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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือศึกษาพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่  และศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพ 

สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม กับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา และการศึกษาเชิงปริมาณ                   

มีแบบสอบถามและคําถามเป็นเคร่ืองมือ และวิเคราะห์ผลทางสถิติคือค่าร้อยละค่าเฉล่ียเลขคณิต           

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังน้ี 

 1. พัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนามีพัฒนาการการทํางานก่อต้ังของเครือข่าย 4 ระยะ ดังน้ี  ระยะแรก เป็นช่วงก่อนการก่อต้ัง

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  พระสงฆ์นักพัฒนาส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะปัจเจก การทํางาน 

ขาดการสนับสนุนจากองค์กร หรือคณะสงฆ์ปกครอง  ขาดความชัดเจนในกระบวนการและ 

ประเด็นการทํางาน ขาดการถอดบทเรียนการเรียนรู้ และขาดการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ขาด 

การประชาสัมพันธ์  ระยะท่ีสอง เป็นช่วงก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการ การก่อเกิด

เครือข่ายในลักษณะเป็น เครือข่าย วิวัฒนาการ คือ เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ
ต้ังแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดต้ังโดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ ถูกจุดประกาย

ความคิดจากภายนอก สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน ระยะที่สาม เป็นช่วงการเติบโต
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หลังจากการก่อต้ัง มีการดําเนินงาน โดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม เป็นหลัก โดยอาศัย

การทํางานของ ส่วนงานกองเลขาฯ ที่พัฒนาเกิดขึ้น คือ สถาบันโพธิยาลัย และพัฒนาการระยะท่ีสี่  

คือ การดําเนินงานพัฒนาการช่วงปัจจุบัน เครือข่ายพระสงฆ์ที่มีความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกันใน

การสร้างชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยอาศัยหลักพุทธธรรม นําปัญญามาใช้บูรณาการดําเนินงานของ

เครือข่ายฯ และการดําเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น    

 2. ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา                    

พระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง               

31-40 ปี และเป็นพระเถระ มีพรรษา 10 พรรษาข้ึนไป ส่วนการศึกษาภาคสามัญ ส่วนใหญ่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษาระดับนักธรรมเอก และสําเร็จการศึกษา

ระดับเปรียญธรรม 3 ส่วนตําแหน่งทางคณะสงฆ์น้ัน ส่วนใหญ่ไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่

สังกัดสัดส่วนเท่ากัน ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่   

และมีระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมระยะเวลาต้ังแต่ 1-5 ปี เป็นหลักและทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา พบว่า มีทัศนะต่อบทบาทการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนมากที่สุด 

รองลงมา คือ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ และด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชน ตลอดจนด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ตามลําดับ และเมื่อ

พิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  

มีทัศนะต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในระดับมากที่สุด 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ควรมีการประชุม 

พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ให้สม่ําเสมอ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิก

และให้เกิดประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานของเครือข่าย ตลอดจนเครือข่ายพระสงฆ์ควรจัดทําระบบ

ฐานข้อมูล ประวัติและผลงานของพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อการสืบค้นและติดต่อสื่อสารกัน และคณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนา  

ที่มีผลงานโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ โดยถวายรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณในการทํางานเพ่ือ

สังคม เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้แด่พระสงฆ์นักพัฒนา รวมท้ังควรมีการติดตาม ให้คําปรึกษา 

แนะนําแก่สมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา รวมท้ังการติดตามผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์  

อยู่เสมอ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และสื่อต่างๆ ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะมากกว่าปัจจุบัน 
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ABSTRACT 
 

 The Study on “The Role of the Monks as a Developer Network in  

Chiang Mai”. The objective of the study to study the development of network 

development monks in Chiang Mai. And the attitude of the clergy on the role of 

network development monks. This study is a mix (Mixed Method Research), the 

qualitative study. In-depth interviews and focus groups. Network development 
monks. And quantitative study the questionnaire was sent to the priest who works 

with clergy developer community with a total of 200 queries and query tools. 

Statistical analysis of the results and the percentage average (arithmetic.),  

The standard deviation of the questionnaire (S.D.) t (t-test), F (F-test) results are 

summarized below. 

 1. Development of network development monks in Chiang Mai.          

Network development monks development work established a network of four 

phases: the first phase is the pre-established network of clergy developers. Monks 

Most developers work on individual characteristics. Working lack of support from the 

organization. Or ecclesiastical rule Lack of clarity on the issue and work. Lack of 

lessons learned. Lack of communication and modern. Lack of publicity for a second 
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term as the founding priest developer network development. To create a network in 

a network evolution is a natural born without a home. And not due to the 

establishment of a directly. The development process is a combination the idea was 

sparked from the outside. Testament to create a network to help each other during 

the third phase of growth after its inception. Operations the network model is 

primarily oriented issue activities through its work. Segment Division secretary is going 

to develop institutions Bodhi University. And the development of the fourth phase is 

the development of the current range. Network monks who believe in the same 
ideology. Create a community peace by Buddhism Bring intelligence to integrate the 

operations of the network's operations and cause substantial. A more empirical. 

 2. The opinion of the clergy on the role of network development monks.           

The clergy on the role of network development monks. Most are aged between             

31-40 years and 10 years old with a Thera-up to the study, the most common. 

Graduate, undergraduate and most graduate-level courses theologian. And graduated 

from the third position to the clergy preach sermons that most of the ecclesiastical 

position. The district under equal Most had to join the network development monks 

in Chiang Mai. The length of the event lasts from 1-5 years were the main viewpoint 

of the clergy on the role of network development monks were perceived role of 

network development monks. In terms of promoting public health in the community, 

followed by the transmission belt. Assistance/Disaster Relief and education to 

promote community welfare As well as the conservation and development of 

natural resources respectively, and considering the overall picture showed. Priests 
who are responsible for the operation of the networks' development monks. Opinion 

towards the role of network development monks at the highest level. 

 Suggestions in this study is Clergy network developers. The conference 

should meet and exchange experiences. And knowledge consistency to strengthen 

and ensure the effectiveness of the operation of the network. The network priest 

should prepare the database. Historical developer of the clergy is present. And easy 

access to be useful to search for and communicate with each other. And the clergy 

should support development monks. With remarkable achievements and established 

By offering prizes or awards in social work. To build morale monks developers.  



(5) 

There should be a follow-up counseling to members of the clergy network 

developers. The empirical results of operations is always to make the operation of 

the network development monks. To effectively And the media should publish and 

promote a network of clergy developers. Make known to the public rather than the 

present. 

 

Keywords:  The Role of the Monks, Network 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ เร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสามารถดําเนินการจนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยความกรุณา

เมตตาจากคณาจารย์ทุกท่าน ทั้งจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงต้องกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ เล็ก สมบัติ         

ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ กิตติยา            

นรามาศ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่อนุเคราะห์สละเวลาอันมีค่าย่ิงในการดูแล 

เอาใจใส่ผู้ศึกษาจนบรรลุผลสําเร็จ และกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร. ย่ิงลักษณ์ กาญจนฤกษ์  

ที่สละเวลาและเมตตาอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา และช้ีแนะแนวทางจนประสบความสําเร็จใน

การศึกษา และขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์อีกหลายๆ ท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ 

ประสบการณ์เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จในครั้งน้ี  

 กราบขอบพระคุณ ผู้ให้การศึกษาท้ังพระสงฆ์นักพัฒนาหลายๆ ท่าน ที่ให้การสนับสนุน
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 

 วัดเป็นสถาบันทางสังคมเป็นองค์ประกอบหน่ึงของวัฒนธรรม ซึ่งวัฒนธรรมเป็นส่วนที่

ซับซ้อน ประกอบด้วย ความรู้ ความเช่ือ กฎหมาย ประเพณี และความสามารถอ่ืนๆ ที่มนุษย์ได้มาใน

ฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม (เอมอร เจียรมาศ, 2548, น. 38) ต้ังแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน วิถีชีวิต 

วัฒนธรรมของชุมชนไทยผูกพันกับหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้นมาเป็นเวลายาวนาน 

โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอารยธรรมของสังคมและชุมชนไทย (ทะนงชัย 

บูรณพิสทธ์ิ, 2545, น. 1) โดยในเร่ืองบทบาทของวัดที่มีต่อชุมชนจะมีคํากลอนที่ประพันธ์โดย           

พระธรรม ทัศนาธร อดีตเจ้าอาวาส วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานครว่า 

 “วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วย บ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัย 

 บ้านกับวัดผลัดกันช่วยย่ิงอวยชัย ถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง” 

 จากข้อความที่ยกมาเบื้องต้นน้ี แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัดที่มีต่อสังคม ซึ่งย่อมเป็น

ผลดีต่อสังคมท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาข้ึน และจะเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดี เพราะมุ่งที่จะพัฒนา

บุคคลให้มีคุณภาพเป็นประการสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฎก (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 

2538, น. 35-38) ได้กล่าวถึง บทบาทที่มีต่อสังคมไทยไว้ว่า ย้อนกลับไปพูดถึงหน้าที่ของวัด  

ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า วัดเป็นงานที่ดําเนินกิจการในหมู่ของพระสงฆ์เอง และเป็นที่ประกอบกิจกรรม 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชน กิจการและกิจกรรมเหล่าน้ี อิงอยู่กับหน้าที่ หรือศาสนกิจหลักของพระสงฆ์ 

คือ การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ สั่งสอนประชาชน จากการปฏิบัติกิจหน้าที่และดําเนิน

กิจการเหล่าน้ี บทบาทของวัดได้พัฒนาข้ึนโดยลําดับตามกาลเวลา จนในที่สุดวัดได้กลายเป็นศูนย์กลาง

