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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจัยเ ร่ืองการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ว ัดนวลจันทร์  

มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์ ระยะเวลา
ระหว่างเดือน กนัยายน 2559 - เดือนตุลาคม 2559 จ านวน 280 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 120 คน 
หญิงจ านวน 160 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์ 
และไดต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 162 คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 69 คน หญิงจ านวน 93 คน 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 
50 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอายุอนอ้ยกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.28 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ17.28 
คิดเป็นร้อยละ 5.56 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 65.43 รองลงมาเป็นโสด คิด
เป็นร้อยละ 24.07 และนอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย / หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 10.49 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 29.63 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.35กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมามี
รายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.27 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือน
มากกวา่ 45,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.64และกลุ่มตวัอยา่งมีประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ คิด
เป็นร้อยละ 35.19 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.78 และน้อยท่ีสุด
ประกอบอาชีพเป็นคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 15.43 

จากการวิจยัอภิปรายไดว้า่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ ในดา้นศาสนศึกษามากกวา่ดา้นอ่ืน
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โดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆ์มีการจดักลุ่มสนทนาธรรมแก่ผูสู้งอายุและประชาชนทัว่ไป รองลงมาคือ
ดา้นสาธารณูปการโดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆมี์การจดักิจกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชน
เป็นประจ าทุกปี และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสาธารณสงเคราะห์โดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งตูย้าสามญั
ประจ าวดัเป็นสถานท่ีใหบ้ริการยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ไป ส่วนดา้นการปกครอง โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ ในเร่ืองพระสงฆ์ประพฤติและปฏิบติัตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัดมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัแบ่งภาระหนา้ท่ี เช่น ท าความสะอาด
วดักวาดลานวดั เป็นต้น และน้อยท่ีสุดการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆ์มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ส่วนด้านศาสนศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจันทร์ ในเร่ืองพระสงฆ์มีการจัดกลุ่มสนทนาธรรมแก่
ผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไปมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัวดัเป็นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นต่าง ๆ และนอ้ยท่ีสุดการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆ์จัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับ
การศึกษาเน่ืองจากยากจนหรือไม่มีโอกาสไดศึ้กษาในระบบในวดั ส่วนดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ ในเร่ืองพระสงฆเ์ป็นวิทยาการช่วยสอนหนงัสือในชั้น
เรียนตามตารางสอนของโรงเรียนมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือพระสงฆส์นบัสนุนและจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาให้กบัโรงเรียนในชุมชน และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆ์วดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งศูนยห์รือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข้ึ์นใน
วดั ส่วนด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ ในเร่ือง
พระสงฆรั์บกิจนิมนตจ์ากประชาชนไปเทศน์ท่ีบา้นและท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมมากกวา่ประเด็น
อ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆเ์ผยแผธ่รรมโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็นตน้ และนอ้ย
ท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆ์บรรยาย
ธรรมให้ประชาชนไดรู้้จกัอดทน ขยนัหมัน่เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ส่วน
ดา้นสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นว่าพระสงฆ์วดัพิชัยญาติมีบทบาทในการพฒันาชุมชนในเร่ืองพระสงฆ์มีการจัดกิจกรรม
อุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจ าทุกปีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆจ์ดั
สถานท่ีภายในวดัให้ร่มร่ืน สงบ สะอาด และมีท่ีส าหรับปฏิบติัธรรม และนอ้ยท่ีสุดการมีส่วนร่วม
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ในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัให้วดัเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป ส าหรับดา้นสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ ในเร่ืองพระสงฆจ์ดัให้มีการอ านวยความสะดวกในการบ าเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆรองลงมาคือพระสงฆใ์ห้ค  าปรึกษาทางดา้นจิตใจท่ีเก่ียวกบัปัญหาชีวิตต่าง ๆ 
แก่ประชาชน และน้อยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ คือ
เร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งตูย้าสามญัประจ าวดัเป็นสถานท่ีใหบ้ริการยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ไป 

จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
และด้านสาธารณูปการ  อายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆ์วดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านการศึกษา
สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณสงเคราะห์ 
สถานภาพสมรสต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณ
สงเคราะห์ ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นศาสนศึกษา 
ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ รายไดต่้อเดือนต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์  แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นการปกครอง ดา้นศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ และอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ
ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นการปกครอง ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็น
ตอ้งการให ้พระภิกษุสามเณรในวดั ประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในหมู่คณะ และความมัน่คงของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความ
ศรัทธาเล่ือมใสให้แก่ประชาชนผูไ้ดพ้บเห็น ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งผลให้ประชาชน หรือชาวบา้น
หันหน้าเขา้วดัและปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนมากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นศาสนศึกษา ประชาชนท่ีมา
ท าบุญท่ีวดัพิชยัญาติมีความคิดเห็นตอ้งการให้ วดัมีการด าเนินการในการจดัการเรียนการสอนให้แก่
พระภิกษุสามเณร และประชาชนผูส้นใจไดศึ้กษาเล่าเรียนพระธรรมวินยั จนมีความรู้ความเขา้ใจใน
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ค าสอนระดบัหน่ึง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และถ่ายทอดให้แก่ผูอ่ื้นได้รับรู้และปฏิบติัตามอย่างถูกต้อง  ส่วนด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให้ วดัมีการด าเนินการสงเคราะห์ การ
ช่วยเหลือให้แก่เยาวชน และประชาชนทัว่ไปให้ไดรั้บการศึกษาเล่าเรียน ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อจะไดด้ ารงตนเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ สามารถใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บนั้น
ประกอบอาชีพการงานเล้ียงตวัและเล้ียงครอบครัวได ้ และเป็นก า ลงัหน่ึงในการพฒันาสังคมให้
เจริญกา้วหนา้ต่อไป ส่วนดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มี
ความคิดเห็นตอ้งการให้ มีการด าเนินงานประกาศพระพุทธศาสนาดว้ยตนเอง เช่น การแสดงธรรม 
การใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัพระศาสนา และการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวดัหรือกิจการพระศาสนา น าความรู้ความสามารถทางหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ี
ตนศึกษาดีแลว้ไปเผยแผ ่ ประกาศให้ประชาชนโดยทัว่ไปไดรั้บรู้และเขา้ใจตามโอกาสอนัสมควร 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถนอ้มน ามาปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งในชีวิตประจ าวนั เป็นการสร้างความ
ผาสุก สงบเยน็ ให้แก่ตนเอง และสังคม ส่วนดา้นสาธารณูปการ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดั
นวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให ้การด าเนินการใหว้ดัเป็นสถานท่ีร่ืนรมย ์สงบ เหมาะสมแก่การ
เป็นศาสนสถาน  ส าหรับการพ านักอาศัยประพฤติธรรม  หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานในทอ้งถ่ิน การท าวดัให้เป็นศูนยก์ลางกิจกรรมต่าง 
ๆ ของชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการพฒันาสาธารณูปการต่าง ๆ ในชุมชนดว้ย ส่วนดา้นสาธารณ
สงเคราะห์ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให ้การด าเนินการสงเคราะห์
แก่ชุมชนและประชาชนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจดว้ยกิจกรรม หรือโครงการพฒันาต่าง ๆ โดย
ด าเนินบทบาทท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระธรรมวินยั เพื่อยกระดบัรายได้ สร้างระบบสวสัดิการชุมชน 
เพิ่มแหล่งรายได ้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การแกปั้ญหา ส านึกร่วม และถกัทอความสามคัคี
สมานฉนัท์ของชุมชนตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนต่าง ๆ ใน
กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
 

ภูมหิลงั 
ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนา เป็นสถาบนัหลกัหน่ึงของสังคมไทย คนไทยต่างให้การ

ยอมรับนับถือมาตั้ งแต่โบราณกาลและมีการสืบทอดมาจนถึงทุกวนัน้ีตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 9 ไดก้ล่าววา่พระมหากษตัริยท์รงเป็นพุทธมามะกะ
และทรงเป็นอคัรศาสนูปถมัภก ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนา และสถาบนั
ศาสนาเป็นระบบยอ่ยของสังคมไทย ซ่ึงมีวดัเป็นศาสนสถาน มีพระสงฆเ์ป็นศาสนบุคคล ถือเป็น
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ตวัแทนในการด าเนินกิจกรรมศาสนา ท่ีจะท าให้พระพุทธศาสนาช่วยการพฒันาชุมชนสังคม และ
ประเทศชาติอยา่งส าคญัยิง่ 

