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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ องการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ ว ัด นวลจัน ทร์
มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒนาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจันทร์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ ระยะเวลา
ระหว่างเดื อน กันยายน 2559 - เดื อนตุลาคม 2559 จานวน 280 คน แบ่งเป็ นชายจานวน 120 คน
หญิงจานวน 160 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์
และได้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจานวน 162 คน แบ่งเป็ นชาย จานวน 69 คน หญิงจานวน 93 คน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 89 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 22.22 และอายุอน้อยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.28 และน้อยที่สุดมีอายุ17.28
คิดเป็ นร้อยละ 5.56 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็ นโสด คิด
เป็ นร้อยละ 24.07 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย / หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 10.49 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้ อยละ 29.63 และน้อยที่สุ ด จบการศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 12.35กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.89 รองลงมามี
รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 38.27 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 8.64และกลุ่มตัวอย่างมีประกอบอาชี พเป็ นข้าราชการ คิด
เป็ นร้ อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชี พ เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 27.78 และน้อยที่ สุ ด
ประกอบอาชีพเป็ นค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 15.43
จากการวิจยั อภิปรายได้วา่ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในด้านศาสนศึกษามากกว่าด้านอื่น
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โดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกลุ่มสนทนาธรรมแก่ผสู ้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไป รองลงมาคือ
ด้านสาธารณู ปการโดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกิ จกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุ มชน
เป็ นประจาทุกปี และน้อยที่สุดคือด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งตูย้ าสามัญ
ประจาวัดเป็ นสถานที่ให้บริ การยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ ไป ส่ วนด้านการปกครอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์ประพฤติและปฏิ บตั ิตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่ งครัดมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ เช่น ทาความสะอาด
วัด กวาดลานวัด เป็ นต้น และน้อยที่ สุ ด การมี ส่ ว นร่ วมในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจันทร์ คื อเรื่ องพระสงฆ์มี พ ฤติ ก รรมการใช้จ่า ยอย่า งสุ รุ่ย สุ ร่า ย ส่ วนด้านศาสนศึ ก ษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์มี ก ารจัดกลุ่ ม สนทนาธรรมแก่
ผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไปมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดวัดเป็ นศูนย์กลาง
แห่งการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และน้อยที่สุดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คื อเรื่ องพระสงฆ์จ ัดการเรี ย นการสอนให้แก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
การศึกษาเนื่ องจากยากจนหรื อไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระบบในวัด ส่ วนด้านการศึกษาสงเคราะห์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์เป็ นวิทยาการช่วยสอนหนังสื อในชั้น
เรี ยนตามตารางสอนของโรงเรี ยนมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือพระสงฆ์สนับสนุนและจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในชุ มชน และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งศูนย์หรื อโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ข้ ึนใน
วัด ส่ วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ อง
พระสงฆ์รับกิจนิมนต์จากประชาชนไปเทศน์ที่บา้ นและที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมมากกว่าประเด็น
อื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์เผยแผ่ธรรมโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็ นต้น และน้อย
ที่สุดที่ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์บรรยาย
ธรรมให้ประชาชนได้รู้จกั อดทน ขยันหมัน่ เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชี พที่สุจริ ต ส่ วน
ด้านสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็ น ว่า พระสงฆ์ว ดั พิ ชัย ญาติ มี บ ทบาทในการพัฒ นาชุ มชนในเรื่ อ งพระสงฆ์มี ก ารจัด กิ จกรรม
อุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชนเป็ นประจาทุกปี มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์จดั