ของสังคม เป็นที่รวมจิตใจของประชาชน ทําหน้าที่ทั้งทางศาสนา ทางการศึกษา ทางวัฒนธรรม และ

ทางสังคมโดยตรง มีบทบาทและรายละเอียดมากมาย ดังน้ี  

 1. วัดเป็นสถานศึกษาและฝึกอบรมศีลธรรม สั่งสอนวิชาการต่างๆ เท่าที่มีในสมัยน้ันๆ 

ทั้งโดยตรง คือ ผู้มาบวชตามประเพณี และเด็กที่มาอยู่วัด และโดยอ้อม คือ ผู้มาทํากิจกรรมต่างๆ  

ในวัด หรือมาร่วมกิจกรรมในวัด ทั้งวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 

 2. วัดเป็นสถานที่ก่อกําเนิด และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่สืบทอดวัฒนธรรมที่

รวบรวมศิลปกรรม ตลอดจนเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ 
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 3. วัดเป็นสถานสงเคราะห์ ช่วยให้บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ 

พร้อมไปกับได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นที่รับเลี้ยงฝึกอบรมเด็กที่มีปัญหา เด็กอนาถา ตลอดจนผู้ใหญ่ 

ซึ่งไร้ที่พักพิง 

 4. วัดเป็นสถานที่ปรึกษาแนะนําเ ก่ียวกับปัญหาชีวิต เป็นที่ระบายความทุกข์          

ความเดือดร้อน ความรู้สึกคับแค้นข้องใจต่างๆ และปรึกษาหารือ รับคําแนะนําสั่งสอนเก่ียวกับ 

วิธีแก้ปัญหา 

 5. วัดเป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท อาศัยความเคารพนับถือเช่ือฟัง ทําให้

พระสงฆ์สามารถทําหน้าที่ประดุจศาลตัดสินความ แต่มุ่งในทางสมัครสมานสามัคคีเป็นสําคัญ 
 6. วัดเป็นสถานบันเทิง ที่จัดงานเทศกาล งานสนุกสนานรื่นเริงและงานมหรสพต่างๆ 

ของชุมชน รวมท้ังเป็นที่เล่นที่สนุกสนานของเด็กๆ 

 7. วัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทําหน้าที่เหมือนสวน ที่ให้ความร่มเย็นสดช่ืนของ

ธรรมชาติ พร้อมไปกับให้บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทางจิตใจ 

 8. วัดเป็นสถานที่พบปะ ประดุจสโมสร ที่ชาวบ้านบางคนนัดพบ หรือบางคนมาพบปะ

กันเป็นประจํา บางคนได้มีโอกาสเจอะเจอกันเป็นคร้ังคราวทําให้ไม่ลืมกันไป โดยเฉพาะเป็นที่ชุมนุม

สังสรรค์สนทนาปรึกษาหารือกันในกิจการที่เหมาะสม และผ่อนคลาย 

 9. วัดเป็นสถานที่แจ้งข่าว แพร่ข่าว และสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการของชุมชน 

ข่าวภายในชุมชนก็ดี ข่าวจากภายนอกชุมชน เช่น ข่าวเก่ียวกับเหตุการณ์ของประเทศชาติบ้านเมือง 

ก็ดี อาศัยวัดเป็นศูนย์เผยแพร่ที่สําคัญที่สุด และวัด คือ ศาลาวัด เป็นที่สําหรับกํานันหรือผู้ใหญ่บ้าน 

ตลอดจนนายอําเภอ เรียกชาวบ้านหรือลูกบ้านมาประชุม หรือถือโอกาสที่มีชุมนุมในงานวัด แจ้งข่าว

งานกิจการต่างๆ 

 10.  วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนดําเนินกิจการบางอย่างของ

บ้านเมือง เช่น เป็นที่กล่าวปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ที่จัดลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือยาม
สงครามสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมทหารก็มีเป็นคร้ังคราว 

 11.  วัดเป็นสถานพยาบาล ที่รวบรวมสืบทอดตํารา ยาแผนโบราณกลางบ้าน ที่รักษา

ผู้ป่วยเจ็บตามภูมิรู้ ซึ่งถ่ายทอดสืบๆ กันมา 

 12.  วัดเป็นสถานที่พักคนเดินทาง ทําหน้าที่ดุจโรงแรมฟรี สําหรับผู้เดินทางไกล 

โดยเฉพาะจากต่างถิ่น และไม่มีญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนพ้อง 

 13.  วัดเป็นคลังพัสดุ สําหรับเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านใช้ร่วมกันเมื่อมี

งานที่วัด หรือยืมไปใช้เมื่อตนมีงาน 

 14.  วัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม หรือใช้บริการด้านพิธีกรรมผูกพันกับชีวิตของ 

ทุกคนในระยะเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต ตามวัฒนธรรมประเพณี 
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 จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นว่าวัดเป็นสถานที่ดําเนินกิจการในหมู่ทั้งพระสงฆ์และ

ประชาชน กิจกรรมหลักในวัดอิงอยู่กับศาสนกิจหลักของพระสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การปฏิบัติธรรม 

และการเผยแผ่สั่งสอนประชาชน บทบาทของวัดได้พัฒนาขึ้นโดยลําดับตามกาลเวลา จนในที่สุดวัดได้

กลายเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่รวมจิตใจของประชาชน โดยมีบทบาทของพระสงฆ์เป็น 

ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม 

 ดังน้ัน พระสงฆ์จึงมีบทบาทเป็นอย่างมากสําหรับชุมชนและหากรู้จักดําเนินการให้ดี

พระสงฆ์น่ันเองจะเป็นผู้ที่สามารถนําชนบทไปสู่ความเจริญได้โดยวิถีทางที่เหมาะสม เน่ืองจาก

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน พระสงฆ์จึงเป็นผู้เข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง 
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือและเช่ือฟังพระสงฆ์ โดยความเคารพนับถือและเชื่อฟังน้ีเกิดจาก          

ความเลื่อมใสศรัทธา ไม่ได้เกิดจากการเกรงกลัวอํานาจ การกระทําจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจและ 

เต็มกําลัง ได้ผลสําเร็จของงานพร้อมทั้งผลทางจิตใจของผู้ทํางาน 

 ด้วยบทบาทของพระสงฆ์ดังที่กล่าวมาน้ัน มหาเถรสมาคมได้บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ์ตรากฎมหาเถรสมาคม (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยระเบียบ              

การปกครองคณะสงฆ์ ข้อ 5) กําหนด “การ” คือ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องทํา หรือที่จะต้องถือเป็น

ธุระหน้าที่ เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการพระศาสนา หรือเก่ียวกับคณะสงฆ์ มี 6 ประการ คือ    

(พระราชวรมุนี (พล อภากโร) และคณะ, 2557, น. 43; กระทรวงศึกษาธิการ, กรมการศาสนา,  

กองแผนงาน, ฝ่ายฝึกอบรม, 2542, น. 393)     

 1. การเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม หรือการปกครองคณะสงฆ์ 

 2. การศาสนศึกษา 

 3. การศึกษาสงเคราะห์ 

 4. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 5. การสาธารณูปการ 
 6. การสาธารณสงเคราะห์  

 หากพิจารณาถึงระเบียบดังกล่าว จะเห็นได้ว่าระเบียบการคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้านน้ี เมื่อ

พิจารณาลงลึกในรายละเอียดจะเห็นได้ว่ามีรายละเอียดครอบคลุมถึงการพัฒนา ทั้งในด้านการพัฒนา

จิตวิญญาณ การพัฒนาอาชีพของชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนอีกด้วย  

จากข้อความท่ีผู้ศึกษาหยิบยกมาเป็นตัวอย่างน้ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อสังคม 

ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อสังคมท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้น และเป็นแนวทางการพัฒนาที่ดีที่สุดเพราะ 

มุ่งท่ีจะพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพเป็นประการสําคัญ    
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 แต่ผลจากการเปล่ียนแปลงเพ่ือเข้าสู่ความทันสมัยในปัจจุบัน ได้ดึงเอาหน้าที่ทางสังคม

หลายอย่างที่วัดเคยมีต่อชุมชนออกไปและสร้างสถาบันทางโลกขึ้นมาแทนที่ ทั้งการสร้างโรงเรียน 

แผนใหม่ การแพทย์ การสันทนาการ หรือศิลปะ วัดจึงถูกผลักให้เข้าไปอยู่ในมุมแคบๆ ของหน้าที่ใน 

เชิงพิธีกรรม เช่นเดียวกับสถาบันสงฆ์ไทยที่ค่อยๆ สูญเสียบทบาทการเป็นผู้นําทางปัญญาและ

ความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้านที่เก้ือกูลกับชุมชน (ประยุทธ์ ปยุตฺโต., 2538, น. 41) ด้วยการ

เปลี่ยนแปลงเพ่ือเข้าสู่ความทันสมัยแห่งการพัฒนานี้เอง  จึงมีการทบทวนบทบาททางสังคมของ

พระสงฆ์  ทําให้มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มพระสงฆ์ในการมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมเพ่ิมข้ึน  

มาเป็นอุดมการณ์ที่ตอบสนองปัญหาความต้องการของชุมชนในลักษณะที่ประสมประสานกับ 
การทํางานของกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าข้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้นําชุมชนรวมทั้งประชาชนใน

ชนบท ดังเช่น พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺปญโญ) แห่งวัดพระบาทนํ้าพุ จังหวัดลพบุรี ได้ทํางาน

ด้านสาธารณสุข เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ส่วน พระสุบิน ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด ได้ทํางาน

ด้านเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการรวมกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ส่วนพระครู

พิทักษ์นันทคุณ และ พระสมคิด จารณธมโม แห่งจังหวัดน่าน ได้ทํางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และได้ก่อเกิดการรวมตัวของพระสงฆ์กลุ่มต่างๆ ขึ้นมากมาย ดังเช่น เครือข่ายพระสงฆ์พิทักษ์

