางๆ ที่กําหนดไวได เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ เปนความหวังที่ 
เกิดขึ้นกอนกระทําพฤติกรรม

2. ความคาดหวังในผลลัพธ (Outcome Expectation) หมายถึง ความเชื่อที่บุคคล
ประมาณคาถึงพฤติกรรมเฉพาะอยางที่จะปฏิบัติ เพื่อนําไปสูผลลัพธตามที่คาดหวังไวเปนการ 
คาดหวังในผลที่จะเกิดขึ้นที่สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ไดทํา

บุคคลจะตัดสินใจวาจะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง หรือไมนั้นสวนหนึ่งขึ้นอยู
กับการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน และอีกสวนหนึ่งขึ้นอยูกับความคาดหวังเกี่ยวกับ
ผลลัพธที่เกิดขึ้น ความสัมพันธดังแสดงในแผนภูมิที่ 2

การตระหนักในความเชื่อ
แหงประสิทธิภาพในตน

ความคาดหวังในผลลัพธ
ท่ีจะเกิดขึ้น
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การตระหนักในความเชื่อ
ประสิทธิภาพในตน

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธที่จะเกิดขึ้น

    สูง

     ต่ํา

แผนภูมิที่ 2 ความสัมพันธระหวางการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนและความคาดหวัง
เกี่ยวกับผลลัพธที่จะเกิดขึ้นตอการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของบุคคล

ที่มา : Albert Bandura 1985, อางถึงใน ขวัญใจ พิมพิมล, “ปจจัยทางจิตวิทยาที่สงผลตอพฤติกรรม
การปองกันการเสพยาบาของนักเรียนหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ศ.ปวช.)
วิทยาลัยชางศิลป”  (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน  บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 59.

จากแผนภูมิที่ 2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางการตระหนักในความเชื่อ 
ประสิทธิภาพในตนกับความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้นไดวา ถาหากบุคคลมี
การตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูง และมีความหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิด
ขึ้นสูงดวย ก็จะทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน ถาหากบุคคลมีการ
ตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูง แตมีความหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิดขึ้น
ต่ํา ก็จะทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะไมกระทําพฤติกรรมนั้น ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลมีการ
ตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนต่ํา และมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิด
ขึ้นต่ําดวย ก็จะทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะไมกระทําพฤติกรรมนั้นแนนอน และถาบุคคลมีการ
ตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนต่ํา แตมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลของการกระทําที่จะเกิด
ขึ้นสูง ก็จะทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะ ไมกระทําพฤติกรรมนั้น

ดัชนีที่จะเปนตัววัดวาบุคคลจะมีความพยายามในการทํางานมากนอยเพียงใด คือ  
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน เมื่อบุคคลมีความตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูง จะทํา
ใหบุคคลนั้นมีความพยายามที่จะทํางาน มีความมุงมั่นที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ โดยไมเกิดความวิตก
กังวล และสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จทันกําหนด และถางานที่ทําสําเร็จนั้นเปนงานยากและมี

มีแนวโนมที่จะทํา
แนนอน

มีแนวโนมที่จะไมทํา

มีแนวโนมที่จะไมทํา
แนนอนมีแนวโนมที่จะไมทํา

สูง ต่ํา
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ความลําบากที่จะทําใหสําเร็จ เมื่องานนั้นเสร็จตามความคาดหวัง ยิ่งจะเปนแรงเสริมใหบุคคลนั้นมี
ความตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนมากขึ้น ถาประสบกับเหตุการณในลักษณะเดิมก็
สามารถที่จะแกไขไดงาย ในทางตรงกันขามถาหากบุคคลนั้นทอถอยหรือลมเลิกการทํางานโดยงาย 
ก็จะทําใหบั่นทอนความเชื่อประสิทธิภาพในตนลดต่ําลงดวย และเมื่อประสบกับเหตุการณหรืองาน
ในลักษณะเดิมก็จะเกิดความวิตกกังวล และพยายามที่จะหลีกเลี่ยง

6.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน
แบนดูรา (Bandura 1994, อางถึง ในขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 60-64) ไดกลาวไววา การ

ตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนของบุคคลพัฒนามาจากปจจัยหลัก 4 ประการ คือ
1. ความสําเร็จในการกระทํา (Performance Accomplishment) เปนประสบการณตรง 

จึงมีผลตอการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนของบุคคลอยางมาก ซ่ึงแบนดูรามีความเชื่อ
วาเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ความสําเร็จในการกระทําจะเปนตัวเพิ่มการตระหนักใน
ความเชื่อประสิทธิภาพในตนของบุคคล และการไมประสบผลสําเร็จในการกระทําหลายครั้งซ้ําๆ 
กัน จะเปนตัวลดการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน ในกรณีที่การตระหนักในความเชื่อ
ประสิทธิภาพในตนเกิดจากการประสบความสําเร็จหลายครั้ง จะทําใหบุคคลไมทอถอยในการ
ทํางานนั้น เมื่อไมประสบความสําเร็จในบางครั้ง ถาการไมประสบความสําเร็จนั้นสามารถแกไข
ความผิดพลาดดวยความพยายาม ก็จะเปนแรงเสริมใหการทํางานตอไป แมงานจะยากเพียงใดบุคคล
จะเพิ่มความพยามยามเพื่อใหงานนั้นสําเร็จ

2. การไดเห็นประสบการณของผูอ่ืน (Vicarious Experience) เปนสิ่งแนะหรือตนแบบ
ที่บุคคลนํามาพิจารณาประสิทธิภาพของตน เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผูอ่ืนไดรับความสําเร็จในการ
ทํางานยาก โดยไมมีผลเสียตามมาทําใหเกิดการตระหนักวา ตนก็มีประสิทธิภาพที่จะทํางานนั้นได
ถาตั้งใจและพยายาม  โดยเฉพาะอยางยิ่งอยูในวัยเดียวกันเพศเดียวกัน ประสิทธิภาพและ 
ประสบการณในอดีตไมแตกตางกัน การที่บุคคลสามารถเรียนรูและเลียนแบบพฤติกรรมของ 
ตัวแบบไดนั้นตองประกอบดวยกระบวนการ 4 ประการ คือ

2.1 กระบวนการใสใจ (Attention Process) ความใสใจของผูสังเกตจะทําหนาที่ 
ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ไดรับวา ตัวแบบแสดงพฤติกรรมใดบาง ถาผูสังเกตใสใจตอพฤติกรรมที่เขา 
สนใจ จากตัวแบบได

2.2 กระบวนการเก็บจํา (Retention Process) เปนการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมที่
ไดจากการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ แลวเก็บจําในลักษณะของสัญลักษณ ซ่ึงเปนมโนภาพและ
ภาษา การที่บุคคลมีการเก็บจําจึงสามารถแสดงพฤติกรรมเลียบแบบตามทันที หรือแสดงพฤติกรรม 
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เลียนแบบภายหลัง การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบผานไประยะหนึ่ง โดยมีหรือไมมีตัวแบบ 
ในที่นั้น ปจจัยเอื้ออํานวยตอการเรียนในกระบวนการเก็บจํา ไดแก

 1) การที่บุคคลแปลงสัญลักษณทางมโนภาพเปนสัญลักษณทางภาษา ทําให
เก็บจําไดงายและนานขึ้น

 2) การซักซอมในใจหรือติดตาม ทองจํา หลังจากไดสังเกตพฤติกรรมของ 
ตัวแบบ ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูสังเกตจําแมนแลว ยังชวยใหเลียบแบบไดถูกตองขึ้น

 3) การไดเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบอยๆ หรือหลายๆ คร้ัง จะชวยทําให
เก็บจําไดดีขึ้น

2.3 กระบวนการกระทําทางกาย (Motor Reproduction Process) เปนกระบวนการ 
ที่ผูสังเกตเปลี่ยนสัญลักษณจากการเก็บจํามาเปนการกระทํา ซ่ึงถามีการใหขอมูลปอนกลับ จะ 
ชวยใหผูสังเกตสามารถปรับปรุงแกไขพฤติกรรมการเลียนแบบของตน จนเปนที่พึงพอใจ ปจจัยที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูในกระบวนการกระทําทางกายไดแก

1) ความสามารถ ความพรอมทางรางกายในการกระทําพฤติกรรมตามตัวแบบ
 2) การมีทักษะเบื้องตนอันจะนําไปสูการปฏิบัติตามพฤติกรรมที่ตัวแบบ

กระทํา
3) การปรับปรุงหรือการฝกหัดหรือการแสดงบทบาทสมมติตามพฤติกรรม

ของตัวแบบ
2.4 กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) พฤติกรรมที่ผูสังเกตเรียนรูจากการ

สังเกตตัวแบบอาจถูกแสดงออกมาหรือไมก็ได ถาพฤติกรรมของตัวแบบไดผลลัพธที่นาพอใจหรือ
สามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธที่ไมพึงพอใจจะมีแนวโนมการเลียนแบบสูง เพราะบุคคลเกิดความ 
คาดหวังจะไดรับผลลัพธเชนเดียวกับตัวแบบ หรือเกิดความรูสึกแฝงวาตน คือผูที่ไดรับผลลัพธที่ 
นาพึงพอใจนั้น ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูในกระบวนการจูงใจ ไดแก

1) การใหผลลัพธที่นาพึงพอใจแกพฤติกรรมของตัวแบบที่เราตองการให 
ผูสังเกตเลียนแบบทันทีที่ตัวแบบแสดงพฤติกรรมนั้น

2) การใหขอมูลยอนกลับและการเสริมแรงแกผู สังเกตทันทีที่กระทํา 
พฤติกรรมตามตัวแบบที่ตองการ

3. การชักจูงดวยคําพูด (Verbal persuasion) เปนการรับเอาคําแนะนําชักจูงจากผูอ่ืน  
มาเปนขอมูล เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของตน ทําใหบุคคลเกิดความเชื่อมั่นวาตนมีประสิทธิภาพ 
ที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหประสบความสําเร็จได เปนการเพิ่มกําลังใจและความ 
เชื่อมั่นในการกระทําพฤติกรรมตางเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหบุคคลเกิดความพยายามกระทํา 
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พฤติกรรมตางๆ ใหสําเร็จ วิธีนี้เปนวิธีที่ใชกันอยางกวางขวาง ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากวิธีหนึ่ง 
ในกรณีที่ไมสามารถสาธิตใหดู หรือไมสามารถใหลองทําเองไดดวยตนเอง

4. การกระตุนอารมณ (Emotional Arousal) บุคคลจะรับรูวาตนตื่นเตนมีความ 
วิตกกังวล หรือความกลัว จากอาการกระตุนของรางกาย ในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมากจะทําให
การทํางานไดผลไมดี หากบุคคลรับรูวาตนมีความวิตกกังวลในระดับสูง บุคคลจะตระหนักในความ
เชื่อประสิทธิภาพในตนตอการทํางานนั้นระดับต่ํา แตใหการปลุกเราความรูสึกอยากจะทําดวย 
ตนเองดวยความสํานึกในตนเองอยางแทจริง

6.2 ลักษณะการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน
แบนดูรา (Bandura 1994, อางถึง ในขวัญใจ พิมพิมล 2543 : 64-65) ไดเสนอลักษณะ

การตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนเปน 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 เกี่ยวกับปริมาณการตระหนัก (Magnitude) การตระหนักในความเชื่อ 

ประสิทธิภาพในตนจะแตกตางไปในแตละบุคคล ในการกระทําพฤติกรรมหนึ่ง หรือบุคคลเดียวกัน
จะแตกตางในพฤติกรรมที่แสดงออกมาในความยากงายเปนการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตนวาตนจะทํางานสําเร็จถึงระดับไหน

มิติที่ 2 เกี่ยวกับการนําไปใช (Generality) การตระหนักในความเชื่อแหงประสิทธิภาพ
ในการนําไปปฏิบัติในสภาพการณอ่ืนที่คลายกันแตในปริมาณที่แตกตางกันไดประสบการณ 
บางอยาง ไมอาจนําการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนไปใชในสถานการณอ่ืนได

มิติที่ 3 เกี่ยวกับความเขมหรือความมั่นใจ (Stength) ถาการตระหนักในความเชื่อ 
ประสิทธิภาพในตนมีความเขมนอยบุคคลจะไมมั่นใจในประสิทธิภาพของตนเอง เมื่อประสบการณ
ไมเปนไปตามคาดหวัง จะทําใหการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนลดลง ตรงกันขามถา
ความเขมหรือความมั่นใจมาก บุคคลจะมีความบากบั่นพยายามมาก แมวาจะประสบเหตุการณ ที่ไม
สอดคลองกับความคาดหวังบางก็ตาม

จากที่ไดกลาวมาขางตนนี้ สรุปไดวา ทฤษฎีความเชื่อประสิทธิภาพในตน (Self-efficacy 
Theory) ไดพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม โดย อัลเบิรต แบนดูรา (Albert Bandura) ซ่ึงมี
ความคิดพื้นฐานวา ความเชื่อประสิทธิภาพในตนเปนตัวทํานายการกระทําพฤติกรรมนั้นๆ ซ่ึงปจจัย
ที่จะทําใหเกิดความตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน ไดแก การประสบความสําเร็จ การได
รับรูประสบการณของผูอ่ืนที่ประสบความสําเร็จ การชักจูงดวยคําพูด และการกระตุนหรือการให
กําลังใจ เมื่อบุคคลไดรับส่ิงเหลานี้แลวจะทําใหมีความตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนสูง 
ซ่ึงจะสงผลใหเขามีความพยายาม ไมทอถอย มีกําลังใจที่จะทํางานใหสําเร็จตามความคาดหวัง ซ่ึง
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ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยคาดวา ความเชื่อประสิทธิภาพในตนเปนปจจัยที่นาจะมีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ จึงนําแนวคิดทฤษฎีความเชื่อ
ประสิทธิภาพในตนของแบนดูรา มาสรางเครื่องมือในการวิจัย เพื่อเปนตัวทํานายการปฏิบัติตาม 
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ

7.  แนวคิดเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม

7.1 ความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคม
แรงสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลทําใหบุคคลไดมีกําลังใจ และ

ทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมหรือทําพฤติกรรมตางๆ ไดอยางไมลําบาก แรงสนับสนุนทางสังคม 
(Social support) ไดมีผูใหความหมายไวหลายทัศนะ ดังนี้

ไวส (Weiss 1974, อางถึงใน พระมหานราธิป แกวประสิทธิ์ 2544 : 71) ไดให 
ความหมาย ไววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ความรูสึกอิ่มใจ หรือพึงพอใจตอความตองการ
ซ่ึงเกิดจากสัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคม ซ่ึงประกอบดวยความรักใครผูกพัน ใกลชิด 
สนิทสนม การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม การไดอบรมเลี้ยงดูชวยเหลือผูอ่ืนการไดรับการ
ยอมรับวามีคุณคา และการไดรับความชวยเหลือในดานตางๆ

คอบบ (Cobb 1976:300) ไดใหความหมายไววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  
การไดรับขอมูลหรือขาวสารที่ทําใหบุคคลเขาใจวา มีคนรัก สนใจ ยกยอง เห็นคุณคา และรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งของสังคมมีความผูกพันซึ่งกันและกัน

แคปแลน และคณะ (Caplan .et al 1967 :39-40) ไดใหความหมายไววา แรงสนับสนุน
ทางสังคมไว หมายถึง ส่ิงที่บุคคลไดรับการชวยเหลือในดานตางๆ เชน เงิน ขอมูลขาวสาร แรงงาน 
หรือทางดานอารมณ เปนตน จากบุคคลหรือกลุมบุคคล ซ่ึงชวยใหผูที่ไดรับแรงสนับสนุนได 
ดําเนินการตามเปาประสงคได

ปลิสุก (Pilisuk 1982 :20) ไดใหความหมายไววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  
สัมพันธภาพระหวางบุคคล ไมใชเพียงการชวยเหลือทางดานวัตถุและอารมณเทานั้น แตยังรวมถึง
ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมดวย

ธอยทส (Thoits 1982, อางถึงใน พระมหานราธิป แกวประสิทธิ์ 2544:72) ไดใหความ
หมายไววา แรงสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลในเครือขายของสังคมไดรับความชวย
เหลือดานอารมณ สังคม ส่ิงของ ขอมูล ซ่ึงการชวยเหลือนี้จะใหบุคคลสามารถเผชิญและตอบสนอง
ตอความเจ็บปวยหรือความเครียดได ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น
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บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2538 ,อางถึงใน รสสุคนธ พิไชยแพทย 2543 :32) ไดให 
ความหมายไววา การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ส่ิงที่ผูใหบริหารสนับสนุน ซ่ึงอาจเปนบุคคล
หรือกลุม เชน บุคคลในครอบครัว ไดแก สามี ญาติ พี่ นอง เพื่อนบาน เพื่อนรวมงาน หรือเจาหนาที่
สาธารณสุข ใหความ ชวยเหลือดานขอมูลและขาวสาร วัสดุส่ิงของหรือการสนับสนุนทางจิตใจแกผู
รับแรงสนับสนุนและมีผลใหผูรับปฏิบัติไปในทิศทางที่ผูรับตองการ

จากแนวคิดดังกลาวสามารถสรุปความหมายของแรงสนับสนุนทางสังคมไดวา แรง
สนับสนุนทางสังคม หมายถึง การไดรับความชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่องตางๆ ทั้งที่เปนวัตถุส่ิงของ 
ขอมูลขาวสาร อารมณ สังคม เชน การยอมรับ ความหวงใย การไดรับการปรึกษา ขอมูลขาวสาร 
การใหการศึกษา เวลา เปนตน ทําใหเกิดความผูกพัน เปนสวนหนึ่งของสังคมหรือพึงพอใจตอความ
ตองการซึ่งเกิดจาก สัมพันธภาพระหวางบุคคลในสังคม อันจะมีผลใหผูรับการสนับสนุนสามารถ
ทําหนาที่ของตนและของสวนรวมไดอยางเหมาะสม ไมลําบาก ตลอดถึงบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตน
ตองการ

7.2 องคประกอบของการสนับสนุนทางสังคม
บุญเยี่ยม ตระกูลวงษ (2538 : 594, อางถึงใน อรอําไพ วินทะไชย 2538 : 29) ไดกลาวถึง

องคประกอบของแรงสนับสนุนทางสังคมไวดังนี้
1. จะตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง "ผูให" และ "ผูรับ" การสนับสนุน

 2. ลักษณะการติดตอสัมพันธนั้นจะตองประกอบดวย
2.1 ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะทําให "ผูรับ" เชื่อวามีคนเอาใจใส มีความรักความ

หวังดีในตนอยางจริงจัง
2.2 ขอมูลขาวสารนั่นเปนขาวสารที่มีลักษณะทําให "ผูรับ" รูสึกวาตนเองมีคุณคา 

และเปนที่ยอมรับในสังคม
2.3 ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะ "ผูรับ" เชื่อวาเขาเปนสวนหนึ่งของสังคมและมี

ประโยชนแกสังคม
3. ปจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม อาจอยูในรูปของขอมูลขาวสาร วัตถุ 

ส่ิงของหรือทางดานจิตใจ
4. จะตองชวยให "ผูรับ" ไดบรรลุถึงจุดมุงหมายที่ตองการ
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7.3 ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม
ประเภทของแรงสนับสนุนทางสังคมไดมีผูกลาวไวตางกัน ดังนี้
คอบบ (Cobb 1976 : 300-301) ไดแบงแรงสนับสนุนทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ
1. บุคคลเชื่อวาเขาไดรับความรัก ไดรับการดูแลเอาใจใส และมีความสัมพันธที่ใกลชิด 

มีความผูกพันซึ่งกันและกัน (Emotional Support)
2. แรงสนับสนุนดานการเห็นคุณคา (Esteem Support) เปนขอมูลที่ทําใหบุคคลรูสึกวา

ตนเปนคนมีคุณคา เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น
3. แรงสนับสนุนดานการเปนสวนหนึ่งของสังคม (Socially support of network) เปน

ขอมูลที่ทําใหบุคคลรับรูวาตนเปนสมาชิก หรือเปนสวนหนึ่งของเครือขายทางสังคม และมีการ 
ชวยเหลือ ซ่ึงกันและกัน

แคปแลนด (Kaplan 1977:50-51) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 2 ชนิด คือ
1. การสนับสนุนทางสังคมเปนรูปธรรม (Tangible support) ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของ

การชวยเหลือทางดานการเงิน หรือชวยเหลือดานรางกาย (Finandcial or physical assistance)
2. การสนับสนุนทางสังคมเปนนามธรรม (Intangible Support) ซ่ึงอยูในรูปของการ

ใหกําลังใจ การใหขอมูลขาวสาร ใหความรักหรือความอบอุนทางอารมณ
คาหน (Kahn 1979 : 85, อางถึงใน รสสุคนธ พิไชยแพทย 2543 : 34) แบงการสนับสนุน

ทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ
1. ความผูกพันดานอารมณและความคิด (Affermation) เปนการแสดงออกถึงอารมณ

ในทางบวกของบุคคลหนึ่ง ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของความผูกพัน การยอมรับ การเคารพ หรือ
ดวยความรัก

2. การยืนยันและรับรองพฤติกรรมของกันและกัน (Affermation) เปนการแสดงออก
ถึงการเห็นดวย การยอมรับในความถูกตองเหมาะสมทั้งในการกระทําและความคิดของบุคคล

3. การใหการชวยเหลือ (Aid) เปนปฏิสัมพันธที่มีตอบุคคลอื่นโดยการใหส่ิงของหรือ
ชวยเหลือโดยตรง การชวยอาจจะเปนวัตถุ เงินทอง ขอมูล ขาวสาร หรือเวลา

เฮาส (House 1981, อางถึงใน รสสุคนธ พิไชยแพทย 2543:34) แบงการสนับสนุนทาง
สังคมออกเปน 4 ชนิด คือ

1. การสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การใหความรัก ความ 
เอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ ยอมรับนับถือ

2. การสนับสนุนทางดานการประเมินเปรียบเทียบพฤติกรรม (Appraisal Support) 
เปนการใหขอมูลเพื่อนําไปใชในการประเมินตนเอง หรือเรียนรูตัวเอง ไดแก การเห็นพอง การ 
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รับรองการใหขอมูลปอนกลับ ซ่ึงจะทําใหเกิดความมั่นใจ การสนับสนุนดานนี้ จึงเปรียบเสมือนการ
เสริมแรงทางสังคม (Social reinforcement)

3. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) หมายถึง การใหคําแนะนํา
ขอเท็จจริงแนวทางเลือก หรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนําไปใชในการแกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู
ได

4. การสนับสนุนดานวัสดุส่ิงของ การเงิน หรือแรงงาน (Instrumental Support) เปน
การ ใหความชวยเหลือโดยตรงตอความจําเปนของคน เชน เงิน แรงงาน หรือเวลา เปนตน

ทอยส (Thoits 1982, อางถึงใน รสสุคนธ พิไชยแพทย 2543 : 35) แบงการสนับสนุน
ทางสังคมออกเปน 3 ชนิด คือ

1. การสนับสนุนดานเครื่องมือ (Instrumental Aid) หมายถึง การไดรับความชวยเหลือ
ดานแรงงาน วัสดุอุปกรณ ส่ิงของ เงินทอง ที่จะทําใหบุคคลไดรับนั้นสามารถดํารงบทบาทหรือ 
หนาที่รับผิดชอบไดปกติ

2. การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Informational Aid) หมายถึง การไดรับขอมูล
ขาวสาร รวมทั้งคําแนะนําและการปองกัน

3. การไดรับการสนับสนุนดานอารมณและสังคม (Socioemotional Aid) หมายถึง การ
ไดรับความรัก การดูแลเอาใจใส การไดรับการยอมรับ เห็นคุณคาและรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม

อิสเรลและบราวน (Israel and Brown , อางถึงใน พระมหานราธิป แกวประสิทธิ์ 2544 : 
73 - 74) แบงการสนับสนุนทางสังคมออกเปน 4 ชนิด คือ

1. แรงสนับสนุนทางอารมณ (Emotional Support) หมายถึง การสนับสนุนดานการยก
ยอง การใหความรัก ความผูกพัน ความจริงใจ ความเอาใจใส ความรูสึกเห็นอกเห็นใจและการตั้งใจ
ฟง

2. แรงสนับสนุนทางดานการประเมิน (Appraisal Support) หมายถึง การใหขอมูล
ยอนกลับ เพื่อนําไปประเมินตนเอง และเปรียบเทียบพฤติกรรมและใหการรับรองซึ่งจะทําใหผูรับ
เกิดความมั่นใจ นําไปเปรียบเทียบตนเองกับผูที่อยูรวมในสังคม

3. แรงสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร (Information Support) หมายถึง การใหคําแนะนํา
ขอเสนอแนะ ทิศทาง และการใหขอมูล ขาวสาร ซ่ึงสามารถนําไปใชในการแกปญหาที่เผชิญอยูได

4. แรงสนับสนุนทางดานเครื่องมือ (Instrumental Support) หมายถึง การชวยเหลือ
โดยตรงตอความจําเปนดานตางๆ ของบุคคลในเรื่อง เงิน แรงงาน เวลา และการปรับสภาพแวดลอม

ไวส (Weiss 1987, อางถึงใน พระมหานราธิป แกวประสิทธิ์ 2544 : 74) แบงการ
สนับสนุนทางสังคมออกเปน 5 ชนิด คือ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

1. การไดรับความรักใคร ผูกพัน และใกลชิดสนิทสนม (Attachment) เปนสัมพันธ
ภาพแหงความใกลชิด ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกวาตนเองมีคนรัก และเอาใจใสเกิดความรูสึกอบอุน
ปลอดภัย

2. การรับรูวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม (Social intregration) เกิดจากการที่บุคคลมี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ทําใหเกิดการแบงปนแลกเปลี่ยนในดานความคิดกําลังใจ และกําลัง
คนเพื่อชวยเหลือกันตามโอกาสอันควร เกิดความหวงใยและเขาใจกัน ถาขาดความสัมพันธกันจะ 
ทําใหบุคคลเกิดความรูสึกโดดเดี่ยว ขาดเพื่อนขาดผูเห็นใจ ขาดที่ปรึกษาและเปนผลทําใหเกิดความ 
เบื่อหนายตอการมีชีวิตอยู ขาดกําลังใจและสิ้นหวัง

3. การไดมีโอกาสเลี้ยงดู หรือใหความชวยเหลือผูอ่ืน (Opportunity for nurturance) 
หมายถึง การที่บุคคลมีความผูกพันกับบุคคลอื่นที่ดอยกวา ซ่ึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอการ
เจริญเติบโต หรือความสุขสบาย ทําใหรูสึกวาตนเปนที่ตองการของบุคคลอื่นและผูอ่ืนพึ่งพาได

4. การรับรูถึงการมีคุณคาในตนเอง (Reassurance of worth) เปนการไดรับการยอมรับ 
เมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวาตนเองมีความสามารถและเปนขอมูลท่ีทําใหบุคคลทราบวา 
เขามีคุณคาและไดรับการยอมรับนับถือ

5. ความชวยเหลือดานตางๆ (Assistances) ไดแก การไดรับขอมูลขาวสารคําแนะนํา 
การสนับสนุนดานอารมณ และการชวยเหลือดานวัตถุส่ิงของ เพื่อนําไปใชในการแกปญหาและ
เผชิญภาวะเครียดของชีวิต

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดของไวส (Weiss) ซ่ึงมีความครอบคลุมในบทบาท
ของพระสงฆในการพัฒนาจิตใจประชาชน โดยศึกษาแรงสนับสนุนทางสังคมตามแนวคิดของไวส 
(Weiss) จากแหลงที่ใหการสนับสนุนคือ หนวยงานของรัฐ คณะสงฆ และประชาชนทั่วไป

7.4 แหลงของแรงสนับสนุนทางสังคม
นักวิชาการสวนใหญมีความเห็นเกี่ยวกับแหลงความชวยเหลือที่คลายคลึงกัน ไว ดังนี้
วิลส (Wills 1985 ,อางถึงใน อติรัตน วัฒนไพลิน 2539 : 50) กลาววา คูสมรส เพื่อน 

สมาชิกในครอบครัว เปนแหลงปฐมภูมิที่บุคคลที่อยูในภาวะเครียดรองขอความชวยเหลือ ส่ิงที่
บุคคลรองขอเปนลําดับแรก คือ การดํารงรักษาความภูมิใจในตนเอง

เพนเดอร (Pender 1987) ไดแบงประเภทของกลุมใหการสนับสนุนออกเปน 5 ประเภท 
ไดแก
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1. กลุมสนับสนุนตามธรรมชาติ เชน ครอบครัวเปนกลุมปฐมภูมิในการใหความ 
ชวยเหลือที่เหมาะสมซึ่งกันและกัน มีความไวและเห็นความสําคัญของความตองการของสมาชิก 
แตละคน และมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

2. กลุมสนับสนุนจากเพื่อน (Peer Support) ประกอบดวย บุคคลที่ทําหนาที่อยางไม
เปนทางการในการตอบสนองความตองการทั่วไปและความตองการที่เฉพาะเจาะจงแกสมาชิก

3. องคกรทางศาสนาซึ่งเปนสถาบัน การสนับสนุนที่เกาแกในสังคม
4. กลุมวิชาชีพที่มีทักษะและความชํานาญในการดูแล และใหบริการแกผูปวย ซ่ึงนอย

คร้ัง จะเปนแหลงขอความชวยเหลือเปนอันดับแรก
5. องคการใหความชวยเหลือที่ไมไดเปนวิชาชีพ เชน อาสาสมัคร ซ่ึงใหความ 

ชวยเหลือแกบุคคลบางกลุมในการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมตองการทางสุขภาพ
แหลงการสนับสนุนทางสังคมมีความสําคัญตอชนิดและปริมาณของการสนับสนุนทาง

สังคม ที่ไดรับ เนื่องจากชนิดของการสนับสนุนทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามแหลงที่ใหการ
สนับสนุน ทางสังคม นอกจากนั้นแหลงของการสนับสนุนทางสังคมยังสามารถบอกถึงขนาดของ
เครือขาย (Network size) ทางสังคมซึ่งเปนตัวกําหนดปริมาณการสนับสนุนทางสังคมที่บุคคลไดรับ
ดวย ซ่ึงสวนใหญแลวการสนับสนุนทางสังคมมีที่มาจาก