สถานที่ภายในวัดให้ร่มรื่ น สงบ สะอาด และมีที่สาหรับปฏิบตั ิธรรม และน้อยที่สุดการมีส่วนร่ วม
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ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้วดั เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป สาหรับด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้มีการอานวยความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน
มากกว่าประเด็นอื่น ๆรองลงมาคือพระสงฆ์ให้คาปรึ กษาทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับปั ญหาชี วิตต่าง ๆ
แก่ ประชาชน และน้อยที่สุดที่ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือ
เรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งตูย้ าสามัญประจาวัดเป็ นสถานที่ให้บริ การยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ ไป
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และด้านสาธารณู ปการ อายุต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้า นการเผยแผ่พ ระพุ ท ธศาสนา ด้า นสาธารณู ป การ และด้า นสาธารณสงเคราะห์
สถานภาพสมรสต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจันทร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ระดับ การศึ ก ษาต่า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่ อการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ ม ชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านศาสนศึกษา
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ รายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์
ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ และอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้า นการปกครอง ด้า นศาสนศึ ก ษา ด้า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ และด้า นสาธารณู ป การ
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นการปกครอง ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็น
ต้องการให้ พระภิกษุสามเณรในวัด ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยั เพื่อความเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยในหมู่คณะ และความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็ นการเสริ มสร้างความ
ศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ประชาชนผูไ้ ด้พบเห็น ซึ่ งจะมีส่วนในการส่ งผลให้ประชาชน หรื อชาวบ้าน
หันหน้าเข้าวัดและปฏิบตั ิ ตามพระธรรมคาสอนมากยิ่งขึ้น ส่ วนด้านศาสนศึกษา ประชาชนที่มา
ทาบุญที่วดั พิชยั ญาติมีความคิดเห็นต้องการให้ วัดมีการดาเนินการในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่
พระภิกษุสามเณร และประชาชนผูส้ นใจได้ศึกษาเล่าเรี ยนพระธรรมวินยั จนมีความรู้ความเข้าใจใน
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คาสอนระดับหนึ่ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และถ่ า ยทอดให้แก่ ผูอ้ ื่ น ได้รั บ รู ้ แ ละปฏิ บ ตั ิ ตามอย่า งถู ก ต้อง ส่ ว นด้า นการศึ ก ษาสงเคราะห์
ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ วัดมีการดาเนินการสงเคราะห์ การ
ช่ วยเหลื อให้แก่เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปให้ได้รับการศึกษาเล่าเรี ยน ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อจะได้ดารงตนเป็ นพลเมืองดีและมีคุณภาพ สามารถใช้ความรู ้ที่ได้รับนั้น
ประกอบอาชี พการงานเลี้ ยงตัวและเลี้ ยงครอบครัวได้ และเป็ นกา ลังหนึ่ งในการพัฒนาสังคมให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป ส่ วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มี
ความคิดเห็นต้องการให้ มีการดาเนินงานประกาศพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง เช่น การแสดงธรรม
การให้การศึกษาเกี่ยวกับพระศาสนา และการส่ งเสริ มให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับวัดหรื อกิจการพระศาสนา นาความรู้ความสามารถทางหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่
ตนศึกษาดีแล้วไปเผยแผ่ ประกาศให้ประชาชนโดยทัว่ ไปได้รับรู ้ และเข้าใจตามโอกาสอันสมควร
เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนามาปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจาวัน เป็ นการสร้างความ
ผาสุ ก สงบเย็น ให้แก่ตนเอง และสังคม ส่ วนด้านสาธารณู ปการ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั
นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ การดาเนินการให้วดั เป็ นสถานที่รื่นรมย์ สงบ เหมาะสมแก่การ
เป็ นศาสนสถาน ส าหรั บ การพ านัก อาศัย ประพฤติ ธ รรม หรื อกิ จ กรรมอื่ น ใดที่ เ ป็ น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น การทาวัดให้เป็ นศูนย์กลางกิจกรรมต่าง
ๆ ของชุมชน ตลอดจนการส่ งเสริ มการพัฒนาสาธารณู ปการต่าง ๆ ในชุ มชนด้วย ส่ วนด้านสาธารณ
สงเคราะห์ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ การดาเนินการสงเคราะห์
แก่ชุมชนและประชาชนทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจด้วยกิ จกรรม หรื อโครงการพัฒนาต่าง ๆ โดย