วัฒนธรรม กลุ่มเสขียธรรม เครือข่ายพุทธชยันตี เครือข่ายพระสงฆ์ด้านปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน) ฯลฯ (พระครูพิพิธ สุตาทร และคณะ, 2555, น. 3) สําหรับ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือนั้น เป็นเครือข่ายพระสงฆ์ที่มีการดําเนินงานที่น่าสนใจ  

จึงเป็นที่มาและความสําคัญของการติดตามศึกษาในครั้งน้ี 

 

1.2 มูลเหตุจูงใจในการศึกษา 

 

 สําหรับประเด็นการศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาสนใจบทบาทของกลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนากลุ่มหน่ึงที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ให้ความเคารพและศรัทธาในผลงานการทํางานของเครือข่าย คือ เครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อกลางปี พ.ศ.2541 โดยกลุ่มคนที่ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมตัวกันชุมนุม

เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่กลุ่มตนเองกําลังเผชิญอยู่เช่น ปัญหา

ที่ดิน ปัญหาการลงรายการสัญชาติ ปัญหาป่าไม้ เป็นต้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

(พระครูพิพิธ สุตาทร และคณะ, 2555, น. 3) ด้วยวิถีแบบพุทธเมื่อพบปัญหาที่ไม่อาจหาทางออกได้

อย่างทันท่วงที สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมระลึกถึง คือ ศาสนา เพราะเช่ือว่าพิธีกรรมทางศาสนาจะสามารถ 

สร้างเสริมกําลังใจของตนให้เข้มแข็งในการทําให้ข้อเรียกร้องเหล่าน้ันได้รับการตอบสนองในทิศทางที่
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เป็นธรรม พวกเขาได้นิมนต์พระสงฆ์กลุ่มหน่ึงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยการถวายสังฆทาน  

10 รูป และพระสงฆ์เหล่าน่ัน ได้เห็นถึงความทุกข์ของชาวบ้านและอาสาท่ีจะทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหา

ของชาวบ้าน จึงรวมตัวกันทํางานเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคมในนาม “เครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือคนจน” 

ภายหลังจากบทบาทของชุมนุม พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวเห็นว่าควรมีการรวมตัวเพ่ือหนุนเสริมช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกันในการทํางานชุมชนอย่างจริงจัง จึงมีการนัดประชุมพบปะกันต่อเน่ืองอีกหลายครั้ง 

มีการชักชวนพระสงฆ์จากจังหวัดภาคเหนือตอนบนมาร่วมอีกหลายรูป ในที่สุดจึงมีการจัดต้ัง 

“เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน)” ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 (พระครูพิพิธ สุตาทร           

และคณะ, 2555, น. 3) กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “เสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์ในการทํางานพัฒนา
ชุมชนตามหลักพุทธธรรม”  

 การทํางานของเครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ จังหวัดใน

ภาคเหนือ และมีสมาชิกมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ที่จะทํางานพัฒนา

อย่างจริงจัง และเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน โดยทํางานทั้งบทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนา

การศึกษา ได้แก่ การก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกสามัญ และแผนกบาลี เพ่ือเปิดโอกาสให้ 

เด็ก เยาวชนได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้เรียนหนังสือ เทียบเท่าเยาวชนทั่วไป การจัดโครงการ

อบรมธรรมะสัญจร และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทั้งยังมีบทบาทด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพระสงฆ์นักพัฒนามักเข้าไปมีบทบาทท้ังโดยตรง คือ เป็นผู้นําชาวบ้าน

ในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และบทบาทร่วมกับชาวบ้านในการทํากิจกรรม เช่น กิจกรรมทําฝาย

ชะลอนํ้า กิจกรรมบวชป่าชุมชน กิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งยังมีบทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/

บรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนที่อยู่ห่างไกล เช่น กิจกรรมมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับ

ชุมชนบนภูเขาท่ีห่างไกล โครงการทําการเกษตรแบบพ่ึงตนเอง และบางพ้ืนที่การทํางานของพระสงฆ์

นักพัฒนายังมีบทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้กับชุมชน เช่น สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์ที่

วัดเจดีย์แม่ครัว อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีสัจจะออมทรัพย์ วันละบาท  สวัสดิการชุมชนด้าน
การเกษตร   เป็นต้น  และพระสงฆ์นักพัฒนายังมีบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน เช่น งานเครือข่ายองค์กรศาสนาเพ่ือผู้ป่วยเอสไอวี กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรในวัด และการขับเคลื่อนงานสุขภาพทั้งจังหวัดเชียงใหม่ คือ งานประชาคมงดเหล้าบุหรี่ของ

จังหวัดเชียงใหม่ที่มีพระสงฆ์ นักพัฒนาเป็นผู้ขับเคลื่อนงานเป็นหลัก กิจกรรมและบทบาท            

การดําเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงกิจกรรมบางส่วนที่เป็นประเด็นสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน

สังคมไทย ภายใต้การขับเคลื่อนบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ที่ตะหนักถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและร่วมคิดหาพัฒนาให้ชุมชนเกิดความสุขอีกครั้ง   

ปัจจุบันเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนายังคงมีการรวมตัวกันทํางานและร่วมเวทีระดับชุมชน เรียนรู้ 

การทํางานของสมาชิกพระสงฆ์นักพัฒนาในเครือข่ายอยู่บ่อยครั้ง โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่าย 
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อยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ตําบลสุเทพ อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการทํางาน (พระมหาบุญช่วย               

สิรินธโร, 2546, น. 5)       

 ดังน้ันจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาในฐานะเป็นหน่ึงในคณะทํางานที่มี       

ความเก่ียวข้องและสนับสนุนงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบัน เกิดตระหนักและศรัทธา

ถึงบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีต่องานพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่ ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาถึงพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่น่าสนใจ และศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ตลอดจนผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัยคร้ังน้ี นําไปพัฒนาเป็นแนวทาง 

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทํางานเสริมสร้างความสุขให้กับ

ชุมชนมากย่ิงขึ้น    

 

1.3 วัตถุประสงค์การศึกษา 

  

 1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. เพ่ือศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา 

 

1.4 ขอบเขตในการศึกษา 

 

 การศึกษาขอบเขตในคร้ังน้ี มี 3 ขอบเขตด้วยกัน คือ 

 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

    1. ศึกษาพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

ช่วงระยะของพัฒนาการดังน้ี 

     - ช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่าย 

     - ช่วงก่อต้ังเครือข่าย 

     - ช่วงภายหลังการก่อต้ังเครือข่าย  

     - ช่วงปัจจุบันของเครือข่าย  

    2. ศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา ในประเด็นต่อไปนี้ 
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     - ด้านการศึกษา 

     - ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

     - ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

     - ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

     - ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนโดยสังเคราะห์จาก

กิจกรรมและการดําเนินงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในเครือข่ายในปัจจุบัน 

 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา 

    ประชากร ประกอบด้วย สมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา และพระสงฆ์ที่
ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา     

 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ีวิจัย 

    การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาในพ้ืนที่ของกลุ่มพระสงฆ์นักพัฒนาที่ทํางานในจังหวัด

เชียงใหม่ ได้แก่ อําเภอเมือง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด และอําเภอหางดง ที่มีจํานวนพระสงฆ์ที่

ทํางานร่วมกับพระสงฆ์นักพัฒนาหนาแน่น 

   

1.5 นิยามศัพท์ 

 

 บทบาทการทํางาน หมายถึง การปฏิบัติงานของพระสงฆ์นักพัฒนา ในประเด็นด้าน

การศึกษา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์   

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน และอ่ืนๆ  

โดยทํางานพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา หมายถึง พระสงฆ์นักพัฒนาในภาคเหนือที่มีอุดมการณ์

ด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมายบางอย่างร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร ทรัพยากรร่วมกัน  รวมตัวทํากิจกรรม ช่วยเหลือ เป็นเครือข่ายเพ่ือทํางานพัฒนาใน

ภาคเหนือให้อยู่เย็นเป็นสุข และส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

 พระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา หมายถึง พระสงฆ์ในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่ที่มีการทํางานร่วม และทํางานเกี่ยวข้องกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ในประเด็นด้าน

การศึกษา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์   

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  
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 ทัศนะคติของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา หมายถึง ความคิดเห็น

ของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์ 

 

1.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

  

 1. ทําให้ทราบถึงพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. ทําให้ทราบถึงความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา 
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บทท่ี 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน
จังหวัดเชียงใหม่” ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในเรื่องต่างๆ โดยได้สํารวจและ
ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา ทั้งน้ีเ พ่ือช้ีให้ เห็นว่าบทบาทของ

พระพุทธศาสนากับการพัฒนา มีบทบาทตลอดจนวิธีการทํางานอย่างไรบ้างต่อ ชุมชน สังคม และ

ประชาชน  รวมท้ังศึกษาถึงเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิงพัฒนาการการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจะได้เห็นว่าพัฒนาการการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาเป็นอย่างไร  จากน้ันศึกษาเก่ียวกับทัศนคติการทํางานของพระสงฆ์ เพ่ือศึกษา

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของพระสงฆ์ ซึ่งการศึกษาตามเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้องน้ี ผู้ศึกษาพยายามเช่ือมโยงกับความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา โดย        

ผู้ศึกษาได้จําแนก ดังน้ี 

 2.1  แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

 2.2  แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

 2.3  แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 

 2.4  ข้อมูลสถาบันโพธิยาลัย            

 2.5  งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 2.6  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 2.1 แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

 

 2.1.1 ความหมายของบทบาท 

    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (ราชบัณฑิตยสถาน, 

2546, น. 602) ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทดังน้ี บทบาท หมายถึง การทําท่าตามบท การทําตามบท 