1. ครอบครัว เพื่อนสนิท ญาติ คูสมรส
2. กลุมสังคมในระดับชุมชน เชน เพื่อนบาน ผูรวมงาน บุคลากรในวิชาชีพ  

อาสาสมัครเพื่อชวยเหลือ ชมรมตางๆ ที่ตั้งขึ้นในสังคมนั้นอาศัยอยู(Stewart 1989, อางถึงใน 
รสสุคนธ พิไชยแพทย 2543 : 36)

7.5 ระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม
กอททลีบ (Gottlieb 1985, อางถึงใน นงลักษณ โตบันลือภพ 2539 : 54) ไดแบงระดับ

ของการสนับสนุนทางสังคม เปน 3 ระดับ คือ
1. ระดับมหภาคหรือระดับกวาง (Macro level) เปนการพิจารณาถึงการเขารวมใน

สังคม โดยดูจากลักษณะตางๆ เชน ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวย
ความสมัครใจ การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในชุมชน

2. ระดับกลางหรือระดับกลุม (Mazzo level) เปนความสัมพันธในระดับที่เฉพาะ
เจาะจงลงไปถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตอกัน เชน กลุมเพื่อนที่ใกลชิด
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3. ระดับจุลภาคหรือระดับลึก (Micro) เปนระดับความสัมพันธที่ใกลชิดที่สุดเพราะ
เชื่อวา ส่ิงสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้งผูที่
ใหการสนับสนุนมีเพียงบางสวนเทานั้นที่ทําได เชน สามี ภรรยา หรือคนรัก

รสสุคนธ พิไชยแพทย (2543 : 36) ไดกลาววา ระดับของการใหแรงสนับสนุนทาง
สังคม มี 3 ระดับ คือ

1. Macrolevel คือ การวัดโดยพิจารณาถึงการเขารวม และการมีสวนรวมในสังคม โดย
วัดจากลักษณะตางๆ เชน ความสัมพันธกับสถาบันในสังคม การเขารวมกับกลุมตางๆ ดวยความ
สมัครใจ การดําเนินชีวิตแบบไมเปนทางการในชุมชน

2. Messolevel คือ การวัดในระดับที่เฉพาะเจาะจงลงไปถึงกลุมบุคคลที่มีการติดตออยู
เสมอ เชน กลุมเพื่อนที่ใกลชิด

3. Microlevel คือ การวัดที่พิจารณาที่ความสัมพันธใกลชิดที่สุด เพราะเชื่อวาส่ิงสําคัญ
ของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการใหการสนับสนุนทางอารมณอยางลึกซึ้ง ซ่ึงผูใหการ
สนับสนุนจะมีเพียงบางคนเทานั้นที่ทําได เชน สามี ภรรยา หรือคนรัก

7.6 แรงสนับสนุนทางสังคมที่พระสังฆาธิการไดรับจากหนวยงานของรัฐ
หนวยงานของรัฐ ในที่นี้ หมายถึง หนวยงานที่อยูในการควบคุมดูแลของรัฐบาล หรือ

เปนหนวยงานในสวนของราชการ ทั้งที่อยูในสวนกลางและสวนภูมิภาค ทุกกระทรวง ทบวง กรม 
ที่มีสวนเกี่ยวของกับพระสงฆโดยตรง คือ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สํานักนายก 
รัฐมนตรี และสวนที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรง แตใหการสนับสนุน ใหความชวยเหลือแกพระสงฆ ทั้ง
ขอมูลขาวสาร ความรู และทักษะในการดําเนินการพัฒนาสังคมโดยเหมาะสมและไมลําบากนัก 
และตองขอความชวยเหลือจากพระสงฆในการดําเนินการของรัฐกับประชาชนในชุมชน

กรมการศาสนา มีหนาที่ในการทํานุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยดําเนินงาน
เพื่อสนองงานคณะสงฆดานการปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการ 
เผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ และดานการสาธารณสงเคราะห ตลอดจนการ 
ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ ใหการอุปถัมภและคุมครองศาสนาอื่นที่
ทางราชการรับรอง ไดแก ศาสนาอิสลาม คริสต พราหมณ -ฮินดู และซิกข (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมการศาสนา, กองแผนงาน 2544 : 51) สวนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนากรมการศาสนายังไดอุปถัมภ
พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้ง หรือพระภิกษุ ผูปฏิบัติหนาที่พิเศษตามที่กําหนดไวในบัญชีอัตรานิตยภัตที่
กรมการศาสนาไดขอทําการตกลงกับทางกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแลว    
การเบิกจายนิตยภัตยึดถือตามระเบียบกรมการศาสนา วาดวยการเบิกจายนิตยภัต พ.ศ. 2542      
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ถวายแดพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ เลขานุการ พระเปรียญธรรม 9 ประโยค และพระอธิการ 
เชน สมเด็จพระราชาคณะ อัตรา 12,000 บาท เจาคณะภาค 10,000 บาท ลดหล่ันลงมาจนถึง        
พระอธิการ 500 บาทตอเดือน พระภิกษุผูดํารงตําแหนงหลายตําแหนง จะไดรับการถวายนิตยภัต  
ใหเพียงตําแหนงเดียว (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา, สํานักงานเลขานุการกรม  2544 : 61)

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เปนหนวยงานราชการที่รับชวงจากกรมการศาสนา
ที่มีหนาที่ในการบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมตางๆ ของพระสงฆทั้งที่เปนสวนการ
ปกครอง การศึกษา การเผยแผ การพัฒนา สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติตองมีสวนรับรูและ
ดําเนินการ เพื่อสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาและของพระสงฆ

จะเห็นไดวาการปฏิบัติหนาที่และแสดงบทบาทของพระสงฆ จําเปนตองไดรับการ 
ชวยเหลือจากสังคม โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐ เพื่อเปนแรงสนับสนุนใหงานของพระศาสนาหรือ
พระสงฆ พระสงฆในสังคมไทยเปนสถาบันที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ และมีขอวัตรปฏิบัติ 
ทั้งที่เปนพระวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ กฎมหาเถรสมาคม กฎระเบียบของวัดที่สังกัด และ
กฎหมายบานเมือง ทําใหพระสงฆไมสามารถที่จะประกอบอาชีพที่มีรายได หรือปฏิบัติตัวอยาง
คฤหัสถได จําเปนตองอาศัยคฤหัสถอุปถัมภ ฉะนั้น สถาบันสงฆจึงอยูภายใตสังคมอุปถัมภในดาน
จตุปจจัย เพื่อใหพระสงฆนั้นไดทํา คุณประโยชนแกสังคมตามบทบาทหนาที่ของตนที่ไมขัดกับ
พระธรรมวินัย เนื่องจากพระสงฆนั้นมีศักยภาพอยูแลวทั้งทางดานจิตวิทยา และทักษะในการ
สงเคราะหประชาชน

บทบาทการพัฒนาของพระสงฆนั้น รัฐบาลตองใหความสําคัญ ใหความสนับสนุน  
ชวยเหลือพระสงฆ ไมวาจะเปนขอมูล ขาวสาร งบประมาณ ความรู ทักษะตางๆ ในการปฏิบัติการ
พัฒนา อาจจะเปนการอบรมสัมมนา ฝกปฏิบัติการ และที่สําคัญควรสรางความตระหนักให 
พระสงฆไดเห็น ศักยภาพของพระสงฆเอง ความทุกขยากหรือปญหาของประชาชน และความ 
จําเปนที่พระสงฆจะตองแสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชนเพื่อชวยเหลือสังคม การใหการ
สนับสนุนนี้จะเปนตัวกระตุนใหพระสงฆ เห็นความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา และสงผล
ใหพระสงฆเกิดความมั่นใจและความมุงมั่น ในการพัฒนาไดสวนหนึ่ง

7.7 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
คณะสงฆ คือ พระภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา นับตั้งแตพระภิกษุ สามเณรลูกวัด 

เพื่อนสหธรรมิก จนถึงพระภิกษุผูมีอํานาจหนาที่ทางการปกครองทุกระดับ ที่ใหความรวมมือ ให
ความชวยเหลือในดานตางๆ เชน การใหคําปรึกษา ใหความรู ฝกทักษะ ใหการยอมรับ เปนตน และ
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นโยบาย ตลอดถึงงบประมาณ เพื่อใหพระสงฆที่จะทําหนาที่ในการพัฒนาชุมชนไดรับความสะดวก
ในการดําเนินการไดอยางเหมาะสม

ในสังคมของพระสงฆมีการปกครองที่แยกออกจากการปกครองทางบานเมือง มี 
มหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระสังฆราชเปนประธานและเปนพระประมุขของคณะสงฆไทย มี
อํานาจหนาที่ในการปกครองสูงสุด และมีพระสังฆาธิการระดับตางๆ ทําหนาที่ในการปกครองตาม
อํานาจที่ไดรับมอบหมายจนถึงระดับลาง คือ เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวยเจาอาวาส ทานผูมี
อํานาจหนาที่ในการปกครองที่กลาวนี้ เปนผูที่จะสงเคราะหพระภิกษุสามเณรที่ทําหนาที่เพื่อ 
พระศาสนา และผูที่เปนสหธรรมิกหรือเพื่อนพรหมจรรยดวยกันเองควรที่จะสงเคราะหกันตาม 
สมควร เปนกัลยาณมิตร

หลักธรรมที่พระสงฆควรมีเพื่อที่จะเปนประโยชนทั้งที่เปนสวนตัวของพระสงฆเอง
และเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตอสังคม คือ กัลยาณมิตตตา ซ่ึงหมายถึง ความมีกัลยาณมิตร 
คือ มีผูแนะนําส่ังสอน ที่ปรึกษา เพื่อนที่คบหา และบุคคลผูแวดลอมที่ดี ความรูจักเลือกเสวนาบุคคล
หรือเขารวมหมูกับทานผูทรงคุณทรงปญญามีความสามารถ ซ่ึงจะชวยแวดลอม สนับสนุนชักจูง  
ช้ีชองทางเปนแบบอยาง ตลอดจนเปนเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแกกัน ใหดําเนินกาวหนาไปดวยดี ใน
การศึกษาอบรม การครองชีวิต การประกอบกิจการ และการปฏิบัติธรรม ถาพระสงฆผูทําหนาที่ใน
การพัฒนาสังคมไดรับการชวยเหลือจากกัลยาณมิตรที่ดีก็จะทําใหการพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น

บุคคลที่ใหการสนับสนุนทางคณะสงฆแกพระสงฆที่ทําหนาที่หรือแสดงบทบาทในการ
พัฒนาสังคม ประกอบดวย

1. พระภิกษุสามเณรที่อยูในการปกครอง หรือเปนลูกวัด โดยเฉพาะการใหการ
สนับสนุนในดานการรวมมือ รวมปฏิบัติในการพัฒนา

2. เพื่อนสหธรรมิก ที่ทําหนาที่ในการพัฒนาที่มีประสบการณหรือไดดําเนินการ
ปฏิบัติอยู ใหการสนับสนุนในดานการเปนที่ปรึกษา รวมคิดในการดําเนินงาน ใหแนวทางในการ
ดําเนินการ และ ติดตอประสานงาน

3. พระสังฆาธิการที่เปนผูปกครอง ทุกระดับ ใหการสนับสนุนทางดานการใหความรู 
ทักษะ ในการพัฒนา เชน จัดอบรมสัมมนาใหความรู ใหขอมูลขาวสาร เปนตน ประสานงานกับ
หนวยงานที่สามารถใหความชวยเหลือได และเปนที่ปรึกษา ตลอดถึงงบประมาณ

นอกจากการใหการสนับสนุนตามที่กลาวแลว การใหการสนับสนุนที่สําคัญอยางยิ่ง คือ 
การใหการสนับสนุนทางดานอารมณ ควรใหการยอมรับ และยกยองใหปรากฏในหมูคณะและ
สังคม หลักธรรมที่เปนเครื่องอยูรวมกันของเพื่อนพรหมจรรย นั้นคือ สารณียธรรม
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สารณียธรรม 6 (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) 2543 ข: 233 -235) หมายถึง ธรรมเปนที่
ตั้งแหงการระลึกถึงกัน ธรรมเปนเหตุใหระลึกถึงกัน หลักการอยูรวมกัน (Saraniyadhamma : states 
of conciliation ; virtues for fraternal living) สาราณียธรรม ก็ใช คือ

1. เมตตากายกรรม หมายถึง ตั้งเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง คือ ชวยเหลือกิจธุระของผูรวมหมูคณะดวยความเต็มใจ แสดงกิริยา อาการสุภาพ เคารพ 
นับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง

2. เมตตาวจีกรรม หมายถึง ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง คือ ชวยบอกแจงส่ิงที่เปนประโยชน ส่ังสอน แนะนําตักเตือนดวยความหวังดี กลาววาจา
สุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง

3. เมตตามโนกรรม หมายถึง ตั้งเมตตามโนกรรม ในเพื่อนพรหมจรรย ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําส่ิงที่เปนประโยชนแกกัน มองกันในแงดี มีสีหนาตายิ้มแยม 
แจมใสตอกัน

4. สาธารณโภคี หรือ อัปปฏิวิภัตตโภคี หมายถึง ไดของสิ่งใดมาก็แบงปนกัน คือเมื่อ
ไดส่ิงใดมาโดยชอบธรรม แมเปนของเล็กของนอย ก็ไมหวงไวผูเดียว นํามาแบงปนเฉลี่ยเจือจาน ให
ไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน

5. สีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้ง 
ตอหนาและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกตองตามระเบียบวินัย ไมทําตนใหเปนที่ 
นารังเกียจของหมูคณะ

6. ทิฎฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฎฐิดีงาม เสมอกันกับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ทั้ง 
ตอหนาและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบรวมกัน ในขอที่เปนหลักการสําคัญที่จะนําไปสูความ 
หลุดพน ส้ินทุกข หรือขจัดปญหา

7.8 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน
ประชาชน หรือคนในชุมชนเปนสวนสําคัญในการพัฒนา เนื่องจากคนในชุมชนเปน 

เจาของชุมชน การพัฒนาที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนคนในชุมชนตองใหความรวมมือ การพัฒนา
ชุมชนเปนขบวนการที่มุงสงเสริมความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้นโดยควมรวมมือของประชาชน 
และควรจะเปนความคิดริเร่ิมของประชาชนเองดวย แตถาประชาชนไมรูจักริเร่ิมก็ใหใชเทคนิค
กระตุนเตือนใหความคิดริเร่ิมขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหขบวนการนี้ไดรับการตอบสนองจากประชาชนดวย
ความกระตือรือรนอยางจริงจัง (สุวิทย ยิ่งวรพันธ 2512 : 56)
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พระสงฆที่เขาไปมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน จําตองไดรับความรวมมือจากประชาชน 
ในการพัฒนาทั้งในสวนของแรงกายและงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการ
พัฒนาที่สําคัญ (ดิเรก ฤกษหราย 2527: 73) คือ

1. การวิเคราะหปญหาความตองการของชุมชนหรือของกลุม
 2. การกําหนดแนวทางการดําเนินการใหบรรลุผลในการแกปญหาหรือบรรลุเปาหมาย

3. การระดมทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชน
 4. การปฏิบัติการตามแผนที่กําหนดไว

5. การควบคุมติดตาม และการประเมินผล
 6. การจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางยุติธรรม

นอกจากการใหความรวมแรงรวมใจ รวมมือ แลวการไดรับการยอมรับนับถือในตัว 
พระสงฆของประชาชน เนื่องจากในสังคมนั้นประชาชนจะนับถือพระสงฆเปนพื้นอยูแลว แตนั้นก็
ขึ้นอยูกับการ ปฏิบัติตัวของพระสงฆเองที่จะทําใหประชาชนเกิดความศรัทธา เคารพนับถือ การให
ความเชื่อถือ ความศรัทธานี้จะนําไปสูการรวมมือ และเปนปจจัยนําไปสูการไดรับการสนับสนุน
ทางดานวัตถุตางๆ

จากที่กลาวมาขางตนนี้ พอสรุปไดวา พระสงฆไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหลง
ตางๆ คือ หนวยงานของรัฐ สถาบันสงฆ และประชาชนทั่วไป ซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
แหลงเหลานี้ มีความมีความสําคัญและสามารถที่จะใหการสนับสนุนพระสงฆในการพัฒนาจิตใจ
ของบุคคลในชุมชนได เมื่อพระสงฆไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากแหลงตางๆ อยางเหมาะสม 
จะสงผลไปในทางที่ดีตอบทบาทในการพัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชน

8.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

8.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทพระพุทธศาสนาที่มีตอการพัฒนาสังคม
สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ (2524 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ

ระหวางหลักพระพุทธศาสนากับปรัชญาพื้นฐานของานสังคมสงเคราะห” ผลการศึกษาพบวา 
ปรัชญาพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะหสามารถไปดวยกันไดกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา 
เพราะพุทธศาสนายกความสําคัญและเพงจุดไปที่จิตใจเปนเรื่องใหญ บุคคลจะเปนสุขหรือทุกข  
พระพุทธศาสนาสอนวา ขึ้นอยูกับจิตใจเปนประการสําคัญ ส่ิงอ่ืนๆ นอกนั้นเปนเครื่องประกอบมี
ความสําคัญรองลงมา จะเห็นไดวาจากที่พระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอวา "เมื่อจิตเศราหมอง ทุคติเปน
อันหวังได และเมื่อจิตใจผองใส สุคติเปนอันหวังได เชนเดียวกัน" ปรัชญาพื้นฐานของงานสังคม
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สงเคราะหเขากันไดอยางดีกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไมขัดหรือแยงกันประการใด และ
คําสอนของพระพุทธศาสนายังเปนประโยชนชวยสนับสนุนในการปฏิบัตงานสังคมสงเคราะหใน
ประเทศ ที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาดําเนินไดเปนอยางดี

วันดี ยงชูยศ (2529 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของ
วัด และมัสยิด : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม" ผลการวิจัย พบวา บทบาทของวัด
และมัสยิดมีสวนคลายคลึงกันและแตกตางกันมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดในหลายดาน บทบาท
ของวัดในพระพุทธศาสนานั้นแตกตางไปจากบทบาทของวัดในสังคมไทยในอดีต บทบาทของวัด
ในสมัยพุทธการบทบาทหลักคือ บทบาททางศาสนาแทบทั้งสิ้น สวนมัสยิดในสมัยศาสดานั้นมี 
บทบาทที่ครอบคลุมเกือบทุกดานอยางเดนชัด เปนศูนยกลางในการบริหารกิจกรรมตางๆ ทั้งในดาน
ศาสนาและดานอาณาจักร คลายคลึงกับบทบาทของวัดในสังคมไทยในอดีต มีความเจริญรุงเรือง
มาก คนไทยนับถือพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ วัดเปนศูนยกลางของสังคมในกิจกรรม
ตางๆ วัดในสังคมไทย ในอดีตและมัสยิดในสมัยศาสดา มีบทบาททางดานศาสนา สังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การศึกษา ตอมาเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไป มีสถาบันตางๆ ในสังคมเกิดขึ้น สถาบันศาสนา
ทั้งสองตองลดบทบาทหลายอยางที่เคยมีใหกับสถานบันเหลานี้ ในระยะหลังสถาบันทั้งสองมีความ
เห็นวาจําเปนที่จะตองฟนฟูปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบทบาทของคนใหกวางขวางเพื่อที่จะคง 
บทบาทเดิมในอดีตและสามารถตอบสนองความตองการของสังคมปจจุบันได

สัญญา ภูแกวเผือก (2532 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง "ศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของวัด
กับกรมประชาสงเคราะหที่มีตอการสงเคราะหเด็กกําพราและเด็กยากไรเฉพาะวัดสระแกว จังหวัด
อางทอง และสถานสงเคราะหเด็กชายบานปากเกร็ด จ.นนทบุรี" ผลการวิจัย พบวา วัดไดมีสวน
สนับสนุนงานสงเคราะหเด็กกําพราและเด็กยากไรของกรมประชาเคราะห โดยวัดดําเนินการใน 
รูปแบบอยางไมเปนทางการและมีไดอาศัยงบประมาณจากรัฐมาดําเนินการแตอาศัยความศรัทธา
ของประชาชนที่บริจาคจตุปจจัยมาใชดําเนินการเปนสวนใหญซ่ึงไดพยายามใหบริการดานตางๆ แก
เด็กเชนเดียวกันกับกรมประชาสงเคราะห แตยังจํากัดปจจัยตางๆ เชน เงิน บุคลากร องคการบริหาร
อยางเปนระบบ นอกจากนี้วัดยังรับเด็กมาเลี้ยงดูมากเกินไป จึงเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 
อยางยิ่ง

พระมหาธรรมจริยา เครื่องทิพย (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง "บทบาทของมูลนิธิ
หลวงพอวัดปากน้ํากับการสงเคราะหพัฒนาสังคม" จากผลการศึกษาพบวา มูลนิธิหลวงพอวัด 
ปากน้ํามีแนวคิด รูปแบบ กลยุทธในการดําเนินงานในการสงเคราะหพัฒนาสังคม พระพุทธศาสนา
และวัดปากน้ําโดยใชหลักในการสงเคราะหพัฒนาในรูปแบบของการสรางใหและชวยสรางตาม
ความเหมาะสม มีประธานมูลนิธิหลวงพอวัดปากน้ําที่ไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการมูลนิธิฯ
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ใหเปนผูพิจารณา ในการใหการสงเคราะหตามวัตถุประสงคของมูลนิธิ ฯที่ไดกําหนดไว ในการ
ดําเนินงานสงเคราะหพัฒนานั้นประกอบดวย 1. การบริหารงานบุคคล ไดแก การมอบอํานาจหนาที่
ใหเหมาะสมกับความรูและความสามารถของบุคคลนั้น 2. ทรัพยากรที่มีสวนรวม ไดแก ทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรการเงิน ที่มาจากศรัทธาของผูที่มีสวนรวมในการดําเนินงานการสงเคราะหของ
มูลนิธิ 3. การสงเคราะหพัฒนา ไดแก การสงเคราะหสังคม พระพุทธศาสนาและวัดปากน้ําให
สามารถพึ่งตนเองไดและมีพัฒนาที่ดีขึ้นกวาแตกอน 4. การประเมินผลการดําเนินงาน ไดแก การ 
ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เพื่อรับรูขอดีขอเสียในการใหการสงเคราะห  
จุดเดนในการบริหารจัดการคือการทํางานมูลนิธิในรูปแบบครอบครัว ทรัพยากรที่มีสวนรวมในการ
สงเคราะหพัฒนานั้นก็มาจากศรัทธาในหลวงพอวัดปากน้ําองคอดีต และรักในการทํางานเพื่อสังคม
พระพุทธศาสนาและวัดปากน้ํา ทํางานไมหวังผลตอบแทน การดําเนินงานในการสงเคราะหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของมูลนิธิฯ ที่กําหนดไว ในขณะที่ขอดอยของมูลนิธิ คือ ไมมีการประเมินผลงาน
ที่ไดใหการสงเคราะห จึงทําใหการสงเคราะหนั้นไมสามารถที่จะประเมินได ทุนทรัพยไมเพียงพอ
ตอความตองการของสังคมและพระพุทธศาสนา

พระมหาสมชาย เอี่ยมสะอาด (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "บทบาทของวัด
พัฒนา ตัวอยางในการชวยเหลือสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณีของวัดในกรุงเทพมหานครกับวัดในภาค
กลาง" จากการศึกษาพบวา วัดมีบทบาทในการชวยเหลือสงเคราะหสังคมตั้งแตสมัยพุทธกาล โดยมี
บทบาทในการชวยเหลือทางดานการพัฒนาจิตวิญญาณอยางเดนชัดมาก อยางไรก็ตามบทบาท 
ดังกลาวไดดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทเพิ่มขึ้นมากกวาเดิม 
เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณในโลกปจจุบัน ผลของการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับวัดพัฒนา 
ตัวอยางในกรุงเทพมหานครและวัดในภาคกลาง 12 แหงพบวา วัดพัฒนาตัวอยางทั้ง 12 แหง จะมี
บทบาทในการมุงเนนพัฒนา ทางดานอาคารสถานที่ใหดูสะอาด รมร่ืน เปนระเบียบ ตลอดจนการ
แบงเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และเขตสาธารณะสงเคราะหอยางชัดเจน นอกจากนี้ยังมีบทบาทใน
การชวยเหลือสังคมดานตางๆ คลายคลึงกัน กลาวคือ บทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ บทบาทดาน
การศึกษา และบทบาทดานพัฒนาชุมชนสงเคราะหประชาชน เมื่อเปรียบเทียบวัดพัฒนาตัวอยางใน
กรุงเทพมหานครกับวัดในภาคกลางนั้น พบวาวัดที่มีขนาดใหญจะมีบทบาทและกิจกรรมมากกวาวัด
ขนาดเล็ก ถึงกระนั้นทุกวัดก็ยังมีบทบาทหลัก ดานการพัฒนาจิตวิญญาณ บทบาทดานการศึกษาและ
บทบาทดานชวยเหลือสังคม สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา วัดพัฒนาตัวอยางทั้ง 
12 แหง สวนใหญมีปญหาคลายคลึงกัน ไดแกขาดความพรอมดานเงินในการสนับสนุน และ
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทํางานนั่นเอง เพื่อใหวัดไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มที่ 
กรมการศาสนาควรจะสนับสนุนใหวัดตางๆ ไดรับการพัฒนา ในทุกๆ ดาน
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8.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม
เฉลิม อุตกฤษฎ (2521 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "การศึกษาบทบาทพระภิกษุใน

การพัฒนาชุมชน "ผลการวิจัยพบวา ในเรื่องการพัฒนาวัดพระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ไดแกการ
สราง ปรับปรุงที่อยูอาศัยการคมนาคม ภายในวัดสวนบทบาทที่มีนอยที่สุด ไดแกการสรางปรับปรุง
ปาชา เมรุเผาศพ แหลงน้ําดื่มน้ําใช เครื่องอํานวยความสะดวกสบาย เร่ืองการพัฒนาหมูบาน  
พระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ไดแกการปรับปรุงการคมนาคมในหมูบาน สวนบทบาทที่มีนอยที่สุด 
ไดแกการสรางปรับปรุงหองสมุด แหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม สถานที่ประกอบกิจกรรมของ 
หมูบาน เร่ืองการบริการสังคม พระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ไดแก การสราง ปรับปรุงบริเวณ 
โรงเรียน และจัดหาอุปกรณการศึกษา สวนบทบาทที่นอยที่สุด ไดแกการบริจาคสิ่งของที่จําเปนให
โรงพยาบาลและการสรางโรงเรียน เร่ืองการพัฒนาการศึกษา พระภิกษุมีบทบาทมากที่สุด ไดแก  
การอบรมศีลธรรมประชาชน การศึกษาดานปริยัติธรรม สวนบทบาทที่มีนอยที่สุด ไดแก การให
การศึกษาดานสามัญศึกษาแกพระภิกษุสามเณร นักเรียน และอบรมพิเศษแกผูตองขังของเรือนจํา

เจียมพงษ วงศธรรม (2522 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "บทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาสังคม" โดยศึกษากับพระสงฆที่จําพรรษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 516 รูป ผลการวิจัย 
พบวา พระสงฆพยายามปรับปรุงบทบาทของตน เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยการ
พัฒนาตนเองทางการศึกษาใหสูงขึ้น นอกเหนือจากการมีศีล และสมาธิ พระสงฆสามารถนํา 
ส่ิงเหลานี้ ไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพื่อใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ดานการสงเคราะห
ประชาชน สถาบันสงฆควรเพิ่มการศึกษาวิชาจิตวิทยา และสังคมสงเคราะห เพื่อนํามาปรับปรุง
ประยุกตกับหลักธรรมใชประโยชนในการใหคําปรึกษาปญหาชีวิตไดดียิ่งขึ้น ควรจัดกลุมและ
หนวยพระสงฆไปเยี่ยมเยียนประชาชนตามโรงพยาบาล บาน สถาบันตางๆ ปรับปรุงบริเวณวัดให
เปนที่พักผอน จัดหองสมุดขึ้นในวัด และใหการสงเคราะหเด็กกอนวัยเรียน ฝายรัฐบาลควรจะ
ทํางานใกลชิด และรวมมือกับสถาบันสงฆ เพื่อใหโอกาสและเพิ่มพูนความรูแกพระสงฆทางการ
แพทย การเกษตร การสังคมสงเคราะหเปนตน ตลอดจนสงเสริมงานและงบประมาณในการใชจาย
เกี่ยวกับกิจกรรมของสงฆที่มีอยูแลวใหเพิ่มขึ้น เชน งานพระธรรมทูต การศึกษาของสงฆ เปนตน

กรรณิการ โอมุเณ (2526 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง "บทบาทของพระสงฆตอการพัฒนา
ทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลขาว หมูบานทาสวาง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร" จาก
การวิจัยพบวา พระสงฆ เปนสื่อบุคคลที่มีความสามารถทรงคุณคาในการพัฒนาทองถ่ินไดเปนอยาง
ดี เพราะประชาชนเห็นวา พระสงฆนาไววางใจ มีความสามารถในการติดตอส่ือสารและความ
กระตือรือรนในการพัฒนาทองถ่ินและเสนอวา นาจะไดสนับสนุนใหพระสงฆมีบทบาทในการเปน
ผูนําทางความคิด เพื่อนําการพัฒนาชนบท
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อํานาจ บัวศิริ (2528 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง "คุณสมบัติและบทบาทเจาอาวาส 
ในพระพุทธศาสนาทีเอื้อตอการพัฒนาชนบทยากจนในภาคเหนือ" ผลการศึกษาพบวา การที่ 
เจาอาวาสซึ่งเปนพระสงฆในพุทธศาสนาจะเปนผูอบรมสั่งสอนใหประชาชนมีความประพฤติ 
เรียบรอยมีระเบียบนั้น ตัวเจาอาวาสจะตองเปนแบบอยางใหประพฤติตามคุณสมบัติที่มีเมตตาธรรม
สูง เปนคุณสมบัติที่จะเปนทางทําใหเจาอาวาสดําเนินการพัฒนาไดสําเร็จในทุกๆ ดานที่ทองถ่ิน
ตองการคุณสมบัติที่แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จและจะ
เปนผูนําในการพัฒนาชุมชนได และเปนที่ยอมรับของประชากรทุกกลุมก็คือ คุณสมบัติการปฏิบัติ
งานดวยความสุขุม รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจสั่งการและแกปญหาไดดี มีความยุติธรรม มีความ
ขยัน เขมแข็งและอดทนไมทอถอยตองานที่ทํามีความตั้งใจและจริงจังตองานที่ทํา ชอบวางแผน
กอนการปฏิบัติงานเสมอ