ดาเนิ นบทบาทที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระธรรมวินยั เพื่อยกระดับรายได้ สร้างระบบสวัสดิการชุมชน
เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ การแก้ปัญหา สานึ กร่ วม และถักทอความสามัคคี
สมานฉันท์ของชุ มชนตลอดจนการให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ใน
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนท้องถิ่น

ภูมหิ ลัง
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เป็ นสถาบันหลักหนึ่ งของสังคมไทย คนไทยต่างให้การ
ยอมรั บ นับ ถื อ มาตั้ง แต่ โ บราณกาลและมี ก ารสื บ ทอดมาจนถึ ง ทุ ก วัน นี้ ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 9 ได้กล่าวว่าพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพุทธมามะกะ
และทรงเป็ นอัครศาสนูปถัมภก ประชาชนชาวไทยส่ วนใหญ่นบั ถือพระพุทธศาสนา และสถาบัน
ศาสนาเป็ นระบบย่อยของสังคมไทย ซึ่ งมีวดั เป็ นศาสนสถาน มีพระสงฆ์เป็ นศาสนบุคคล ถือเป็ น
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ตัวแทนในการดาเนิ นกิจกรรมศาสนา ที่จะทาให้พระพุทธศาสนาช่วยการพัฒนาชุ มชนสังคม และ
ประเทศชาติอย่างสาคัญยิง่
วัดและพระสงฆ์ มีบทบาทที่สาคัญแก่ประชาชนและสังคมมายาวนาน ไม่วา่ จะเป็ นสถานที่
ให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตัดสิ นคดีความต่าง ๆ การให้คาแนะนาสั่งสอน
สร้ างความเข้มแข็ง ทางด้านจิตใจ และยังเป็ นสถานที่ พกั ผ่อนและปฏิ บตั ิ ธรรมรวมทั้งการทา
กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่รวมอยูใ่ นวัด ต่อมาบทบาทดังกล่าวได้ลดน้อยลง ตามสภาพความเจริ ญ
และการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอย่างที่วดั
เคยมีบทบาทออกไป เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกับวิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับ
เอาอารยธรรมของชาวตะวันตกมากขึ้น กระทัง่ ความจาเป็ นในการประกอบอาชี พ ได้ทาให้บุคคลที่
เคยเข้าร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ ภายในวัดลดลงไปด้วย ความสัมพันธ์ ระหว่าง วัด พระสงฆ์กบั
ประชาชนก็ห่างกัน ขาดการส่ งเสริ มการให้การร่ วมมือในกิจกรรมการทานุ บารุ งดูแลรักษาวัด และ
กิจการในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร ส่ งผลให้โอกาสของประชาชนที่จะได้ศึกษารับรู ้หลักธรรมทาง
ศาสนาก็น้อยลง มีผลทาให้คุณธรรม จริ ยธรรมในสังคมเสื่ อมลง ประกอบกับที่มีวดั บางแห่ งได้
มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านวัตถุ มากกว่าการพัฒนาในด้านจิตใจ จึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้พระสงฆ์
สามเณรขาดการสนใจในการศึกษาและการปฏิ บตั ิ เพื่อเผยแผ่ แก่ ประชาชน มี การส่ งเสริ ม
สนับสนุ นเพื่อให้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง คือ วัด พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิ กชนได้มีการฟื้ นฟู
พัฒนา กาหนดแนวทางดาเนินกิจการพระศาสนาให้มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพสมบูรณ์ เป็ นศูนย์
รวมจิตใจ โดยพระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมและช่วยชี้แนวทางที่ถูกต้อง
สถาบันสงฆ์ เป็ นสถาบันหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับสถาบันการปกครองซึ่ ง
สมัยก่อนได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละบ้าน อันหมายถึงประชาชนทัว่ ไป ดังที่เรี ยกกันว่า วัด
วัง บ้าน ในสมัยก่อนประเทศไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ มีสถาบันกษัตริ ยเ์ ป็ น
สถาบันที่ทาหน้าที่ปกครองรัฐ สถาบันปกครองได้อาศัยพระพุทธศาสนาเป็ นกลไกหนึ่ งในการ
ปกครอง ในสมัยอาณาจักรสุ โขทัย พระมหาธรรมราชาลิไททรงพระนิ พนธ์ไตรภูมิพระร่ วง (พระ
มหาสนิท อนุจารี , 2551) ว่าด้วยเรื่ องสวรรค์ นรก และโลกมนุ ษย์ ผูใ้ ดกระทาชัว่ จะตกนรก ส่ วน
ผูใ้ ดทากรรมดีจะได้ข้ ึนสวรรค์ และในสมัยอยุธยาตอนปลาย ยังได้มีการประชาสัมพันธ์พระมาลัย
คาหลวง ซึ่ งเป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับพระมาลัยทองท่องนรก เที่ยวแดนสวรรค์เสนอโลกยุคพระศรี อาริ ย ์
(อุดมพร คัมภิรานนท์, 2551) ซึ่ งผูค้ นมีความเท่าเทียมกัน ให้เป็ นความหวังแก่ประชาชน นอกจากนี้
สถาบัน กษัต ริ ย ์ย งั ให้ คุ ้ม ครองป้ องกัน และสนั บ สนุ น แก่ พ ระสงฆ์ ที่ ท าตามนโยบายด้ว ยการ
พระราชทาน สมณศักดิ์ นิตยภัต การบูรณะและปฏิสังขรณ์วดั การทาบุญทอดกฐิน ทอดพระป่ า
แต่งตั้งให้เป็ นพระอุปชฌาย์ แต่งตั้ง วัดให้เป็ นวัดหลวง ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
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เป็ นแบบประชาธิ ปไตย รั ฐก็ย งั ดึ ง พระสงฆ์เข้า มาร่ วมโครงการพัฒนาบางโครงการเพื่อสร้ า ง
ความชอบธรรมโดยอ้างถึงความเป็ นปึ กแผ่นของชาติ โดยจัดให้มีการอบรมถวายรู ้แด่พระสงฆ์และ
รัฐยังได้ออกฎหมายเกี่ ยวกับพระสงฆ์นอกเหนื อพระธรรมวินัยโดยให้กรมการศาสนาเป็ นผูด้ ูแล
ควบคุมกิจการคณะสงฆ์ดว้ ย จะเห็นได้วา่ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั กลไลสาคัญ หรื อกลุ่มบุคคลที่
มีอิทธิ พลในการสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาหรื อเป็ นแกนกลางของพระพุทธศาสนาก็คือ พระสงฆ์