โดยปริยาย หมายความว่า การทําตามหน้าที่ทึ่ได้กําหนดไว้ เช่น บทบาทของบิดามารดาในการเลี้ยงดู 

บุตรธิดา บทบาทของครูในการสอนหนังสือ เป็นตน 

    ติน ปรัชญพฤทธ์ (2538, น. 347) ได้ให้แนวคิดที่เกี่ยวกับบทบาทดังน้ี บทบาท 

หมายถึง พฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทํา 
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    ลินตัน (Linton, 1939, อ้างถึงใน สุรางค์ จันทน์เอม, 2529, น. 24) ให้

แนวความคิดที่เก่ียวกับบทบาทดังน้ี สถานภาพเป็นนามธรรม หมายถึงตําแหน่ง ในแต่ละตําแหน่งจะ

ได้ กําหนดบทบาทไว้อย่างไรบ้าง ฉะน้ันเมื่อมีตําแหน่ง ก็จะต้องมีบทบาทควบคู่กันไปเสมอ คือ เมื่อ

บุคคลมีตําแหน่งย่อมจะตองมีสิทธิและหน้าที่ตามมาเอง บางคนก็ปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาท บางคนก็

ทําได้ไม่เต็มที่ เพราะเกิดขัดแย้งกันในบทบาท ผู้ที่มีตําแหน่งจะปฏิบัติหน้าที่ได้สมบทบาทหรือ 

ไม่  ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง เช่น บุคลิกภาพของผู้ที่สวมบทบาท ลักษณะของสังคม

ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมน้ัน 

    ณรงค์ เส็งประชา (2541, น. 136-137) ได้ให้แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทดังน้ี 
บทบาท คือ พฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ บทบาทเป็นพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมาย

ให้บุคคลต้องกระทําตามหน้าที่ เช่น เป็นครูต้องสอนนักเรียน เป็นตํารวจต้องพิทักษ์สันติราษฎร์ ทหาร

ต้องเป็นรั้วของชาติ บุตรต้องเช่ือฟังบิดามารดา เป็นต้น  

    เมื่อคนเราติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนมากข้ึน ย่อมจะตองแสดงบทบาทหลายบทบาท 

มากข้ึนตามบทบาท หรือตามสถานภาพก่อนเกิดจากความสัมพันธ์อ่ืนๆ และบางคร้ังบทบาท ที่เกิดข้ึน

อาจเกิดการขัดแย้งกันได้ เช่น ขณะที่เขาจะแสดงบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชา แต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาใน

หน่วยราชการที่เขารับผิดชอบเป็นบิดาของเขา ในสถานภาพนี้ที่เป็นบุตรเขาจะต้องเช่ือฟังบิดา  

ต้องเคารพบิดา ดังน้ันในกรณีเช่นน้ี ย่อมทําให้เกิดความอึดอัดใจและจําเป็นต้องหาทางเลือกใน             

การปฏิบัติลักษณะเช่นน้ีจะเป็นปัญหาที่เกิดจากบทบาทขัดแย้งกัน  

    เมื่อบุคคลได้ดํารงตําแหน่งในสังคม ย่อมจะต้องแสดงบทบาทตามตําแหน่งน้ันๆ 

ตําแหน่งเดียวกัน แต่ผู้ตํารงตําแหน่งคนละคนอาจมีบทบาทต่างกันไป เพราะต่างคนตางมี นิสัย 

ความคิด ความสามารถ การอบรม กําลังใจ มูลเหตุจูงใจ ความพอใจในสิทธิหน้าที่ สภาพของจิตใจ

และร่างกายที่ไม่เหมือนกัน ฉะน้ันบทบาทจึงเป็นเพียงรูปการ (Aspect) ทางพฤติกรรมของตําแหน่ง 

   ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของบทบาทตามที่ได้ศึกษาทบทวน คือ บทบาทมี
สถานภาพเป็นนามธรรม บทบาทเป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามสถานภาพ และบทบาทเป็นพฤติกรรมที่

สังคมกําหนดและคาดหมายให้บุคคลกระทําตามหน้าที่  

 2.1.2 ปัจจัยในการแสดงบทบาทของบุคคล  

    อัลพอร์ท (Allport, 1930, อ้างถึงใน สุภา สกุลเงิน, 2545, น. 15-16) ได้ให้

แนวคิดอันเกี่ยวกับของบทบาทดังน้ี การแสดงบทบาทของบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เก่ียวของต่อไปนี้ 

    1. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role Expectation) หมายถึง บทบาทที่สังคม

คาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามความคาดหวังที่กําหนดโดยสังคมและสถานภาพที่บุคคลน้ันครองอยู่ 

    2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ในบทบาท

ของตนเองว่าควรจะมีบทบาทอย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ตามการรับรู้ 
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ซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับความด้องการของบุคคลน่ันเอง โดยที่การรับรู้ในบทบาทและความด้องการของ

บุคคลก็ขึ้นอยู่กับลักษณะฐานส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลที่สวม

บทบาทน้ัน  

    3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acception) จะเกิดขึ้นเมื่อความสอดคล้อง

ของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทท่ีตนเองรับอยู่ โดยการยอมรับบทบาท เป็นเร่ือง

เกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทและการสื่อสารระหว่างสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ี เพราะบุคคลจะไม่ได้

ยินดียอมรับบทบาทเสมอไป แม้ว่าจะได้รับการคัดเลือก หรือถูกแรงผลักดันจากสังคมให้รับตําแหน่ง

และมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตาม เพราะหากบทบาทที่ได้รับน้ัน ทําให้ได้รับผลเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าขัดแยงกับความด้องการ หรือค่านิยมของบุคคลน้ัน ผู้ครองตําแหน่งอยู่กับ

พยายามหลีกเลี่ยงบทบาทน้ัน ไม่ยอมรับบทบาทน้ันๆ  

    4. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาท

ของเจ้าของสถานภาพท่ีแสดงออกจริง (Actual Role) ซึ่งอาจเป็นการแสดงบทบาทตามที่สังคม 

คาดหวัง หรือเป็นการแสดงบทบาทตามการรับรูและตามความคาดหวังของตนเอง การที่บุคคลใดจะ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับระดับการยอมรับบทบาทน้ันๆ ของบุคคลที่ได้ครอง

ตําแหน่งน้ันอยู่ เน่ืองจากความสอดคลองกับบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและการรับรู้บทบาท

ของตนเอง  

    จากแนวคิดที่เก่ียวกับบทบาทที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ดังน้ี บทบาทเป็น 

แบบแผนพฤติกรรม หรือการได้กระทําต่างๆ ของบุคคลที่สังคมคาดหวัง หรือกําหนดให้ กระทํา 

โดยจะมีความเก่ียวเน่ืองกับอํานาจหน้าที่และสิทธิ ซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะ หรือตําแหน่งทางสังคมของ

บุคคลนั้นซึ่งจะเป็นตัวกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันๆ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ หากบุคคลที่สังคม

คาดหวังน้ันไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีได้ดํารงตําแหน่งก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม  

 
2.2 แนวคิดการศึกษาเก่ียวกับบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

 

 ความหมายและความสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อการพัฒนานั้นได้มีนักวิชาการ 

ทั้งท่ีเป็นพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้ให้ทัศนะไว้ดังน้ี  

 

 2.2.1 ความหมายบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

    พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2538, น. 35-38) ได้กล่าวถึง ความหมายบทบาท

ของพระสงฆ์และวัดที่มีต่อสังคมไทยไว้ว่า วัดเป็นทั้งงานที่ดําเนินกิจการในหมู่ของพระสงฆ์เอง และ

เป็นที่ประกอบกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชน กิจการและกิจกรรมเหล่าน้ี อิงอยู่กับหน้าที่หรือ
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ศาสนกิจหลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ สั่งสอนประชาชนจาก 

การปฏิบัติกิจหน้าที่และดําเนินกิจการเหล่าน้ี บทบาทของวัดได้พัฒนาขึ้นโดยลําดับตามกาลเวลา  

จนในที่สุด วัดได้กลายเป็นศูนย์กลางของสังคมเป็นที่รวมจิตใจของประชาชนทําหน้าที่ทั้งทางศาสนา             

ทางการศึกษา ทางวัฒนธรรม และทางสังคมโดยตรง มีบทบาทที่เป็นรายละเอียดมากมาย โดย

บทบาทของวัดที่มีในสังคมไทย เท่าที่ดําเนินมาก่อนความเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของอารยธรรม

ตะวันตก เมื่อกล่าวโดยสรุป บทบาทเหล่าน้ันมีดังน้ี 

    1. เป็นสถานศึกษาและฝึกอบรมศีลธรรม สั่งสอนวิชาการต่างๆ เท่าที่มีในสมัย

น้ันๆ ทั้งโดยตรง คือ ผู้มาบวชตามประเพณี และเด็กที่มาอยู่วัด และโดยอ้อม ผู้มาทํากิจกรรมต่างๆ 
ในวัด หรือมาร่วมกิจกรรมในวัด ทั้งวิชาการและวิชาชีพต่างๆ 

    2. เป็นสถานก่อกําเนิดและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นที่สืบทอดวัฒนธรรมที่

รวบรวมศิลปกรรม ตลอดจนเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ 

    3. เป็นสถานสงเคราะห์ ช่วยให้บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีพ 

พร้อมไปกับได้ศึกษาเล่าเรียน เป็นที่รับเลี้ยงฝึกอบรมเด็กที่มีปัญหา เด็กอนาถา ตลอดจนผู้ใหญ่ 