วดัและพระสงฆ ์มีบทบาทท่ีสาคญัแก่ประชาชนและสังคมมายาวนาน ไม่วา่จะเป็นสถานท่ี
ให้การศึกษา การอาชีพ การรักษาโรค การพิจารณาตดัสินคดีความต่าง ๆ การให้คาแนะนาสั่งสอน 
สร้างความเขม้แข็ง ทางด้านจิตใจ และยงัเป็นสถานท่ีพกัผ่อนและปฏิบติัธรรมรวมทั้งการทา
กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีรวมอยูใ่นวดั ต่อมาบทบาทดงักล่าวไดล้ดนอ้ยลง ตามสภาพความเจริญ
และการพฒันาทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีการแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมบางอยา่งท่ีวดั
เคยมีบทบาทออกไป เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล ประกอบกบัวิถีชีวิตของประชาชนท่ีไดรั้บ
เอาอารยธรรมของชาวตะวนัตกมากข้ึน กระทัง่ความจาเป็นในการประกอบอาชีพ ไดท้าให้บุคคลท่ี
เคยเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายในวดัลดลงไปดว้ย ความสัมพนัธ์ระหว่าง วดั พระสงฆ์กบั
ประชาชนก็ห่างกนั ขาดการส่งเสริมการให้การร่วมมือในกิจกรรมการทานุบารุงดูแลรักษาวดั และ 
กิจการในพระพุทธศาสนาเท่าท่ีควร ส่งผลใหโ้อกาสของประชาชนท่ีจะไดศึ้กษารับรู้หลกัธรรมทาง
ศาสนาก็น้อยลง มีผลทาให้คุณธรรม จริยธรรมในสังคมเส่ือมลง ประกอบกบัท่ีมีวดับางแห่งได้
มุ่งเน้นการพฒันาในด้านวตัถุ มากกว่าการพฒันาในด้านจิตใจ จึงเป็นสาเหตุท่ีทาให้พระสงฆ์
สามเณรขาดการสนใจในการศึกษาและการปฏิบติั เพื่อเผยแผ่ แก่ประชาชน มีการส่งเสริม
สนบัสนุนเพื่อให้องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง คือ วดั พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชนไดมี้การฟ้ืนฟู 
พฒันา กาหนดแนวทางดาเนินกิจการพระศาสนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ เป็นศูนย์
รวมจิตใจ โดยพระสงฆเ์ป็นผูน้าในการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและช่วยช้ีแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

สถาบนัสงฆ์ เป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งแนบแน่นกบัสถาบนัการปกครองซ่ึง
สมยัก่อนไดแ้ก่ สถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละบา้น อนัหมายถึงประชาชนทัว่ไป ดงัท่ีเรียกกนัวา่ วดั 
วงั บา้น ในสมยัก่อนประเทศไทยมีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย  ์ มีสถาบนักษตัริยเ์ป็น
สถาบนัท่ีท าหน้าท่ีปกครองรัฐ สถาบนัปกครองได้อาศยัพระพุทธศาสนาเป็นกลไกหน่ึงในการ
ปกครอง ในสมยัอาณาจกัรสุโขทยั พระมหาธรรมราชาลิไททรงพระนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วง (พระ
มหาสนิท อนุจารี, 2551) วา่ดว้ยเร่ืองสวรรค ์นรก และโลกมนุษย ์ผูใ้ดกระท าชัว่ จะตกนรก ส่วน
ผูใ้ดท ากรรมดีจะไดข้ึ้นสวรรค ์และในสมยัอยุธยาตอนปลาย ยงัไดมี้การประชาสัมพนัธ์พระมาลยั
ค าหลวง ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัพระมาลยัทองท่องนรก เท่ียวแดนสวรรคเ์สนอโลกยุคพระศรีอาริย์ 
(อุดมพร คมัภิรานนท,์ 2551) ซ่ึงผูค้นมีความเท่าเทียมกนั ให้เป็นความหวงัแก่ประชาชน นอกจากน้ี
สถาบันกษัตริย์ยงัให้คุ ้มครองป้องกันและสนับสนุนแก่พระสงฆ์ท่ีท าตามนโยบายด้วยการ
พระราชทาน สมณศกัด์ิ นิตยภตั การบูรณะและปฏิสังขรณ์วดั การท าบุญทอดกฐิน ทอดพระป่า 
แต่งตั้งให้เป็นพระอุปชฌาย ์ แต่งตั้ง วดัให้เป็นวดัหลวง ต่อมาเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครอง
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เป็นแบบประชาธิปไตย รัฐก็ยงัดึงพระสงฆ์เขา้มาร่วมโครงการพฒันาบางโครงการเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมโดยอา้งถึงความเป็นปึกแผน่ของชาติ โดยจดัให้มีการอบรมถวายรู้แด่พระสงฆแ์ละ
รัฐยงัไดอ้อกฎหมายเก่ียวกบัพระสงฆ์นอกเหนือพระธรรมวินัยโดยให้กรมการศาสนาเป็นผูดู้แล
ควบคุมกิจการคณะสงฆด์ว้ย จะเห็นไดว้า่นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนักลไลส าคญั หรือกลุ่มบุคคลท่ี
มีอิทธิพลในการสร้างสรรคพ์ระพุทธศาสนาหรือเป็นแกนกลางของพระพุทธศาสนาก็คือ พระสงฆ์
ตามหลกัทางพระพุทธศาสนาแลว้พระสงฆคื์อผูบ้วชในบวรพระพุทธศาสนาซ่ึงสละแลว้ซ่ึงสภาวะ
ความเป็นปัจเจกภาวะ แต่มีชีวติเพื่อสังฆภาวะ เพื่อชุมชน มีจิตวิญญาณเพื่อชุมชน ตอ้งมีความรู้สึกท่ี
เป็นชุมชน (Community) เพราะชีวิตตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง มีการติดต่อส่ือสาร(Communication) กนั
ตลอดเวลา ยิ่งในสมยัโบราณดว้ยแลว้ วดัหรือพระสงฆก์ลายเป็นศูนยก์ลางของชุมชนไปในตวั วดั
เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ของชุมชน มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนก็มาประชุมกนัท่ีวดั มาร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่นมาท าบุญใส่บาตรท่ีวดั ในวนัส าคัญทางศาสนา คือวนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนั
อาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษาและวนัส าคญัอ่ืนๆ และวนัท่ีมีการประชุมเร่ืองราวท่ีทางราชการให้ผูน้ า
หมู่บา้นอยา่งก านนั ผูใ้หญ่บา้น เม่ือไดรั้บเร่ืองราวข่าวสารจากทางราชการมาก็มาประชุมกนัท่ีวดั 

เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์
(ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2535 ไดเ้พิ่มบทบาทดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ ให้
พระสงฆ์มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพฒันาสังคมท่ีเห็นไดช้ดัคือ เป็นผูน้ าทางศีลธรรม เป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาดา้นจิตใจ และส่งเสริมการให้การศึกษาธรรมะ แก่เยาวชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนบริเวณวดั
และชุมชนใกลเ้คียง พระสงฆใ์นชนบทมีความผกูพนักบัชุมชนอยา่งมาก ดงัจะเห็นไดจ้ากในแต่ละ
ฤดูกาลมกัจะมีกิจกรรมท่ีส าคญัๆ เก่ียวกบัศาสนาและจารีตประเพณีในชุมชนนั้นๆ ลว้นเป็นการ
เสริมบทบาท และสร้างความสัมพนัธ์ ระหวา่งพระสงฆก์บัชุมชน นอกจากนั้นบทบาทท่ีส าคญัยิ่ง
และปรากฏอยูท่ ัว่ไปไดแ้ก่ การเขา้ไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน ทั้งระดบัประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษาการเขา้ไปบรรยายธรรมแบบผสมผสานกบัศาสตร์ปัจจุบนั ตามหน่วยงานทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชนซ่ึงเป็นบทบาทเชิงรุก อาจกล่าวได้ว่าบทบาทหลักของพระสงฆ์ว่ามี 3 
ประการ คือ ประการแรกท่านพฒันาจิตวญิญาณความเป็นมนุษยใ์หแ้ก่ประชาชน ดว้ยการแนะน าให้
ประพฤติตามหลกัพระพุทธศาสนา ส่งเสริมใหป้ระชาชนปฏิบติัธรรมตามสมควรแก่โอกาสประการ
ท่ีสองท่านท าหนา้ท่ีเป็นผูใ้ห้การศึกษาแก่ประชาชนในทอ้งท่ี ดว้ยการส่งเสริมให้มีการเรียนและ
สอบธรรมศึกษาแก่เยาวชน ประการท่ีสามท่านเป็นผูน้ าการพฒันาชุมชนในดา้นต่างๆ อาทิ การเป็น
ผูน้ าในการท างาน การเป็นผูป้ระสานเพื่อให้เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่าย เป็นผูริ้เร่ิมในการก่อตั้ง
มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพฒันา นอกจากนั้นท่านยงัเป็นวิทยากรให้ความรู้และกระตุน้ให้เกิด
การพฒันาทอ้งถ่ินท่ีตนเองอาศยัอยู ่แต่อยา่งไรก็ตาม บทบาทนั้นจะเกิดข้ึนและประสบความส าเร็จ
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ได ้ตอ้งไดรั้บการเรียกร้องหรือตอบรับหรือตอบสนองจากสังคม  และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งทอ้งถ่ินท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีเดียวกบัวดั ท่ียงัมีวฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลมาจาก
พระพุทธศาสนา ดงันั้นจึงหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้พระสงฆ์ตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต ของ
ประชาชนท่ีมีความเก่ียวพนัธ์กบัพระพุทธศาสนา (พระมหาณรงค ์จิตฺตโสภโณ อา้งถึงใน พิชิต ค า
พลงาม, 2549) 