ตามหลักทางพระพุทธศาสนาแล้วพระสงฆ์คือผูบ้ วชในบวรพระพุทธศาสนาซึ่ งสละแล้วซึ่ งสภาวะ
ความเป็ นปั จเจกภาวะ แต่มีชีวติ เพื่อสังฆภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุ มชน ต้องมีความรู ้สึกที่
เป็ นชุมชน (Community) เพราะชี วิตต้องมีความเกี่ยวข้อง มีการติดต่อสื่ อสาร(Communication) กัน
ตลอดเวลา ยิง่ ในสมัยโบราณด้วยแล้ว วัดหรื อพระสงฆ์กลายเป็ นศูนย์กลางของชุมชนไปในตัว วัด
เป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู ้ของชุมชน มีเรื่ องอะไรเกิดขึ้นก็มาประชุ มกันที่วดั มาร่ วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่ นมาท าบุ ญใส่ บ าตรที่ ว ดั ในวันส าคัญทางศาสนา คื อ วัน วิส าขบู ช า วันมาฆบู ช า วัน
อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันสาคัญอื่นๆ และวันที่มีการประชุมเรื่ องราวที่ทางราชการให้ผนู้ า
หมู่บา้ นอย่างกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เมื่อได้รับเรื่ องราวข่าวสารจากทางราชการมาก็มาประชุมกันที่วดั
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2535 ได้เพิ่มบทบาทด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วนร่ วมพัฒนาสังคมที่เห็ นได้ชดั คือ เป็ นผูน้ าทางศีลธรรม เป็ นผูใ้ ห้
คาปรึ กษาด้านจิตใจ และส่ งเสริ มการให้การศึกษาธรรมะ แก่เยาวชนที่อาศัยอยูใ่ นชุ มชนบริ เวณวัด
และชุมชนใกล้เคียง พระสงฆ์ในชนบทมีความผูกพันกับชุ มชนอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากในแต่ละ
ฤดูกาลมักจะมีกิจกรรมที่สาคัญๆ เกี่ยวกับศาสนาและจารี ตประเพณี ในชุ มชนนั้นๆ ล้วนเป็ นการ
เสริ มบทบาท และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพระสงฆ์กบั ชุ มชน นอกจากนั้นบทบาทที่สาคัญยิ่ง
และปรากฏอยูท่ วั่ ไปได้แก่ การเข้าไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรี ยน ทั้งระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาการเข้าไปบรรยายธรรมแบบผสมผสานกับศาสตร์ ปัจจุบนั ตามหน่วยงานทั้งใน
ภาครั ฐและภาคเอกชนซึ่ ง เป็ นบทบาทเชิ งรุ ก อาจกล่ า วได้ว่า บทบาทหลักของพระสงฆ์ว่ามี 3
ประการ คือ ประการแรกท่านพัฒนาจิตวิญญาณความเป็ นมนุษย์ให้แก่ประชาชน ด้วยการแนะนาให้
ประพฤติตามหลักพระพุทธศาสนา ส่ งเสริ มให้ประชาชนปฏิบตั ิธรรมตามสมควรแก่โอกาสประการ
ที่สองท่านทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้การศึกษาแก่ประชาชนในท้องที่ ด้วยการส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนและ
สอบธรรมศึกษาแก่เยาวชน ประการที่สามท่านเป็ นผูน้ าการพัฒนาชุ มชนในด้านต่างๆ อาทิ การเป็ น
ผูน้ าในการทางาน การเป็ นผูป้ ระสานเพื่อให้เกิ ดการร่ วมมือจากทุกฝ่ าย เป็ นผูร้ ิ เริ่ มในการก่อตั้ง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา นอกจากนั้นท่านยังเป็ นวิทยากรให้ความรู ้และกระตุน้ ให้เกิ ด
การพัฒนาท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม บทบาทนั้นจะเกิดขึ้นและประสบความสาเร็ จ
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ได้ ต้องได้รับการเรี ยกร้องหรื อตอบรับหรื อตอบสนองจากสังคม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นที่
อยูใ่ นพื้นที่เดียวกับวัด ที่ยงั มีวฒั นธรรม ประเพณี ค่านิ ยม และความเชื่ออื่นๆ ที่มีอิทธิ พลมาจาก
พระพุทธศาสนา ดังนั้นจึงหลี กเลี่ ยงไม่ได้ที่พระสงฆ์ตอ้ งเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิต ของ
ประชาชนที่มีความเกี่ยวพันธ์กบั พระพุทธศาสนา (พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ อ้างถึงใน พิชิต คา
พลงาม, 2549)
ข้อความดังกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็ นถึ งบทบาทของวัดและพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม ซึ่ ง
ย่อมเป็ นผลดีต่อสังคมที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น แต่ในสังคมไทยปั จจุบนั ได้มีสถาบันอื่น ๆ เข้ามา
ทาหน้าที่แทนบทบาทต่าง ๆ ทาให้วดั และพระสงฆ์มีส่วนช่วยสังคมน้อยลง เช่น มีโรงเรี ยนทา
หน้าที่สอนบุตรและธิดาแทนวัด มีโรงพยาบาลรักษาคนป่ วยแทนวัด มีโรงมหรสพที่ให้ความบันเทิง
ซึ่ งไม่จากัดฤดูกาลแทนวัด และมีเครื่ องจักรกลผ่อนแรงจนเป็ นเหตุให้การพึ่งพาอาศัยแรงเพื่อนบ้าน
หมดความจาเป็ น สิ่ งเหล่านี้ เริ่ มทาให้คนห่ างวัดและพระสงฆ์มากขึ้น คนรุ่ นใหม่มีความผูกพันกับ
สถาบันศาสนาน้อยลง ไม่ศรัทธางานบุญกุศลเท่ากับคนรุ่ นก่อน คนรุ่ นใหม่ค่อย ๆ เห็นความสาคัญ
ของวัดและพระสงฆ์ลดลงทุกที วัดบางแห่งถูกปล่อยปละละเลยจากสังคม สิ่ งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ปั จจุ บ นั นี้ ค วามสั มพันธ์ ระหว่า งพระสงฆ์ก ับ ประชาชนลดน้อยลง ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ว่า วัดและ
พระสงฆ์ในปั จจุบนั ไม่ค่อยมีบทบาทหน้าที่ช่วยเหลื อประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อที่จะพัฒนาชุ มชน
เท่ า ที่ ค วร ดัง นั้นผูว้ ิ จยั จึ ง ต้อ งการศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ วมในการพัฒนาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจันทร์ ในทัศนะของประชาชนในเขตคลองสาน กรุ งเทพมหานคร ว่าเป็ นอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อจะ