ซึ่งไร้ที่พักพิง 

    4. เป็นสถานที่ปรึกษาแนะนําเก่ียวกับปัญหาชีวิต เป็นที่ระบายความทุกข์            

ความเดือดร้อน ความรู้สึกคับแค้นข้องใจต่างๆ และปรึกษาหารือ รับคําแนะนําสั่งสอนเก่ียวกับ 

วิธีแก้ปัญหา 

    5. เป็นสถานที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท โดยอาศัยความเคารพนับถือ เช่ือฟัง          

ทําให้พระสงฆ์สามารถทําหน้าที่ประดุจศาลตัดสินความ แต่มุ่งในทางสมัครสมานสามัคคีเป็นสําคัญ 

    6. เป็นสถานบันเทิง ที่จัดงานเทศกาล งานสนุกสนานรื่นเริง และงานมหรสพ

ต่างๆ ของชุมชนรวมทั้งเป็นที่เล่นที่สนุกสนานของเด็กๆ 

    7. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ทําหน้าที่เหมือนสวนที่ให้ความร่มเย็นสดช่ืนของ
ธรรมชาติพร้อมไปกับให้บรรยากาศที่สงบเยือกเย็นทางจิตใจ 

    8. เป็นสถานที่พบปะ ประดุจสโมสร ที่ชาวบ้านบางคนนัดพบ หรือบางคนมา

พบปะกันเป็นประจํา บางคนได้มีโอกาสเจอะเจอกันเป็นคร้ังคราวทําให้ไม่ลืมกันไป โดยเฉพาะเป็นที่

ชุมนุมสังสรรค์สนทนาปรึกษาหารือกันในกิจการที่เหมาะสม และผ่อนคลาย 

    9. เป็นสถานที่แจ้งข่าว แพร่ข่าว และสื่อประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจการของ

ชุมชน ข่าวภายในชุมชนก็ดี ข่าวจากภายนอกชุมชน เช่น ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ของประเทศชาติ

บ้านเมืองก็ดี อาศัยวัดเป็นศูนย์เผยแพร่ที่สําคัญที่สุด และวัด คือ ศาลาวัด เป็นที่สําหรับกํานันหรือ

ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนนายอําเภอ เรียกชาวบ้านหรือลูกบ้านมาประชุม หรือถือโอกาสเป็นที่ชุมนุมใน

งานวัด แจ้งข่าวงานกิจการต่างๆ 
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    10.  เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนดําเนินกิจการบางอย่างของ

บ้านเมือง เช่น เป็นที่กล่าวปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง ที่จัดลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง หรือยาม

สงครามสมัยโบราณ เป็นที่ชุมนุมทหารก็มีเป็นคร้ังคราว 

    11.  เป็นสถานพยาบาล ที่รวบรวมสืบทอดตํารา ยาแผนโบราณกลางบ้าน ที่

รักษาผู้ป่วยเจ็บตามภูมิรู้ซึ่งถ่ายทอดสืบๆ กันมา 

    12.  เป็นสถานที่พักคนเดินทาง ทําหน้าที่ดุจโรงแรมฟรี สําหรับผู้เดินทางไกล 

โดยเฉพาะจากต่างถิ่น และไม่มีญาติพ่ีน้อง และเพ่ือนพ้อง 

    13.  เป็นคลังพัสดุ สําหรับเก็บอุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่างๆ ซึ่งชาวบ้านใช้ร่วมกัน
เมื่อมีงานที่วัด หรือยืมไปใช้เมื่อตนมีงาน 

    14.  เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม หรือใช้บริการด้านพิธีกรรมผูกพันกับชีวิตของ

ทุกคนในระยะเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต ตามวัฒนธรรมประเพณี ชุมชนไทยแต่ละชุมชน            

จึงมีวัดประจําชุมชนของตนและต่างก็ยึดถือว่าวัดน้ันเป็นวัดของตน เป็นสมบัติร่วมกันของคนทั้งหมด

ในชุมชน วัดแต่ละวัดจึงเป็นเคร่ืองผนึกชุมชนให้รวมเป็นหน่วยหนึ่งๆ ของสังคม วัดสําคัญมีปูชนียสถาน 

ที่ประชาชนเคารพอย่างกว้างขวาง ก็เป็นเคร่ืองรวมใจประชาชนทั้งเมือง ทั้งจังหวัด ทั้งภาค หรือ 

ทั้งประเทศ พระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ ก็ได้กลายเป็นส่วนประกอบสําคัญในการรวมพลังและ

ควบคุมทางสังคม 

    ดังน้ันองค์ประกอบดังกล่าวจึงเห็นว่า วัดเป็นสถานที่พระสงฆ์ที่ดําเนินกิจการใน

หมู่ของพระสงฆ์เอง และเป็นที่ประกอบกิจกรรม ซึ่งเก่ียวข้องกับประชาชน กิจการและกิจกรรมเหล่าน้ี 

อิงอยู่กับหน้าที่ หรือศาสนกิจหลักของพระสงฆ์ คือ การศึกษา การปฏิบัติธรรม และการเผยแผ่ สั่งสอน

ประชาชนบทบาทของวัดได้พัฒนาขึ้นโดยลําดับตามกาลเวลา จนในที่สุด วัดได้กลายเป็นศูนย์กลาง

ของสังคมเป็นที่รวมจิตใจของประชาชน ทําหน้าที่ทั้งทางศาสนา ทางการศึกษา ทางวัฒนธรรม และ

ทางสังคมโดยตรง มีบทบาทท่ีเป็นรายละเอียดมากมาย ด้วยความผูกพันดังกล่าว วัด พระสงฆ์จึงมี
บทบาทอันเป็นที่คาดหมายของสังคมโดยปริยาย 

 2.2.2 องค์ประกอบของบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2552, น. 237) การพัฒนามนุษย์ก็เป็นระบบ

การพัฒนามนุษย์ มีองค์ประกอบด้วยกัน 3 ด้าน แห่งการดําเนินชีวิตของมนุษย์ คือ 

    1. ด้านพฤติกรรม 

    2. ด้านจิตใจ 

    3. ด้านปัญญา 

    องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านนี้ มีความสัมพันธ์อาศัยกันและส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่

กันในกระบวนการพัฒนา จึงต้องพัฒนาไปด้วยกันทั้ง 3 ด้าน ให้เป็นการพัฒนาเต็มทั้งคน จึงจะเป็น



14 

การพัฒนาที่ได้ผล และคนที่มีการพัฒนาอย่างน้ีก็จะเป็นปัจจัยตัวกระทํานําระบบสัมพันธ์ใหญ่ให้

เป็นไปในทางที่ดีที่เก้ือกูลแก่การดํารงอยู่ด้วยดีของมนุษย์ กระบวนการพัฒนาท่ีย่ังยืน จึงเหมือนแยก

ได้เป็น 2 ตอน คือ 1) การพัฒนาคน โดยพัฒนาตัวคนที่เป็นปัจจัยตัวกระทําให้เป็นศูนย์กลางของ 

การพัฒนา ด้วยการพัฒนาตัวคนเต็มทั้งระบบ คือ ครบทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา 2) การพัฒนา

ที่ย่ังยืน โดยคนที่พัฒนาเต็มระบบนั้นเป็นตัวกลาง หรือเป็นแกนกลาง ด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระทําที่

ไปประสานปรับเปลี่ยน บูรณาการในระบบสัมพันธ์องค์รวมใหญ่ ให้เป็นระบบแห่งการดํารงอยู่ด้วยดี

อย่างต่อเน่ืองเรื่อยไป 

 ดังน้ันองค์ประกอบของบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา องค์ประกอบ 3 ด้านแห่ง
การดําเนินชีวิตของมนุษย์ คือ ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และด้านปัญญา โดยองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน

มีความสัมพันธ์อาศัยกันและส่งผลต่อกัน เป็นปัจจัยแก่กันในกระบวนการพัฒนา จึงต้องพัฒนาไป

ด้วยกันทั้ง 3 ด้าน 

 2.2.3 บทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนากับการพัฒนา 

    พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2530, น. 1-3) ได้กล่าวถึง บทบาทพระศาสนาไว้

ว่าศาสนาอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหน่ึงแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหา

ชีวิตบางอย่างของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเก่ียวข้องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ที่เรียกว่า 

ปัญหาสังคม ในเมื่อศาสนาเกิดความพยายามของมนุษย์ ศาสนาจึงเป็นเรื่องของมนุษย์จะเกิดขึ้น 

เสื่อม หรือสูญสิ้นไป สุดแต่มนุษย์บันดาล โดยเฉพาะในทางสังคม ในฐานะที่ศาสนาเป็นสถาบันทาง

สังคมอย่างหน่ึง ศาสนาจะมีความสําคัญได้รับความยอมรับนับถือจากหมู่มนุษย์เพียงไร ก็อยู่ที่ว่า 

ศาสนายังมีประโยชน์ช่วยสนองความต้องการของมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้เพียงใด 

และมนุษย์ยังมองเห็นความจําเป็นของศาสนาอยู่เพียงใด ข้อน้ีหมายความว่า การดํารงอยู่ เจริญขึ้น 

เสื่อมลง หรือสิ้นไปของศาสนา ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่มีต่อสังคมเป็นสําคัญ      

    การท่ีสังคมได้ก้าวเข้าสู่ความเจริญแบบใหม่ โดยท่ีพระสงฆ์ไม่มีส่วนร่วมใน          
การดูแลและช่วยแนะแนวทาง เมื่อเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้นในสังคมอย่างมากมายพระสงฆ์ ซึ่งอาศัยสังคมอยู่ 

ก็รู้สึกถึงปัญหาข้อน้ีด้วย และอาศัยความสัมพันธ์ที่มีอยู่เป็นพ้ืนฐานเดิม จึงเกิดความสํานึกใน 

ความรับผิดชอบที่จะต้องช่วยเหลือสังคมข้ึนอีก การเริ่มบทบาทใหม่ๆ ของพระสงฆ์จึงต้ังต้นข้ึนอีกครั้ง 

บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมเมือง เช่น การต้ังโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น ก็จัดเข้าใน

ประเภทบทบาทใหม่แบบน้ี เมื่อพระสงฆ์ในสังคมเมืองเริ่มบทบาทน้ีขึ้นแล้ว สังคมนอกออกไป 

ก็ถือแบบอย่างตาม จัดว่าเป็นบทบาทในยุคใหม่และมีข้อสังเกตควรพิจารณาในเรื่องน้ีบางประการ คือ

บทบาทใหม่สังคมเมืองเป็นผู้ริเร่ิมและสังคมชนบทปรับตัวตามบริบทสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป พระสงฆ์

ควรมีบทบาทอย่างไรต่อไปน้ัน คงอยู่ที่หลักการอันมีอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว คือ ในฝ่าย

ตนเอง ก็มีหน้าที่ในการศึกษาและปฏิบัติ คือ ศึกษาเพ่ือให้ตนปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถ
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แนะนําแก่ผู้อ่ืนต่อไปได้ด้วย และปฏิบัติประพฤติตามหลักธรรมเพ่ือความบริสุทธ์ิของตนเอง และของ

สถาบันสงฆ์ ในฝ่ายความสัมพันธ์กับสังคมคฤหัสถ์ ก็มีหน้าที่ในการให้การศึกษา การเผยแผ่และ 

การสงเคราะห์ การให้การศึกษาย่อมหมายถึง การอบรมสั่งสอนแนะนําผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดี 

ซึ่งอาจต้องอาศัยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม การเผยแผ่ ย่อมหมายถึง การช่วยให้มีการประพฤติ

ปฏิบัติธรรม เป็นประโยชน์แผ่ออกไปในสังคมอย่างกว้างขวางและการสงเคราะห์ย่อมอยู่ในขอบเขต

แหงคุณธรรมที่หวังประโยชน์อนุเคราะห์แก่ประชาชนโดยบริสุทธ์ิใจ พร้อมกับการปฏิบัติหน้าที่ 

ทางสมณเพศของตน รักษาเกียรติและความบริสุทธ์ิของสถาบันสงฆ์ไว้ด้วย เท่าที่ได้พิจารณามา 

บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ  
    1. บทบาทท่ีสืบเน่ืองมาจากสังคมแบบเดิม 

    2. บทบาทที่เกิดจากความรู้สึกตัวของพระสงฆ์ แล้วเริ่มต้นข้ึนใหม่  บทบาทที่

ควรนํามากล่าว ตัวอย่างเช่น การให้คําแนะนําทางจิตใจ เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาชีวิตต่างๆ  

     2.1 การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจ ด้วยความประพฤติเป็นตัวอย่าง 

ตลอดจนสถานที่ของวัดวาอารามที่สงบร่มร่ืนเป็นองค์ประกอบสําหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของสังคมอย่าง

หน่ึง 

     2.2 การให้คําแนะนําปรึกษาด้านอ่ืนๆ เท่าที่ทําได้ เช่นในทางวิชาการ เป็นต้น  

ที่ผู้ปรึกษาสะดวกใจและสนิทใจในสังคมชนบทที่กําลังพัฒนาเมื่อชาวบ้านยังไม่พร้อมที่จะช่วยตนเอง 

ในการพัฒนานั้นได้ พระซึ่งเป็นผู้นําในท้องถิ่นอยู่แต่เดิมแล้ว หากได้ท่านเป็นศูนย์กลาง และท่านได้มี

โอกาสเตรียมตัวพร้อมก็อาจจะเป็นผู้เปิดช่องว่างที่มีอยู่ในงานพัฒนา และจะเป็นผู้นําช้ีช่องทางใน 

การท่ีท้องถิ่นจะรับความเจริญใหม่ๆ ได้ บทบาทน้ีอาจ ประกอบด้วย การเสนอแนะ ให้ความคิดริเริ่ม

ว่าในถิ่นน้ันมีอะไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วเป็นศูนย์รวม

ชักชวนประชาชนมาทํางานน้ัน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ชาวบ้านมาขอความเห็นว่า จะทําสิ่งน้ันหรือ 

สิ่งน้ีขึ้นในถิ่น จะควรหรือไม่ควรถ้าพระสงฆ์มีความรู้ก็แนะนําได้ เป็นการให้ความอุ่นใจแก่ประชาชน 
ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” คือการนําเอารูปแบบและแนวคิดการพัฒนา แบบ 

“บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) กล่าวคือ เป็นแนวคิดที่มุ่งพยายามท่ีจะนําเอาองค์กร และ/หรือสถาบัน

หลักในชุมชนท้องถิ่นมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา อันได้แก่ การนําเอาสถาบันที่สําคัญในชุมชน 3 

สถาบันได้แก่ (ธนพรรณ ธานี, 2545, น. 6) 1) สถาบันการปกครอง (บ = บ้าน) 2) สถาบันศาสนา  

(ว = วัด) 3) และสถาบันการศึกษา (ร = โรงเรียน) 

    ผนึกกําลังจัดต้ังเป็นองค์กรที่เรียกว่า “มนตรี บวร” เพ่ือนํามารองรับและ

ดําเนินการต่างๆ ตามนโยบายของทางราชการ (สุริยน จันทรนกูร, 2537) ฉะน้ัน คําว่า “บวร” จึงเป็น

คําย่อ โดยการนําเอาพยัญชนะต้นของคําว่า บ้าน วัดโรงเรียน มาบัญญัติเป็นคําใหม่ คือ ซึ่งมี

องค์ประกอบของ “บวร” ดังต่อไปนี้ 
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    1. สถาบันการปกครอง (บ้าน) ซึ่งประกอบไปด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ

หมู่บ้าน อบต. สาธารณสุขตําบล เกษตรตําบล เป็นต้น รวมท้ังระบบกลไกในการบริหารที่มาจากรัฐ ในรูป

อ่ืนๆ ด้วย 

    2. สถาบันศาสนา (วัด) ประกอบด้วย เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร อุบาสก 

อุบาสิกาและกลุ่ม หรือชมรมทางศาสนา ซึ่งในความหมายในเชิงกว้าง อาจจะหมายรวมถึงองค์กรหรือหรือ 

สถาบันทางศาสนาต่างๆ ในชุมชนน้ันๆ ด้วย 

    3. สถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ประกอบด้วย ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ คณะครู

นักวิชาการ และบุคคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กร
ทางการศึกษาอ่ืนๆ ด้วย 

    ดังน้ัน ประชาสังคมแบบ “บวร” จึงหมายถึง การนําเอาสถาบันหลักในชุมชนมา

เป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ

แก้ปัญหาตนเอง และชุมชน กําหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการ

ชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ นอกจากน้ีความผูกพันระหว่างวัดและชุมชน จึงเป็นทุน

ทางจิตวิญญาณ (Spiritual Capital) ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ในสังคมไทยมาต้ังแต่

อดีตจนปัจจุบัน ต้ังแต่เกิดจนตาย “บ้าน วัด โรงเรียน” จึงเป็นทุนมรดกทางสังคม ที่มีมาคู่สังคมไทย 

สถาบันทั้ง 3 จึงมีความสัมพันธ์ในทางสังคม และเป็นตัวเช่ือมโยงกิจกรรมในชุมชนทั้งมิติทางด้าน 

เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ลักษณะชุมชนที่ปรากฏในสังคมไทยจึงมักประกอบด้วย สถาบันทั้ง  3 

จึงเป็นสถาบันสําคัญในทางสังคมที่จะสามารถนํามาเป็นกลไปที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมให้

เข้มแข็ง พัฒนาให้เกิดเครือข่าย นําสู่ภราดรภาพและสังคมสมานฉันท์ อันเป็นจุดหมายปลายทางของ

การพัฒนาสังคมได้อีกรูปแบบหน่ึง (พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ, 2555)  

    จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นด้วยอย่างย่ิงว่า บทบาทพระศาสนานับว่าเป็นที่

เข้าใจกันโดยสามัญ เป็นผลอย่างหน่ึงแห่งความพยายามของมนุษย์ ที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตบางอย่าง 
ของตน ซึ่งมีทั้งปัญหาเฉพาะบุคคล และปัญหาเก่ียวข้องระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ที่เรียกว่า ปัญหาสังคม 

บทบาทของพระศาสนา โดยเฉพาะพระสงฆ์ที่เข้าไปเก่ียวข้องกับสังคมโดยตรง วัดจึงเป็นทุกอย่างของ

สังคม เป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของวัดในบทบาทเหล่าน้ี 

ก็กลายเป็นผู้นําทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เช่ือถือ และศรัทธาของ

ประชาชน ด้วยความทันสมัยในสังคมปัจจุบันพระสงฆ์นอกจากจะมีบทบาทนําด้านจิตใจแล้ว ยังมี

บทบาทอ่ืนเสริมเข้ามา เช่น บทบาทด้านการพัฒนาการศึกษา บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ บทบาทด้านการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชนและบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนมากย่ิงขึ้น 
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย 

 

 2.3.1  ความหมายของเครือข่าย 

    กาญจนา แก้วเทพ (2538,  น. 60-61) อธิบายความหมายของเครือข่าย 

หมายถึง รูปแบบหน่ึงของการประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรหลายๆ องค์กรที่ต่างก็มี

ทรัพยากรของตนเอง มีเป้าหมาย มีวิธีการทํางานและมีกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคลหรือกลุ่ม

เหล่าน้ี เข้ามาประสานงานกันโดยมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้ไม่มีกิจกรรมร่วมกัน 

อย่างสม่ําเสมอ แต่จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือหรือ 
ขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหา ก็สามารถติดต่อไปได้ในการเข้าร่วมองค์กรเครือข่าย 