คุณสมบัติที่เจาอาวาสจะเปนที่ยอมรับในดานความสามารถ ความเปนที่นายกยอง
เล่ือมใส คือ คุณสมบัติที่มีความสามารถในการปกครองและบริหารกิจการวัดตามหนาที่ไดดี เพราะ
ถาปฏิบัติงานในหนาที่ไมไดดีแลว ก็คงไมสามารถเพิ่มความเปนที่ไววางใจใหแกประชาชนได  
คุณสมบัติที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเห็นการณไกล เขาใจเหตุการณและสถานการณของวัดภาย
นอก วัดของบานเมืองและของโลกตามสมควรจะทําใหเปนผูพรอมอยูเสมอ สามารถประยุกตความ
คิดและการสอนศีลธรรมไดทันตอกาลสมัย คุณสมบัติเหลานี้ถือวาเปนคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของพระสงฆไทยที่มีฐานะเปนเจาอาวาสและผูนํา ในหมูสงฆดวยกันเอง

พินิจ ลาภธนานนท (2529 : 127 - 127) ไดศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระสงฆที่ดําเนิน 
กิจกรรมสังฆพัฒนาในชุมชนตางๆ ของภาคอีสานจากพระสงฆใน 38 วัด 9 จังหวัด สรุปผลการ
ศึกษาไดวา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนามี 4 ลักษณะ คือ

1. บทบาทผูสงเคราะหการพัฒนา คือ พระสงฆเปนผูจัดหาทรัพยากรและบริหาร 
โครงการ กิจกรรมดวยตนเอง ประชาชนเปนเพียงผูเขารวมกิจกรรมโดยไมมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจเลือกโครงการซึ่งลักษณะนี้มีสวนในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
นอยมาก

2. บทบาทผูนําการพัฒนา โดยพระสงฆเปนผูคิดโครงการหรือติดตอโครงการตางๆ 
ใหเขามาดําเนินการ ประชาชนมีโอกาสเขารวมปรึกษาหารือบาง และพบวาพระสงฆมีบทบาท
ลักษณะนี้มากที่สุด

3. บทบาทผูประสานงาน โดยชักนําความรวมมือและการสนับสนุนจากหลายๆ ฝาย
ในการพัฒนาหมูบาน รวมทั้งรวมมือกับผูนําชุมชนในการชักจูงประชาชนใหมีสวนรวมพัฒนา 
ตนเองมากขึ้น แตมักพบวาประชาชนยังคงคลอยตามผูนําชุมชนและพระสงฆเปนสวนใหญ
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4. บทบาทเปนพี่เล้ียงสนับสนุนการพัฒนาโดยมีประชาชนเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาตนเองตั้งแตการคิดโครงการการดําเนินงานและการติดตามผลงาน ซ่ึงลักษณะนี้ พระสงฆมี
บทบาทอยูนอยมาก

มาโนช ตัณชวนิชย (2529 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "บทบาทของพระสงฆตอการ
พัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" พบวา พระสงฆมีอิทธิพลและบทบาทตอวิถีการดําเนิน
ชีวิต ของชาวบานเปนอยางมากทั้งนี้เปนเพราะวิถีชีวิตของคนไทยผูกพันกับศาสนาพุทธมาโดย
ตลอด ในสวนรูปแบบการพัฒนานั้น ชาวบานและผูนําทองถ่ินมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควร
ทําเปนรูปคณะกรรมการโดยมีพระสงฆเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนํา สวนการพัฒนาที่ชาวบาน
ตองการ คือ ดานพัฒนาอาชีพและศีลธรรมมากกวาพัฒนาการทางดานศึกษาและสาธารณสุข

สมชาย สุรชาตรี (2530 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "บทบาทของพระสงฆไทยใน
การสงเสริมการใชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท  : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัด
อุบลราชธานี" ไดพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเห็นดวยวา พระสงฆสามารถแนะนําการใชสมุนไพร
แกประชาชนไดเปนอยางดี เพราะพระสงฆอยูในฐานะเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนมาโดย
ตลอด บทบาทในการสงเสริมการใชสมุนไพร เชน การแจกพันธุพืชสมุนไพรใหชาวบานไปปลูก 
พระสงฆอาจเปนผูนําในการปลูกสวนสมุนไพร และควรมีการเผยแพรความรูทางสาธารณสุขและ
การใชสมุนไพรแกพระสงฆ เปนตน ในการใชสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองของชาวชนบท เห็นควร
ใชสถานที่ของวัดซึ่งเปนศูนยกลางของชุมชนอยูแลวในรูปของสหกรณยา หรือคลังสมุนไพร การ
ผลิตบุคลากรทางแพทยแผนโบราณ

พรประภา กิจโกศล (2534 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "บทบาทและผลไดตอการ
พัฒนาบทของพระสงฆ ศึกษาเฉพาะกรณีบานโนนเมือง อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา" 
จากการวิจัยพบวา พระสงฆดําเนินการพัฒนาประชาชนในชนบท โดยเปนการพัฒนาจิตใจเปนหลัก 
จัดตั้งโครงการรณรงคลดละอบายมุขและโครงการสงเสริมเพื่อพัฒนาสภาพความเปนอยูของ 
ประชาชนไดแกโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โครงการสหกรณรานคาและโครงการออมทรัพย 
ประชาชนใหความรวมมือในทุกโครงการเนื่องจากเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชนตอตนเองและ
หมูบาน โดยพระสงฆเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการชักชวนใหประชาชนเขารวมโครงการ การ
ปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนาของประชาชน เปรียบเทียบระหวางกอนและหลังจากที่พระสงฆ
มีบทบาทในการพัฒนา พบวา ประชาชนมีการปฏิบัติตนดีขึ้นดานการปฏิบัติกิจทางศาสนา การลด
อบายมุขและการพัฒนาจิตใจ โดยยอมรับพระสงฆมีบทบาทตอการปฏิบัติในทางที่ดี

ภัทรพร สิริกาญจน (2535 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "หนาที่ของพระสงฆตาม 
พุทธบัญญัติ : แนวคิดและบทบาทของพระคําเขียน สุวณฺโณ ในการพัฒนาชุมชน" ไดกลาวถึงหนาที่ 
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ของพระสงฆตามพุทธบัญญัติ ในแงของการพัฒนาที่พระสงฆมีบทบาทและหนาที่ในการปฏิบัติ
ธรรม เผยแผพุทธธรรม และชวยเหลือฆราวาสทั่วไปใหพนทุกข ตามความเหมาะสมและความ
สามารถ ในปจจุบันสภาพสังคมมีความซับซอนและประชาชนมีปญหาชีวิตมากขึ้น พระสงฆจึงมี
บทบาทชวยเหลือสังคม อยางใกลชิดยิ่งกวาแตกอนและเปนผูแกปญหาเกือบทุกเรื่องของชาวบาน 
เชน ปญหาครอบครัว ปญหาความยากจน เปนตน ดังนั้น พระสงฆยอมจะมีบทบาทหนาที่ในการ
ชวยเหลือสังคมและพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม และไมจําเปนจะตองขัดแยงกับพระวินัย จนขาด
ความเปนสมณะ หากรัฐและคณะสงฆเขาใจบทบาทและเห็นความสําคัญของพระนักพัฒนาอยาง
ถองแท พระนักพัฒนายอมจะไดรับความสนับสนุนใหมีบทบาทชวยเหลือสังคมอยางกวางขวางตอ
ไป

เริงฤทธิ์ พลนามอินทร (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "บทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี" ผลจากการวิจัยพบวา พระสงฆในจังหวัด
อุดรธานี มีบทบาทในการพัฒนาตามแนวพุทธทั้ง 3 ดาน คือ 1)การพัฒนาดานวัตถุ พระสงฆ 
สวนใหญมีบทบาท ในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเปนหลัก เชน ถาวรวัตถุที่อํานวยประโยชนแก
พระสงฆและคฤหัสถ จัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทุกวัยทุกระดับ การจัดปลูกปา
บริเวณวัดเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม สวนนอกวัดไดบริจาคเงินเปนกองทุนการศึกษาหรือสมทบทุน
อาหารกลางวันและสนับสนุนการกอสรางศาลาประชาคมในตําบลและหมูบาน 2) การพัฒนาดาน
จิตใจ พระสงฆสวนใหญไดอบรมประชาชนในการสวดมนตรักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวัน
พระรวมทั้งการแนะนําชักชวน ใหลดละเลิกอบายมุข 3) การพัฒนาดานสังคม พระสงฆสวนใหญ
ไดชวยกระตุนจิตใจประชาชนใหทําความดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมประชุม
และใหขอเสนอแนะการทํางานแกคณะกรรมการหมูบาน เพื่อสรางความสามัคคีและความสงบสุข
ในชุมชน

พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540 : บทคัดยอ) ไดศึกษาทัศนคติของพระสงฆตอ 
บทบาทการพัฒนาสังคม กลุมตัวอยางประกอบดวยพระสงฆที่เรียนบาลีเปรียญธรรม 9 ประโยค 
และพระนักศึกษาชั้นปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง จากการศึกษาพบวา พระสงฆที่ศึกษา
เห็นดวยอยางยิ่งตอการมี บทบาทในการพัฒนาสังคมในภาพรวม และเมื่อพิจารณาบทบาทดาน
ตางๆ ก็พบวาพระสงฆที่ศึกษาเห็นดวยอยางยิ่งตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคมดานตางๆ โดย
เรียงลําดับการใหความสําคัญจากบทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ บทบาทดานสงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม บทบาทดานการเผยแผธรรม บทบาทดานใหการศึกษาและบทบาท
ดานสังคมสงเคราะห
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พระมหาไพสิทธิ์ สัตยาวุธ (2542 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง "บทบาทของพระสงฆ
ในการพัฒนาชนบท กรณีพระเทพสีมาภรณ" ผลการศึกษาพบวา รูปแบบการพัฒนาของพระเทพ
สีมาภรณเนนเปาหมายที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหสามารถพึ่งตนเองได โดยใชหลักการพัฒนา
ในรูปแบบ ของการใหการศึกษาเพื่อกระตุนใหคนไดรูจักคิด ทํา และแกปญหาไดดวยตัวเอง วิธีการ
พัฒนาของทานจะมุงเนนใหสอดคลองกับนโยบายของคณะสงฆและบานเมืองโดยไมขัดตอ 
พระธรรมวินัย ใชการประสานกับองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของมารวมแกปญหาในงานพัฒนา ปจจัยที่ 
สงผลเอื้ออํานวยตอบทบาทในงานพัฒนาของพระเทพสีมาภรณประกอบดวย (1) การเขากับคน ได
แก ความมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการประสานงาน (2) การเขากับงาน ไดแก ความ 
มุงมั่นและเชื่อมั่นในตนเองสูง (3) การเขากับแผน ไดแก ความฉลาดรอบรูและรอบคอบในการ
ประยุกตงาน จุดเดนของงานพัฒนาอยูที่การประยุกตใชหลักพุทธธรรมและวัฒนธรรม การประสาน
งานองคกร และการไมมีผลประโยชนสวนตน ขณะที่จุดดอยในงานพัฒนาอยูที่ บุคลากรผูรับสนอง
งานขาดความรูความเขาใจแนวคิดและนโยบายที่จะนําไปปรับใช รวมทั้งยังไมมีการจัดตั้งองคกร
คณะสงฆในการชวยประสานงานพัฒนา

พระมหาบุญเกิด มะพารัมย (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง "บทบาทของสงฆ
กับการพัฒนาชุมชนที่พูดภาษาเขมรถิ่นไทย กรณีศึกษา : หลวงพอเมา อิสฺสโร วัดปาเลไลยและ 
เครือขาย จังหวัดบุรีรัมย" ผลการศึกษาวิจัยพบวา การพัฒนาชุมชนชนบทของเหลวงพอเมา อิสฺสโร 
ไดนําหลักพุทธธรรม และการใชภูมิปญญาทองถ่ิน มาประยุกตบูรณาการใหเปนองคความรู เปน
วัฒนธรรมเปนบรรทัดฐานของชุมชนตามวิถีชีวิตของทองถ่ิน การพัฒนาและการบริหารชุมชนของ
หลวงพอเมา ทานไดเนนการศึกษา ขอมูลพื้นฐานของชุมชน เพื่อนําไปสูภาคปฏิบัติการ วิธีการ
ทํางานแบบมีสวนรวมกับชาวบาน โดยยึดหลักธรรมชาติของพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน ถือเปนเครื่องมือ ที่สําคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนได ใชหลัก 
พุทธธรรมนําการพัฒนา จึงสามารถชวยแกปญหา ลดปญหาในชุมชนไดในระดับหนึ่ง หลวงพอเมา 
อิสฺสโร ทานมีความเขาใจ และมีประสบการณชีวิตเปนพื้นฐาน เขาใจในเรื่องการพึ่งตนเองดวย
ปจจัย 4 มีที่อยูอาศัย เปนตน จึงทํางานเชิงรุกมากกวาตั้งรับ โดยไมรอใหปญหาตางๆ เกิดขึ้นกอน
แลวมาตามแกไขกันทีหลัง ความพยายามในการแกปญหาดวยความรูเขาใจตามสภาพความจริง จึง
ทําใหมีสวนในการเรียนรู และไดพัฒนาตนเองไปพรอมๆ กัน ในฐานะที่ทานเปนนักพูด นักคิด  
นักวิเคราะห นักพัฒนา และนักปฏิบัติการ ดวยความเสียสละ อดทน จริงใจ และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง จึงเปนมูลเหตุนําทานไปสูการจัดทําโครงการตางๆ ขึ้นมา เชนโครงการสรางชลประทาน
ขนาดกลางประจําตําบล ซ่ึงใชเวลาสรางถึง 40 กวาป การสรางทางคมนาคมไปสูหมูบานหรือชุมชน
ตางๆ เปนตน โครงการที่ทํานั้นประสบผลสําเร็จอยางนาพอใจ สวนการปฏิบัติหนาที่ตนเองตาม
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หลักพุทธธรรม คือการพัฒนาจิตวิญญาณชาวชุมชนที่อยูในความดูแลรับผิดชอบนั้น ทานก็ได
ปฏิบัติภาระหนาที่ดวยสติปญญา ความเสียสละ อดทน ตามศักยภาพของทาน เพื่อนําชาวชุมชนและ
สังคมไปสูสันติ

8.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาจิตใจ
สุทธิพงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ (2514 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธ

ระหวางหลักพระพุทธศาสนากับปรัชญาพื้นฐานของงานสังคมสงเคราะห” พบวา ปรัชญาพื้นฐาน
ของงานสังคมสงเคราะหสามารถไปดวยกันไดกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา เพราะ 
พุทธศาสนายกความสําคัญและเพงจุดไปที่จิตใจเปนเรื่องใหญ บุคคลจะเปนสุขหรือทุกข  
พระพุทธศาสนาสอนวาขึ้นอยูกับจิตใจเปนประการสําคัญ ส่ิงอื่นๆ นอกนั้นเปนเครื่องประกอบมี
ความสําคัญรองลงมา จะเห็นไดวา จากที่พระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอวา “เมื่อจิตเศราหมอง ทุคติเปน
อันหวังได และเมื่อจิตใจผองใส สุคติเปนอันหวังได เชนเดียวกัน” ปรัชญาพื้นฐานของงานสังคม
สงเคราะหเขากันไดอยางดีกับหลักคําสอนของพระพุทธศาสนาไมขัดหรือแยงกันแตประการใด 
และคําสอนของพระพุทธศาสนายังเปนประโยชนชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห
ในประเทศ ที่มีประชากรนับถือพระพุทธศาสนาดําเนินไดเปนอยางดี

นวรัตน สุวรรณผอง (2524 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาบทบาทของ
พระสงฆไทยกับงานสังคมสงเคราะหจิตเวช ศึกษาเฉพาะกรณีวัดที่มีสํานักวิปสสนากรรมฐานใน
เขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชกลุมตัวอยางเปนพระภิกษุจากวัดสระเกศ วัดเพลงวิปสสนา วัดปากน้ํา
ภาษีเจริญ จํานวน 118 รูป ผลการวิจัยพบวา พระสงฆกลุมตัวอยาง มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด อาชีพ 
ของบิดามารดา ของพระสงฆกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอาชีพกสิกรรมรายไดของครอบครัวอยูใน
ระดับต่ํา พระสงฆสวนใหญมีความรูในเรื่องงานสังคมสงเคราะหในรูปแบบของการแจกวัตถุ 
ส่ิงของ แตมีความเขาใจเกี่ยวกับผูมีปญหาทางจิต และงานสังคมสงเคราะหจิตเวชถูกตองเปน 
สวนใหญ บทบาทในการใหคําปรึกษาทางจิตนั้น พระสงฆกลุมตัวอยางเคยเปนที่ปรึกษาปญหาชีวิต
ตางๆ แกประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการพัฒนาทางดานจิตใจ และชวยสอนหนังสือและชวยอบรม
เยาวชนในวัยเรียน พระสงฆสวนใหญมีความคิดวา มีความสามารถมีความพรอม เหมาะสมที่จะ 
ชวยเหลือประชาชนดานปญหาทางดานจิตใจดวยหลักธรรม

เริงฤทธิ์ พลนามอินทร (2540: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ
กับ การพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาในจังหวัดอุดรธานี” พบวา พระสงฆในจังหวัดอุดรธานีมีบท
บาทในการพัฒนาตามแนวพุทธศาสนาทั้ง 3 ดาน คือ 1) การพัฒนาดานวัตถุ พระสงฆสวนใหญมี
บทบาทในการพัฒนาภายในบริเวณวัดเปนหลัก เชน ถาวรวัตถุที่อํานวยประโยชนแกพระสงฆและ
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คฤหัสถ จัดการศึกษาแกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทุกวัยทุกระดับ การจัดปลูกปาบริเวณวัดเพื่อ
รักษาสิ่งแวดลอม สวนนอกวัดไดรับบริจาคเงินเปนกองทุน การศึกษาหรือสมทบทุนอาหารกลางวัน
และสนับสนุนการกอสรางศาลาประชาคมในตําบลและหมูบาน 2) การพัฒนาดานจิตใจ พระสงฆ
สวนใหญไดอบรมประชาชนในการสวดมนตรักษาศีลและแสดงธรรมเทศนาในวันพระรวมทั้งการ
แนะนําชักชวน ใหลดละเลิกอบายมุข 3) การพัฒนาดานสังคม พระสงฆสวนใหญไดชวยกระตุน 
จิตใจประชาชนใหทําความดี ปฏิบัติหนาที่ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมประชุม และใหขอเสนอ
แนะการทํางานแกคณะกรรมการหมูบาน เพื่อสรางความสามัคคีและความสงบสุขในชุมชน

อรอวล ลาภเจริญ (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชน
ในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ” โดยเก็บขอมูลจากบุคลากรทางการพยาบาล และ
พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 50 คน ดวยแบบสอบถามปลายเปด ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
เปนเพศชาย 16 คน เพศหญิง 34 คน สวนใหญอายุนอยกวาและเทากับ 30 ป อาชีพรับราชการ จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และทุกคนนับถือศาสนาพุทธกลุมตัวอยางมีความสุขกายในระดับมาก
และปานกลางใกลเคียงกัน คือ รอยละ 46.0 และ 44.0 มีความสุขใจในระดับปานกลางมากที่สุด คือ 
รอยละ 64.0 ระดับมากรอยละ 20.0 และระดับนอยรอยละ 16.0 องคประกอบที่ทําใหชีวิตมีความสุข
มีหลายประการเรียงตามลําดับ 3 ประการแรกคือ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ มี
ครอบครัวดี มีความอบอุน และมีปจจัย 4 ครบถวน หลักในการดําเนินชีวิตในภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจและสังคม สวนใหญตอบวา ใชจายอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย ถึงรอยละ 68.0 สําหรับ
ความคิดเห็นเกี่ยวการพัฒนาจิตใจ กลุมตัวอยางมีความเขาใจตอคําวา “การพัฒนาจิตใจ” คือ การ
ปรับปรุงหรือแกไขจิตใจใหดีขึ้น ชวยใหคนเปนคนดี มากที่สุดถึงรอยละ 46.0 และทั้งหมดเห็นควร
ใหมีการพัฒนาจิตใจ ในจํานวนนี้รอยละ 94.0 บอกวา การพัฒนาจิตใจนาจะทําไดดวยวิธีตางๆ ซ่ึง 3 
อันดับแรก คือ การประพฤติ ปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนา รองลงมาคือ การปฏิบัติธรรม โดยการ
ฟงเทศน ฟงธรรม นั่งสมาธิ ถือศีล และการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตั้งแตเด็ก ตามลําดับ ผลการวิจัย
เสนอแนะใหบุคคลและหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญตอการพัฒนาจิตใจ ควรมีการสงเสริมให 
ทุกคนมีการพัฒนาจิตใจดวยวิธีการตางๆ ตามความเหมาะสม เนื่องจากการพัฒนาจิตใจ มีประโยชน
ทั้งตอตนเอง ครอบครัว และสังคม

8.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอิทธิบาท 4
พัชนี ศรีทองนาก (2518 :104-108) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 

กับขันติ โสรัจจะ เพื่อเปนแนวทางในการคนหาบุคลิกภาพธรรมาธิปไตย โดยมีกลุมตัวอยาง คือ  
นักศึกษาครูระดับการศึกษาบัณฑิต ป 2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ช้ันปที่ 1 จํานวน 50 คน 
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เปนชาย 27 คน หญิง 23 คน ช้ันปที่ 4 จํานวน 50 คน เปนชาย 26 คน หญิง 24 คน กับนิสิตแพทย ป 
2517 มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมวิทยาศาสตรการแพทย ปที่ 1 จํานวน 50 คน เปนชาย 34 คน หญิง 
16 คน นิสิตแพทยปที่ 2 จํานวน 50 คน เปนชาย 33 คน หญิง 17 คน ผลการศึกษาพบวา

1. อิทธิบาท 4 ในแตละดานมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และ .05 เปรียบเทียบบุคลิกภาพอิทธิบาท 4 รวม ของกลุมตัวอยางทั้งหมดจําแนกตามเพศ ระดับ
การศึกษาและวิชาชีพ มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

2. อิทธิบาท 4 กับขันติ โสรัจจะ ของกลุมตัวอยางทั้งหมด มีความสัมพันธกันทางบวก 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05

3. บุคลิกภาพอิทธิบาท 4 ของกลุมตัวอยางทั้งหมด จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
และวิชาชีพ ทั้งการใชมาตรฐานสังคมเปนเกณฑ และการใชตนเองเปนเกณฑ พบวา ไมมีความ 
แตกตาง

พระมหาสมคิด โครธา (2547 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง การใชอิทธิบาท 4 ใน
การเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลการศึกษาพบวา

1. พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการใชอิทธิบาท 4 ในการ
เรียน 4 ดาน คือ ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา โดยรวมและเปนรายดานอยูใน
ระดับมาก

2. พระนิสิตที่มีสถานภาพแตกตางกันมีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน โดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พระนิสิตที่เปน
พระภิกษุมีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน ดานฉันทะ และดานจิตตะ แตกตางกันกับพระนิสิตที่เปน
สามเณร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน ดานวิริยะ และดานวิมังสา ไมแตกตางกัน

3. พระนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 มีการใชอิทธิบาท ในการเรียน โดยรวม 
แตกตางกับพระนิสิตช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาพระนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน 
ดานฉันทะ และดานวิริยะ แตกตางกับพระนิสิตช้ันปที่ 1 ช้ันปที่ 2 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานจิตตะ พระนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 มีการใชอิทธิบาท 4 ใน
การเรียน แตกตาง กับพระนิสิตช้ันปที่ 1 และชั้นปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ดานวิมังสา พระนิสิต ที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปที่ 4 มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน แตกตางกับ 
พระนิสิตช้ันปที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. พระนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในคณะที่ตางกัน มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนโดยรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พระนิสิตคณะ
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พุทธศาสตร มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน ดานฉันทะ ดานวิริยะ และจิตตะ แตกตางกับพระนิสิต
คณะครุศาสตร คณะสังคมศาสตร และคณะมนุษยศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวน
ดานวิมังสา พระนิสติคณะพุทธศาสตร และคณะมนุษยมีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน แตกตางกัน
กับพระนิสิตคณะครุศาสตร และคณะสังคมศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

5. พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน โดย
รวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พระนิสิตที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับต่ํา มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียนดานวิริยะ ดานจิตตะ และดาน
วิมังสา แตกตางกับพระสินิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสูงและระดับปานกลาง อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานฉันทะ พระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลาง 
มีการใชอิทธิบาท 4 ในการเรียน แตกตางกับพระนิสิตที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต่ําอยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน
ฐิติพัฒน สงบกาย (2533 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลของการกํากับตนเองตอความคาดหวัง

เกี่ยวกับความเชื่อประสิทธิภาพในตน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูง ปานกลาง และต่ําระดับ 20 คน 
โดยสุมเปนกลุมทดลอง 3 กลุม ระดับละ 10 คน และกลุมควบคุม 3 กลุม ระดับละ 10 คน เชนกัน 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคะแนนความคาดหวังเกี่ยวกับความเชื่อ 
ประสิทธิภาพในตนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนกลุม 
ควบคุมทั้ง 3 กลุม เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนกลุมทดลองทั้ง 3 กลุม มีคะแนนความคาดหวังเกี่ยวกับ
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรภายหลังการทดลอง 
สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จันทรวิภา ดิลกสัมพันธ (2538:บทคัดยอ) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อ
ปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษาใน
กรุเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่เขารวมในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่เขารวมในการศึกษาเปน
นักศึกษาหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อโรคเอดส ทางเพศสัมพันธ โดยแบงเปนกลุมทดลอง
จํานวน 101 คน กลุมควบคุม จํานวน 103 คน ผลจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผลของ
ตัวแปรอธิบายเกี่ยวกับ การปองกันพฤติกรรมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอดสทางเพศสัมพันธพบวา การรับ
รูคุณคาแหงตนมีผลตอการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตน และความคาดหวังในผลลัพธ
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ของการปองกันพฤติกรรมเสี่ยง ตอการติดเชื้อเอดสเพศสัมพันธ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ทดลองมีคะแนนตระหนักในความเชื่อ ประสิทธิภาพในตน และคะแนนผลสัมฤทธิ์ในวิชา
คณิตศาสตร สูงกวากอนการทดลองและสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P
<.01)

เยาวลักษณ ตรีธัญญาทรัพย (2538:บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฎีความสามารถ
ตนเอง ในการปรับพฤติกรรมดานทันตสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนอําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี จํานวน 120 คน โดยแบงเห็นกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 60 คน ผล
การวิจัยพบวา กลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงดานความรู ความคาดหวัง ในความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตน ความคาดหวังในผลการปองกันโรค และการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุ และโรค
เหงือกอักเสบดีขึ้นกวากอนการทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<.02,.001) นอกจากนี้ยังพบวา ความรู ความคาดหวัง ในความเชื่อประสิทธิภาพในตนในการ
ปองกันโรคฟนผุ และโรคเหงือกอักเสบ และความคาดหวังในผลของการปองกันฟนพุและเหงือก
อักเสบมีความสัมพันธในทิศทางบวกกับการปฏิบัติตัวในการปองกันโรคฟนผุและโรคเหงือก
อักเสบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.001) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.3254 0.3003 
และ 0.2576 ตามลําดับ

พัฒนา จินวงษ (2539 : บทคัดยอ) ศึกษาการประยุกตทฤษฏีความเชื่อประสิทธิภาพใน
ตนตอพฤติกรรมการปองกันและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนตของนักเรียนชาย ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 125 คน แบงเปนกลุมทดลอง 61 คน กลุม
เปรียบเทียบ 64 คน พบวาภายหลังการทดลองกลุมทดลองมีการตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตนตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต ความ
คาดหวังในผลลัพธตอพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักยานยนต
ลดลง จากไมมีความแตกตางจากกอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนพฤติกรรมการปองกัน
อุบัติเหตุ และการบาดเจ็บจาการขับขี่รถจักรยานยนตไมแตกตางกันกอนการทดลอง แตสูงกวากลุม
เปรียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.001) นอกจากนั้นยังพบวา ความหวังทั้งสองมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการปองกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการขับขี่รถจักรยานยนต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติโดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.3736 0.4236 ตามลําดับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



82

8.6 งานวิจัยเก่ียวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
พระมหานราธิป แกวประสิทธิ์ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาและสังคม

ที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจอุปสมบทเปนภิกษุของสามเณรในเขตภาคกลาง โดยใชกลุมตัวอยางใน
การวิจัยเปนสามเณรอายุระหวาง 13 - 20 ป ที่จําพรรษาอยูตามวัดในเขตภาคกลาง จํานวน 384 รูป 
ในสวนของตัวแปรที่เปนแรงสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
พระสงฆ ความศรัทธาในพระรัตนตรัย แรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การปฏิบัติตนขณะ
เปนสามเณร และแรงสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนสามเณร เปนปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่
สามารถทํานายความตั้งใจอุปสมบทเปนภิกษุของสามเณรไดรอยละ 52.10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001