ช่วยให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนาซึ่ งจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาชุ มชน
สังคม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์
จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ คื อ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ ระยะเวลา
ระหว่างเดื อน กันยายน 2559 - เดื อนตุลาคม 2559 จานวน 280 คน แบ่งเป็ นชายจานวน 120 คน
หญิงจานวน 160 คน
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กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ และได้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งหมดจานวน 162คน แบ่งเป็ นชาย จานวน 69 คน หญิงจานวน 93 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขและเพิ่มเติมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอี กครั้ งหนึ่ ง หลังจากนั้น
ดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
5. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.86

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจยั โดยสรุ ปผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.59 เป็ น
เพศหญิง จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.41 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี
จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 89 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.22 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.28 และน้อยที่สุดมีอายุ17.28
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จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.56 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ
65.43 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.07 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย / หย่าร้ าง
จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.49 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 94
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 29.63 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.35
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,000 – 35,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 38.89 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 35,001 – 45,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.27 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.64
และกลุ่มตัวอย่างมีประกอบอาชี พเป็ นข้าราชการ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.19 รองลงมา
ประกอบอาชี พเป็ นรัฐวิสาหกิ จ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.78 และน้อยที่สุดประกอบอาชี พ
เป็ นค้าขาย / ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.43
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์
ผลการวิเคราะห์ พ บว่า ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ดเห็ นต่ อการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.25, S.D.= 0.156) เมื่อพิจารณาราย
ด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในด้านศาสน
ศึกษามากกว่าด้านอื่น ๆ (  =4.70, S.D.= 0.440) รองลงมาคือด้านสาธารณู ปการ (  =4.48, S.D.=
0.326) และน้อยที่สุดคือด้านสาธารณสงเคราะห์ (  =3.99, S.D.= 0.253) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการปกครอง โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.16, S.D.= 0.160) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ อง
พระสงฆ์ประพฤติ และปฏิ บตั ิ ตามพระธรรมวินยั อย่างเคร่ งครั ดมากกว่าประเด็นอื่ น ๆ (  =4.79,
S.D.= 0.516) รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่ เช่น ทาความสะอาดวัดกวาดลานวัด
เป็ นต้น (  =4.67, S.D.= 0.557) และน้อยที่สุดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย (  =1.90, S.D.= 0.299) ส่ วน
ด้านศาสนศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.70, S.D.= 0.440) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ อง
พระสงฆ์ มี ก ารจัด กลุ่ ม สนทนาธรรมแก่ ผูส้ ู ง อายุ แ ละประชาชนทั่ว ไปมากกว่ า ประเด็ น อื่ น ๆ
(  =4.86, S.D.= 0.471) รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดวัดเป็ นศูนย์กลางแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ด
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ (  =4.80, S.D.= 0.588) และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชน
ของพระสงฆ์วดั นวลจัน ทร์ คื อเรื่ อ งพระสงฆ์จ ัดการเรี ย นการสอนให้ แก่ ป ระชาชนที่ ไ ม่ ไ ด้รั บ
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การศึกษาเนื่องจากยากจนหรื อไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระบบในวัด (  =4.51, S.D.= 0.750) ส่ วนด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.07, S.D.= 0.219) เมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ อง
พระสงฆ์เป็ นวิทยาการช่ วยสอนหนังสื อในชั้นเรี ยนตามตารางสอนของโรงเรี ยนมากกว่าประเด็น