ขอ้ความดงักล่าวมาขา้งตน้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวดัและพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคม ซ่ึง
ยอ่มเป็นผลดีต่อสังคมท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาข้ึน แต่ในสังคมไทยปัจจุบนัไดมี้สถาบนัอ่ืน ๆ เขา้มา
ท าหนา้ท่ีแทนบทบาทต่าง ๆ ท าให้วดัและพระสงฆมี์ส่วนช่วยสังคมนอ้ยลง เช่น มีโรงเรียนท า
หนา้ท่ีสอนบุตรและธิดาแทนวดั มีโรงพยาบาลรักษาคนป่วยแทนวดั มีโรงมหรสพท่ีให้ความบนัเทิง
ซ่ึงไม่จ  ากดัฤดูกาลแทนวดั และมีเคร่ืองจกัรกลผอ่นแรงจนเป็นเหตุให้การพึ่งพาอาศยัแรงเพื่อนบา้น
หมดความจ าเป็น ส่ิงเหล่าน้ีเร่ิมท าให้คนห่างวดัและพระสงฆม์ากข้ึน คนรุ่นใหม่มีความผกูพนักบั
สถาบนัศาสนานอ้ยลง ไม่ศรัทธางานบุญกุศลเท่ากบัคนรุ่นก่อน คนรุ่นใหม่ค่อย ๆ เห็นความส าคญั
ของวดัและพระสงฆล์ดลงทุกที วดับางแห่งถูกปล่อยปละละเลยจากสังคม ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้เห็นวา่
ปัจจุบนัน้ีความสัมพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนลดน้อยลง ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าวดัและ
พระสงฆใ์นปัจจุบนัไม่ค่อยมีบทบาทหนา้ท่ีช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพเพื่อท่ีจะพฒันาชุมชน
เท่าท่ีควร ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงต้องการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์ ในทศันะของประชาชนในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร วา่เป็นอยา่งไร ทั้งน้ีเพื่อจะ
ช่วยใหป้ระชาชนเกิดความศรัทธาและยึดมัน่ในพระพุทธศาสนาซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการพฒันาชุมชน 
สังคม ตลอดจนประเทศชาติต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์

จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์ ระยะเวลา

ระหว่างเดือน กนัยายน 2559 - เดือนตุลาคม 2559 จ านวน 280 คน แบ่งเป็นชายจ านวน 120 คน 
หญิงจ านวน 160 คน 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์ และไดต้อบ

แบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 162คน แบ่งเป็นชาย จ านวน 69 คน หญิงจ านวน 93 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวจิยัต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากนั้น

ด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  
5. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้ (Try out) 

กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.86 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

        1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  

 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 เป็น

เพศหญิง จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 57.41 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหว่าง 30 - 40 ปี 
จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมามีอายอุยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.22 และอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.28 และน้อยท่ีสุดมีอายุ17.28  



9 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่สมรสแลว้ จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.43 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 24.07 และน้อยท่ีสุดเป็นหมา้ย / หย่าร้าง 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 10.49 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.02 รองลงมาจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อย
ละ 29.63 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,000 – 35,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.89 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.27 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 45,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 8.64
และกลุ่มตวัอย่างมีประกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 35.19 รองลงมา
ประกอบอาชีพเป็นรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 และน้อยท่ีสุดประกอบอาชีพ
เป็นคา้ขาย / ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.43 

ตอนที ่2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ระดับการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆ์วดันวลจันทร์ 

ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.25, S.D.= 0.156)  เม่ือพิจารณาราย
ดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในดา้นศาสน
ศึกษามากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ( =4.70, S.D.= 0.440) รองลงมาคือดา้นสาธารณูปการ ( =4.48, S.D.= 
0.326) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสาธารณสงเคราะห์ ( =3.99, S.D.= 0.253) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่
ดา้นการปกครอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.16, S.D.= 0.160) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในเร่ือง
พระสงฆ์ประพฤติและปฏิบติัตามพระธรรมวินยัอย่างเคร่งครัดมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.79, 
S.D.= 0.516) รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัแบ่งภาระหนา้ท่ี เช่น ท าความสะอาดวดักวาดลานวดั 
เป็นตน้ ( =4.67, S.D.= 0.557) และน้อยท่ีสุดการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆ์มีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ( =1.90, S.D.= 0.299) ส่วน
ดา้นศาสนศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.70, S.D.= 0.440) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในเร่ือง
พระสงฆ์มีการจัดกลุ่มสนทนาธรรมแก่ผูสู้งอายุและประชาชนทั่วไปมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.86, S.D.= 0.471) รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัวดัเป็นศูนยก์ลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
การพฒันาในดา้นต่าง ๆ ( =4.80, S.D.= 0.588) และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆ์จัดการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนท่ีไม่ได้รับ
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การศึกษาเน่ืองจากยากจนหรือไม่มีโอกาสไดศึ้กษาในระบบในวดั ( =4.51, S.D.= 0.750) ส่วนดา้น
การศึกษาสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.07, S.D.= 0.219) เม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในเร่ือง
พระสงฆ์เป็นวิทยาการช่วยสอนหนงัสือในชั้นเรียนตามตารางสอนของโรงเรียนมากกวา่ประเด็น
อ่ืน ๆ ( =4.67, S.D.= 0.653) รองลงมาคือพระสงฆส์นบัสนุนและจดัหาอุปกรณ์การศึกษาให้กบั
โรงเรียนในชุมชน ( =4.65, S.D.= 0.653) และน้อยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งศูนยห์รือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข้ึ์นในวดั 
( =3.33, S.D.= 0.498) ส่วนดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.10, 
S.D.= 0.203) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆรั์บกิจนิมนตจ์ากประชาชนไปเทศน์ท่ีบา้นและท่ีอ่ืน ๆ 
ตามความเหมาะสมมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.77, S.D.= 0.653) รองลงมาคือพระสงฆ์เผยแผ่
ธรรมโดยวธีิการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็นตน้ ( =4.68, S.D.= 0.575) และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจันทร์คือเร่ืองพระสงฆ์บรรยายธรรมให้
ประชาชนได้รู้จกัอดทน ขยนัหมัน่เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ( =3.33, 
S.D.= 0.498) ส่วนดา้นสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.48, S.D.= 0.326) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆมี์การจดักิจกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจ าทุกปี
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.86, S.D.= 0.505) รองลงมาคือพระสงฆจ์ดัสถานท่ีภายในวดัให้ร่มร่ืน 
สงบ สะอาด และมีท่ีส าหรับปฏิบติัธรรม ( =4.77, S.D.= 0.436) และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆ์จดัให้วดัเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป ( =3.98, S.D.= 0.516) และส าหรับดา้นสาธารณสงเคราะห์ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.99, S.D.= 0.253) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆจ์ดัให้มีการอ านวย
ความสะดวกในการบ าเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชนมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.67, S.D.= 0.557) 
รองลงมาคือพระสงฆ์ให้ค  าปรึกษาทางด้านจิตใจท่ีเก่ียวกบัปัญหาชีวิตต่าง ๆ แก่ประชาชน 
( =4.51, S.D.= 0.758) และน้อยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจันทร์คือเร่ืองพระสงฆ์จัดตั้ งตู้ยาสามัญประจ าวดัเป็นสถานท่ีให้บริการยารักษาโรคแก่
ประชาชนทัว่ไป ( =3.33, S.D.= 0.498) 
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ตอนที ่3 สรุปผลการเปรียบเทยีบการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของพระสงฆ์วดันวลจันทร์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์
จ าแนกตามเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์
วดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะด้านการปกครอง ดา้น
การศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา และดา้นสาธารณูปการ เม่ือพิจารณารายดา้น
จ าแนกตามเพศ  พบว่าดา้นการปกครอง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ ด้านการปกครองแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ  .05 ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม ยกเวน้เร่ืองพระสงฆ์มีการจัดแบ่ง
ภาระหนา้ท่ี เช่น ท าความสะอาดวดักวาดลานวดั เป็นตน้ ส่วนดา้นศาสนศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ดา้นศา
สนศึกษาแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม ส่วนด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
พฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ ดา้นการศึกษาสงเคราะห์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งศูนยห์รือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข้ึ์น
ในวดั พระสงฆ์มีการจัดตั้ งโรงเรียนสอนพระปริยติัธรรมสายสามัญและบาลีในวดั พระสงฆ์
สนบัสนุนและจดัหาอุปกรณ์การศึกษาใหก้บัโรงเรียนในชุมชน พระสงฆส์นบัสนุนให้จดัตั้งกองทุน
หรือมูลนิธิสงเคราะห์ใหก้บัเด็กนกัเรียนท่ีเรียนดี ประพฤติดี แต่ยากจน และพระสงฆใ์ห้ความรู้ดา้น
ศีลธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนกัเรียนนกัศึกษา ในสถานศึกษา ส่วนดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์
วดันวลจนัทร์ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
ทุก ๆ ประเด็นค าถาม ยกเวน้เร่ืองพระสงฆ์จดัเวทีสนทนาธรรมท่ีเอ้ือต่อการด าเนินชีวิตอย่าง
ต่อเน่ือง ส่วนดา้นสาธารณูปการพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม
ในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ ดา้นสาธารณูปการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ประเด็นค าถาม ยกเวน้เร่ืองพระสงฆจ์ดัวดัให้เป็นอุทยานการศึกษา และ
พระสงฆจ์ดัให้วดัเป็นสถานท่ีออกก าลงักายของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป และส าหรับดา้นสา
ธารณสงเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ดา้นสาธารณสงเคราะห์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองพระสงฆ์ให้ค  าแนะน าและชกัชวนให้ประชาชนร่วมบริจาค
ทรัพยใ์ห้แก่ผูป้ระสบภยัต่าง ๆ พระสงฆใ์ห้ค  าปรึกษาทางดา้นจิตใจท่ีเก่ียวกบัปัญหาชีวิตต่าง ๆ แก่
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ประชาชน พระสงฆจ์ดัให้มีการบริการรักษาพยาบาลผูป่้วยตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พระสงฆจ์ดัตั้งตู้
ยาสามญัประจ าวดัเป็นสถานท่ีให้บริการยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ไป และพระสงฆส์นบัสนุน
ให้จดัตั้งกองทุนอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์แตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 เฉพาะด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์  การทดสอบสมมติฐานความ
คิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ จ าแนกตามสถานภาพ
สมรส พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้น
การศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ 
การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์วดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสา
ธารณสงเคราะห์ 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามอาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นการปกครอง ดา้นศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณูปการ 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายไดว้า่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ

พระสงฆว์ดันวลจนัทร์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในดา้นศาสนศึกษามากกวา่ดา้นอ่ืน
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โดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆ์มีการจดักลุ่มสนทนาธรรมแก่ผูสู้งอายุและประชาชนทัว่ไป รองลงมาคือ
ดา้นสาธารณูปการโดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆมี์การจดักิจกรรมอุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชน
เป็นประจ าทุกปี และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสาธารณสงเคราะห์โดยเฉพาะเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งตูย้าสามญั
ประจ าวดัเป็นสถานท่ีให้บริการยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ไปเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้นการ
ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆป์ระพฤติและปฏิบติัตาม
พระธรรมวินยัอยา่งเคร่งครัดมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัแบ่งภาระหนา้ท่ี 
เช่น ท าความสะอาดวดักวาดลานวดั เป็นตน้ และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆมี์พฤติกรรมการใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่าย ส่วนดา้นศาสนศึกษา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆมี์การจดักลุ่มสนทนาธรรมแก่
ผูสู้งอายแุละประชาชนทัว่ไปมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆมี์การจดัวดัเป็นศูนยก์ลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพฒันาในด้านต่าง ๆ และน้อยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัการเรียนการสอนให้แก่ประชาชนท่ีไม่ไดรั้บ
การศึกษาเน่ืองจากยากจนหรือไม่มีโอกาสไดศึ้กษาในระบบในวดั ส่วนดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆเ์ป็นวิทยาการช่วยสอนหนงัสือในชั้น
เรียนตามตารางสอนของโรงเรียนมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆส์นบัสนุนและจดัหา
อุปกรณ์การศึกษาให้กบัโรงเรียนในชุมชน และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆว์ดันวลจนัทร์คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัตั้งศูนยห์รือโรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตยข้ึ์นในวดั 
ส่วนดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆ์
รับกิจนิมนตจ์ากประชาชนไปเทศน์ท่ีบา้นและท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 
รองลงมาคือพระสงฆเ์ผยแผธ่รรมโดยวิธีการเทศนา ปาฐกถา และอภิปราย เป็นตน้ และนอ้ยท่ีสุดท่ี
การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆ์บรรยายธรรมให้
ประชาชนไดรู้้จกัอดทน ขยนัหมัน่เพียรและขวนขวายในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ส่วนด้าน
สาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆมี์การจดักิจกรรม
อุปสมบทหมู่แก่ประชาชนในชุมชนเป็นประจ าทุกปีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือพระสงฆจ์ดั
สถานท่ีภายในวดัใหร่้มร่ืน สงบ สะอาด และมีท่ีส าหรับปฏิบติัธรรม และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วม
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ในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ คือเร่ืองพระสงฆจ์ดัให้วดัเป็นสถานท่ีออกก าลงักาย
ของเยาวชนและประชาชนทัว่ไป ส าหรับดา้นสาธารณสงเคราะห์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ในเร่ืองพระสงฆจ์ดัให้มีการอ านวยความสะดวกในการบ าเพญ็กุศลต่าง ๆ แก่ประชาชน
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆรองลงมาคือพระสงฆใ์ห้ค  าปรึกษาทางดา้นจิตใจท่ีเก่ียวกบัปัญหาชีวิตต่าง ๆ 
แก่ประชาชน และนอ้ยท่ีสุดท่ีการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์คือเร่ือง
พระสงฆจ์ดัตั้งตูย้าสามญัประจ าวดัเป็นสถานท่ีให้บริการยารักษาโรคแก่ประชาชนทัว่ไป จากการ
ทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่าความคิดเห็นต่อบทบาทของการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน
ของพระสงฆว์ดันวลจนัทร์ จ าแนกตามเพศ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นการปกครอง ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ
ดา้นสาธารณูปการ การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของ
พระสงฆ์วดันวลจนัทร์ จ าแนกตามอายุ พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา ดา้นสาธารณูปการ และ
ดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ดา้นสาธารณูปการ และดา้นสา
ธารณสงเคราะห์ 

การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
สาธารณูปการ และดา้นสาธารณสงเคราะห์ 
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การทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆว์ดั
นวลจนัทร์ จ าแนกตามอาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นการปกครอง ดา้นศาสนศึกษา ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ และดา้นสาธารณูปการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ดา้นการปกครอง ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์ มีความคิดเห็นตอ้งการให้ พระภิกษุ

สามเณรในวดั ประพฤติปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
หมู่คณะ และความมัน่คงของพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความศรัทธาเล่ือมใสให้แก่
ประชาชนผูไ้ดพ้บเห็น ซ่ึงจะมีส่วนในการส่งผลให้ประชาชน หรือชาวบา้นหันหน้าเขา้วดัและ
ปฏิบติัตามพระธรรมค าสอนมากยิง่ข้ึน 

ดา้นศาสนศึกษา ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให้ วดัมีการ
ด าเนินการในการจดัการเรียนการสอนให้แก่พระภิกษุสามเณร และประชาชนผูส้นใจไดศึ้กษาเล่า
เรียนพระธรรมวนิยั จนมีความรู้ความเขา้ใจในค าสอนระดบัหน่ึง และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและถ่ายทอดให้แก่ผูอ่ื้นไดรั้บรู้และปฏิบติัตามอยา่ง
ถูกตอ้ง  

ดา้นการศึกษาสงเคราะห์ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให้ 
วดัมีการด าเนินการสงเคราะห์ การช่วยเหลือให้แก่เยาวชน และประชาชนทัว่ไปให้ไดรั้บการศึกษา
เล่าเรียน ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาของรัฐ เพื่อจะไดด้ ารงตนเป็นพลเมืองดีและมีคุณภาพ 
สามารถใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บนั้นประกอบอาชีพการงานเล้ียงตวัและเล้ียงครอบครัวได ้และเป็นก า ลงั
หน่ึงในการพฒันาสังคมใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็น
ตอ้งการให้ มีการด าเนินงานประกาศพระพุทธศาสนาดว้ยตนเอง  เช่น การแสดงธรรม การให้
การศึกษาเก่ียวกบัพระศาสนา และการส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัวดั
หรือกิจการพระศาสนา น าความรู้ความสามารถทางหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาท่ีตน
ศึกษาดีแล้วไปเผยแผ่ ประกาศให้ประชาชนโดยทัว่ไปได้รับรู้และเขา้ใจตามโอกาสอนัสมควร 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถนอ้มน ามาปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งในชีวิตประจ าวนั เป็นการสร้างความ
ผาสุก สงบเยน็ ใหแ้ก่ตนเอง และสังคม 

ดา้นสาธารณูปการ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให้ การ
ด าเนินการใหว้ดัเป็นสถานท่ีร่ืนรมย ์สงบ เหมาะสมแก่การเป็นศาสนสถาน ส าหรับการพ านกัอาศยั
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ประพฤติธรรม หรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยงานในทอ้งถ่ิน 
การท าวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน ตลอดจนการส่งเสริมการพฒันาสาธารณูปการ
ต่าง ๆ ในชุมชนดว้ย 

ดา้นสาธารณสงเคราะห์ ประชาชนท่ีมาท าบุญท่ีวดันวลจนัทร์มีความคิดเห็นตอ้งการให้ 
การด าเนินการสงเคราะห์แก่ชุมชนและประชาชนทั้งทางด้านวตัถุและจิตใจดว้ยกิจกรรม หรือ
โครงการพฒันาต่าง ๆ โดยด าเนินบทบาทท่ีไม่ขดัหรือแยง้ต่อพระธรรมวินยั เพื่อยกระดบัรายได ้
สร้างระบบสวสัดิการชุมชน เพิ่มแหล่งรายได ้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ การแกปั้ญหา ส านึกร่วม 
และถกัทอความสามคัคีสมานฉันท์ของชุมชนตลอดจนการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนต่าง ๆ ในกิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์วดันวลจนัทร์ควรมี

การศึกษาภาพรวมของวดัท่ีอยู่ในเขตการปกครองเดียวกนัเพื่อน าผลการศึกษามาใช้ประโยชน์ใน
การเสริมสร้างบทบาทของวดัในการพฒันาชุมชนต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคของพระสงค์ในการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชน 

3. ควรมีการการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อวดันวลจนัทร์ในการพฒันา
ชุมชน 
 