8.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับอายุ
ผองพรรณ ทวีสมบูรณ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการพัฒนาสังคม ของพระสงฆในชุมชนที่รัฐใหการพัฒนาตางกัน” โดยศึกษากลุม
พระสงฆตัวอยาง จํานวน 141 รูป จาก 72 วัด 62 หมูบาน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา 
พระสงฆผูที่มีจํานวนพรรษามาก มีการศึกษาสูง และมีทัศนคติที่ดีมากตอการพัฒนาชุมชน มี
พฤติกรรมการพัฒนาดานวัตถุมากกวาผูที่มีพรรษานอย มีการศึกษาต่ําและมีทัศนคติที่ดีนอยตอการ
พัฒนาชุมชน ซ่ึงผลนี้พบในกลุมรวมในกลุมพระสงฆที่มีอายุมาก ถามีพรรษมากหรือมีการศึกษาสูง
และมีทัศนคติที่ดีมากตอการพัฒนาชุมชน เปนผูที่มีพฤติกรรมการพัฒนาดานจิตใจและดานวัตถุมาก
กวาพระสงฆอายุมากที่มีลักษณะตรงกันขาม นอกจากนี้ เจาอาวาสและพระสงฆที่มีการศึกษาทาง
โลกสูง มีพฤติกรรมการพัฒนาดานจิตใจมากกวาพระลูกวัดและพระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกต่ํา 
ผลนี้พบในกลุมรวมในกลุมพระสงฆที่มีอายุมาก

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระยะเวลาอุปสมบท
พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540 : 157) ไดศึกษา “ทัศนคติของพระสงฆตอบทบาท

การพัฒนาสังคม” พบวา พระสงฆที่มีพรรษาตางกัน มีทัศนคติตอบทบาทในการพัฒนาสังคมใน
ดานสังคมสงเคราะหแตกตางกัน กลาวคือ พระสงฆที่มีพรรษานอย คือ 1-5 พรรษา มีทัศนคติเห็น
ดวยตอบทบาทของพระสงฆในดานสังคมสงเคราะห มากกวาพระสงฆที่มีพรรษา 6-10 พรรษา และ 
11 พรรษาขึ้นไป
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ผองพรรณ ทวีสมบูรณ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการพัฒนาสังคม ของพระสงฆในชุมชนที่รัฐใหการพัฒนาตางกัน” โดยศึกษากลุม
พระสงฆตัวอยาง จํานวน 141 รูป จาก 72 วัด 62 หมูบาน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา 
พระสงฆที่มีพรรษามากจะมีพฤติกรรมการพัฒนาดานวัตถุมาก

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
ดํารง พลโภชน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชวิธีการเผยแผ

พุทธศาสนาของเจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ด” พบวา เจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ดที่มีประสบการณ
ในการดํารงตําแหนงเจาอาวาสแตกตางกัน ใชวิธีการเผยแผพุทธศาสนาโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายวิธี พบวา ใชวิธีการแสดงพระธรรมเทศนา การ
แสดงโอวาทกถาและการจัดกิจกรรมตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระดับการศึกษาแผนกธรรม
ดํารง พลโภชน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชวิธีการเผยแผ

พุทธศาสนาของเจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ด” พบวา เจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ดที่มีวุฒิการศึกษา
ทางธรรมแตกตางกัน ใชวิธีการเผยแผพุทธศาสนา โดยใชวิธีการแสดงพระธรรมเทศนา การฝก
กรรมฐานและการแสดงโอวาทกถา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับระดับการศึกษาฝายสามัญ
ดํารง พลโภชน (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชวิธีการเผยแผ

พุทธศาสนาของเจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ด” พบวา เจาอาวาสในจังหวัดรอยเอ็ดที่มีวุฒิการศึกษา
ทางโลกแตกตางกัน ใชวิธีการเผยแผพุทธศาสนา โดยใชวิธีการฝกกรรมฐาน การใชส่ือตางๆ และ
การจัดกิจกรรมตางๆ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผองพรรณ ทวีสมบูรณ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการพัฒนาสังคม ของพระสงฆในชุมชนที่รัฐใหการพัฒนาตางกัน” โดยศึกษากลุม
พระสงฆตัวอยาง จํานวน 141 รูป จาก 72 วัด 62 หมูบาน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา 
เจาอาวาสและพระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกสูง มีพฤติกรรมการพัฒนาดานจิตใจมากกวาพระลูกวัด
และพระสงฆที่มีการศึกษาทางโลกต่ํา
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประสบการณท่ีไดรับการอบรม
ผองพรรณ ทวีสมบูรณ (2537 : บทคัดยอ) ไดศึกษา “การศึกษาเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการพัฒนาสังคม ของพระสงฆในชุมชนที่รัฐใหการพัฒนาตางกัน” โดยศึกษากลุม
พระสงฆตัวอยาง จํานวน 141 รูป จาก 72 วัด 62 หมูบาน ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา 
ประสบการณในการพัฒนาชุมชนเปนตัวทํานายที่สําคัญที่สุดที่ใชทํานายรวมกันกับตัวทํานายการ
ไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยมีประมาณการทํานายพฤติกรรมการพัฒนาดานจิตใจและดาน
วัตถุในพระสงฆที่อยูในหมูบานมีระดับการพัฒนามาก ไดมากกวาในพระสงฆที่อยูในหมูบานมี
ระดับการพัฒนานอย ทั้งในกลุมรวมและกลุมยอยทุกประเภท พระสงฆที่มีประมาณการทํานายสูง
สุดคือ กลุมพระสงฆในหมูบานที่มีโครงการพัฒนาของรัฐมาก และมีระดับการพัฒนามากกวากลุม
เจาอาวาสในหมูบานที่มีระดับการพัฒนามาก

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังที่กลาวมาขางตนนี้ สรุปไดวา        
บทบาทในการพัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชน เปนบทบาทของพระสงฆโดยตรงที่จะตองทําเพื่อ
เปนการสงเคราะหประชาชนทางดานจิตใจ ในสังคมปจจุบันผูที่มีปญหาทางสุขภาพจิตมีแนวโนม
วาจะเพิ่มมากขึ้นดวยสาเหตุการบีบคั้นทางสภาพสังคม พระสงฆจึงควรทําบทบาทการพัฒนาจิตใจ
นี้เพื่อเปนการปองกันปญหาทางจิตใจของประชาชนที่อยูในชุมชนที่พระสงฆอาศัยอยู เนื่องจาก
ความเปนอยูของชาวบานตองพึ่งพาพระสงฆโดยเฉพาะทางดานจิตใจ เพราะพระสงฆมีความรูและ
ชํานาญ เปนผูนําทางดานจิตใจ อนึ่งพระสงฆเองก็ตองพึ่งชาวบานในดานปจจัย 4 จะเห็นไดวา   
พระสงฆและชาวบานมีความสัมพันธกันตางตองพึ่งพาอาศัยกันและกันในการดํารงชีวิต พระสงฆที่
ทําหนาที่นี้ไดดีที่สุดตองมีความพรอมหลายๆ ดาน เชน ความรู ความชํานาญ และความนาเชื่อถือ 
เจาอาวาสถือวามีคุณสมบัตินี้ นาจะทําบทบาทไดดี ในการวิจัยครั้งนี้จึงใชเจาอาวาสเปนกลุมตัวอยาง 
และไดนําปจจัยทางจิตวิทยา คือ อิทธิบาท 4 อันเปนหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่เปนปจจัยนําไปสู
ผลสําเร็จ ความเชื่อประสิทธิภาพในตน และแรงสนับสนุนทางสังคม มาทํานายบทบาทของ       
พระสงฆในการพัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชน เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และสงเสริม  บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาจิตใจของบุคคลในชุมชน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยไวดังนี้
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

            ตัวแปรอิสระ                                                                          ตัวแปรตาม

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

ขอมูลสวนบุคคล
-  พรรษา
-  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
- ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกธรรม
-  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี
-  ระดับการศึกษาฝายสามัญ
-  ประสบการณที่ไดรับการอบรม

อิทธิบาท  4
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน

การปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชน
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาปจจัย ที่มีอิทธิ
พลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร 
ในการดําเนินการวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมขอมูล
6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ศึกษา

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสหรือรักษา
การแทนเจาอาวาสที่สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร ในป พ.ศ.2547 จํานวน 
320 รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2547)

1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสหรือ

รักษาการแทนเจาอาวาสที่สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร ในป พ.ศ.2547 
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan 1970 : 608, อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด 2532 : 161) จากการเปดตารางสําเร็จรูปไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 175 รูป การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random 
Sampling) ตามสัดสวนของประชากร และสุมพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสหรือรักษาการแทน 
เจาอาวาสโดยใชวิธีการจับฉลาก ดังรายละเอียด ในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในแตละอําเภอที่สุมได

ประชากร (รูป) กลุมตัวอยาง (รูป)
อําเภอ มหานิกาย ธรรมยุติก

นิกาย
รวม มหานิกาย ธรรมยุติก

นิกาย
รวม

เมือง 91 15 106 50 8 58
คําชะอี 50 0 5 28 0 28
นิคมคําสรอย 33 12 45 18 7 25
ดงหลวง 23 3 26 12 1 13
ดอนตาล 42 4 46 23 2 25
หวานใหญ 17 0 17 9 0 9
หนองสูง 20 10 30 11 6 17
รวม 255 75 320 151 24 175

ที่มา : สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ,รายชื่อวัดท่ัวประเทศ [ออนไลน],เขาถึงเมื่อ 6 กุมภาพันธ 
2547. เขาถึงไดจาก http://www.moe.go.th/Temple/default.asp.

2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังตอไปนี้
1. ตัวแปรอิสระ มีดังนี้

1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก
1.1.1 พรรษา
1.1.2 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
1.1.3 ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
1.1.4 ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
1.1.5 ระดับการศึกษาฝายสามัญ
1.1.6 ประสบการณที่ไดรับการอบรม

1.2 อิทธิบาท 4
1.3 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน
1.4 แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ
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1.5 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
1.6 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน

2. ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม 

จํานวน 1 ชุด ใหกลุมตัวอยางเปนผูใหขอมูลแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส
หรือรักษาการแทนเจาอาวาส ในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก พรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการ
ศึกษาฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบกําหนด 
ตัวเลือก (forced choice) จํานวน 6 ขอ

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเครื่องมือตาม 
แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ตามหลักพระพุทธศาสนา ไดแบบสอบถาม จํานวน 36 ขอ โดยแยกออก
เปน ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ในสวนนี้แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก

มากที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามนอยทีสุ่ด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงถึงอิทธิบาท 4 จากมาก 

ที่สุดถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5, 4, 3, 2 และ1 ตามลําดบั
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความเชิงนิเสธ จากมากที่สุดถึงนอย 

ที่สุดใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ5 ตามลําดับ
เกณฑในการประเมินระดับของอิทธิบาท 4 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปล

ความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 :179 -184) ดังนี้
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คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีอิทธิบาท 4 อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีอิทธิบาท 4 อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีอิทธิบาท 4 อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีอิทธิบาท 4 อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีอิทธิบาท 4 อยูในระดับมากที่สุด

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน ผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura) ไดแบบสอบถาม จํานวน 18 ขอ ในสวนนี้
แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก

มากทีสุ่ด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถึง ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยที่สุด หมายถึง ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามนอยทีสุ่ด
เกณฑในการใหคะแนน  ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงความเชื่อแหง  

ประสิทธิภาพในตน จากมากที่สุดถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความเชิงนิเสธ จากมากที่สุดถึงนอย

ที่สุดใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ5 ตามลําดับ
เกณฑในการประเมินระดับของความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน ผูวิจัยไดกําหนด

เกณฑในการแปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 :179 -184) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตนอยูในระดับมากที่สุด

สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยไดสรางและพัฒนา
เครื่องมือตามแนวคิดของไวส (Wise) ไดแบบสอบถามจํานวน 30 ขอ ในสวนนี้แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ไดแก
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มากทีสุ่ด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามมากทีสุ่ด
มาก หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามมาก
ปานกลาง หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามปานกลาง
นอย หมายถึง ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของผูตอบแบบสอบถามนอย
นอยทีสุ่ด หมายถงึ ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจรงิของผูตอบแบบสอบถามนอยทีสุ่ด
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความที่แสดงแรงสนับสนุนทางสังคม 

จากมากที่สุดถึงนอยที่สุดใหคะแนน 5,4,3,2 และ1 ตามลําดับ
เกณฑในการใหคะแนน ลักษณะคําตอบของขอความเชิงนิเสธ จากมากที่สุดถึงนอย

ที่สุดใหคะแนน 1, 2, 3, 4 และ5 ตามลําดับ
เกณฑในการประเมินระดับของแรงสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการ

แปลความหมายตามเกณฑของเบส (Best 1981 :179 -184) ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ไดรับแรงสนับสนุนทางสังคม อยูในระดับมากที่สุด

สวนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน 
ของพระสังฆาธิการ ผูวิจัยปรับปรุงจากการศึกษาเอกสารทางวิชาการ ทบทวนวรรณกรรมและ    
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแบบสอบถาม จํานวน 37 ขอ แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้

มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนทุกครั้ง ให 4 คะแนน
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนบอยครั้ง ให 3 คะแนน
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนนานๆ คร้ัง ให 2 คะแนน
ไมเคยมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ให 1 คะแนน
เกณฑในการใหคะแนนขอความเชิงนิเสธ
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนทุกครั้ง ให 1 คะแนน
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนบอยครั้ง ให 2 คะแนน
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนนานๆ คร้ัง ให 3 คะแนน
ไมเคยมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ให 4 คะแนน
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เกณฑในการประเมินระดับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระ
สังฆาธิการ ผูวิจัยใชคาเฉลี่ย แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวง
คะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน
ในระดับนอยมาก

คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน
ในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน
ในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50-4.00 หมายถึง มีการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน
ในระดับมาก

4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ดังนี้
1. ผูวิจัยศึกษาคนควาเอกสาร งานวิจัย และวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล

อิทธิบาท 4 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุนทางสังคม และบทบาทการพัฒนาจิตใจ 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม โดยขอคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

2. กําหนดกรอบและแนวคิดเพื่อสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
3. สรางแบบสอบถามที่มีเนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย และ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบ

4. นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช (Try out) กับพระสังฆาธิการที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 รูป

5. นําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใช (Try out) มาหาคาความเชื่อมั่น 
(Riliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละดาน ดังนี้

5.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 มีคาความเชื่อมันเทากับ .9682
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5.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน มีคาความเชื่อมั่น 
เทากับ .8142

5.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม มีคาความเชื่อมั่นดังนี้
5.3.1 แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ มีคาความเชื่อมันเทากับ 

.8558
5.3.2 แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .9174
5.3.3 แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .8759

5.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน มีคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .9605

5. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือ

ขอความรวมมือไปยังเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ และเจาคณะตําบล เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
จากเจาอาวาสหรือรักษาการแทนเจาอาวาส

2. ทําหนังสือไปกราบขออนุญาตจากเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ และเจาคณะ
ตําบลเพื่อทําการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงจนมีคุณภาพในระดับที่
ยอมรับไดไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 175 รูป โดยไดรับการตอบ
แบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 175 ฉบับ และสมบูรณทุกฉบับ คิดเปนรอยละ 100

6. การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาจัดระเบียบ ลงรหัส และทําการ

วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร 
และไดใชสถิติในการวิจัย ดังนี้

1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของพระสังฆาธิการ ไดแก พรรษา ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาลี ระดับการศึกษาฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรม โดยใชการแจกแจงความถี่ และ
คารอยละ (%)
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2. การวิเคราะหระดับของอิทธิบาท 4 ความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน แรง
สนับสนุนทางสังคม และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชน ของ
พระสังฆาธิการจําแนกตามระดับการศึกษาฝายสามัญ โดยใชการทดสอบคาที (t- test) สวนจําแนก
ตามพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี และประสบการณที่ไดรับการอบรม โดยใชสถิติทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยทํา
การทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ test for all possible comparison)

4. การวิเคราะหปจจัยที่มี อิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน ของพระสงฆ ไดแก อิทธิบาท 4 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุนทางสังคม
จากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ และแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ประชาชน โดยใชวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของ       
พระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร”  คร้ังนี ้ ผูวจิยัไดนาํขอมลูทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถาม         
ของพระสงัฆาธกิาร  ในจังหวัดมุกดาหาร ในป  พ.ศ. 2547  จํานวน 157 รูป มาวิเคราะหและนําเสนอ
ผลการวิเคราะห   โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก    พรรษา
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี    ระดับการศึกษาฝายสามัญ  และประสบการณที่ไดรับการอบรม โดยการใช
ความถี่(n) และรอยละ (%)

ตอนที่ 2  การวเิคราะหระดบัอทิธิบาท  4  ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน  แรงสนบัสนนุทาง
สังคมจากหนวยงานของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  
และการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัมกุดาหาร  โดยใช
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ตอนที่ 3 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏบิตัติามบทบาทในการ
พฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัมกุดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาฝายสามัญ 
โดยใชการทดสอบคาที (t-test)  สวนจาํแนกตามพรรษา  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ระดับการ
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  และประสบการณที่
ไดรับการอบรมที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way 
ANOVA)

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชนของพระสงัฆาธกิาร  ในจงัหวดัมกุดาหาร  ไดแก อิทธิบาท  4  ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน  
แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  แรงสนบัสนนุทาง
สังคมจากประชาชน โดยวเิคราะหการถดถอยพหคุณูตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรทีน่าํเขาสมการ
(Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สัญลักษณท่ีใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ในการวิเคราะหขอมูล  และแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณแทนตัวแปรในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
Y แทน         การปฎบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน
 X1 แทน         อิทธิบาท  4
X2 แทน         ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน
X3 แทน             แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั
X4 แทน          แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ

 X5 แทน        แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน
n แทน        จํานวนของกลุมตัวอยาง
x แทน        คาเฉลี่ย (Mean)
S.D.              แทน        คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)
F แทน        คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution
t แทน        คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
df แทน        องศาอิสระ (Degree of Freedom)
SS แทน        ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)
MS แทน        คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Sqare)
R แทน        สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ  (Multiple R)
R2 แทน        ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)
Adj R2 แทน        ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว(Adjusted R Square)
R2 Change     แทน        คาประสิทธิภาพในการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเติมตัวแปร

               อิสระเขาสมการถดถอย
b                    แทน        คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย (Regression Coefficients)
Beta แทน        คาสมัประสทิธิค์วามถดถอยมาตรฐาน

                   (Standardized  Regression   Coefficients)
S.E. แทน        ความคลาดเคลือ่นมาตรฐานในการทาํนาย

                  (Standard Error of the Estimate)
Constant(a)   แทน        คาคงที่
r      แทน        คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation  Coefficients)
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ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนของพระสังฆาธิการ

ในจังหวัดมุกดาหาร จํานวน 175  รูป โดยใชจํานวนและคารอยละ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 3   แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตาม
                   พรรษา  ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง  ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
                   ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ระดับการศึกษาฝายสามัญ  และ
                   ประสบการณที่ไดรับการอบรม

จํานวนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม รูป รอยละ
พรรษา
          นอยกวา  5  พรรษา
          5 – 10  พรรษา
          10  พรรษา  ขึ้นไป

37
29

109

21.1
16.6
62.3

รวม 175 100.0
ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
          นอยกวา  5  ป
          5 – 10  ป
           10  ป  ขึ้นไป

65
48
62

37.2
27.4
35.4

รวม 175 100.0
ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

     นักธรรมชั้นตรี
     นักธรรมชั้นโท
     นักธรรมชั้นเอก

25
27

123

14.3
15.4
70.3

รวม 175 100.0
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ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
         ไมไดจบชั้นใด
         เปรียญธรรมชั้นตรี
         เปรียญธรรมชั้นโท
         เปรียญธรรมชั้นเอก

144
15
11
5

82.2
8.6
6.3
2.9

รวม 175 100.0
ระดับการศึกษาฝายสามัญ
            ประถมศึกษา
           สูงกวาประถมศึกษา

95
80

54.3
45.7

รวม 175 100.0
ประสบการณที่ไดรับการอบรม
          เคยไดรับการอบรมดานการแสดงพระธรรมเทศนา
          เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
          เคยไดรับการอบรมทั้งดานการแสดงพระธรรมเทศนา
และดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
          ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานการแสดงพระธรรม
เทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

37
45

77

16

21.2
25.7

44.0

9.1
รวม 175 100.0

จากตารางที่ 3 พบวา พระสังฆาธิการ สวนใหญมีพรรษา  10  พรรษา ขึ้นไป คิดเปน
รอยละ  62.3   มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงนอยกวา  5  พรรษา  คิดเปนรอยละ 37.2              
มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมอยูในระดับนักธรรมชั้นเอก   คิดเปนรอยละ 70.3    
มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยูในระดับไมไดจบในชั้นใด คิดเปนรอยละ 82.2    
มีระดับการศึกษาฝายสามัญอยูในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 54.3  และสวนใหญเคยไดรับ
การอบรมทั้งดานการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน คิดเปนรอยละ 
44.0

(ตอ)
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ตอนที่ 2   การวเิคราะหระดบัอิทธิบาท  4  ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน  แรงสนบัสนนุทางสงัคม         
จากหนวยงานของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  และ
การปฎบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน ของพระสงัฆาธิการ ในจงัหวดัมกุดาหาร โดยใช      
คาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
 2.1   การวเิคราะหระดบัอทิธิบาท  4  ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน  แรงสนบัสนนุทาง
สังคมจากหนวยงานของรฐั แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  
และการปฎบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร ในจงัหวดัมกุดาหาร โดยใช
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ดังรายละเอียดในตารางที่  4

ตารางที่  4  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับอิทธิบาท 4 ความเชือ่ประสทิธิภาพ
                      ในตน  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั   แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ
                       แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  และการปฎบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน
                       ของพระสงัฆาธกิาร  ในจงัหวดัมกุดาหาร

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา x S.D. คาระดับ
1. อิทธบิาท  4 (X1)
2. ความเชือ่ประสทิธภิาพในตน  (X2)
3. แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั  (X3)
4. แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  (X4)
5. แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  (X5)
6. การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน (Y)

3.9243
3.5632
2.6600
2.8971
3.1010
3.2040

.5415

.4362

.7565

.7825

.8267

.4179

มาก
มาก

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 4   พบวา กลุมตัวอยางมีอิทธิบาท  4 (X1)   และความเชื่อประสิทธิภาพใน
ตน  (X2) อยูในระดับมาก ( x = 3.9243  และ  3.5632  ตามลําดับ) สวนแรงสนบัสนนุทางสงัคมจาก
หนวยงานของรฐั (X3)  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ (X4) แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน
(X5)  และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน (Y)  อยูในระดับปานกลาง 
( x =2.6600 , 2.8971 , 3.1010  และ  3.2040  ตามลําดับ)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

ตอนที่   3 การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน           
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษา
ฝายสามัญ และประสบการณท่ีไดรับการอบรม

ในการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน           
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษา
ฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรม     มีรายละเอียดดังนี้

3.1  การวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน 
ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง ระดับ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษา
ฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรม  โดยใชการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA)

ตารางที่  5    แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
                    ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามพรรษา

พรรษา n x S.D. ระดับ
นอยกวา 5  พรรษา
ตั้งแต 5-10  พรรษา
มากกวา 10  พรรษา

37
29

109

3.10
3.05
3.28

.42

.42

.40

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่  5  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีพรรษาอยูที่  มากกวา  10  พรรษา  
นอยกวา  5 พรรษา  และตั้งแต  5 - 10  พรรษา  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( x =  3.28, 3.10  และ 3.05  ตามลําดับ)
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                      ของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามพรรษา

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
172

1.707
28.687

.853

.167
5.116**

รวม 174 30.394
** p < .01

จากตารางที่  6    พบวา พระสังฆาธิการทีม่พีรรษาแตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 จงึทาํการเปรยีบเทยีบ
ความแตกตางของคาเฉลีย่เปนรายคูดวยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe) ดงัตารางที ่6

ตารางที่  7      เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจงัหวัดมุกดาหาร เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ

                      (Scheffe)

พรรษา ตั้งแต 5-10 พรรษา
( x =  3.0475)

นอยกวา 5 พรรษา
( x = 3.1037)

มากกวา10 พรรษา
( x  =  3.2797)

ตั้งแต 5-10 พรรษา   ( x  = 3.0475)
นอยกวา 5 พรรษา   ( x  = 3.1037)
มากกวา 10 พรรษา  ( x   =  3.2797)

-
.0562

.2322*
-

.1760 -
* p < .05

จากตารางที่ 7    พบวา  พระสังฆาธิการทีม่พีรรษาแตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยพระสังฆาธิการ             
ทีม่พีรรษามากกวา 10 พรรษา ( x =  3.2797) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
มากกวาพระสังฆาธิการทีม่พีรรษาตั้งแต 5 - 10 พรรษา ( x =  3.0475)  สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน
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ตารางที่  8     แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
                     ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง n x S.D. ระดับ
นอยกวา 5  ป
ตั้งแต 5-10  ป
มากกวา 10  ป

65
48
42

3.15
3.23
3.24

.40

.44

.42

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงอยูที่  
มากกวา  10  ป  ตั้งแต  5- 10  ป  และนอยกวา  5 ป  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( x =  3.24, 3.23  และ 3.15  ตามลําดับ)

ตารางที่    9 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                      ของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามระยะเวลาในการดํารงตําแหนง

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
172

.287
30.107

.144

.175
.831

รวม 174 30.394

จากตารางที่ 9  พบวา พระสังฆาธิการ  ทีม่รีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงแตกตางกนั     
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน

ตารางที่  10   แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
                     ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

ระดับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม

n x S.D. ระดับ

นักธรรมชั้นตรี
นักธรรมชั้นโท
นักธรรมชั้นเอก

25
27

123

3.19
3.02
3.24

.59

.41

.37

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่  10  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมอยูที่  นักธรรมชั้นเอก  นักธรรมชั้นตรี  และนักธรรมชั้นโท  มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตาม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( x =  3.24,  3.19  และ 3.02  ตามลําดับ)

ตารางที่ 11   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                    ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
                     แผนกธรรม

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

2
172

1.049
29.345

.525

.171
3.075*

รวม 174 30.394
* p < .05

จากตารางที่  11    พบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม
แตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทาง
สถิตทิีร่ะดบั .05 จงึทาํการเปรยีบเทยีบความแตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูดวยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe´) 
ดงัตารางที ่ 12

ตารางที่  12   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการปฏบิัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe´)

ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม

นักธรรมชั้นโท
( x =  3.0280)

นักธรรมชั้นตรี
( x = 3.1914)

นักธรรมชั้นเอก
( x  =  3.2452)

นักธรรมชั้นโท   ( x  = 3.0280)
นักธรรมชั้นตรี   ( x  = 3.1914)
นักธรรมชั้นเอก  ( x   =  3.2452)

-
.1633

.2172*
-

.0538 -
* p < .05

จากตารางที่ 12  พบวา พระสังฆาธิการ   ทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรม
แตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทาง
สถิตทิีร่ะดบั .05  โดยพระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้เอก
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( x =3.2452) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา    พระสังฆาธิการทีม่ี
ระดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้โท ( x =3.0280)  สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

หมายเหตุ  การตรวจสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน (Test  of  Homogeneity  of 
Variance) ไมเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One -Way  
ANOVA)

ตารางที่  13    แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
                    ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาพระปริยัติ     ธรรมแผนกบาลี
                    
ระดับการศึกษาพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลี n x S.D. ระดับ

ไมไดจบในชั้นใด
เปรียญธรรมชั้นตรี
เปรียญธรรมชั้นโท
เปรียญธรรมชั้นเอก

144
15
11
5

3.15
3.33
3.82
3.19

.44

.35

.22

.44

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่  13  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีอยูที่  เปรียญธรรมชั้นโท  เปรียญธรรมชั้นตรี  เปรียญธรรมชั้นเอก  และไมไดจบในชั้น
ใด มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาท  ในการพัฒนาจิตใจประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( x =  3.82,  
3.33,  3.19  และ 3.15  ตามลําดับ)

ตารางที่  14 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                     ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม

แผนกบาลี

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
171

2.562
31.482

.854

.184
4.638*

รวม 174 34.044
* p < .05
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จากตารางที่  14  พบวา พระสังฆาธิการ  ทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี
แตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 จงึทาํการเปรยีบเทยีบความแตกตาง   ของคาเฉลีย่เปนรายคูดวยวธีิของเชฟเฟ 
(Scheffe) ดงัตารางที ่ 15

ตารางที ่ 15   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
                     ประชาชนของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดมุกดาหาร เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ
                     (Scheffe´)

ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี

เปรียญธรรม
ช้ันเอก

( x  = 3.8270)

เปรียญธรรม
ช้ันตรี

( x =  3.3279)

เปรียญธรรม
ช้ันโท

( x  =3.2334 )

ไมไดจบใน
ช้ันใด

( x = 3.1503)
เปรียญธรรมชั้นเอก ( x  = 3.8270)
เปรียญธรรมชั้นตรี( x  = 3.3279)
เปรียญธรรมชั้นโท( x  = 3.2334) 
ไมไดจบในชั้นใด   ( x  = 3.1503)

-
.4991
.5936

.6767*

-
.0945
.1776

-
.0830 -

* p < .05

จากตารางที่ 15  พบวา พระสังฆาธิการที่มรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลี      
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั
.05โดยพระสังฆาธิการมีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีอยูที่เปรียญธรรมชั้นเอก                
( x = 3.8270) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา พระสังฆาธิการ
มรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลอียูทีไ่มไดจบในชัน้ใด ( x  = 3.1503)  สวนคูอ่ืนไมแตกตาง
กัน

ตารางที่  16   แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาฝายสามัญ

ระดับการศึกษาฝายสามัญ n x S.D. ระดับ
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา

95
80

3.18
3.23

.46

.36
ปานกลาง
ปานกลาง
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จากตารางที่  16  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีระดับการศึกษาฝายสามัญอยูที่สูงกวา
ประถมศึกษา และประถมศึกษา มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน     
อยูในระดับปานกลาง ( x  =  3.23  และ 3.18 ตามลําดับ)

ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                      ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามระดับการศึกษาฝายสามัญ

ระดบัการศกึษาฝายสามญั n x S.D. t
ประถมศึกษา
สูงกวาประถมศึกษา

95
80

3.18
3.23

.46

.36
-.815

จากตารางที่  17    พบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาฝายสามญัแตกตางกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน

ตารางที่  18    แสดงระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
                      ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามประสบการณที่ไดรับการอบรม

ประสบการณที่ไดรับการอบรม n x S.D. ระดับ
เคยไดรับการอบรมดานความรูในการ
แสดงพระธรรมเทศนา
เคยได รับการอบรมดานการปฏิบัติ
วิปสสนากรรมฐาน
เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูใน
การแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน
ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูใน
การแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน

37

45

77

16

3.24

3.09

3.33

2.84

.36

.48

.35

.38

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

จากตารางที่  18  แสดงใหเห็นวา  กลุมตัวอยางมีประสบการณที่ไดรับการอบรม  อยูที่ 
เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนา
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กรรมฐาน   เคยไดรับการอบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา เคยไดรับการอบรมดาน
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  และไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรม
เทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนอยูในระดับปานกลาง ( x =  3.33,  3.24,  3.09 และ 2.84  ตามลําดับ)

ตารางที่  19   แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
                      ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร   จําแนกตามประสบการณที่ไดรับการอบรม

แหลงความแปรปรวน df SS MS F
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

3
171

3.934
26.460

1.311
155

8.475***

รวม 174 30.394
*** p < .001

จากตารางที่  19    พบวา พระสังฆาธิการที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตาง
กัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .001 จึงทาํการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)         
ดงัตารางที ่ 20
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ตารางที่  20   เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
                     ประชาชนของพระสังฆาธิการ   ในจังหวัดมุกดาหาร เปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ

(Scheffe´)

ประสบการณที่ไดรับการ
อบรม

ไมเคยไดรับการอบรม
ทัง้ดานความรูในการ
แสดงพระธรรมเทศนา
และดานการปฏบิตัิ
วปิสสนากรรมฐาน

( x   =  2.8378)

เคยไดรับการอบรมดาน
การปฏบิตัวิปิสสนา

กรรมฐาน
( x =  3.0925)

เคยไดรับการอบรมดาน
ความรูในการแสดงพระ

ธรรมเทศนา
( x = 3.2403)

เคยไดรับการอบรมทัง้
ดานความรูในการแสดง
พระธรรมเทศนาและ
ดานการปฏบิตัิ
วปิสสนากรรมฐาน

( x  =  3.3278)
ไมเคยไดรับการอบรมทัง้ดาน
ความรูในการแสดงพระธรรม
เทศนาและดานการปฏบิตัิ
วปิสสนากรรมฐาน
( x   =  2.8378)
เคยไดรับการอบรมดานการ
ปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
( x  = 3.0925)
เคยไดรับการอบรมดานความรู
ในการแสดงพระธรรมเทศนา
( x  = 3.2403)
เคยไดรับการอบรมทัง้ดานความ
รูในการแสดงพระธรรมเทศนา
และดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน
( x   =  3.3278)

-

.2547

.4025*

.4900*

-

.1478

.2535*

-

.0875 -

* p < .05

จากตารางที่ 20  พบวา พระสังฆาธิการทีม่ปีระสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกนั  
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.001 โดยพระสังฆาธิการทีเ่คยไดรับการอบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา ( x  = 3.2403)  
มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา    พระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการ
อบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน              
( x  = 2.8378) และพระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา
และดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน( x =3.3278) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
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ประชาชนมากกวา  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน       
( x =3.0925)  และพระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรม
เทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ( x   =  2.8378)   สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน

ตอนที่ 4 การวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของ
พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก อิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  และแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากประชาชน  โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา  
สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

4.1 การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอิทธิบาท 4 ความเชื่อ          
ประสิทธิภาพในตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคม
จากคณะสงฆ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  และการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ดังรายละเอียดในตารางที่   21

ตารางที่   21  แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอิทธิบาท  4 (X1) ความเชื่อ
                    ประสิทธิภาพในตน (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ (X3)
                        แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ(X4) แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน (X5)
                    และการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน(Y) ของพระสังฆาธิการ
                    ในจังหวัดมุกดาหาร

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5

Y 1.00
X1 .506** 1.00
X2 .472** .710** 1.00
X3 .221** .292** .231** 1.00
X4 .286** .444** .338** .716** 1.00
X5 .151* .278** .207** .384** .460** 1.00

* p < .05 ** p < .01
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จากตารางที่ 21  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
พบวา อิทธบิาท 4 (X1) ความเชือ่ประสทิธภิาพในตน (X2) แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั
(X3) แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ (X4)  และการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน (Y)  ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .506, .472, .221 และ .286 ตามลาํดบั) สวนแรงสนับสนุนทางสังคม
จากประชาชน (X55) กับการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน (Y) ของพระสังฆาธิ
การในจังหวัดมุกดาหารมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   (r = 
.151)

ความสัมพันธของตัวแปรอิสระดวยกันเอง พบวา อิทธิบาท 4 (X1)  ความเชื่อ      
ประสิทธิภาพในตน (X2)แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ (X3) แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากคณะสงฆ (X4) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน (X5)  มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .710, .292, .444  และ .278  ตามลําดับ)   ความ
เชื่อประสิทธิภาพในตน (X2) แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ(X3)   แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากคณะสงฆ (X4) และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน (X5)    มีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .231, .338  และ .207  ตามลําดับ)              
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ (X3) แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ (X4) 
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน (X5) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (r = .716  และ .384  ตามลําดับ) สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ (X4) 
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน (X5) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ( r  = .460)

4.2  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร   ไดแก อิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพ    
ในตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  และ
แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน โดยวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญ    
ของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) ดังรายละเอียดในตารางที่ 22
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ตารางที่ 22   การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
ของพระสงัฆาธกิารในจงัหวดัมกุดาหาร ไดแก   อิทธบิาท  4    ความเชือ่ประสทิธภิาพในตน       
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  
และแรงสนับสนุนทางสงัคมจากประชาชน  โดยวเิคราะหการถดถอยพหคุณูตามลาํดบั
ความสาํคญัของตวัแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)

ลําดับที่ของตัวแปรที่ไดรับ
คัดเลือกเขาสมการ R R2 adj R2

R2

Change b Beta t
1. อิทธิบาท  4  (X1)
2. ความเช่ือประสิทธิภาพในตน

(X2)

.506

.530

.256

.281

.252

.273

.256

.025

.266

.217

.345

.226

3.756***

2.465**

             Constant (a) = 1.386                                           S.E. = .3564                                     F = 33.659***
** p < .01 *** p < .001

จากตารางที ่ 22  พบวา ตวัแปรทีม่ปีระสิทธภิาพในการทาํนายการปฎบิตัติามบทบาท
ในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร (Y) ไดแก อิทธบิาท  4 (X1) ความเชือ่ประสทิธภิาพใน
ตน (X2)  โดยอิทธิบาท  4 (X1) เปนตัวแปรทีไ่ดรับการคดัเลือกเขาสมการเปนลําดบัที ่ 1 สามารถ
ทาํนายการปฎบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนไดรอยละ 25.6 ความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตน (X2)  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายสามารถทํานาย
การปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนเพิม่ขึน้รอยละ 2.50  โดยอิทธิบาท  4 (X1)  และ
ความเชื่อประสิทธิภาพในตน (X2)  สามารถรวมกันทํานายการปฎิบัติตามบทบาทในการพัฒนา   
จิตใจประชาชน ไดรอยละ 28.1 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R2 ) เทากับ 
.252 และ .273 ตามลําดับ มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error of the 
Estimate) เทากับ .3564

สมการที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปร
ที่นําเขาสมการมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอย    
ในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐานไดดังนี้

ในรูปคะแนนดิบ
Y = 1.386 +.266 (X1 ) +.217 (X2 )
ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .345 (X1 ) + .226 (X2)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวจิยัเร่ือง “การปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร   
ในจงัหวดัมกุดาหาร”   มีจุดประสงค   1)  เพื่อศึกษาระดับของอิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ     
แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
ของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร   2)  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร  จําแนกตามพรรษา  ระยะเวลาในการ
ดํารงตําแหนง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม  ระดับการศึกษาฝายสามัญ  และประสบการณที่ไดรับการอบรม   3)  เพื่อศึกษาปจจัยดาน
อิทธิบาท 4 ความเชื่อประสิทธิภาพในตน แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ             
แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ   แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน   ที่มีอิทธิพลตอการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  ในจังหวัดมุกดาหาร

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร  ป พ.ศ.2547   
จํานวน 320  รูป (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 2547)  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ไดแก พระสังฆาธิการที่สังกัดอยูในเขตการปกครองคณะสงฆจังหวัดมุกดาหาร ในป พ.ศ.2547      
ผูวิจัยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and 
Morgan      1970 : 608 , อางถึงใน  บุญชม  ศรีสะอาด  2532 : 161)  จากการเปดตารางสําเร็จรูปได
กลุมตัวอยาง  จํานวน  175  รูป  การสุมกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random  
Sampling)  ตามสัดสวนของประชากร  และสุมพระสังฆาธิการโดยใชวิธีการจับฉลาก

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก ความถี่ (n)   รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( X )    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    การทดสอบคาที
(t-test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
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สรุปการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมล ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้

 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถาม    
ในการวิจัยคร้ังนี้ สวนใหญมีพรรษา  10  พรรษา จํานวน  109  รูป  คิดเปนรอยละ 62.3  มีระยะ
เวลาในการดํารงตําแหนงเจาอาวาสหรือรักษาการนอยกวา  5  พรรษา  จํานวน  65  รูป  คิดเปน
รอยละ 37.2  มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมอยูในระดับนักธรรมชั้นเอก  จํานวน  
123  รูป  คิดเปนรอยละ 70.3 มีระดับการศึกษาแผนกบาลีอยูในระดับไมไดจบในชั้นใด จํานวน  
144  รูป  คิดเปนรอยละ 82.2  มีระดับการศึกษาฝายสามัญอยูในระดับประถมศึกษา  จํานวน  95  
รูป  คิดเปนรอยละ 54.3   และสวนใหญเคยไดรับการอบรมในเรื่องการเทศนาและการฝกปฏิบัติ
กรรมฐาน   จํานวน  77  รูป  คิดเปนรอยละ 44.0

2. การวิเคราะหระดับอิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ประชาชน  และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการในจังหวัด
มุกดาหาร โดยใช คาเฉลี่ย ( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา พระสังฆาธกิารในจงัหวดั
มกุดาหาร  มอิีทธิบาท  4  อยูในระดบัมาก(X = 3.9243 )  มคีวามเชือ่ประสทิธิภาพในตน อยูในระดบัมาก           
(X = 3.5632)   ไดรับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั  แรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ  
และแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  อยูในระดับปานกลาง ( X =2.6600 , 2.8971   และ  3.1010    
ตามลําดับ)  และมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน อยูในระดับปานกลาง   
( X = 3.2040 )

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชนของพระสงัฆาธกิาร  จาํแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดาํรงตาํแหนง ระดบัการศกึษาพระ
ปริยตัธิรรมแผนกธรรม ระดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี   ระดบัการศกึษาฝายสามญั  และ
ประสบการณทีไ่ดรับการอบรม  พบวา

พระสังฆาธิการทีม่พีรรษาแตกตางกนั  มีการปฏบิัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนแตกตางกัน อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     โดยพระสังฆาธิการทีม่พีรรษามากกวา 
10 พรรษา ( X =  3.2797) มกีารปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนดกีวา พระสงัฆาธกิาร
ทีม่พีรรษาตั้งแต 5 -10 พรรษา ( X =  3.0475)

พระสงัฆาธกิารทีม่รีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงแตกตางกนั มกีารปฏบิตัติามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน
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    พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมแตกตางกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
โดยพระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้เอก ( X =3.2452)       
มกีารปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนดกีวา  พระสงัฆาธกิารทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม
แผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้โท ( X =3.0280)

พระสังฆาธิการที่มรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลแีตกตางกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยพระสังฆาธิการมรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลอียูทีเ่ปรยีญธรรมชัน้เอก  ( X  = 3.1901)            
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา  พระสังฆาธิการที่ไมมกีารศกึษา   
พระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี( X  = 3.1503)
 พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาฝายสามญัแตกตางกนั มีการปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน

พระสังฆาธิการที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกัน มีการปฏิบัติตาม     
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดย      
พระ สังฆาธิการทีเ่คยไดรับการ  อบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา ( X  = 3.2403) มกีาร
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนดีกวา  พระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการอบรม   
ทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ( X  = 2.8378)        
พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน( X  = 3.3278)  มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน     
ดีกวา  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน( X =  3.0925)  และ
พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน( X  =  3.3278) มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน     
ดีกวา  พระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดาน
การปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ( X   =  2.8378)

4.  การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ  
ประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก อิทธิบาท 4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน       
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ และ          
แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  พบวา อิทธิบาท  4 และความเชื่อประสิทธิภาพในตน 
สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ไดรอยละ 28.1  และ 
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สมการที่ไดจากการวิเคราะหถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ          
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   

การอภิปรายผล
จากการสรุปผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การวิเคราะหระดับอิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  แรงสนับสนุนทาง

สังคมจากหนวยงานของรัฐ แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ แรงสนับสนุนทางสังคม        
จากประชาชน และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการ        
ในจังหวัดมุกดาหาร
               1.1  การวิเคราะหระดับอิทธิบาท  4  ของพระสังฆาธิการ พบวา พระสังฆาธิการมี
อิทธิบาท  4 อยูในระดับมาก ( X = 3.9243) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุมตัวอยางมีหนาที่ในการอบรม
ส่ังสอนประชาชน   และอํานวยความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล  และยังมีความใกลชิด
และมีความสัมพันธกับประชาชน  จึงสงผลใหมีอิทธิบาทหรือมีความมุงมั่นที่จะทํางานใหสําเร็จ  
ประกอบกับพระสังฆาธิการสวนใหญมีพรรษา 10  พรรษา ขึ้นไป รอยละ 62.3  มีระดับการศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรมอยูในระดับนักธรรมชั้นเอก  รอยละ 70.3 และเคยไดรับการอบรมทั้ง
ดานการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน รอยละ 44.0   จึงมีผลใหพระ
สังฆาธิการมีความตองการที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนและตองการใหไดผลดี  มีความกระตือรือรนที่
จะปฏิบัติงาน  ตระหนักถึงบทบาทของตน  มุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  โดย
ไมผลัดวันประกันพรุง พยายามหาแนวทางปฏิบัติใหม ๆ   และมีการวางแผนในการทํางาน ดวยการ
พิจารณาถึงเหตุและผล  พิจารณาถึงขอบกพรองเพื่อท่ีจะมาปรับปรุงการทํางานนั้น ๆ เพื่อทํางานนั้น
ใหดียิ่งขึ้นกวาเดิม  เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเปนรายขอ พบวา  สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก  เชน  ขอคําถามที่วา ทานใชเหตุผลในการทํางาน( X = 4.32) ทานมีความจริงจังและ
จริงใจในการปฏิบัติงานทุกอยางของคณะสงฆ  ( X = 4.31) ทานมีความมุงมั่นที่จะทํางานนั้นให
สําเร็จ ( X = 4.26) ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  พระสังฆาธิการทํางานดวยการพิจารณาถึงเหตุและผลของ
งาน  หมั่นใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบถึงขอบกพรองในกิจที่ทํา การคิดหาเหตุผล
และสอบสวนทดลองนั้น  สามารถชวยใหบุคคลคอยกําหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอยางตอ
เนื่องตลอดเวลา  สงผลใหมีสมาธิในการทํางานพรอมที่จะปฏิบัติงานของคณะสงฆทุกอยางดวย
ความจริงใจ  และมุงมั่นที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ   ถึงแมวาพระสังฆาธิการจะไมมั่นใจวางานที่
ปฏิบัตินั้นจะสําเร็จหรือไม  แตยังมีความมุงมั่นที่จะทํางานของคณะสงฆใหสําเร็จ  ดวยความตั้งใจ
จริงที่จะทําดวยความสมัครใจ ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก  เมื่อคนรูวาส่ิง
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ใดมีคุณคาสามารถที่จะทําใหสําเร็จได  ถาวิริยะเกิดขึ้นแกเขาแลว  แมไดยินวาจุดหมายนั้นจะลุถึงได
ยากนัก  มีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลายาวนานเทาใด  ก็ไมทอถอย (พระธรรมปฎก 2543 ค: 844) 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของอํานาจ  บัวศิริ  (2528 : บทคัดยอ) ที่พบวา คุณสมบัติที่แสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จและจะเปนผูนําในการพัฒนาชุมชนได และ  
เปนที่ยอมรับของประชากรทุกกลุมก็คือ  คุณสมบัติการปฏิบัติงานดวยความสุขุมรอบคอบ มีเหตุผล   
ตัดสินใจสั่งการและแกปญหาไดดี  มีความยุติธรรม  มีความขยัน  เขมแข็งและอดทนไมทอถอย   
ตองานที่ทํามีความตั้งใจและจริงจังตองานที่ทํา  ชอบวางแผนกอนการปฏิบัติงานเสมอ  และการ
ศึกษาของสมคิด  โครธา (2547 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาการใชอิทธิบาท  4  ในการเรียนของพระนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พบวา  พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  มีการใชอิทธิบาท  4  ในการเรียนโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมาก

       1.2  การวิเคราะหระดับความเชื่อประสิทธิภาพในตนของพระสังฆาธิการ ใน
จังหวัดมุกดาหาร  พบวา  พระสังฆาธิการมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนโดยรวมอยูในระดบัมาก
( X =3.5632)  แสดงวา  พระสังฆาธิการมีความเชื่อประสิทธิภาพในตนตอการปฏิบัติตามบทบาทใน
การพัฒนาจิตใจประชาชน  โดยมีความมั่นใจวาตนควรปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน  เพื่อผลลัพธคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ซ่ึงอาจเกิดจากความตระหนักใน
บทบาทหนาที่ของพระสงฆที่พึงมีตอประชาชน เมื่อพระสังฆาธิการมีความความเชื่อประสิทธิภาพ
ในตนสูง  จะทําใหมีความพยายามที่จะทํางาน  มีความมุงมั่นที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จ  โดยไมเกิด
ความวิตกกังวล  และสามารถที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จทันกําหนด  และถางานที่ทําสําเร็จนั้นเปนงาน
ยากและมีความลําบากที่จะทําใหสําเร็จ  เมื่องานนั้นเสร็จตามความคาดหวัง  ยิ่งจะเปนแรงเสริมใหมี
ความความเชื่อประสิทธิภาพในตนมากขึ้น   ถาประสบกับเหตุการณในลักษณะเดิมก็สามารถที่จะ
แกไขไดงาย   เมื่อพิจารณาจากแบบสอบถามเปนรายขอ พบวา  สวนใหญมีคาคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก  ขอคําถามที่อยูในระดับมาก  เชนขอคําถามที่วา  ทานพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจของสงฆ
ไดตลอดเวลา( X =4.09)  ทานเชื่อมั่นวาทานกลาที่จะปรึกษากับพระผูใหญเมื่อมีปญหาหรือ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน( X =4.01)  ทานเชื่อมั่นวาเมื่อมีปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานทานจะ
พยายามแกปญหานัน้ ๆ ได โดยจะไมเลิกปฏิบตังิานนัน้(X =3.91) ซ่ึงแสดงใหเหน็วาพระสงัฆาธกิาร    
มีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยูเสมอ  ถาหากมีปญหาในการทํางานก็จะไมเลิกปฏิบัติงานนั้น     
จะพยายามหาแนวทางแกไข อาจจะจากประสบการณของตนและปรึกษากับผูใหญที่มีประสบการณ  
และจะปฏิบัติงานนั้นตอไป
                 1.3  การวิเคราะหระดับแรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  พบวา                
พระสังฆาธกิารไดรับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐัอยูในระดบัปานกลาง  ทัง้นีอ้าจเนือ่ง
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มาจากหนวยงานของรัฐที่ใหการสนับสนุนแกพระสังฆาธิการหรือวัดนั้นจะพิจารณาจากการขอ          
การสนับสนุนจากวัดนั้น ๆ  และความเหมาะสมกับงบประมาณหรือความจาํเปนที่จะตองใหการ
สนับสนุน ประกอบกับวัดในจังหวัดมุกดาหารสวนใหญเปนวัดขนาดเล็ก  มีพระภิกษุสามเณร                 
ทีจ่าํพรรษาจาํนวนนอย  และพระสงัฆาธกิารสวนใหญมกีารศกึษาอยูในระดบัประถมศกึษา รอยละ 54.3 
ยงัไมเขาใจในการเสนอของบประมาณในการสนบัสนนุ  ดงันัน้จงึไดรับการสนบัสนนุคอนขางนอย   
เมือ่พจิารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา  สวนใหญมคีาคะแนนอยูในระดบัปานกลาง  มขีอคําถามที่อยู
ในระดับนอย คือขอคําถามที่วา “ทานไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคาร” “ทานไดรับงบประมาณ
ในการบรูณะซอมแซมอาคารสถานที”่  และ “ทานไดรับความชวยเหลือในดานอปุกรณเครือ่งมอืทีใ่ช   
ในการปฏบิตัหินาที”่ (X =2.02  ,2.02  และ2.06)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  วัดหรือพระสังฆาธิการไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐในดานงบประมาณในการกอสรางและการบูรณะซอมแซม
อาคารสถานที่ ตลอดถึงอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานของรัฐนอย
       1.4  การวเิคราะหระดบัแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ พบวา  พระสังฆาธกิาร
ไดรับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆอยูในระดบัปานกลาง    ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากพระสงัฆาธกิาร
ระดับสูงที่มีอํานาจหนาที่ในการปกครองคณะสงฆในจังหวัดมุกดาหารใหการดูแลใหการสนับสนุน
ไมทั่วถึง  เนื่องจากวัดในจังหวัดมุกดาหารสวนใหญมีพระภิกษุสามเณรอยูจํานวนนอยและบางวัด  
มีเจาอาวาสรูปเดียว  การพิจารณาใหการสนับสนุนในดานตาง ๆ จึงทําไดคอนขางนอย เมื่อพิจารณา
ขอคําถามเปนรายขอพบวา  สวนใหญมีคาคะแนนอยูในระดับปานกลาง ขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูงสุดคือ  ขอคําถามที่วา  “ทานไดรับการถวายความรูในเรื่องการเทศนา” ( X = 3.11) ซ่ึง
แสดงใหเหน็วาพระสงฆจะใหการสนบัสนนุทางดานการอบรมถวายความรู ฝกปฏบิตัใิหมคีวามชํานาญ
ในการเผยแพร   และสรางความตระหนักในบทบาทของพระสังฆาธิการมากกวาดานอื่น  แตยังอยู
ในระดบัทีค่อนขางนอย  และขอคําถามทีอ่ยูในระดบันอย  คอืขอคําถามทีว่า  “ทานไดรับการชวยเหลือ
ดานอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่”  ( X =2.29)  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  วัดหรือพระสังฆาธิการไดรับการ
สนับสนุนจากคณะสงฆในดานอุปกรณที่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ยังไมเพียงพอ  
เทาที่ควร  ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะสงฆยังตองอาศัยการชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐหรือสวนอื่น
อยูดวย  จึงใหความชวยเหลือแกพระสังฆาธิการคอนขางนอย   

        1.5  การวิเคราะหระดับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน  พบวา  พระสังฆาธิ
การไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชา
ชนเมื่อจะใหการสนับสนุนแกวัดหรือพระสังฆาธิการจะตองมีเหตุการณ หรือเทศกาลที่สําคัญ เชน  
การทําบุญตาง ๆ งานบุญประจําป  กฐิน  ผาปา  เปนตน  ไมไดใหประจําและตอเนื่อง  บางเรื่องตอง
พิจารณาถึงองคประกอบที่จะใหการสนับสนุนได  เชน  กฐิน  จะตองพิจารณาในสวนของพระวินัย
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ดวย  เชน จํานวนพระที่จําพรรษาตลอดพรรษา    5  รูป ขึ้นไปจึงจะจัดถวายได  ในจังหวัดมุกดาหาร
แตละวัดมีจํานวนพระที่จําพรรษาในแตละปนอยไมครบองคสงฆที่จะรับกฐินได  เปนตน  จึงทําให
ประชาชนถวายกฐินไมได  และสวนใหญจะไดรับจากประชาชนที่อยูนอกพื้นที่   ประกอบกับพระ
สังฆาธิการอยูในสมณเพศไมสามารถที่จะออกปากขอสิ่งของหรือปจจัยตาง ๆ ได  เพราะจะทําให
ผิดวินัย  อาศัยประชาชนผูศรัทธาบริจาคเอง  จึงสงผลใหพระสังฆาธิการไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมจากประชาชนอยูในระดับกลาง  เมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา  สวนใหญมีคา
คะแนนอยูในระดับปานกลาง  มีเพียงขอเดียวที่อยูในระดับนอย  คือขอคําถามที่วา “ทานไดรับการ
ชวยเหลือคาพาหนะเสมอเมื่อทานไปทํางานของสงฆหรือสังฆกรรม” ( X =2.47)  ซ่ึงอาจเปนไดวา
ประชาชนไดถวายปจจัยแกพระสังฆาธิการเพื่อใชตามความเหมาะสม  โดยไมไดแยกถวายเปนสวน
ของคาพาหนะโดยเฉพาะ  ประกอบกับพระสังฆาธิการก็ไมไดมีศาสนกิจที่จะตองไปทําเปนประจํา  
ดังนั้นพระสังฆาธิการจึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในดานการไดรับการชวยเหลือคา
พาหนะนอย

       1.6   การวิเคราะหระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  พบ
วา  พระสังฆาธิการมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  อยูในระดับปานกลาง    
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวัดที่พระสังฆาธิการจําพรรษาอยูเปนพื้นที่ชนบท  ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ตองออกไปทํางานตั้งแตเชาและกลับเย็นหรือคํ่า  ทําใหไมคอยมีเวลาที่
จะไปวัด   และรวมกิจกรรมทางศาสนา  จึงทําใหพระสังฆาธิการไมคอยมีโอกาสที่จะเทศนาสั่งสอน  
แตเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูในระดับปานกลาง  มีเพียงขอเดียวที่อยูในระดับนอย  
คือขอคําถามที่วา “ทานจัดใหมีการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจแกประชาชนเฉพาะวันสําคัญและมี
ประชาชนมารวมกิจกรรมจํานวนมาก ๆ”  ( X = 2.13) แสดงวาพระสังฆาธิการไดจัดใหมีการพัฒนา
จิตใจประชาชนในวันสําคัญและมีประชาชนรวมกิจกรรมจํานวนมากเสียเปนสวนใหญ แตเนื่องจาก
การพัฒนาจิตใจประชาชนนั้นสามารถที่จะทําไดในทุกวันไมเฉพาะแตในวันสําคัญและมีประชาชน
มารวมกิจกรรมจํานวนมากเทานั้น  ในโอกาสที่ไมใชวันสําคัญและมีประชาชนมารวมกิจกรรมนอย
พระสังฆาธิการก็ควรแสดงบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  เมื่อพิจารณาขอคําถามที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลางจะเห็นไดวา  มีขอคําถามที่มีคาเฉลี่ยคอนขางนอย  เชน ขอคําถามที่วา “ในการ
รับนิมนตไปเทศนาที่ตาง ๆ ทานสอนประชาชนไมใหเปนคนเห็นแกตัว” “ในวันพระทานเทศนา
หรือส่ังสอนประชาชนไมใหงมงายในเรื่องโชคลางของขลังหรือไสยศาสตร” “ทานเปนผูนําประชา
ชนในการฝกสมาธิ”  “ทานเทศนาหรือส่ังสอนประชาชนไมใหหวังรวยทางลัด  เชน  หวย  ส่ิงศักดิ์
สิทธิ์  เปนตน” ( X = 2.98, 3.02, 3.08 และ3.09  ตามลําดับ) และแมวาผลจากการศึกษาครั้งนี้พบวา  
พระสังฆาธิการมีอิทธิบาท4 และความเชื่อประสิทธิภาพในตนในภาพรวม  อยูในระดับมาก  แตเมื่อ
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พิจารณาเปนรายขอก็พบวา  คะแนนเฉลี่ยอิทธิบาท 4 และความเชื่อประสิทธิภาพในตนบางขอคอน
ขางต่ํา  เชน ขอคําถามที่วา  “ทานเห็นวางานที่ทานไดรับมอบหมายจากคณะสงฆเปนงานยากที่ทาน
จะทําใหสําเร็จได” ( X = 2.65) “ทานไมมั่นใจวาจะสั่งสอนประชาชนใหลด  ละ  และเลิกอบายมุข
ได” “ทานมักจะกังวลใจที่จะตองทํางานที่ไมเคยทํามากอน” “ทานไมมั่นใจวาจะเทศนาสั่งสอน
ประชาชนใหเขาใจในหลักธรรมในศาสนาตามความเปนจริงได”( X = 2.86, 2.90 และ2.97  ตาม
ลําดับ) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากพระสังฆาธิการมองวาการสั่งสอนประชาชนใหลด  ละ  เลิกอบายมุข  
และการเทศนาสั่งสอนประชาชนใหเขาใจในหลักธรรมของศาสนานั้นเปนเรื่องใหญและยากที่จะ
ทําใหสําเร็จไดโดยงาย   ซ่ึงตองอาศัยเวลาและความชํานาญในการเทศนาสั่งสอน  ประกอบกับได
รับแรงสนับสนุนทางสังคมยังไมเพียงพอ  ซ่ึงแรงสนับสนุนทางสังคมถือวามีสวนผลักดันใหบุคคล
มีพฤติกรรมตามที่มุงหวังได เมื่อไดรับการสนับสนุนทางสังคมไมเพียงพอจะสงผลใหไมมีแรงจูงใจ  
รูสึกวาขาดแหลงชวยเหลือ   จึงสงผลใหพระสังฆาธิการมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนไมสูงที่เทาที่ควร

2. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชน ของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร จําแนกตามพรรษา ระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนง ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ระดับการศึกษาฝายสามัญ และประสบการณที่ไดรับการอบรม

                          2.1  จากสมมตฐิานในการวจิยัขอ 1  ทีว่าพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ที่มี
พรรษาแตกตางกันมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  ผลการวิจัย
พบวา พระสังฆาธิการทีม่พีรรษาตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน   
แตกตางกนั  อยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ผลการวจิยัสอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว โดยพระ
สังฆาธิการทีม่พีรรษามากกวา 10 พรรษา ( X =  3.2797) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนมากกวา     พระสังฆาธกิารทีม่พีรรษาตัง้แต 5 – 10 พรรษา ( X =  3.0475)  อธิบายไดวา  
พระสังฆาธกิารทีม่พีรรษามากขึน้  ทาํใหไดเรียนรูและมีประสบการณมากดวย  สามารถใชความรูและ
ประสบการณนั้นกับการปฏิบัติหนาทีใ่นการพฒันาจติใจประชาชนไดอยางเหมาะสม อีกอยางหนึ่ง
อาจทําใหประชาชนเกิดความศรัทธานับถือในพระสังฆาธิการที่มีพรรษามาก ๆ  เปนผลใหพระ
สังฆาธิการปฏิบัติตนใหเหมาะสมสถานะภาพและทําหนาที่ของตน ทั้งในสวนของคณะสงฆ
และการสงเคราะหผูอ่ืน  ซ่ึงผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของประวิตร  ทับเที่ยง (2535 : 
บทคัดยอ) พบวา  เจาอาวาสที่มีอายุพรรษาบวชแตกตางกันมีทัศนคติดานความคิดเห็นตองาน
การศึกษานอกโรงเรียนแตกตางกัน และการศึกษาของผองพรรณ ทวีสมบูรณ (2537 : บทคัดยอ)  
ที่พบวา พระสงฆผูที่มีจํานวนพรรษามาก  มีการศึกษาสูง  และมีทัศนคติที่ดีมากตอการพัฒนา
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ชุมชน  มีพฤติกรรมการพัฒนาดานวัตถุมากกวาผูที่มีพรรษานอย  มีการศึกษาต่ําและมีทัศนคติ
ที่ดีนอยตอการพัฒนาชุมชน

        2.2  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 2   ที่วา พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร  ที่
มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงแตกตางกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน ผลการวจิยัไมสอดคลองกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว อธิบายไดวา พระสังฆาธิการดํารงตําแหนงเจาอาวาสหรือรักษาการแทนเจาอาวาส  เปนผูที่มี
หนาที่ที่จะตองปฏิบัติเหมือนกัน  และในจังหวัดมุกดาหารสภาพแวดลอมและภูมิประเทศเหมือน
กัน  ดังนั้นไมวาพระสังฆาธิการจะดํารงตําแหนงดวยระยะเวลาที่ตางกันก็สามารถที่จะปฏิบัติตาม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไดไมแตกตางกัน  เพราะพระสังฆาธิการสามารถที่จะหา
โอกาสที่จะแสวงหาความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับการพัฒนาจิตใจเพิ่มเติมได  อีกทั้งพระ
สังฆาธิการอาจเคยปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากอนที่จะไดรับแตงตั้งเปนเจา
อาวาส ประกอบกับคณะสงฆในจังหวัดมุกดาหารไดกระตุนใหพระสังฆาธิการทุกระดับฝกปฏิบัติ
กรรมฐานและใหคําแนะนําสั่งสอนประชาชนดวย   ดังนั้นพระสังฆาธิการจึงมีความตื่นตัวและ
ตระหนักในบทบาทนี้  จึงสงผลให พระสังฆาธิการทีม่รีะยะเวลาในการดาํรงตาํแหนงตางกนั  มีการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาของ
ประวิตร  ทับเที่ยง (2535 :บทคัดยอ)  พบวา  เจาอาวาสที่มีประสบการณในตําแหนงตางกัน            
มีทัศนคติดานความคิดเห็นตองานการศึกษานอกโรงเรียนแตกตางกัน
          2.3  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 3   ที่วา  พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร  
ที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม
แผนกธรรมแตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมนียั
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมที ่       
นกัธรรมชัน้เอก ( X =3.2452) มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา  พระ
สังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้โท ( X =3.0280)   ผลการวจิยั
สอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว อธิบายไดวา  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่สูงจะทําใหพระ
สังฆาธิการไดรูและเขาใจหลักธรรมคําส่ังสอนในพระพุทธศาสนามากขึ้น  และมีความเขาใจในการ
พัฒนาจิตใจที่ถูกตอง  เห็นความสําคัญในการพัฒนาจิตใจ  ซ่ึงทําใหเกิดความตระหนักในการปฏิบัติ
ตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจของตนและประชาชน และมีแนวโนมที่จะทําบทบาทนั้นมากกวา
พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในชั้นต่ํากวา  อีกอยางหนึ่งพระ    
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สังฆาธิการที่จบนักธรรมชั้นเอกแลวอาจมีแรงจูงใจที่จะทํางานของคณะสงฆ  บทบาทของตนเอง  
และการสงเคราะหผูอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับรายงานการเสวนาทางวิชาการ  เร่ือง  ปญหาการศึกษา
ของสงฆไทยในปจจุบัน (กองบรรณาธิการ 2537 : 4-5) พอสรุปไดวา  การศึกษาตามหลักสูตรบาลี
และนักธรรม  มีจุดดีที่ทําใหผูเรียนเขาใจหลักคําสอนในพระธรรมวินัยไดชัดเจนและลึกซึ้ง  เอื้อตอ
การเตรียมใหผูเรียนเปนพระสงฆที่ดีและมั่นคงในพระศาสนา   ซ่ึงจะเปนกําลังหลักในการเผยแพร
พระศาสนา  และการศึกษาของพระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์ (2544:120)  พบวา  สามเณรที่มี
ระดับการศึกษาแผนกธรรมแตกตางกัน  มีความตั้งใจอุปสมบทเปนภิกษุแตกตางกัน  ดังนั้นจึงทําให
พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมแตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาท  
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน

2.4  จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 4   ที่วาพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร        
ที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแตกตางกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา 
จิตใจประชาชนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรม
แผนกบาลแีตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกันอยางมีนัย
สําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  โดยพระสงัฆาธกิารมรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลอียูทีเ่ปรยีญธรรมชัน้เอก  
(X  = 3.1901)  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา  พระสังฆาธิการมรีะดบั
การศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลอียูทีไ่มไดจบในชัน้ใด ( X  = 3.1503) ผลการวจิยัสอดคลองกบัสมมติ
ฐานทีต่ัง้ไว อธิบายไดวา พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีสูงมีแนวโนม
ที่จะปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนสูงดวย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการศึกษา        
พระปริยัติธรรมแผนกบาลีชวยใหพระสังฆาธิการมีความรู เขาใจในหลักธรรมคําสั่งสอนใน      
พระพุทธศาสนามากขึ้น  และเขาใจไดดีกวาผูที่ศึกษาภาษาบาลีในระดับต่ํากวาหรือผูที่ไมไดศึกษา
ในชั้นใดเลย  จึงทําใหพระสังฆาธิการที่มีความรูความเขาใจธรรมะดี  มีความมั่นใจ  และกลาที่จะ
ถายทอดใหกบัคนอ่ืนไดอยางเหมาะสม  และอาจมผีลมาจากความคาดหวงัของประชาชนในพระสงัฆาธกิาร
ที่ศึกษาพระปริยัติธรรมในระดับสูงจะมีความสามารถและเปนที่พึ่งทางใจและใหคําปรึกษาได      
ดังนั้นพระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีพยายามที่จะแสดงความ
สามารถที่มีอยูในตนเองออกมา  เพื่อสงเคราะหประชาชน  จึงทําใหพระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการ
ศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลแีตกตางกนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของเวทย  บุญคุม (2543 : 89)  พบวาพระนิสิตที่ศึกษา     
พระปริยัติธรรมแผนกบาลี มีแนวโนมที่จะตัดสินใจเลือกดํารงสมณเพศในสัดสวนที่มากกวาเลือก
ลาสิกขา   และการศึกษาของพระมหานราธิป  แกวประสิทธิ์ (2544 : 127)  พบวา  สามเณรที่มีระดับ
การศึกษาแผนกบาลีแตกตางกัน  มีความตั้งใจอุปสมบทเปนภิกษุแตกตางกัน
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         2.5 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 5   ที่วา พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร     
ที่มีระดับการศึกษาฝายสามัญแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาฝายสามญัแตกตางกนั  มีการปฏิบัติ
ตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน  ผลการวจิยัไมสอดคลองกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว 
อธิบายไดวา  พระสังฆาธิการที่มีระดับการศึกษาฝายสามัญแตกตางกัน  สามารถที่จะปฏิบัติหนาที่
ของตนในฐานะที่เปนพระสงฆที่จะพึงมีตอประชาชนได  เนื่องจากวาการพัฒนาจิตใจประชาชน
เปนหนาที่โดยตรงของพระสงฆ  และการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  สวน
ใหญจะแสดงออกในดานการเทศนา  การสนทนา  การใหการปรึกษา  และการฝกเจริญกรรมฐาน
ซ่ึงภูมิความรูและแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนนั้น  สวนใหญ
เปนหลักธรรมคําส่ังสอนและแนวทางปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนา     ซ่ึงพระสังฆาธิการไดเรียนรู
ส่ิงเหลานี้จากพระไตรปฎก คัมภีร หลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆไทย และจากการอบรมฝก
ปฏิบัติจริง การศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติกรรมฐานเปนหนาที่ที่ภิกษุ
สามเณรที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนาจะตองปฏิบัติ ซึ่งเปนหนาที่หรือธุระที่พระภิกษุสามเณรจะ
ตองปฏิบัติ  เมื่อพระสังฆาธิการมีความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําส่ังสอนในทางพระพุทธศาสนา  ก็
สามารถที่จะแสดงธรรม  ส่ังสอนประชาชนใหรูและนําเอาธรรมะไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ของตน  และอีกอยางหนึ่งการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนนั้น  กรรมฐานถือวา
เปนวิธีหนึ่งที่พระสงฆใชเพื่อพัฒนาจิตใจ  เมื่อพระสังฆาธิการไดรับการอบรมฝกปฏิบัติกรรมฐาน
จากสํานักของอาจารยผูที่มีความรูความชํานาญในดานการปฏิบัติ  จากการเรียนรูจากตําราเกี่ยวกับ
การปฏิบัติกรรมฐาน  จึงทําใหพระสังฆาธิการมีประสบการณและความรูในการปฏิบัติ  สามารถที่
จะแนะนําใหผูอ่ืนไดปฏิบัติตามได  และจากการลงไปศึกษาในพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร  พบวา  
พระสังฆาธิการทุกระดับในจังหวัดมุกดาหาร  มีการฝกอบรมปฏิบัติกรรมฐานเปนพระจําทุกป  โดย
พระสังฆาธิการมารวมตัวกันที่สํานักปฏิบัติธรรม  และมีพระสังฆาธิการที่มีหนาที่ในการปกครอง
ในระดับเจาคณะตําบล  เจาคณะอําเภอ  และพระวิปสสนาจารยไดมาถวายความรูและวิธีการปฏิบัติ
ที่ถูกตองแกพระสังฆาธิการ  จึงทําใหการศึกษาฝายสามัญไมสงผลใหพระสังฆาธิการมีการปฏิบัติ
ตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของประวิตร  
ทับเที่ยง (2535 : บทคัดยอ)  พบวา  เจาอาวาสที่มีวุฒิการศึกษาสายสามัญตางกัน  มีการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกโรงเรียนไมแตกตางกัน
       2.6 จากสมมติฐานในการวิจัยขอ 6   ที่วา พระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร 
ที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ   
ประชาชนแตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา พระสังฆาธิการที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตาง
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กนั  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .001  โดยพระสังฆาธิการทีเ่คยไดรับการอบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา     
( X  = 3.2403)  มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา     พระสังฆาธิการที่
ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน ( X  = 2.8378) พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระ
ธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน( X   =  3.3278) มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน      ( X = 3.0925)  และพระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดง
พระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ( X  =  3.3278)  มกีารปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา พระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการ
แสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน ( X  = 2.8378)  ผลการวจิยัสอดคลอง   
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว  อธิบายไดวา  พระสังฆาธิการที่มีประสบการณการไดรับการอบรมดานความรู
ในการแสดงพระธรรมเทศนาจะมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไดดีกวา  
พระสังฆาธิการที่ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการมีประสบการณที่ไดรับการอบรมในการแสดง
พระธรรมเทศนาทําใหพระสังฆาธิการไดฝกปฏิบัติจนมีความรู  มีแนวทาง  มีความชํานาญในการ
แสดงพระธรรมเทศนา  สงผลใหเกิดความมั่นใจ  มีความกลาที่จะปฏิบัติงานในดานการอบรม
พัฒนาจิตใจประชาชน อีกอยางหนึ่งพระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการ
แสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนมากกวา  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  และไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการมีประสบการณในการไดรับการอบรมทั้ง
ดานการแสดงพระธรรมเทศนาและทั้งดานการฝกพระกรรมฐานทําใหมีแนวทางในการปฏิบัติหนา
ที่  ทั้งในสวนของการเทศนาเผยแพรหลักคําสอนของศาสนาและอบรมสั่งสอนประชาชนใหละเวน
การกระทําความชั่ว ปฏิบัติแตความดี มีความเอื้อเฟอตอกัน และในสวนของการฝกปฏิบัติกรรมฐาน  
ซ่ึงเปนหลักใหประชาชนไดรูจักแนวทางในการฝกสมาธิ ทําจิตใจใหสงบ ทําใหมีความพรอม    
และมีความกลาที่จะลงมือปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน สอดคลองกับ           
พระสุธีวรญาณ (ณรงค  จิตตโสภโณ  2541:196)   กลาววา  พระสงฆที่ทํางานพัฒนาตอเนื่องโดยไม
เหน็ดเหนื่อยและทอถอยนั้น  มักจะเคยผานการปฏิบัติกัมมัฏฐาน  เคยปฏิบัติธุดงควัตร  จากการที่
ทานมีสมาธิภาวนาและวิปสสนาภาวนาทําใหจิตใจบริสุทธิ์  มีปญญาลึกซึ้ง  มีความเมตตากรุณา   
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ตอพ่ีนองรวมประเทศรวมเกิดแกเจ็บตาย  และจะทําหนาที่ชวยผูอ่ืนอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย  จึงทํา
ใหพระสังฆาธิการที่มีประสบการณที่ไดรับการอบรมแตกตางกัน มีการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน

3. การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ   
ประชาชนของพระสังฆาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ไดแก อิทธิบาท 4  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  
แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  และแรง
สนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  ซ่ึงผูวิจัยตั้งสมมติฐานขอ 7 วา อิทธิบาท  4  ความเชื่อประสิทธิ
ภาพในตน  แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ  
และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  เปนปจจยัทีม่อิีทธพิลตอการปฏบิตัติามบทบาทในการ
พฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร  ในจงัหวดัมกุดาหาร

ผลการศึกษาพบวา อิทธิบาท  4  และความเชื่อประสิทธิภาพในตน   สามารถรวมกัน
ทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ไดรอยละ 28.1  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว  
โดยสามารถอภิปรายไดดังนี้

โดยอิทธิบาท  4  เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนอันดับที่  1  สามารถ
ทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไดรอยละ  26.5  เมื่อพิจารณาความ
สัมพันธพบวา  อิทธิบาท  4  มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r  = .506) ทั้งนี้อธิบายไดวาพระสังฆาธิการที่มีอิทธิบาท  4 
มาก จะมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนมากดวย  เนื่องจากอิทธิบาท  
4  สามารถกําหนดทิศทางแหงความสําเร็จในการทํางานได  ดังแนวคิดในทางพุทธศาสนาเชื่อวา
บุคคลเมื่อมีฉันทะ  คือ  ความพอใจ  สนใจ  ชอบใจ  ตองการที่จะทําส่ิงใดแลว  ฉันทะจะเปนตัว   
ชักนําใหบุคคลกระทําสิ่งนั้น  เปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวบุคคลซึ่งมีผลตอการกระตุน          
ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งตามตองการ หรือตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว (มาลี  
จุฑา 2544 : 151) ถาสามารถปลุกเราฉันทะใหเกิดขึ้นอยางแรงกลา  เกิดความรักในสิ่งนั้นหรือจุด
หมายนั้นอยางเต็มที่แลว  บุคคลก็จะทุมเทชีวิตจิตใจใหกับสิ่งนั้น  เมื่อมีฉันทะแลว  ตองการทําส่ิง
นั้นใหดีที่สุด ใหสําเร็จผล อยางดีที่สุด โดยไมหวงกังวลกับสิ่งเราหรือผลตอบแทน  (พระธรรมปฎก 
2543 ค :843-844) เมื่อบุคคลมีความชอบใจในงานนั้น ๆ แลวตองมีความเพียร   ความกลา  บากบั่น  
ใจสู  ไมยอทอไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก  แมไดรูวาจุดหมายนั้นจะถึงไดยาก     
มีอุปสรรคมากหรืออาจใชเวลายาวนาน  ก็ไมทอถอย  กลับเห็นเปนสิ่งทายทายที่จะเอาชนะใหไดทํา
ใหสําเร็จ   (พระธรรมปฎก 2543 ค : 844)  มีความคิดจดจอ  หรือเอาใจใส เฝาคิดเรื่องงานนั้น  และมี
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การใชปญญาพิจารณาใตรตรองดวยเหตุผล  ตรวจสอบขอบกพรอง  คนหาทางแกไขปรับปรุงอยู
ตลอด   ถาบุคคลปฏิบัติตามหลักอิทธิบาทครบทั้ง  4  ประการจะทําใหมีแนวโนมที่จะประสบผล
สําเร็จในการทํางาน  จากการศึกษาครั้งนี้พบวา พระสังฆาธิการมีอิทธิบาท  4  อยูในระดับมาก                  
( X   =  3.9243) ดังนั้นการที่พระสังฆาธิการมีอิทธิบาท  4  มาก  ก็จะทําใหปฏิบัติตามบทบาท      
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนสูงดวยเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพระวันชัย ธนวํโส   
(กัณหะกาญจนะ)(2543 : บทคัดยอ) พบวา  อิทธิบาท  4  มีความสัมพันธกับทัศนคติของพระนิสิต  
ที่มีตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชนบท

ความเชื่อประสิทธิภาพในตน  เปนตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการเปนลําดับที่  2  
สามารถทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนไดเพิ่มขึ้นรอยละ  2.50  โดย
อิทธิบาท  4  และความเชื่อประสิทธิภาพในตนสามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  ไดรอยละ  28.1  เมื่อพิจารณาความสัมพันธพบวาความ
เชื่อประสิทธิภาพในตนมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .472)  ทั้งนี้อธิบายไดวา  เมื่อพระสังฆาธิการมีการรับรู
ความสามารถของตนเองมาก   ก็มีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
มากขึ้น  ทั้งนี้เพราะความเชื่อประสิทธิภาพในตนนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล  ดังแนวคิดของ
แบนดูรา (Bandura 1977  ,อางถึงใน ขวัญใจ  พิมพิมล  2543 : 57) ที่สรุปไววา  การตระหนกัในความ
เชือ่ประสทิธภิาพในตนมผีลตอการกระทาํของบคุคล โดยบคุคลสองคนจะมคีวามเชือ่ประสทิธิภาพในตน      
แตกตางกนั ในคนเดียวกันก็เชนกัน ถาตระหนักในความเชื่อประสิทธิภาพในตนแตละสถานการณ
แตกตางกัน  ก็อาจแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกันได ประสิทธิภาพของคนเรานั้นไมตายตัว  สามารถ
ยืดหยุนไดตามสถานการณ  ส่ิงที่กําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก  จึงขึ้นอยูกับการตระหนัก
ในความเชื่อประสิทธิภาพในตนตอสถานการณนั้นๆ ถาบุคคลมีความเชื่อวาตนมีประสิทธิภาพ     
จะแสดงประสิทธิภาพนั้นออกมา  และจะมีความอดทน  ไมทอถอยและจะประสบความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน  และมีการปฏิบัติตามบทบาทของตนอยางเหมาะสม

สวนแรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ แมจะมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  แตพบวามีความสัมพันธกัน
ในระดับนอย(r = .221) จึงไมไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาพระสังฆาธิการไดรับ
การสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานรัฐโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะหนวย
งานของรัฐที่จะใหการสนับสนุนพระสังฆาธิการนั้นยังใหการสนับสนุนไมทั่วถึง  และการติดตอขอ
ความชวยเหลือพระสงัฆาธกิารตองเปนผูดาํเนนิการเอง  เนือ่งจากกอนนีย้งัไมมสํีานกังานพระพทุธศาสนา
ประจาํจงัหวดัอันเปนหนวยงานทีจ่ะใหการสนับสนุนพระสังฆาธิการในการเผยแพรพระพุทธศาสนา
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อยางใกลชิด ทําใหไดรับความชวยเหลือในระดับคอนขางนอยและลาชา เพราะตองพิจารณาถึงความ
เปนไปไดและความเหมาะสมในการใหความชวยเหลือตามกําลังงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล และ
เปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกลางกําหนด  เมื่อวัดมีจํานวนมากจึงไมสามารถที่จะให
การสนับสนุนอยางทั่วถึงและเพียงพอ   อันเปนผลใหพระสังฆาธิการไมอยากที่จะติดตอขอความ
ชวยเหลือจากหนวยงานรัฐ หันไปขอความอุปถัมภจากแหลงอ่ืน ถึงแมวาการพัฒนาจิตใจประชาชน
ของพระสังฆาธิการ  ในลักษณะของการเทศนา  ส่ังสอน  นําปฏิบัติ  ใหประชาชนลด ละ เลิกทําใน
ส่ิงที่ไมดี  กระทําแตความดี  มีจิตใจที่ดีงาม  ไมคิดเบียดเบียนคนอื่น  พระสังฆาธิการสามารถปฏิบัติ
ไดโดยไมตองอาศัยงบประมาณหรือความชวยเหลือในรูปแบบของสิ่งของมากนัก  เชน  คาใชจาย
ในการดําเนินงาน  อุปกรณหรือส่ือตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติหนาที่  ขอมูลขาวสาร  เปนตน แตเมื่อ
พระสังฆาธิการไดรับการชวยเหลือในสิ่งเหลานี้โดยเฉพาะในดานการถวายความรู  อบรมฝกปฏิบัติ
ทักษะในการปฏิบัติหนาที่  การใหกําลังใจและการยอมรับ  จะทําใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น                   
เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
หนวยงานของรัฐมีความสัมพันธกับอิทธิบาท  4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .292)  
ซ่ึงเมื่ออิทธิบาท  4  เปนตัวทํานายที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการแลว  จึงมีผลทําใหคาสัมประสิทธิ์  
ถดถอยของแรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐต่ําลง  จึงไมสามารถรวมทํานาย            
การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ

แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆแมจะมีความสัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาท
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  แตพบวามีความสัมพันธกันในระดับนอย           
(r = .286) จึงไมไดรับคัดเลือกเขาสูสมการ  ทั้งนี้อธิบายไดวา พระสังฆาธิการไดรับความชวยเหลือ
จากคณะสงฆในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะคณะสงฆที่มีหนาที่ในการปกครองดูแลคณะ
สงฆในจังหวัดมุกดาหารใหการดูแลพระสังฆาธิการไมทั่วถึง  การใหการสนับสนุนดานการให
ความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาจิตใจประชาชนแกพระสังฆาธิการที่จะทําใหเกิด
การปฏิบัติยังนอย  เชน  การถวายความรูเกี่ยวกับการเทศนา  อบรมและฝกปฏิบัติกรรมฐาน         
การเปนพี่เล้ียงดูแลและใหกําลังใจเมื่อปฏิบัติงาน เปนตน การใหการชวยเหลือเหลานี้ถือวาเปนสวน
เพิ่มความมั่นใจและแนวทางในการปฏิบัติตามบทบาทแกพระสังฆาธิการ  เมื่อพระสังฆาธิการไดรับ
การสนับสนุนนอยจึงทําใหพระสังฆาธิการมีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจในระดับ
ปานกลาง   เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองพบวา  แรงสนับสนุนทาง
สังคมจากคณะสงฆมีความสัมพันธกับอิทธิบาท  4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .444)  
ซ่ึงเมื่ออิทธิบาท  4  เปนตัวทํานายที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการแลว  จึงมีผลทําใหสัมประสิทธิ์      
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ถดถอยของแรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆต่ําลง  จึงไมสามารถรวมทํานายการปฏิบัติตาม
บทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ

เชนเดียวกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนแมจะมีความสัมพันธกับการ
ปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ  แตพบวามีความสัมพันธกัน
ในระดับนอย(r = .151) ทั้งนี้อธิบายไดวา  พระสังฆาธิการไดรับการอุปถัมภจากประชาชนอยูใน
ระดบัปานกลาง โดยเฉพาะอาหารบณิฑบาตและยารกัษาโรคและความรวมมอืในดานแรงงานกบัทางวดั  
ซ่ึงพระสงัฆาธกิารไดรับอยูในระดบัมาก  ( X = 3.67 และ3.75 ตามลําดับ)  เนื่องจากพระสังฆมีความ
เปนอยูอันเนื่องดวยชาวบาน  มีชีวิตอยูดวยความอุปถัมภจากประชาชน จึงทําใหไดรับการอุปถัมภ
ในดานนี้อยูเปนประจํา การปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนจึงอาจไมเกี่ยวของกับการ   
ใหการสนับสนุนจากประชาชน  เนื่องจากวาพระสังฆาธิการเมื่อไดรับการสนับสนุนจากประชาชน
แลวจึงตอบแทนดวยการเทศนา  ส่ังสอน  และแนะนําการปฏิบัติธรรม  การปฏิบัติตามบทบาท     
ในการพัฒนาจิตใจประชาชนจึงนาจะไดรับการสนับสนุนในดานอื่นดวย โดยเฉพาะในเรื่อง        
ของทักษะ  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ  พระสังฆาธิการจะไดรับจากแหลงอ่ืน  เชน  คณะสงฆ  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  สํานักปฏิบัติธรรม  เปนตน เมื่อพระสังฆาธิการไมไดรับการ
สนับสนุนในเรื่องเหลานี้จากประชาชน จึงทําใหการใหการสนับสนุนจากประชาชน ในดาน         
งบประมาณในการกอสราง  ดวยการบรจิาค  กฐนิ  ผาปา  การยอมรบั  เคารพนบัถือ ใหความรวมมอื     
ในการดําเนินกิจกรรมแกทางวัด  และการอุปถัมภอาหารบิณฑบาตและยารักษาโรค  ไมสามารถที่
จะทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการได  เมื่อพิจารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเองพบวา  แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชนมีความ
สัมพันธกับอิทธิบาท  4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 (r = .278)  ซ่ึงเมื่ออิทธิบาท  4       
เปนตัวทํานายที่ไดรับคัดเลือกเขาสูสมการแลว  จึงมีผลทําใหสัมประสิทธิ์ถดถอยของแรงสนับสนุน
ทางสังคมจากประชาชนต่ําลง  จึงไมสามารถรวมทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน   ของพระสังฆาธิการ

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
1.  จากผลการวิจัยพบวา  อิทธิบาท 4   เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติตามบทบาท

ในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ดังนั้น หนวยงานและผูที่เกี่ยวของ   เชน  สํานัก
งานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ   กรมการศาสนา  คณะสงฆ  ควรสงเสรมิใหพระสงัฆาธกิารมอิีทธบิาท  4  
โดยการสรางความตระหนักใหพระสังฆาธิการไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาจิตใจประชาชน  
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กระตุนใหพระสังฆาธิการเกิดฉันทะคือความสนใจ  ชอบใจ  ตองการที่จะทําบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชน  เมื่อพระสังฆาธิการมีความชอบใจและลงมือปฏิบัติตามบทบาทนั้นแลว  ควรให
การสนับสนุนในดานตาง ๆ   เชน  การถวายความรูและทักษะที่จําเปนตอบทบาทนั้น  การใหการ 
ยกยองชมเชยใหปรากฏตอสังคม นิตยภัต  และอุปกรณที่ใชในการทํางาน  เปนตน  ที่จะชวย
สนับสนุนใหพระสังฆาธิการมีกําลังใจ  พรอมที่จะปฏิบัติตามบทบาทนั้นดวยความขยันหมั่นเพียร  
และควรใหมีการประเมินการปฏิบัติดวย  เพื่อใหพระสังฆาธิการไดรูถึงขอดีขอดอยในการปฏิบัติ  
และนําขอมูลนั้นมาเปนแนวทางในการแกไข  ปรับปรุงการปฏิบัติใหมีประสิทธิภาพและไดผลดีขึ้น    
พระสังฆาธิการที่มีอํานาจหนาที่ในการปกครองแตละระดับ  ไดแก  เจาคณะตําบล  เจาคณะอําเภอ  
เจาคณะจังหวัด  และเจาคณะภาคควรมีการติดตามงานการปฏิบัติของพระสังฆาธิการเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามบทบาทนั้นมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

2.  จากผลการวิจัยพบวา  ความเชื่อประสิทธิภาพในตน เปนปจจัยที่มีอิทธิพล          
ตอการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ ดังนั้น จึงควรมีการ
พัฒนาความเชื่อประสิทธิภาพในตนใหกับพระสังฆาธิการ  เพื่อสรางความมั่นใจใหกับพระสังฆาธิ
การ  โดยการถวายความรูและจัดใหมีการฝกความชํานาญในการเผยแพรทั้งดานการเทศนาสั่งสอน  
และการปฏิบัติกรรมฐาน   ฝกใหพระสังฆาธิการไดลองปฏิบัติในสถานการณจริงโดยมีวิทยากรผู
ชํานาญเปนพี่เล้ียงคอยดูแล  และจัดตั้งกลุมเพื่อการพัฒนาจิตใจประชาชนในสวนของพระสังฆาธิ
การหรือสรางเครือขายเพื่อจะไดชวยเหลือกัน  แลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติแกกันและกัน  เมื่อพระ
สังฆาธิการมีความชํานาญและมีเพื่อนในการปฏิบัติงาน  จะทําใหมีมั่นใจ  รูวาตนเองมีความ
สามารถที่จะปฏิบัติบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน   อันจะสงผลตอการปฏิบัติตามบทบาท
นั้นตอไป

3. จากผลการวิจัยพบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ  แรงสนับสนุน
ทางสังคมจากคณะสงฆ  และแรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน  เปนปจจัยไมเขาสมการในการ
ทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน  ทั้งนี้เนื่องจากพระสังฆาธิการยังไดรับ
แรงสนับสนุนทางสังคมคอนขางนอย  โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความชํานาญเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ
และการเทศนาสั่งสอนประชาชน  ขอมูลขาวสารที่จําเปนในการนําไปประยุกตใชกับการปฏิบัติ
หนาที่  และอุปกรณและสื่อที่ใชในการปฏิบัติหนาที่  ดังนั้น  คณะสงฆ  หนวยงานของรัฐ           
โดยเฉพาะสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ควรใหการสนับสนุนแกพระสังฆาธิการที่ปฏิบัติ
หนาที่ในการพัฒนาจิตใจประชาชน  ในดานการสงบุคลากรที่มีความชํานาญไปถวายความรู  อบรม
ฝกปฏิบัติใหกับพระสังฆาธิการ  เชน  จัดใหมีการอบรมสัมมนา  จัดโครงการในการฝกการพัฒนา
จิตใจ จัดใหมีแหลงที่จะใหพระสังฆาธิการไดทดลองฝกปฏิบัติโดยมีบุคลากรที่มีความชํานาญเปนผู
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ดูแลและคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด   เปนตน  สนับสนุนดานขอมูลขาวสาร  เชน  หนังสือพิมพ  
นิตยสาร วารสารทีเ่ปนประโยชนในการนาํไปเปนขอมลูหรือประยกุตใชกบังานของพระสงัฆาธกิาร  
จะทําใหพระสังฆาธิการมีขอมูลใหม ๆ มาใชเปนขอมูลในการปฏิบัติหนาที่  เพื่อจะไดมีความหลาก
หลายในการถายทอด  และควรสนบัสนนุในดานอปุกรณทีใ่ชในการปฏบิตัหินาที ่  เชน  เครือ่งขยาย
เสียง  ส่ือทีใ่ชประกอบในการอบรมสัง่สอน  เปนตน  เพือ่ใหพระสังฆาธกิารไดใชเพือ่เปนการชกัจงู 
ใหประชาชนเกิดความสนใจมากขึ้น และควรมีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชส่ืออุปกรณ      
แกพระสังฆาธิการดวย  นอกจากนี้  คณะสงฆ  และเจาหนาที่สํานักงานพระพุทธศาสนา  ควรหา
โอกาสไปเยี่ยมพระสังฆาธิการบาง เพื่อใหเกิดความสัมพันธที่ดีและเปนกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่  
ทําใหพระสังฆาธิการรูสึกวางานที่ตนปฏิบัติมีความสําคัญ  มีกําลังใจในการทํางาน  และรูสึกไม
โดดเดี่ยว

4. จากผลการวิจัยพบวา  พระสังฆาธิการการที่มีระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
ธรรม และระดับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแตกตางกัน  มีการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พัฒนาจิตใจประชาชนมีความแตกตางกัน  โดยพบวา  พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัิ
ธรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้เอก มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนดีกวา    
พระสังฆาธิการทีม่รีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมทีน่กัธรรมชัน้โท และพระสังฆาธิการ   
ที่มรีะดบัการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลอียูทีเ่ปรยีญธรรมชัน้เอก มีการปฏิบัติตามบทบาทในการ
พฒันาจติใจประชาชนมากกวาพระสงัฆาธกิารไมมกีารศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาล ี พระสังฆาธกิาร
ทีม่รีะดบัการศกึษาฝายสามญัสงูกวาประถมศกึษา  มกีารปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน
สูงกวาพระสงัฆาธกิารทีม่รีะดบัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา ดงันัน้ คณะสงฆควรมุงเนนและสงเสรมิ
ใหพระสังฆาธกิารหรอืพระภกิษสุามเณรไดเหน็ความสาํคญัในการศกึษาพระปรยิตัธิรรมทัง้แผนกธรรม  
แผนกบาลี และฝายสามัญ  และจัดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมอยางจริงจัง  เนื่องจากการศึกษา
สามารถสงผลใหพระสังฆาธิการมีความรูความชํานาญในหลักธรรมและศาสนปฏิบัติที่ถูกตอง       
มีความมั่นใจที่จะเผยแผพระศาสนา โดยเฉพาะการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน  
นอกจากนี้พระสังฆาธิการที่มีหนาที่ในการปกครองดูแลพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ควร
สนับสนุนใหพระสังฆาธิการไดสนใจที่จะศึกษาคนควาดวยตนเองอยูเสมอ โดยจัดเอกสารที่มี
ประโยชนและเกี่ยวของกับหนาที่ที่พระสังฆาธิการปฏิบัติอยู จะทําใหพระสังฆาธิการมีแนวทาง  
ปรับปรุงและพัฒนางานในสวนที่ตนรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. จากผลการวจิยัพบวา  พระสังฆาธกิารทีม่ปีระสบการณทีไ่ดรับการอบรมแตกตางกนั   
มีการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชนแตกตางกัน  โดยพบวา  พระสังฆาธิการทีเ่คย
ไดรับการอบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา  มกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
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ประชาชนดกีวา พระสงัฆาธกิารทีไ่มเคยไดรับการอบรมทัง้ดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและ
ดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดง
พระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานมกีารปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนดีกวา  พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมดานการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน  และ   
พระสังฆาธิการที่เคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
ปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐานมกีารปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนดกีวา  พระสังฆาธกิาร  
ที่ไมเคยไดรับการอบรมทั้งดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐาน  ดังนั้น  คณะสงฆ และ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  ควรจัดโครงการเพื่ออบรม
ถวายความรูและทักษะในการเทศนาและการฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานใหแกพระสังฆาธิการ  
เพื่อใหพระสังฆาธิการไดมีประสบการณและความชํานาญ  เพื่อจะเปนการสรางความมั่นใจใหกับ
พระสังฆาธกิาร  ซ่ึงจะสงผลใหพระสังฆาธกิารมกีารปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน  
ไดมากขึน้

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป
1.  ควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสังเกตพฤติกรรมและการสัมภาษณ

แบบเจาะลึกหรือเฉพาะกรณี  เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตาม
บทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการนั้น  อาจมีวิธีการที่แตกตางกันไป  เพื่อจะได
รูแนวทางและวิธีการปฏิบัติของแตละรูปไดดียิ่งขึ้น

2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรทีเ่ปนหลักธรรมในพระพทุธศาสนาตวัอ่ืน  เชน  พรหมวหิาร  
สังคหวตัถุ  ปฏิรูปเทส  อปรหิานยิธรรม  เปนตน  และความศรทัธาของประชาชนทีม่ตีอพระสังฆาธกิาร
เพื่อจะไดทราบวามีตัวแปรตัวใดอีกบางที่สามารถทํานายการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนของพระสังฆาธิการ

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
จิตใจประชาชนในกลุมประชากรอื่น  เชน  พระธรรมฑูต  พระธรรมจาริก  พระนักศึกษา  สามเณร  
แมชี  เพื่อผลการวิจัยที่หลากหลายและครอบคลุมกลุมประชากรที่มีหนาที่ในการพัฒนาจิตใจ 
ประชาชน  สามารถนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการสงเสริมใหมีการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนไดอยางเหมาะสม
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แบบสอบถาม
เรื่อง

การปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดมุกดาหาร

คําอธิบายประกอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามเรือ่ง การปฏบิตัติามบทบาทการพฒันาจติใจประชาชนของพระสงัฆาธกิาร 

ในจังหวัดมุกดาหาร นี้มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ปริญญาโท  สาขาจิตวิทยาชุมชน  ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.  ขอใหพระสังฆาธิการตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง  ผูวิจัยจะเก็บขอมูล   
คําตอบไวเปนความลับและจะนําไปใชประโยชนเพื่อการวิจัยประกอบวิทยานิพนธเทานั้น  การนํา
เสนอขอมูลคําตอบจะนําเสนอในภาพรวมไมระบุชื่อและวัดที่สังกัด  ดังนั้น  คําตอบทั้งหมดจึงไมสง
ผลกระทบใด ๆ ตอทาน

ผูวิจัยขอความรวมมือใหทานตอบคําถามใหครบทุกขอเพื่อจะไดคําตอบที่สมบูรณ
สําหรับการวิจัย

3.  แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  5  ตอน  ประกอบดวย
   ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของพระสังฆาธิการ
   ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับอิทธิบาท  4
   ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อแหงประสิทธิภาพในตน
   ตอนที่  4  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงสนับสนุนทางสังคม
   ตอนที่  5  แบบสอบถามเกีย่วกบัการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน

 ผูวจิยัหวงัเปนอยางยิง่วาจะไดรับความรวมมอืจากทานเปนอยางด ี  ขอกราบขอบพระคณุ
พระสงัฆาธกิารทกุรูป  มา ณ ทีน่ี้

              พระมหาสอนประจนัทร   เสยีงเยน็
      นกัศกึษาปรญิญาโท  สาขาจติวทิยาชมุชน

                 ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว  บณัฑติวทิยาลยั
                        มหาวทิยาลยัศลิปากร
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แบบสอบถาม
เรื่อง

การปฏิบัติตามบทบาทการพัฒนาจิตใจประชาชนของพระสังฆาธิการ
ในจังหวัดมุกดาหาร

สวนที ่ 1  ขอมลูสวนบคุคลของพระสงัฆาธกิาร
คําชีแ้จง  โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน (   )  ทีต่รงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด

1. ทานมพีรรษา
(   )   นอยกวา  5  พรรษา
(   )   ตัง้แต  5 – 10  พรรษา
(   )  มากกวา   10  พรรษา

2.  ทานดาํรงตาํแหนงเจาอาวาส  หรอืรักษาการแทนเจาอาวาส
(   )   นอยกวา  5   ป
(   )   ตัง้แต  5 – 10  ป
(   )  มากกวา   10  ป

3.  ทานจบการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกบาลชีัน้สงูสดุระดบัใด
(   )   ไมไดจบในชัน้ใด
(   )   เปรียญธรรมชัน้ตร ี ไดแก  ประโยค 1-2  ,ประโยค  ป.ธ.  3 ,  ประโยค ป.ธ.4
(   )  เปรียญธรรมชัน้โท  ไดแก  ประโยค ป.ธ.4 ,ประโยค  ป.ธ.  5 ,  ประโยค ป.ธ.6
(   )  เปรียญธรรมชัน้เอก  ไดแก  ประโยค ป.ธ.7 ,ประโยค  ป.ธ.  8 ,  ประโยค ป.ธ.9

4. ทานจบการศกึษาพระปรยิตัธิรรมแผนกธรรมชัน้สงูสดุระดบัใด
(   )   นกัธรรมชัน้ตรี
(   )   นกัธรรมชัน้โท
(   )   นกัธรรมชัน้เอก
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5. ทานจบการศกึษางฝายสามญัชัน้สงูสดุระดบัใด
(   )   ประถมศกึษา
(   )   มธัยมศกึษาตอนตน  หรอืปวช.
(   )   มธัยมศกึษาตอนปลาย หรอื ปวส.
(   )   ปริญญาตรี
(   )   สูงกวาปริญญาตรี

6.  ทานเคยมปีระสบการณการฝกอบรมใหความรูและการฝกปฏบิตัใินการพฒันาจติใจ
ประชาชน  (ตอบเพยีง  1  ขอ)

(   )   เคยไดรับการอบรมดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนา
(   )   เคยไดรับการอบรมดานการปฏบิตัวิปิสสนากรรมฐาน
(   )   เคยไดรับการอบรมทัง้ดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
        ปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐาน
(   )   ไมเคยไดรับการอบรมทัง้ดานความรูในการแสดงพระธรรมเทศนาและดานการ
        ปฏิบตัวิปิสสนากรรมฐาน
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สวนที ่ 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัอิทธบิาท  4
คําชีแ้จง  โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน (   )  ทีต่รงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด  โดยคาํตอบม ี 
5  ตวัเลอืก  ดงันี้

มากทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด
มาก         หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมาก
ปานกลาง หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานปานกลาง
นอย        หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอย
นอยทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอยทีสุ่ด

ระดบัการปฏิบตัิ
พฤติกรรม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
ดานฉนัทะ
1. ทานมคีวามตองการทีจ่ะปฎิบตังิานในการ
เผยแผพระศาสนาทีไ่ดรับมอบหมาย
2. ทานเตม็ใจทาํงานทีพ่ระผูใหญมอบหมาย
ใหทาํ
3. ทานตองการทีจ่ะทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย
นัน้ใหไดผลดียิง่ขึน้กวาเดมิ
4. ทานเหน็วางานทีท่านไดรับมอบหมายจาก
คณะสงฆเปนงานยากทีท่านจะทาํใหสําเรจ็ได
5. ทานมคีวามสบายใจกบัการไดปฏิบตัหินา
ทีท่ีไ่ดรับมอบหมายจากคณะสงฆ
6. ทานมคีวามกระตอืรือรนทีไ่ดปฏิบตังิานที่
ไดรับมอบหมาย
7. เมือ่ไดรับรูความสาํเรจ็ของผูทีป่ฏิบตังิาน
เชนเดยีวกบัทาน  ทานมกีาํลงัใจทีจ่ะทาํงาน
ของทานใหสําเรจ็ผลตามทีต่ัง้เปาหมายเอาไว
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ระดบัการปฏิบตัิ
พฤติกรรม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
8. ทานยนิดทีีไ่ดทาํงานรวมกบัคนอ่ืน
9. ทานชืน่ชมบคุคลทีท่าํหนาทีเ่ชนเดยีวกบั
ทาน
10. ทานพอใจทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายทัง้ใน
งานทีย่ากและงายตอการปฏบิตัิ
ดานวิริยะ
11.  ทานพยายามทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ใหสําเรจ็ถงึแมวางานนัน้จะยากเพยีงใดกต็าม
12.  ทานจะเลอืกปฏบิตัเิฉพาะงานทีง่ายเทา
นัน้
13. ทานมคีวามขยนัหมัน่เพยีรตอการปฏบิตัิ
หนาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย
14. ทานทาํงานอยางตอเนือ่งและสม่าํเสมอ
จนกวางานจะเสรจ็
15.  เมือ่ทาํงานลมเหลว  ทานจะพยายาม
ทาํงานนัน้ใหดข้ึีน  โดยไมยอทอ
16.  ทานกลาทีจ่ะทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย
ถงึแมรูวาจะมปีญหาในการทาํงาน
17.  ทานมคีวามเขมแขง็ตอการทาํงานถงึแม
จะมอุีปสรรคหรือปญหา
ดานจติตะ
18.  ทานจะพจิารณาการทาํงานอยาง
ละเอยีด  แมงานนัน้จะเปนงานงายหรือยาก
19. ทานมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะทาํงานนัน้ให
สําเรจ็
20. ทานมคีวามจรงิจงัและจรงิใจในการ
ปฏิบตังิานทกุอยางของคณะสงฆ
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ระดบัการปฏิบตัิ
พฤติกรรม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
21. ทานทาํงานโดยไมผลัดวนัประกนัพรุง
22. ทานตองการทีจ่ะทาํงานทีท่านไดรับมอบ
หมายนัน้ใหไดผลดียิง่ขึน้กวาเดมิ
23. ทานทาํงานตามแตโอกาสจะอาํนวยหรอื
อนโุลมตามสถานการณ
24. ทานพยายามแสวงหาความรูหรือส่ิงตางๆ
ทีเ่กีย่วของกบังานของทานเสมอ
25. ทานจะลงมอืทาํงานนัน้ ๆ ตอทนัทเีมือ่มี
โอกาส
26. ทานไดแลกเปลีย่นทศันคตแิละประสบ
การณการปฏบิตังิานกบัผูทีม่ปีระสบการณ
หรอืผูทีท่าํงานเชนเดยีวกบัทานเสมอ
27. ทานจะหาโอกาสเขารวมการอบรม
สัมมนาเกีย่วกบังานของทานเสมอ
ดานวมิงัสา
28.  ทานกาํหนดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน
กอนลงมอืปฏิบตังิานเสมอ
29.  ทานพจิารณาใตรตรองประสทิธภิาพใน
การทาํงานอยูเสมอในขณะทีท่านทาํงาน
30.  ทานรเิร่ิมหรือคนหาแนวทางใหม ๆ ใน
การปฏบิตังิานเสมอ
31. ทานคนหาความบกพรองและนาํมาปรบั
ปรุงแกไขในงานทีท่าํ
32. ทานจะศกึษางานจนเขาใจกอนการลงมอื
ปฏิบตัิ
33. ทานสามารถวนิจิฉัยไดวางานใดตอง
แสวงหาแนวทางในการปฏบิตัใิหม
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ระดบัการปฏิบตัิ
พฤติกรรม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
34. ทานใชเหตผุลในการทาํงาน
35. ทานประเมนิผลการปฏบิตังิานทกุครัง้
หลงัจากทาํงานเสรจ็แลว
36. ทานใชหลกัการทาํงานทีว่า “งานทกุอยาง
ทาํใหดข้ึีนกวาเดมิได”

สวนที ่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน
คําชีแ้จง  โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน (   )  ทีต่รงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด  โดยคาํตอบม ี 
5  ตวัเลอืก  ดงันี้

มากทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด
มาก         หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมาก
ปานกลาง หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานปานกลาง
นอย        หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอย
นอยทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอยทีสุ่ด

ระดบัของความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน
ความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
1.ทานเชื่อวาทานมีความรูหรือสามารถแสวง
หาความรูเกี่ยวกับงานที่ทานไดรับมอบหมาย
ได
2. ทานเชื่อวาทานมีความสามารถที่จะปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3.  ทานมั่นใจวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบ
หมายใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
4. ทานเชื่อวาทานสามารถแกไขปญหา
ที่เกิดขึ้นในการทํางาน
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ระดบัของความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน
ความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
5.  ทานเชื่อวาทานสามารถปรับปรุงแนวทาง
การทํางานของทานใหดีกวาเดิมได
6.  ทานมักจะกังวลใจที่จะตองทํางานที่ไม
เคยทํามากอน
7.  ทานไมมั่นใจวาจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาจิตใจประชาชน  ใหประสบผลสําเร็จ
ตามเปาหมายที่ไดวางไวได
8. ทานเชื่อวาทานเปนผูสามารถชวยเหลือชุม
ชนหรือหมูบานที่อยูใกลวัดที่ทานจําพรรษา
9.  ทานเชื่อวาทานสามารถใหคําปรึกษาเรื่อง
ตาง ๆ แกชาวบานที่มาขอคําปรึกษาได
10.  ทานไมมั่นใจวาจะใชความรูที่ทานมีอยู
ชวยเหลือชาวบานที่มาปรึกษาปญหาตาง ๆ
ได
11. ทานพรอมที่จะปฏิบัติภาระกิจของสงฆได
ตลอดเวลา
13.  ทานเชื่อม่ันวาทานสามารถชักชวน
เพื่อนสหธรรมิกใหทํางานในการพัฒนาจิตใจ
ประชาชนรวมกับทานได
14.  ทานไมมั่นใจวาจะเทศนาสั่งสอนประชา
ชนใหเขาใจในหลักธรรมในศาสนาตามความ
เปนจริงได
15.  ทานมั่นใจวาทานสามารถสั่งสอนประชา
ชนใหเปนพลเมืองดีได
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ระดบัของความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน
ความเชือ่แหงประสทิธภิาพในตน

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
15.  ทานไมมั่นใจวาจะสั่งสอนประชาชนให
ลด  ละ  และเลิกอบายมุขได
16.  ทานเชื่อวาทานสามารถที่จะลดความกัง
วงใจวาจะทํางานไดไมดี
17.  ทานเชื่อม่ันวาทานกลาที่จะปรึกษากับ
พระผูใหญเมื่อมีปญหาหรืออุปสัคในการ
ปฏิบัติงาน
18.  ทานเชื่อม่ันวาเมื่อมีปญหาหรืออุปสัคใน
การทํางานทานจะพยายามแกปญหานั้น ๆ
ได  โดยจะไมเลิกปฎิบัติงานนั้น 
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สวนที ่ 4  แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม
คําชีแ้จง  โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน (   )  ทีต่รงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด  โดยคาํตอบม ี 
5  ตวัเลอืก  ดงันี้

มากทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด
มาก         หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานมาก
ปานกลาง หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานปานกลาง
นอย        หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอย
นอยทีสุ่ด  หมายถงึ  ขอความนัน้ตรงกบัความเปนจริงของทานนอยทีสุ่ด

ระดบัของแรงสนบัสนนุทางสงัคม
แรงสนบัสนนุทางสงัคม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวย
งานของรฐั
1.  ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคาร
2.  ไดรับงบประมาณในการบรูณะซอมแซม
อาคารสถานที่
3.  ไดรับนติยภตัเปนประจาํสม่าํเสมอ
4.  ไดรับการถวายความรูแกทานเกีย่วกบัเร่ือง
หลกัการเทศนา
5.  ไดจดัใหมกีารอบรมถวายความรูและอบ
รมฝกปฏบิตักิรรมฐาน
6.  ไดรับการยอมรบัในการปฏบิตัหินาทีข่อง
ทาน
7. ทานไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางใน
การปฏบิตัหินาทีใ่นฐานะเปนกาํลงัสาํคญัใน
การเผยแผหลกัธรรมของพระศาสนา
8.  ไดรับขอมลูขาวสารเกีย่วกบัความคบืหนา
ของวงการคณะสงฆไทย
9.  ไดรับความชวยเหลอืในดานอปุกรณ
เครือ่งมอืทีใ่ชในการปฏบิตัหินาที่
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ระดบัของแรงสนบัสนนุทางสงัคม
แรงสนบัสนนุทางสงัคม มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด

10.  เจาหนาทีจ่ากสาํนกังานพระพทุธศาสนา
แหงชาตปิระจาํจงัหวดัหรอืจากหนวยงานของ
รัฐอ่ืน ๆ ใหความรวมมอืในกจิกรรมทีเ่กีย่ว
ของเสมอ
ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะ
สงฆ
11. ไดถวายความรูแกทานในเรือ่งการเทศนา
12. ไดจดัใหมกีารอบรมถวายความรูและอบ
รมฝกปฏบิตักิรรมฐาน
13. ไดรับความชวยเหลอืจากพระสงฆในการ
สงบคุลากรทีม่คีวามชาํนาญรวมปฏบิตังิาน
กบัทาน
14. ไดรับคาํชมเชยในการปฏบิตัหินาที่
15. ไดรับการชวยเหลอืดานอปุกรณในการ
ปฏิบตัหินาที่
16. ไดรับขอมลูเกีย่วกบัประสบการณการ
ทาํงานของพระสงฆรูปอ่ืนทีป่ระสบผลสาํเรจ็
ในการปฏบิตัหินาที่
17. ไดรับการฝกปฏบิตัใิหเกดิความชาํนาญ
ในการเผยแผ
18. พระสงัฆาธกิารทีป่กครองทานในระดบั
ตาง ๆ ไปเยีย่มเยยีนทานถงึวดั
19. ไดรับโอกาสในการเขาพบเมือ่ทาน
ตองการปรกึษาหรอืขอความชวยเหลอื
20. ไดรับขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการจดัการ
อบรมสมัมนาในทีต่าง ๆ
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ระดบัของแรงสนบัสนนุทางสงัคม
แรงสนบัสนนุทางสงัคม

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยทีสุ่ด
ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจาก
ประชาชน
21. ไดรับบริจาคเพือ่เปนทนุในการกอสราง
และบรูณะซอมแซมอาคารสถานที่
22.  ไดรับกฐนิทกุป
23.  ไดรับผาปาสามคัคทีกุป
24.  ไดใหความรวมมอืในดานแรงงานกบัทาง
วดัเสมอ
25.  ไดรับคาํชมเชยในการทาํงาน
26.  ไดรับการชวยเหลอืคาพาหนะเสมอเมือ่
ทานไปทาํงานของสงฆหรอืสังฆกรรม
27.  ไดรับการสนบัสนนุดานสือ่  เชน  หนงัสอื
พมิพ  นติยสาร  วารสาร
28.  ไดรับนมินตไปงานทาํบญุตาง ๆ
29.  ไดรับการบาํรุงดวยอาหารบณิฑบาตและ
ยารกัษาโรค
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สวนที ่ 5 แบบสอบถามเกีย่วกบัการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชนของพระ
สงัฆาธกิาร
คําชีแ้จง  โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงใน (   )  ทีต่รงกบัความเปนจริงของทานมากทีสุ่ด  โดยคาํตอบม ี 
5  ตวัเลอืก  ดงันี้

ทกุครัง้        หมายถงึ     ทานไดปฏิบตัติามขอความนัน้ทกุครัง้
บอยครัง้             หมายถงึ    ทานไดปฏิบตัติามขอความนัน้บอยครัง้
นานๆครัง้        หมายถงึ    ทานไดปฏิบัติตามขอความนั้นนาน ๆ ครัง้
ไมเคยปฎบิตั ิ     หมายถงึ    ทานไมเคยปฏบิตัติามขอความนัน้

ระดบัการปฏบิตัิการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชน ทกุครัง้ บอยครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเคยปฏบิตัิ

ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหเลกิ
กระทาํความชัว่
1. ทานไดเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหละ
เวนการทาํความชัว่  เชน ลด  ละ เลกิอบายมขุ
2. ในวนัสาํคญัตาง ๆ เชน  วนัแม  วนัพอ  ทาน
ไดเทศนาสัง่สอนประชาชนใหลด  ละ เลกิ
อบายมขุ  เพิม่เปนพเิศษ
3. ทานไดเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมให
เอารัดเอาเปรยีบกนั
4. ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหเบยีด
เบยีนกนั
5.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมให
เกยีจครานในการทาํมาหากนิ
6.  ในการรบันมินตไปเทศนาทีต่าง ๆ ทานสอน
ประชาชนไมใหเปนคนเหน็แกตวั
7.  ในวนัพระทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชน
ไมใหงมงายในเรือ่งโชคลางของขลงัหรอืไสย
ศาสตร
8. ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหหวงั
รวยทางลดั  เชน  หวย  ส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์ เปนตน
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ระดบัการปฏบิตัิการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชน ทกุครัง้ บอยครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเคยปฏบิตัิ

9. ในวนัสาํคญัทานสอนประชาชนไมใหเลน
การพนนั
10.  ในวนัพระทานสอนประชาชนใหลด ละ
เลกิ  หรอืไมใหยุงเกีย่วกบัการดืม่สุรา
ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหกระทาํ
ความดี
11. ในวนัสาํคญัทางศาสนาทานไดชกัชวน
ประชาชนใหบริจาคทาน  รักษาศลีและเจรญิ
ภาวนาเพือ่เปนการบชูาพระรตันตรยั
12. ทานไดอบรมสัง่สอนประชาชนใหตัง้อยูใน
ศลี  5
13.  ในวนัพระ  ชวงเขาพรรษาทานไดชกัชวน
ประชาชนใหรักษาศีลอุโบสถ
14.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมใีจ
เมตตาตอสัตวและเพือ่นมนษุยดวยกนั
15.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมี
ความเหน็อกเหน็ใจผูอ่ืน
16.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมี
ความเอือ้เฟอตอเพือ่นบาน
17.  ทานแนะนาํประชาชนใหเปนคนขยนัใน
การทาํมาหากนิ
18.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหเปน
คนประหยดั  อดออม  ไมใชจายอยางฟุมเฟอย
19.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมี
ความรบัผดิชอบตอตนเอง  ครอบครวั และ
ชมุชน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



153

ระดบัการปฏบิตัิการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชน ทกุครัง้ บอยครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเคยปฏบิตัิ

20.  ในวนัสาํคญัทางศาสนา  เชน  วนั
มาฆบชูา  วนัอาสาฬหบชูา  วนัวสิาขบชูา
ทานไดรับนมินตใหไปเทศนาใหคร ู นกัเรยีน
หรอืขาราชการไดตัง้อยูในศลี  5  ทีโ่รงเรยีน
หรอืหนวยงานของราชการตาง ๆ
21.  เมือ่มคีนมาขอหวยกบัทาน  ทานจะ
อธบิายใหเขารูถงึโทษของการเลนหวย
22.  ในวนัพระชวงเขาพรรษาทานไดสนทนา
เกีย่วกบัวธิกีารและคณุประโยชนของการรกัษา
ศลีอุโบสถกบัประชาชนทีม่ารักษาศลีอุโบสถ
23.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนให
ประพฤตตินเปนพลเมอืงทีด่ขีองชาติ
ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหฝก
พฒันาจติใจใหผองใส
24.  ทานไดชักนําประชาชนใหพัฒนาจิตใจ
ดวยการฝกสมาธิ
25. ทานไดอธบิายหลกัการปฎบิตักิรรมฐานให
ประชาชนเขาใจกอนลงมอืปฏิบตัิ
26.  ชวงเขาพรรษาทานสอนประชาชนใหฝก
ปฏิบตักิรรมฐาน
27.  ทานเปนผูนาํประชาชนในการฝกสมาธิ
28.  ทานสัง่สอนประชาชนใหทาํจติใจใหเบกิบาน
29.  ทานสัง่สอนประชาชนใหมคีวามคดิและมจีดุ
มุงหมายในการดาํรงชวีติทีเ่หมาะสมในสงัคม
30.  ทานสัง่สอนประชาชนใหฝกสต ิ ไมใหคดิฟุง
ซานในการทาํงาน
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ระดบัการปฏบิตัิการปฏบิติัตามบทบาทในการพฒันาจติใจ
ประชาชน ทกุครัง้ บอยครัง้ นานๆ ครัง้ ไมเคยปฏบิตัิ