อื่น ๆ (  =4.67, S.D.= 0.653) รองลงมาคือพระสงฆ์สนับสนุ นและจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กบั
โรงเรี ยนในชุมชน (  =4.65, S.D.= 0.653) และน้อยที่สุดที่ การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งศูนย์หรื อโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ข้ ึนในวัด
(  =3.33, S.D.= 0.498) ส่ วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.10,
S.D.= 0.203) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์รับกิจนิ มนต์จากประชาชนไปเทศน์ที่บา้ นและที่อื่น ๆ
ตามความเหมาะสมมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.77, S.D.= 0.653) รองลงมาคือพระสงฆ์เผยแผ่
ธรรมโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็ นต้น (  =4.68, S.D.= 0.575) และน้อยที่สุดที่การมี
ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั นวลจัน ทร์ คื อ เรื่ อ งพระสงฆ์บ รรยายธรรมให้
ประชาชนได้รู้จกั อดทน ขยันหมัน่ เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชี พที่ สุจริ ต (  =3.33,
S.D.= 0.498) ส่ วนด้านสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.48, S.D.= 0.326) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกิ จกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุ มชนเป็ นประจาทุกปี
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.86, S.D.= 0.505) รองลงมาคือพระสงฆ์จดั สถานที่ภายในวัดให้ร่มรื่ น
สงบ สะอาด และมีที่สาหรับปฏิบตั ิธรรม (  =4.77, S.D.= 0.436) และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้วดั เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป (  =3.98, S.D.= 0.516) และสาหรับด้านสาธารณสงเคราะห์ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.99, S.D.= 0.253) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้มีการอานวย
ความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่ประชาชนมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.67, S.D.= 0.557)
รองลงมาคือพระสงฆ์ใ ห้คาปรึ กษาทางด้านจิ ตใจที่ เกี่ ยวกับ ปั ญหาชี วิตต่า ง ๆ แก่ ประชาชน
(  =4.51, S.D.= 0.758) และน้อ ยที่ สุ ดที่ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจัน ทร์ คื อ เรื่ อ งพระสงฆ์จ ัด ตั้ง ตู ้ย าสามัญ ประจ าวัด เป็ นสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารยารั ก ษาโรคแก่
ประชาชนทัว่ ไป (  =3.33, S.D.= 0.498)

11
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการเปรียบเทียบการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์
ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์
จาแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์
วัดนวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และด้านสาธารณู ปการ เมื่อพิจารณารายด้าน
จาแนกตามเพศ พบว่าด้านการปกครอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ด้านการปกครองแตกต่างกัน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 ในทุ ก ๆ ประเด็น ค าถาม ยกเว้น เรื่ อ งพระสงฆ์มี ก ารจัด แบ่ ง
ภาระหน้าที่ เช่น ทาความสะอาดวัดกวาดลานวัด เป็ นต้น ส่ วนด้านศาสนศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ดา้ นศา
สนศึกษาแตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ประเด็นคาถาม ส่ วนด้าน
การศึ ก ษาสงเคราะห์ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี เพศต่ า งกันมี ค วามคิ ดเห็ นต่อการมี ส่ วนร่ วมในการ
พัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งศูนย์หรื อโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ข้ ึน
ในวัด พระสงฆ์มี ก ารจัดตั้ง โรงเรี ย นสอนพระปริ ย ตั ิ ธ รรมสายสามัญและบาลี ใ นวัด พระสงฆ์
สนับสนุนและจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในชุมชน พระสงฆ์สนับสนุนให้จดั ตั้งกองทุน
หรื อมูลนิธิสงเคราะห์ให้กบั เด็กนักเรี ยนที่เรี ยนดี ประพฤติดี แต่ยากจน และพระสงฆ์ให้ความรู ้ดา้ น
ศีลธรรมและจริ ยธรรมแก่เด็กนักเรี ยนนักศึกษา ในสถานศึกษา ส่ วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์
วัดนวลจันทร์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน
ทุ ก ๆ ประเด็น ค าถาม ยกเว้น เรื่ องพระสงฆ์จดั เวที ส นทนาธรรมที่ เ อื้ อต่ อการด าเนิ นชี วิตอย่า ง
ต่อเนื่ อง ส่ วนด้านสาธารณูปการพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ด้านสาธารณูปการแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ประเด็นคาถาม ยกเว้นเรื่ องพระสงฆ์จดั วัดให้เป็ นอุทยานการศึกษา และ
พระสงฆ์จดั ให้วดั เป็ นสถานที่ออกกาลังกายของเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป และสาหรับด้านสา
ธารณสงเคราะห์ พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีเพศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ดา้ นสาธารณสงเคราะห์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องพระสงฆ์ให้คาแนะนาและชักชวนให้ประชาชนร่ วมบริ จาค