แม้ว่าองค์กรเหล่าน้ีจะมีบางอย่างร่วมกัน เช่น มีเป้าหมายการทํางานร่วมกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน 

องค์กรเหล่าน้ีก็ยังคงมีความเป็นเอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเป็นการเข้าร่วม 

เพียงบางส่วนขององค์กรเท่าน้ัน 

    พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547, น. 6) ให้นิยามของเครือข่ายทางสังคม           

ว่าหมายถึง ความสัมพันธ์ในสังคมมนุษย์ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ปัจเจกบุคคลกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม 

และกลุ่มกับเครือข่าย โดยเป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น 

กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มี

โครงสร้างและรูปแบบที่หลากหลาย 

    นอกจากน้ี ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2542) ได้ให้ความหมายของเครือข่าย 

(Network) คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน 

โดยมีการจัดรูปหรือจัดระเบียบโครงสร้างที่คนหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระ ทั้งน้ียังคล้าย

กับ  

    Paul Starkey (1997, อ้างถึงใน ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์, 2542) ให้
ความหมายของ "เครือข่าย" ว่า คือ กลุ่มของคนหรือองค์กรที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล

ระหว่างกัน หรือทํากิจกรรมร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมีความเป็นอิสระใน

การดําเนินกิจกรรมของตน การสร้างเครือข่ายเป็นการทําให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจาย  

ได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกใน

เครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือนที่ต่างก็มีความเป็นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบ

พ่ึงพิง 

    สรุปความหมายของเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจเข้าทํางาน 

ภายใต้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน           

ทํากิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละเครือข่ายแต่ละองค์กรยังคงมีความเป็นเอกเทศ 
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ไม่ขึ้นต่อกัน การเข้าร่วมเครือข่าย เป็นเพียงการเข้าร่วมบางส่วนขององค์กรเท่าน้ัน และความสัมพันธ์

ของเครือข่ายต้ังบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม จึงเกิดการประสานพลัง สามารถสร้างบรรยากาศ           

การทํางานที่ดี เกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากทํางาน ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นพลังสําคัย

ขับเคลื่อนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ 

 2.3.2 การก่อเกิดของเครือข่าย 

    เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน 

ได้แบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (ธนา ประมุขกุล, 2544, น. 19)  

   2.3.2.1 เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ  
       เครือข่ายชนิดน้ีมักเกิดจากการท่ีผู้คนมีใจตรงกัน ทํางานคล้ายคลึงกัน

หรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดและ

ประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า การดํารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็น         

แรงกระตุ้นที่เกิดข้ึนภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นน้ี มักเกิดข้ึนในพ้ืนที่อาศัยความเป็น

เครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิลําเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน                    

มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจัดต้ังเป็นชมรมท่ีมีกิจกรรมร่วมกันก่อน เมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจึงขยายพ้ืนที่

ดําเนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พัฒนาขึ้น 

เป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้น เครือข่ายประเภทน้ีมักใช้

เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้ว มักจะเข้มแข็ง ย่ังยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัว

เพ่ิมขึ้น 

   2.3.2.2 เครือข่ายจัดต้ัง  

       เครือข่ายจัดต้ังมักจะมีความเก่ียวพันกับนโยบายหรือการดําเนินงานของ

ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจัดต้ังอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐ ผลักดันให้เกิดงานที่เป็น

รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐานความต้องการ 
ความคิด ความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดต้ังเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการ

ทํางานเฉพาะกิจช่ัวคราวที่ไม่มีความต่อเน่ือง และมักจะจางหายไปในท่ีสุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับ

การช้ีแนะที่ดี ดําเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดเป็นความผูกพัน

ระหว่างสมาชิกจนนําไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคง

รักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลง เมื่อเปรียบเทียบระยะ

ก่อต้ัง 

   2.3.2.3 เครือข่ายวิวัฒนาการ  

       เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติต้ังแต่แรก และไม่ได้เกิด

จากการจัดต้ังโดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเร่ิมที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกัน
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ด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหน่ึง คือ ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่า

จะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการดําเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะ

รวมตัวกันสร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่าน้ีแม้จะไม่ได้เกิด

จากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงต้ังแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความต้ังใจจริง ที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เมื่อ

ได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทํานอง

เดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะน้ีพบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่าย

ผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
       สรุป เครือข่ายต่างมีจุดเร่ิมต้น หรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆ กัน  

ซึ่งแบ่งชนิดของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ เครือข่ายจัดต้ัง 

และเครือข่ายวิวัฒนาการ ซึ่งการเกิดเครือข่ายของอาสาสมัครต่างๆ เน่ืองจากการรวมตัวของ

อาสาสมัครแต่ละประเภท มีวิธีการและที่มาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การเกิดเครือข่ายแตกต่างกันได้ 

 2.3.3 ลักษณะสําคัญของเครือข่าย 

    สนธยา พลศรี (2550, น. 264-265) ได้กล่าวถึง ลักษณะสําคัญของเครือข่าย        

มีดังน้ี 

    1. มีแกนนําและสมาชิกที่เข้มแข็ง สามารถดําเนินงาน และขยายกิจการของ

เครือข่ายได้ และมีประสิทธิภาพ 

    2. มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่ายที่อาจจะเกิดจากสมาชิก หรือชุมชน

ท้องถิ่นที่สมาชิกอยู่อาศัย หรือจากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิปัญญาทั้งสองได้อย่าง

เหมาะสมกับเครือข่าย 

    3. มีสัมพันธภาพที่ดี เครือข่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก และภายนอก

ทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายราบรื่น เป็นที่ยอมรับ และประสบความสําเร็จ 
    4. การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก เครือข่ายมีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวที

สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถดําเนินการได้อย่างสะดวก ทําให้สมาชิกได้รับความรู้ และ

ประสบการณ์ตลอดเวลา 

    5. การทํากิจกรรมและความต่อเน่ือง เครือข่ายสามารถคิดและดําเนินกิจกรรม

ได้ด้วยตนเองอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 

    6. ทรัพยากรและการแบ่งปัน เครือข่ายมีทรัพยากรในการดําเนินงานอย่าง

เพียงพอ อาจจะโดยการจัดหาของเครือข่ายเอง หรือการแบ่งปันกับองค์กร และเครือข่ายอ่ืนๆ ทําให้

เครือข่ายสามารถดําเนินกิจกรรมได้ และมีประสิทธิภาพ 
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    7. การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกของเครือข่ายมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

ต่างๆ สามารถสร้างนวัตกรรม ทั้งท่ีเป็นความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ 

    8. การสื่อสาร เครือข่ายสามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย 

สะดวกและรวดเร็ว ทําให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และเป็นประโยชน์ 

    9. การบริหารจัดการที่ดี เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับ  

การดําเนินงานของเครือข่าย ทําให้เครือข่ายดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

    10.  ระบบการติดตามและประเมินงาน เครือข่ายมีระบบการติดตาม และ

ประเมินงานที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับเครือข่ายอย่างเพียงพอ สามารถให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือสมาชิกได้ทันเวลา และเหมาะสม 

    ดังน้ันสรุปได้ว่า เครือข่ายมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรและ/หรือบุคคลที่มาร่วมกัน

เพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์ และความสนใจที่ต้ังขึ้นร่วมกันเพ่ือกิจกรรมทางสังคมโดย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ด้วยการสื่อสารแบบใดแบบหน่ึงที่ต่อเน่ือง มีความรู้สึกผูกพันกับ

โครงสร้างที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกัน และร่วมกันรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะทําตามวัตถุประสงค์ที่ 

วางไว้ร่วมกัน รวมท้ังเคร่ืองมือ หรือวิธีการในการดําเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน 

 2.3.4 ประเภทเครือข่าย  

    ประเภทของเครือข่ายทางสังคม (Type of Social Network) สามารถแบ่ง

ประเภทของเครือข่ายทางสังคมได้ในหลายรูปแบบ โดยมีนักวิชาการหลายท่าน สรุปโดยสังเขป ดังน้ี 

    พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น) (2547, น. 84-90) การแบ่งประเภท รูปแบบ 

และลักษณะความสัมพันธ์ของเครือข่ายก็เพ่ือสร้างความเข้าใจ และมองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของ

กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆ ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น จากพัฒนาการของความเป็นเครือข่ายในสังคมไทย           

จะเห็นได้ว่า มีกระบวนการเกิดข้ึนของเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ อย่างมากมาย ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ

เอกชนพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน รวมท้ังในด้านแนวคิด กิจกรรมที่มีกระบวนการแบ่งประเภท 
และรูปแบบของเครือข่ายออกเป็นนัยต่างๆ ดังน้ันประเภทและรูปแบบของเครือข่ายจึงมี 

ความแตกต่างกันไปตามนิยาม และกิจกรรมที่แต่ละกลุ่ม หรือผู้ที่ใช้กิจกรรมเครือข่ายกําหนดขึ้น 

โดยในที่น้ีจะกล่าวถึง เกณฑ์บางประการในการจัดประเภทและรูปแบบของเครือข่าย เพ่ือให้เหมาะสม

กับการประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของทุกฝ่าย ดังน้ี 

    1. เครือข่ายเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม องค์กร เครือข่าย ที่อาศัย

พ้ืนที่รูปธรรม หรือพ้ืนที่ดําเนินการเป็นปัจจัยหลักในการทํางานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนาที่

อาศัยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่เป้าหมายนําทาง และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการที่ไม่แยกส่วน         

ต่างๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพ้ืนที่เป็นที่ต้ังแห่งความสําเร็จในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่าย 
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    2. เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม หรือ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้น             

การจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ันๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ                

ที่เก่ียวข้อง 

    3. เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยอาศัย

ภารกิจ/กิจกรรม และการก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม เป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย           