31.  ทานไดอธบิายถงึผลดีของการพฒันาจติใจให
ประชาชนไดเขาใจ
32.  ทานไดเลาประวตัหิรือผลงานของผูทีป่ฏิบตัิ
ในการพฒันาจติใจทีเ่ปนทีรู่จกัและศรทัธาให
ประชาชนไดรับรู
33.  ทานจะใหคาํแนะนาํในการปฎบิตัแิกผูทีม่ี
ความสงสยัและไดมาขอคาํแนะนาํ
34. ทานสัง่สอนประชาชนใหเปนคนทีไ่มคดิ
พยาบาทจองเวรคนอืน่
35. ในวนัสาํคญัทางศาสนา  เชน  วนัมาฆบชูา
วนัอาสาฬหบชูา  วนัวสิาขบชูา  ทานไดสอน
ประชาชนใหไดปฏิบตักิรรมฐาน
36.  ในวนัแมหรือวนัพอทานไดสอนประชาชนให
ปฏิบตัธิรรมเพือ่ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเดจ็พระนางเจาพระ
บรมราชนินีาถ
37.  ทานจดัใหมกีารปฎบิตัธิรรมเพือ่พฒันาจติใจ
แกประชาชนเฉพาะวนัสาํคญัและมปีระชาชนมา
รวมกจิกรรมจาํนวนมาก ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ข
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม
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อิทธิบาท  4
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

POA 1
POA 2
POA 3
POA 4
POA 5
POA 6
POA 7
POA 8
POA 9
POA 10
POA 11
POA 12
POA 13
POA 14
POA 15
POA 16
POA 17
POA 18
POA 19
POA 20
POA 21
POA 22
POA 23
POA 24
POA 25
POA 26

138.2333
137.8667
137.6333
138.4000
137.7333
137.8333
138.0000
137.8000
137.9667
138.1000
138.0000
137.9333
138.0333
138.0667
138.2000
138.3333
138.2333
137.7667
137.7667
138.4000
137.9000
139.2667
137.9667
137.9667
138.7667
138.5000

656.7368
660.7402
656.5161
664.3172
667.0989
656.1437
656.0690
669.0621
662.5161
654.9897
652.6897
654.9609
656.5161
674.8230
663.3379
651.6092
657.2885
646.8747
667.0126
651.2828
651.8172
685.0299
662.1023
659.3437
681.4954
686.0517

.6517

.7224

.8690

.6408

.6795

.8700

.8573

.5692

.6625

.8279

.8094

.8899

.7996

.4328

.6139

.7372

.7386

.8033

.6861

.6333

.8004

.2356

.6942

.7234

.2979

.2129

.9674

.9670

.9664

.9674

.9673

.9664

.9665

.9678

.9673

.9665

.9666

.9663

.9667

.9684

.9676

.9669

.9669

.9665

.9673

.9677

.9666

.9694

.9672

.9670

.9691

.9695
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POA 27
POA 28
POA 29
POA 30
POA 31
POA 32
POA 33
POA 34
POA 35
POA 36

138.2333
138.2000
138.2333
138.0000
137.7667
138.3000
137.8667
139.5667
138.5000
138.1667

652.4609
657.0621
655.2885
660.0000
668.5989
660.6310
651.9816
688.3920
655.7069
654.8333

.7814

.8054

.7761

.8435

.5971

.7066

.7911

.1438

.6547

.7565

.9667

.9667

.9667

.9666

.9676

.9671

.9666

.9703

.9674

.9668

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 36
Alpha =    .9682
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ความเชื่อประสิทธิภาพในตน
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

SE1
SE2
SE3
SE4
SE5
SE6
SE7
SE8
SE9
SE10
SE11
SE12
SE13
SE14
SE15
SE16
SE17
SE18

64.6000
64.7000
64.6333
64.7667
64.7333
64.8000
65.1667
64.9667
64.6667
65.0667
64.3000
65.3667
64.5667
65.2667
66.1000
64.7333
64.4333
64.4667

40.1793
37.6655
39.6885
36.3230
40.6161
40.3034
39.1092
37.1368
38.5057
40.8920
40.0103
40.6540
41.0126
41.2368
40.7138
40.6161
40.0471
40.9471

.3076

.5158

.4295

.6551

.3106

.3233

.5293

.4966

.5078

.3181

.3613

.2771

.3962

.2770

.4213
.3761
.3518
.3180

.8113

.7975

.8036

.7874

.8103

.8098

.7984

.7990

.7986

.8097

.8075

.8128

.8064

.8118

.8051
.8067
.8081
.8096

Reliability Coefficients
N of Cases =     30.0                    N of Items = 18
Alpha =    .8142

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159

แรงสนับสนุนทางสังคมจากหนวยงานของรัฐ
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

  Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale      
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

SC 1
SC 2
SC 3
SC 4
SC 5
SC 6
SC 7
SC 8
SC 9
SC10

24.4667
24.5000
23.6333
23.5000
23.5000
22.7667
23.0000
22.8000
24.1333
24.1000

45.5678
46.3276
43.6195
45.2241
42.4655
47.4264
52.4828
44.8552
45.7747
43.6793

.6705

.6582

.5030

.6631

.7510

.5373

.0951

.6910

.5736

.6363

.8342

.8361

.8516

.8342

.8245

.8446

.8822

.8319

.8412

.8353
             
Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 10
Alpha =    .8558
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แรงสนับสนุนทางสังคมจากคณะสงฆ
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

SCM 1
SCM 2
SCM 3
SCM 4
SCM 5
SCM 6
SCM 7
SCM 8
SCM 9
SCM10

24.9667
25.1667
25.2000
24.6333
25.6667
25.1000
24.9667
25.1333
25.1000
25.1667

92.6540
87.4540
87.2690
96.8609
90.2989
88.6448
 91.4126
86.9471
88.5069
88.7644

.6668

.9124

.8323

.2554

.6614

.7503

.7241

.8367

.7401

.8275

.9106

.8978

.9011

.9439

.9108

.9057

.9077

.9008

.9062

.9021

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 10
Alpha =    .9174
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แรงสนับสนุนทางสังคมจากประชาชน
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

SCP 1
SCP 2
SCP 3
SCP 4
SCP 5
SCP 6
SCP 7
SCP 8
SCP9

22.9667
23.5000
23.4000
22.5000
22.9667
23.6333
23.7333
22.6333
22.1333

43.8954
46.9483
52.1793
48.3966
51.1368
47.7575
51.9264
48.9989
49.9816

.8391

.6962

.5427

.6225

.4871
. 7335
.5246
.5622
.5447

.8400

.8550

.8688

.8620

.8736

.8524

.8700

.8678

.8688

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items =  9
Alpha =    .8759
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การปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาจิตใจประชาชน
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-
Total

Correlation

Alpha
if Item
Deleted

PRC 1
PRC 2
PRC 3
PRC 4
PRC 5
PRC 6
PRC 7
PRC 8
PRC 9
PRC 10
PRC 11
PRC 12
PRC 13
PRC 14
PRC 15
PRC 16
PRC 17
PRC 18
PRC 19
PRC 20
PRC 21
PRC 22
PRC 23
PRC 24
PRC 25
PRC 26

119.6667
119.3667
119.6000
119.3333
119.5333
119.6667
119.9000
119.8667
119.7333
119.3667
119.3333
119.0333
118.9000
119.0000
119.0333
119.3333
119.0000
119.4333
119.5000
119.9667
119.7333
119.1000
119.2000
119.5667
119.6000
119.3667

455.8161
455.1368
462.4552
465.6092
468.5333
456.9885
468.5759
453.2230
455.7195
460.9989
454.5747
460.2402
472.5069
455.7241
461.0678
455.8851
464.9655
459.8402
459.3621
460.9989
451.1678
470.0241
470.5103
450.8747
450.8690
452.5161

.7093

.7030

.5522

.4640

.3613

.6460

.3395

.6396

.5328

.5017

.6084

.7075

.5007

.7623

.6804

.7074

.6536

.7018

.6294

.5273

.6122

.3883

.3768

.7586

.6501

.6853

.8990

.8990

.9008

.9016

.9025

.8995

.9027

.8991

.9002

.9009

.8995

.8998

.9024

.8988

.9000

.8991

.9008

.8997

.9000

.9007

.8991

.9025

.9026

.8980

.8987

.8987
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PRC 27
PRC 28
PRC 29
PRC 30
PRC 31
PRC 32
PRC 33
PRC 34
PRC 35
PRC 36
PRC37

119.4000
119.2667
119.3667
119.3667
119.5333
119.7333
119.6333
119.3000
119.2333
118.9000
119.2667

449.0069
459.0299
466.4471
457.7575
463.0851
462.2713
453.4126
462.7000
456.1161
468.2310
454.8230

.7510

.7162

.5443

.6636

.5674

.5116

.6946

.5717

.6830

.4654

.7591

.8978

.8995

.9013

.8996

.9008

.9010

.8988

.9007

.8992

.9019

.8987

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 37
Alpha =    .9605

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ค
คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของแบบสอบถามในการวิจัย
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ตารางที ่23  แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดบัรายขอ  ของอทิธบิาท  4
     ของกลุมตวัอยาง

พฤตกิรรม X S.D. ระดบั
ดานฉนัทะ
1. ทานมคีวามตองการทีจ่ะปฏบิตังิานในการเผยแผพระศาสนาที่
ไดรับมอบหมาย

4.07 1.04 มาก

2. ทานเตม็ใจทาํงานทีพ่ระผูใหญมอบหมายใหทาํ 4.17 .91 มาก
3. ทานตองการทีจ่ะทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายนัน้ใหไดผลดยีิง่ขึน้
กวาเดมิ 4.12 .98 มาก

4. ทานเหน็วางานทีท่านไดรับมอบหมายจากคณะสงฆเปนงานยาก
ทีท่านจะทาํใหสําเรจ็ได 2.65 1.09 ปานกลาง

5. ทานมคีวามสบายใจกบัการไดปฏิบตัหินาทีท่ีไ่ดรับมอบหมาย
จากคณะสงฆ 3.99 .89 มาก

6. ทานมคีวามกระตอืรือรนทีไ่ดปฏิบตังิานทีไ่ดรับมอบหมาย 3.89 .90 มาก
7. เมือ่ไดรับรูความสาํเรจ็ของผูทีป่ฏิบตังิานเชนเดยีวกบัทาน  ทาน
มกีาํลังใจทีจ่ะทาํงานของทานใหสําเรจ็ผลตามทีต่ัง้เปาหมายเอาไว 4.19 .92 มาก

8. ทานยนิดทีีไ่ดทาํงานรวมกบัคนอืน่ 4.10 .85 มาก
9. ทานชืน่ชมบคุคลทีท่าํหนาทีเ่ชนเดยีวกบัทาน 4.20 .86 มาก
10. ทานพอใจทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายทัง้ในงานทีย่ากและงายตอ
การปฏบิตัิ 3.77 .90 มาก

ดานวิริยะ
11.  ทานพยายามทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเรจ็ถึงแมวางาน
นัน้จะยากเพยีงใดกต็าม

3.99 .91 มาก

12.  ทานจะเลอืกปฏบิตัเิฉพาะงานทีง่ายเทานัน้ 3.59 1.19 มาก
13. ทานมคีวามขยนัหมัน่เพยีรตอการปฏบิตัหินาทีท่ีไ่ดรับมอบ
หมาย

3.96 .89 มาก

14. ทานทาํงานอยางตอเนือ่งและสม่าํเสมอจนกวางานจะเสรจ็ 3.91 .91 มาก
15.  เมือ่ทาํงานลมเหลว  ทานจะพยายามทาํงานนัน้ใหดขีึน้  โดยไม
ยอทอ 3.97 .92 มาก
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ตารางที ่ 23  (ตอ)
พฤตกิรรม X S.D. ระดบั

16.  ทานกลาทีจ่ะทาํงานทีไ่ดรับมอบหมายถงึแมรูวาจะมปีญหาใน
การทาํงาน 3.77 .98 มาก

17.  ทานมคีวามเขมแขง็ตอการทาํงานถงึแมจะมอุีปสรรคหรอื
ปญหา 3.94 .93 มาก

ดานจติตะ
18.  ทานจะพจิารณาการทาํงานอยางละเอยีด  แมงานนัน้จะเปน
งานงายหรือยาก

3.98 .88 มาก

19. ทานมคีวามมุงมัน่ทีจ่ะทาํงานนัน้ใหสําเรจ็ 4.26 .80 มาก
20. ทานมคีวามจรงิจงัและจรงิใจในการปฏบิตังิานทกุอยางของ
คณะสงฆ

4.31 .76 มาก

21. ทานทาํงานโดยไมผลัดวนัประกนัพรุง 3.86 1.03 มาก
22. ทานตองการทีจ่ะทาํงานทีท่านไดรับมอบหมายนัน้ใหไดผลดี
ยิง่ขึน้กวาเดมิ 4.18 .84 มาก

23. ทานทาํงานตามแตโอกาสจะอาํนวยหรืออนโุลมตามสถาน
การณ

3.24 1.02 มาก

24. ทานพยายามแสวงหาความรูหรือส่ิงตางๆ ทีเ่กีย่วของกบังาน
ของทานเสมอ 3.91 .94 มาก

25. ทานจะลงมอืทาํงานนัน้ ๆ ตอทนัทเีมือ่มโีอกาส 4.03 .96 มาก
26. ทานไดแลกเปลีย่นทศันคตแิละประสบการณการปฏบิตังิาน
กบัผูทีม่ปีระสบการณหรือผูทีท่าํงานเชนเดยีวกบัทานเสมอ 3.63 1.12 มาก

27. ทานจะหาโอกาสเขารวมการอบรม  สัมมนาเกีย่วกบังานของ
ทานเสมอ

3.62 1.12 มาก

ดานวมัิงสา
28.  ทานกาํหนดขัน้ตอนในการปฏบิตังิานกอนลงมอืปฏิบตังิาน
เสมอ

3.98 .91 มาก

29.  ทานพจิารณาไตรตรองประสทิธภิาพในการทาํงานอยูเสมอใน
ขณะทีท่านทาํงาน 4.09 .85 มาก

30.  ทานรเิริม่หรือคนหาแนวทางใหม ๆ ในการปฏบิตังิานเสมอ 3.79 .92 มาก
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ตารางที ่ 23  (ตอ)
พฤตกิรรม X S.D. ระดบั

31. ทานคนหาความบกพรองและนาํมาปรบัปรงุแกไขในงานทีท่าํ 3.90 .98 มาก
32. ทานจะศกึษางานจนเขาใจกอนการลงมอืปฏิบตัิ 4.02 .91 มาก
33. ทานสามารถวนิจิฉยัไดวางานใดตองแสวงหาแนวทางในการ
ปฏิบตัใิหม 3.70 .98 มาก

34. ทานใชเหตผุลในการทาํงาน 4.32 .80 มาก
35. ทานประเมนิผลการปฏบิตังิานทกุครัง้หลังจากทาํงานเสรจ็แลว 4.02 .89 มาก
36. ทานใชหลักการทาํงานทีว่า “งานทกุอยางทาํใหดขีึน้กวาเดมิ
ได”

4.14 .87 มาก

ตารางที ่24  แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดบัรายขอ  ของความเชือ่
                      แหงประสทิธภิาพในตนของกลุมตวัอยาง

ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน X S.D. ระดบั
1.ทานเชื่อวาทานมีความรูหรือสามารถแสวงหาความรูเกี่ยวกับ
งานที่ทานไดรับมอบหมายได

3.75 .94 มาก

2. ทานเชื่อวาทานมีความสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย 3.89 .85 มาก

3.  ทานมั่นใจวาสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จทัน
ตามเวลาที่กําหนด 3.77 .90 มาก

4. ทานเชื่อวาทานสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน 3.76 .85 มาก
5.  ทานเชื่อวาทานสามารถปรับปรุงแนวทางการทํางานของ
ทานใหดีกวาเดิมได 3.91 .76 มาก

6.  ทานมักจะกังวลใจที่จะตองทํางานที่ไมเคยทํามากอน 2.90 1.12 ปานกลาง
7.  ทานไมมั่นใจวาจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาจิตใจ
ประชาชน  ใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไวได 3.01 1.01 ปานกลาง

8. ทานเชื่อวาทานเปนผูสามารถชวยเหลือชุมชนหรือหมูบานที่
อยูใกลวัดที่ทานจําพรรษา

3.63 1.00 มาก
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ตารางที่  24  (ตอ)
ความเชือ่ประสทิธิภาพในตน x S.D. ระดบั

9.  ทานเชื่อวาทานสามารถใหคําปรึกษาเรื่องตาง ๆ แกชาวบาน
ที่มาขอคําปรึกษาได

3.90 .84 มาก

10.  ทานไมมั่นใจวาจะใชความรูที่ทานมีอยูชวยเหลือชาวบาน
ที่มาปรึกษาปญหาตาง ๆ ได 3.14 1.07 ปานกลาง

11. ทานพรอมที่จะปฏิบัติภาระกิจของสงฆไดตลอดเวลา 4.09 .91 มาก
12.  ทานเชื่อมั่นวาทานสามารถชักชวนเพื่อนสหธรรมิกให
ทํางานในการพัฒนาจิตใจประชาชนรวมกับทานได 3.60 .95 มาก

13.  ทานไมมั่นใจวาจะเทศนาสั่งสอนประชาชนใหเขาใจใน
หลักธรรมในศาสนาตามความเปนจริงได

2.97 1.22 ปานกลาง

14.  ทานมั่นใจวาทานสามารถสั่งสอนประชาชนใหเปนพล
เมืองดีได 3.79 .90 มาก

15.  ทานไมมั่นใจวาจะสั่งสอนประชาชนใหลด  ละ  และเลิก
อบายมุขได 2.86 1.23 ปานกลาง

16.  ทานเชื่อวาทานสามารถที่จะลดความกังวลใจวาจะทํางาน
ไดไมดี 3.23 .92 ปานกลาง

17.  ทานเชื่อมั่นวาทานกลาที่จะปรึกษากับพระผูใหญเมื่อมี
ปญหาหรืออุปสัคในการปฏิบัติงาน

4.01 .93 มาก

18.  ทานเชื่อมั่นวาเมื่อมีปญหาหรืออุปสัคในการทํางานทานจะ
พยายามแกปญหานั้น ๆ ได  โดยจะไมเลิกปฏิบัติงานนั้น 3.93 .93 มาก

ตารางที ่25 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดบัรายขอ
                    ของแรงสนบัสนนุทางสงัคม  ของกลุมตวัอยาง

พฤตกิรรม X S.D. ระดบั
ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากหนวยงานของรฐั
1.  ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคาร

2.02 1.35 นอย

2. ไดรับงบประมาณในการบรูณะซอมแซมอาคารสถานที่ 2.02 1.38 นอย
3.  ไดรับนติยภตัเปนประจาํสม่าํเสมอ 2.77 1.20 ปานกลาง
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ตารางที ่ 25  (ตอ)
พฤตกิรรม X S.D. ระดบั

4.  ไดรับการถวายความรูแกทานเกีย่วกบัเรือ่งหลักการเทศนา 2.81 1.07 ปานกลาง
5.  ไดจดัใหมกีารอบรมถวายความรูและอบรมฝกปฏบิตักิรรมฐาน 2.86 1.10 ปานกลาง
6.  ไดรับการยอมรบัในการปฏบิตัหินาทีข่องทาน 3.11 1.00 ปานกลาง
7. ทานไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางในการปฏบิตัหินาทีใ่น
ฐานะเปนกาํลังสาํคญัในการเผยแผหลักธรรมของพระศาสนา 3.20 .99 ปานกลาง

8.  ไดรับขอมลูขาวสารเกีย่วกบัความคบืหนาของวงการคณะสงฆ
ไทย 3.20 1.06 ปานกลาง

9.  ไดรับความชวยเหลือในดานอปุกรณเครือ่งมอืทีใ่ชในการ
ปฏิบตัหินาที่ 2.06 1.16 นอย

10.  เจาหนาทีจ่ากสาํนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาตปิระจาํ
จงัหวดัหรอืจากหนวยงานของรฐัอืน่ ๆ ใหความรวมมอืในกจิ
กรรมทีเ่กีย่วของเสมอ

2.54 1.29 ปานกลาง

ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากคณะสงฆ
11. ไดถวายความรูแกทานในเรือ่งการเทศนา

3.11 1.14 ปานกลาง

12. ไดจดัใหมกีารอบรมถวายความรูและอบรมฝกปฏบิตักิรรมฐาน 2.94 .98 ปานกลาง
13. ไดรับความชวยเหลือจากพระสงฆในการสงบคุลากรทีม่คีวาม
ชํานาญรวมปฏบิตังิานกบัทาน 2.70 1.11 ปานกลาง

14. ไดรับคาํชมเชยในการปฏบิตัหินาที่ 2.93 1.11 ปานกลาง
15. ไดรับการชวยเหลือดานอปุกรณในการปฏบิตัหินาที่ 2.29 1.13 นอย
16. ไดรับขอมลูเกีย่วกบัประสบการณการทาํงานของพระสงฆรูป
อ่ืนทีป่ระสบผลสาํเรจ็ในการปฏบิตัหินาที่ 2.95 1.11 ปานกลาง

17. ไดรับการฝกปฏบิตัใิหเกดิความชาํนาญในการเผยแผ 2.94 1.03 ปานกลาง
18. พระสังฆาธกิารทีป่กครองทานในระดบัตาง ๆ ไปเยีย่มเยยีน
ทานถงึวดั 3.01 1.09 ปานกลาง

19. ไดรับโอกาสในการเขาพบเมือ่ทานตองการปรกึษาหรอืขอ
ความชวยเหลือ 3.14 1.06 ปานกลาง
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ตารางที ่ 25  (ตอ)
พฤตกิรรม X S.D. ระดบั

20. ไดรับขอมลูขาวสารเกีย่วกบัการจดัการอบรมสมัมนาในที่
ตางๆ 2.96 1.16 ปานกลาง

ดานแรงสนบัสนนุทางสงัคมจากประชาชน
21. ไดรับบรจิาคเพือ่เปนทนุในการกอสรางและบรูณะซอมแซม
อาคารสถานที่

3.42 1.21 ปานกลาง

22.  ไดรับกฐนิทกุป 2.77 1.35 ปานกลาง
23.  ไดรับผาปาสามคัคทีกุป 2.85 1.21 ปานกลาง
24.  ไดใหความรวมมอืในดานแรงงานกบัทางวดัเสมอ 3.75 .92 มาก
25.  ไดรับคาํชมเชยในการทาํงาน 3.05 1.09 ปานกลาง
26.  ไดรับการชวยเหลือคาพาหนะเสมอเมือ่ทานไปทาํงานของ
สงฆหรือสังฆกรรม 2.47 1.10 นอย

27. ไดรับการสนบัสนนุดานสือ่ เชน หนงัสอืพมิพ นติยสาร  วาร
สาร 2.51 2.23 ปานกลาง

28.  ไดรับนมินตไปงานทาํบญุตาง ๆ 3.43 1.14 ปานกลาง
29.  ไดรับการบาํรงุดวยอาหารบณิฑบาตและยารกัษาโรค 3.67 .98 มาก
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ตารางที ่26 แสดงผลการวเิคราะหคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดบัรายขอ
                    ของการปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจติใจประชาชน  ของกลุมตวัอยาง

การปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจิตใจประชาชน X S.D. ระดบั
ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหเลิกกระทําความชัว่
1. ทานไดเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหละเวนการทาํความชัว่
เชน ลด  ละ เลิกอบายมขุ

3.17 .74 ปานกลาง

2. ในวนัสาํคญัตาง ๆ เชน  วนัแม  วนัพอ  ทานไดเทศนาสัง่สอน
ประชาชนใหลด  ละ เลิกอบายมขุ  เพิม่เปนพเิศษ 3.36 .79 ปานกลาง

3. ทานไดเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหเอารัดเอาเปรยีบกนั 3.16 .68 ปานกลาง
4. ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหเบยีดเบยีนกนั 3.21 .68 ปานกลาง
5.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหเกยีจครานในการทาํ
มาหากนิ 3.24 .68 ปานกลาง

6.  ในการรบันมินตไปเทศนาทีต่าง ๆ ทานสอนประชาชนไมให
เปนคนเหน็แกตวั 2.98 .81 ปานกลาง

7.  ในวนัพระทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหงมงายใน
เรือ่งโชคลางของขลงัหรือไสยศาสตร

3.02 .88 ปานกลาง

8. ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนไมใหหวงัรวยทางลดั  เชน
หวย  ส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์ เปนตน 3.09 .90 ปานกลาง

9. ในวนัสาํคญัทานสอนประชาชนไมใหเลนการพนนั 3.31 .77 ปานกลาง
10.  ในวนัพระทานสอนประชาชนใหลด ละ  เลิก  หรือไมใหยุง
เกีย่วกบัการดืม่สรุา

3.30 .71 ปานกลาง

ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหกระทําความดี
11. ในวนัสาํคญัทางศาสนาทานไดชักชวนประชาชนใหบริจาค
ทาน  รักษาศลีและเจรญิภาวนาเพือ่เปนการบชูาพระรัตนตรยั

3.40 .73 ปานกลาง

12. ทานไดอบรมสัง่สอนประชาชนใหตัง้อยูในศลี  5 3.50 .64 มาก
13.  ในวนัพระ  ชวงเขาพรรษาทานไดชักชวนประชาชนใหรักษา
ศลีอุโบสถ 3.51 .67 มาก
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ตารางที ่ 26  (ตอ)
การปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจิตใจประชาชน X S.D. ระดบั

14.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมใีจเมตตาตอสัตวและ
เพือ่นมนษุยดวยกนั 3.38 .68 ปานกลาง

15.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมคีวามเหน็อกเหน็ใจ
ผูอ่ืน 3.31 .67 ปานกลาง

16.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมคีวามเอือ้เฟอตอ
เพือ่นบาน 3.32 .65 ปานกลาง

17.  ทานแนะนาํประชาชนใหเปนคนขยนัในการทาํมาหากนิ 3.25 .75 ปานกลาง
18.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหเปนคนประหยดั
อดออม  ไมใชจายอยางฟุมเฟอย 3.22 .76 ปานกลาง

19.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหมคีวามรบัผิดชอบตอ
ตนเอง  ครอบครวั และชมุชน 3.26 .75 ปานกลาง

20.  ในวนัสาํคญัทางศาสนา  เชน  วนัมาฆบชูา  วนัอาสาฬหบชูา
วนัวสิาขบชูา  ทานไดรับนมินตใหไปเทศนาใหครู  นกัเรยีนหรือ
ขาราชการไดตัง้อยูในศลี  5  ทีโ่รงเรยีนหรือหนวยงานตาง ๆ
ของราชการ

3.62 1.03 มาก

21.  เมือ่มคีนมาขอหวยกบัทาน  ทานจะอธบิายใหเขารูถึงโทษ
ของการเลนหวย 3.10 .91 ปานกลาง

22.  ในวนัพระชวงเขาพรรษาทานไดสนทนาเกีย่วกบัวธีิการและ
คณุประโยชนของการรกัษาศลีอุโบสถกบัประชาชนทีม่ารกัษา
ศลีอุโบสถ

3.35 .71 ปานกลาง

23.  ทานเทศนาหรอืส่ังสอนประชาชนใหประพฤตตินเปน
พลเมอืงทีด่ขีองชาติ 3.25 .70 ปานกลาง

ดานการอบรมสัง่สอนประชาชนใหฝกพฒันาจิตใจใหผองใส
24.  ทานไดชักนําประชาชนใหพัฒนาจิตใจดวยการฝกสมาธิ

3.13 .80 ปานกลาง

25. ทานไดอธิบายหลักการปฏบิตักิรรมฐานใหประชาชนเขาใจกอน
ลงมอืปฏิบตัิ 3.14 .85 ปานกลาง
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ตารางที ่ 26  (ตอ)
การปฏบิตัติามบทบาทในการพฒันาจิตใจประชาชน X S.D. ระดบั

26.  ชวงเขาพรรษาทานสอนประชาชนใหฝกปฏิบตักิรรมฐาน 3.31 .78 ปานกลาง
27.  ทานเปนผูนาํประชาชนในการฝกสมาธิ 3.08 .87 ปานกลาง
28.  ทานสัง่สอนประชาชนใหทาํจติใจใหเบกิบาน 3.31 .71 ปานกลาง
29.  ทานสัง่สอนประชาชนใหมคีวามคดิและมจีดุมุงหมายในการดาํรง
ชีวติทีเ่หมาะสมในสงัคม 3.31 .66 ปานกลาง

30.  ทานสัง่สอนประชาชนใหฝกสต ิ ไมใหคดิฟุงซานในการทาํงาน 3.31 .74 ปานกลาง
31.  ทานไดอธิบายถึงผลดขีองการพฒันาจติใจใหประชาชนไดเขาใจ 3.26 .70 ปานกลาง
32.  ทานไดเลาประวตัหิรือผลงานของผูทีป่ฏิบตัใินการพฒันาจติใจที่
เปนทีรู่จกัและศรทัธาใหประชาชนไดรับรู 3.10 .77 ปานกลาง

33.  ทานจะใหคาํแนะนาํในการปฏบิตัแิกผูทีม่คีวามสงสยัและไดมา
ขอคาํแนะนาํ

3.11 .79 ปานกลาง

34. ทานสัง่สอนประชาชนใหเปนคนทีไ่มคดิพยาบาทจองเวร
คนอืน่ 3.27 .63 ปานกลาง

35. ในวนัสาํคญัทางศาสนา  เชน  วนัมาฆบชูา  วนัอาสาฬหบชูา
วนัวสิาขบชูา  ทานไดสอนประชาชนใหไดปฏิบตักิรรมฐาน 3.25 .89 ปานกลาง

36.  ในวนัแมหรือวนัพอทานไดสอนประชาชนใหปฏิบตัธิรรมเพือ่
ถวายเปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเดจ็
พระนางเจาพระบรมราชนินีาถ

3.51 .75 มาก

37.  ทานจดัใหมกีารปฏบิตัธิรรมเพือ่พฒันาจติใจแกประชาชนเฉพาะ
วนัสาํคญัและมปีระชาชนมารวมกจิกรรมจาํนวนมาก ๆ 2.13 1.03 นอย
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