ทรัพย์ให้แก่ผปู ้ ระสบภัยต่าง ๆ พระสงฆ์ให้คาปรึ กษาทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับปั ญหาชี วิตต่าง ๆ แก่
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ประชาชน พระสงฆ์จดั ให้มีการบริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วยตามภูมิปัญญาท้องถิ่น พระสงฆ์จดั ตั้งตู ้
ยาสามัญประจาวัดเป็ นสถานที่ให้บริ การยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ ไป และพระสงฆ์สนับสนุ น
ให้จดั ตั้งกองทุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรี ยนการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็ นต่อการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้ า นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณู ปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ การทดสอบสมมติฐานความ
คิดเห็ นต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ จาแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติ ฐ านความคิ ด เห็ น ต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาชุ ม ชนของพระสงฆ์ว ดั
นวลจันทร์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณู ปการ และด้านสา
ธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า นการปกครอง ด้า นศาสนศึ ก ษา ด้า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้า น
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้วา่ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในด้านศาสนศึกษามากกว่าด้านอื่น
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โดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกลุ่มสนทนาธรรมแก่ผสู ้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไป รองลงมาคือ
ด้านสาธารณู ปการโดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกิ จกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุ มชน
เป็ นประจาทุกปี และน้อยที่สุดคือด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยเฉพาะเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งตูย้ าสามัญ
ประจาวัดเป็ นสถานที่ให้บริ การยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ ไปเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ
ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์ประพฤติและปฏิบตั ิตาม
พระธรรมวินยั อย่างเคร่ งครัดมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดแบ่งภาระหน้าที่
เช่น ทาความสะอาดวัดกวาดลานวัด เป็ นต้น และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างสุ รุ่ยสุ ร่าย ส่ วนด้านศาสนศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกลุ่มสนทนาธรรมแก่
ผูส้ ู งอายุและประชาชนทัว่ ไปมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์มีการจัดวัดเป็ นศูนย์กลาง
แห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อให้เกิ ดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และน้อยที่สุดที่ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั การเรี ยนการสอนให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับ
การศึกษาเนื่ องจากยากจนหรื อไม่มีโอกาสได้ศึกษาในระบบในวัด ส่ วนด้านการศึกษาสงเคราะห์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์เป็ นวิทยาการช่วยสอนหนังสื อในชั้น
เรี ยนตามตารางสอนของโรงเรี ยนมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์สนับสนุนและจัดหา
อุปกรณ์การศึกษาให้กบั โรงเรี ยนในชุ มชน และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ตั้งศูนย์หรื อโรงเรี ยนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ข้ ึนในวัด
ส่ วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์
รับกิจนิ มนต์จากประชาชนไปเทศน์ที่บา้ นและที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมมากกว่าประเด็นอื่น ๆ
รองลงมาคือพระสงฆ์เผยแผ่ธรรมโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็ นต้น และน้อยที่สุดที่
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์บรรยายธรรมให้
ประชาชนได้รู้จกั อดทน ขยันหมัน่ เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชี พที่สุจริ ต ส่ วนด้าน
สาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์มีการจัดกิจกรรม
อุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชนเป็ นประจาทุกปี มากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือพระสงฆ์จดั
สถานที่ภายในวัดให้ร่มรื่ น สงบ สะอาด และมีที่สาหรับปฏิบตั ิธรรม และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วม
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ในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้วดั เป็ นสถานที่ออกกาลังกาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป สาหรับด้านสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ ในเรื่ องพระสงฆ์จดั ให้มีการอานวยความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน
มากกว่าประเด็นอื่น ๆรองลงมาคือพระสงฆ์ให้คาปรึ กษาทางด้านจิตใจที่เกี่ยวกับปั ญหาชี วิตต่าง ๆ
แก่ประชาชน และน้อยที่สุดที่การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ คือเรื่ อง
พระสงฆ์จดั ตั้งตูย้ าสามัญประจาวัดเป็ นสถานที่ให้บริ การยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ ไป จากการ
ทดสอบสมมติฐานอภิ ปรายได้ว่าความคิดเห็ นต่อบทบาทของการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชน
ของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ จาแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ด้านสาธารณูปการ การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็ นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของ
พระสงฆ์วดั นวลจันทร์ จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณู ปการ และ
ด้านสาธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านสาธารณู ปการ และด้านสา
ธารณสงเคราะห์
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า นการปกครอง ด้า นศาสนศึ ก ษา ด้า นการศึ ก ษาสงเคราะห์ ด้า น
สาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์
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การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์ จาแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่ วมใน
การพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ

ข้ อเสนอแนะ
ด้านการปกครอง ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ พระภิกษุ
สามเณรในวัด ประพฤติปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยั เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยใน
หมู่คณะ และความมัน่ คงของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็ นการเสริ มสร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่
ประชาชนผูไ้ ด้พบเห็น ซึ่ งจะมีส่วนในการส่ งผลให้ประชาชน หรื อชาวบ้านหันหน้าเข้าวัดและ
ปฏิบตั ิตามพระธรรมคาสอนมากยิง่ ขึ้น
ด้านศาสนศึกษา ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ วัดมีการ
ดาเนิ นการในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนผูส้ นใจได้ศึกษาเล่า
เรี ยนพระธรรมวินยั จนมีความรู้ความเข้าใจในคาสอนระดับหนึ่ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผอู ้ ื่นได้รับรู ้ และปฏิบตั ิตามอย่าง
ถูกต้อง
ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้
วัดมีการดาเนินการสงเคราะห์ การช่วยเหลือให้แก่เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปให้ได้รับการศึกษา
เล่าเรี ยน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อจะได้ดารงตนเป็ นพลเมืองดีและมีคุณภาพ
สามารถใช้ความรู ้ที่ได้รับนั้นประกอบอาชี พการงานเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ และเป็ นกา ลัง
หนึ่งในการพัฒนาสังคมให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
ด้า นการเผยแผ่พ ระพุท ธศาสนา ประชาชนที่ มาทาบุ ญที่ วดั นวลจันทร์ มี ความคิ ดเห็ น
ต้องการให้ มีการดาเนินงานประกาศพระพุทธศาสนาด้วยตนเอง เช่ น การแสดงธรรม การให้
การศึกษาเกี่ยวกับพระศาสนา และการส่ งเสริ มให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับวัด
หรื อกิ จการพระศาสนา นาความรู้ความสามารถทางหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่ตน
ศึกษาดี แล้วไปเผยแผ่ ประกาศให้ประชาชนโดยทัว่ ไปได้รับรู ้ และเข้าใจตามโอกาสอันสมควร
เพื่อให้ประชาชนสามารถน้อมนามาปฏิบตั ิตามได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจาวัน เป็ นการสร้างความ
ผาสุ ก สงบเย็น ให้แก่ตนเอง และสังคม
ด้านสาธารณู ปการ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้ การ
ดาเนินการให้วดั เป็ นสถานที่รื่นรมย์ สงบ เหมาะสมแก่การเป็ นศาสนสถาน สาหรับการพานักอาศัย
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ประพฤติธรรม หรื อกิจกรรมอื่นใดที่เป็ นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
การทาวัดให้เป็ นศูนย์กลางกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนการส่ งเสริ มการพัฒนาสาธารณู ปการ
ต่าง ๆ ในชุมชนด้วย
ด้านสาธารณสงเคราะห์ ประชาชนที่มาทาบุญที่วดั นวลจันทร์ มีความคิดเห็นต้องการให้
การดาเนิ นการสงเคราะห์ แก่ ชุมชนและประชาชนทั้งทางด้านวัตถุ และจิ ตใจด้วยกิ จกรรม หรื อ
โครงการพัฒนาต่าง ๆ โดยดาเนิ นบทบาทที่ไม่ขดั หรื อแย้งต่อพระธรรมวินยั เพื่อยกระดับรายได้
สร้างระบบสวัสดิการชุมชน เพิ่มแหล่งรายได้ สร้างกระบวนการเรี ยนรู้ การแก้ปัญหา สานึ กร่ วม
และถักทอความสามัคคีสมานฉันท์ของชุ มชนตลอดจนการให้ความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐ
และเอกชนต่าง ๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชนท้องถิ่น
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของพระสงฆ์วดั นวลจันทร์ ควรมี
การศึกษาภาพรวมของวัดที่อยู่ในเขตการปกครองเดี ยวกันเพื่อนาผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การเสริ มสร้างบทบาทของวัดในการพัฒนาชุมชนต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคของพระสงค์ในการมีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ชุมชน
3. ควรมีการการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อวัดนวลจันทร์ ในการพัฒนา
ชุมชน