ซึ่งอาจแบ่งเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และภาคองค์กรพัฒนาเอกชนโดย

เครือข่ายต่างๆ ดังกล่าวมุ่งเน้นการดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของหน่วยงาน หรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์น้ันๆ 

    ดังน้ันประเภทของเครือข่ายจึงประกอบไปด้วย เครือข่ายเชิงพ้ืนที่  เครือข่ายเชิง

ประเด็นกิจกรรมและเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่ 

 2.3.5 องค์ประกอบของเครือข่าย 

    เครือข่ายต่างๆ มีองค์ประกอบสําคัญอยู่อย่างน้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ  

   2.3.5.1 มีการรับรู้มุมมองท่ีเหมือนกัน  

       สมาชิกในเครือข่าย ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึง

เหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็น เครือข่าย อาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตสํานึกใน 

การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่

คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน

เพ่ือแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น     

       การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทําให้เครือข่ายดําเนินไป

อย่างต่อเน่ือง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว               

จะประสานงานและขอความร่วมมื เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเองมองปัญหา
หรือความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งน้ีมิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่

ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทํางาน แต่ความแตกต่างน้ันต้อง

อยู่ในส่วนของกระบวนการ (Process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะน้ัน

ความเห็นที่ต่างกันจะนําไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด  

   2.3.5.2 การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  

       วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง การท่ีสมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่

เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายท่ีจะเดินทางไปด้วยกัน 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทําให้กระบวนการขับเคลื่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพและช่วยผ่อนคลาย

ความขัดแย้งอันเน่ืองมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ในทางตรงกันข้ามถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย
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ของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์ หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มน้ันก็

จะเร่ิมแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่ายกระทําร่วมกัน ดังน้ันแม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับ

ความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จําเป็นจะต้องทําให้เกิดข้ึน หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์

ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่ายให้มากที่สุด แม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบ

สนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

   2.3.5.3 มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน  

       คําว่าผลประโยชน์ในที่น้ีครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและ

ผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน เป็นความต้องการ (Need) ของมนุษย์ในเชิงปัจเจก (อ่านเรื่องแรงจูงใจใน
ตอนท้าย) อาทิเช่น เกียรติยศ ช่ือเสียง การยอมรับ โอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ 

ฯลฯ  

       สมาชิกของเครือข่ายเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาที่ต่างก็มีความต้องการเป็น

ของตัวเอง (Human Needs) ถ้าการเข้าร่วมในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขา

หรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายมากข้ึน  

       ดังน้ัน ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ

เครือข่าย จําเป็นต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณา

ล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน 

แต่ควรต้องให้ทุกคนและต้องเพียงพอที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง             

ไม่ใช่เข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับ เน่ืองจากมีตําแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เมื่อใด 

ก็ตามท่ีสมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิก

เหล่าน้ันก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

   2.3.5.4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย  

       การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สําคัญมากใน
การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเง่ือนไขที่ทําให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ

ร่วมลงมือกระทําอย่างเข้มแข็ง ดังน้ันสถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่

ในฐานะ “หุ้นส่วน (Partner)” ของเครือข่าย เป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) คือ 

ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวด่ิง (Vertical Relationship) ในลักษณะเจ้านาย

ลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทําได้ยากในทางปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดย

การสร้างบริบทแวดล้อมอ่ืนๆ เข้ามาประกอบ แต่ถ้าทําได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก  

   2.3.5.5 มีการเสริมสร้างซ่ึงกันและกัน  

       องค์ประกอบที่จะทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง คือ การที่

สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้างความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนําจุดแข็งของฝ่ายหน่ึงไปช่วยแก้ไข
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จุดอ่อนของอีกฝ่ายหน่ึง แล้วทําให้ได้ผลลัพธ์เพ่ิมขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์

ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  

   2.3.5.6 การเก้ือหนุนพึ่งพากัน  

       เป็นองค์ประกอบที่ทําให้เครือข่ายดําเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง เช่นเดียวกัน 

การที่สมาชิกเครือข่ายตกอยู่ในสภาวะจํากัด ทั้งด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กําลังคน ฯลฯ           

ไม่สามารถทํางานให้บรรลุเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ได้ด้วยตนเอง โดยปราศจากเครือข่าย จําเป็นต้อง

พ่ึงพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย การทําให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียว

แน่น จําเป็นต้องทําให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอาหุ้นส่วนคนใดคนหน่ึงออกไปจะทําให้เครือข่าย
ล้มลงได้ การดํารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการดํารงอยู่ของเครือข่าย 

การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะน้ีจะส่งผลให้สมาชิกมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ  

   2.3.5.7 มีปฎิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน  

       หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฎิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อน

หินแต่ละก้อนที่รวมกันอยู่ในถุงแต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังน้ันสมาชิกในเครือข่ายต้องทํา

กิจกรรมร่วมกันเพ่ือก่อให้เกิดการปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน           

การพบปะพูดคุย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน 

โดยที่ผลของการปฎิสัมพันธ์น้ีต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย      

       ลักษณะของปฎิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน

(Reciprocal Exchange) มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange)             

ย่ิงสมาชิกมีปฎิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากข้ึนเท่าน้ัน ทําให้                 

การเช่ือมโยงแน่นแฟ้นมากขึ้น มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 

       ดังน้ันองค์ประกอบของเครือข่าย จึงประกอบไปด้วย การรับรู้มุมมองที่

เหมือนกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน การมีส่วนร่วมของ
สมาชิกทุกคนในเครือข่าย การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การเก้ือหนุนพ่ึงพากัน และการมีปฏิสัมพันธ์ใน

เชิงแลกเปลี่ยน 

 2.3.6 มูลเหตุการสร้างเครือข่าย 

    การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network Construct) หมายถึง กิจกรรม

ในการก่อให้เกิดกลุ่ม ซึ่งอาจเป็นกลุ่มองค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยน  

การจัดกิจกรรม หรือการผลิตระหว่างองค์กรสมาชิก ต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมาก่อนหน้าที่

จะทําความตกลงเป็นองค์กรเครือข่าย (นฤมล นิราทร, 2543)  

    เหตุผลในการสร้างเครือข่ายทางสังคมมีหลายประการ ได้แก่  (1) บุคคลต้องการ

มีเพ่ือนในการทํางาน ต้องการมีหมู่ มีพวก (2) บุคคลต้องการทรัพยากรในการทํางาน (3) บุคคล
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ต้องการรับภาระความเสี่ยงในกิจกรรมร่วมกัน (4) บุคคลต้องการความชํานาญเฉพาะด้านในการแก้ไข

ปัญหา (5) บุคคลต้องการประหยัด และ (6) บุคคลต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกัน 

รวมไปถึงมีปัจจัยเสริมที่เป็นเง่ือนไขสําคัญ คือ ความเต็มใจที่จะเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  (นฤมล นิราทร, 

2543) 

    การสร้างเครือข่ายทางสังคม (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547) อาจมีสาเหตุจาก

ปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ได้แก่ (1) สถานการณ์ปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ซ้ําซ้อน 

หลากหลาย และขยายตัว จนเกินความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่ม ที่จะดําเนินการแก้ไข         

(2) เครือข่ายเป็นเคร่ืองมือหรือยุทธศาสตร์ในการสร้างพ้ืนที่ทางสังคม และ (3) เพื่อให้การประสาน
ผลประโยชน์เป็นไปอย่างเท่าเทียม จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าเหตุผลสําคัญของการสร้าง

เครือข่ายทางสังคม คือ การมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายของปัจเจกบุคคล ซึ่งไม่สามารถทําได้ด้วยตนเอง

โดยลําพัง แต่ต้องอาศัยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทรัพยากร ส่งผลให้สามารถดําเนินการ

ให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

    ดังน้ันสาเหตุของการสร้างเครือข่ายจึงสรุปได้ว่า เกิดจากความต้องการใน

ลักษณะเดียวกันและมีวัตถุประสงค์ เป้าหมายในทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันของ

บุคคลและองค์กร 

 2.3.7 ปัจจัยความสําเร็จของเครือข่าย   

    สนธยา พลศรี (2550, น. 265-276) ได้มีผู้เสนอปัจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จ

ของเครือข่ายไว้หลายท่านดังน้ี 

    สมกูล ถาวรกิจ (ม.ป.ป., น. 15-16, อ้างถึงใน สนธยา พลศรี, 2550, น. 265) 

เสนอว่า การดําเนินงานของเครือข่ายจะประสบความสําเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 

14 ประการ ดังน้ื      

    1. ความเป็นหน่ึงเดียวกัน ทั้งจิตใจ และความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
    2. สมาชิกมีขวัญ กําลังใจ และเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุ

ความสําเร็จ 

    3. ความเสียสละของสมาชิก ทั้งแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย์ หรือ

ทรัพยากร 

    4. มียุทธศาสตร์ระบบการจัดการและการวางแผนที่ดี เหมาะสมกับสถานการณ์

สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่ 

    5. มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ 

สม่ําเสมอ 

    6. ใช้กระบวนการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
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    7. ผู้นําเครือข่ายมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการตัดสินใจ และประสานงานได้ดี 

    8. สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่

ประโยชน์ส่วนตน 

    9. กิจกรรมของเครือข่ายมีการจัดการอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตอน 

    10.  สมาชิกและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย 

    11.  มีการดํารงรักษาเครือข่ายเดิมไว้และขยายเครือข่ายใหม่เพ่ิมเติมขึ้นตลอดเวลา

ไม่หยุดน่ิง  

    12.  สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกัน และต่อเครือข่าย 
ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ให้เกียรติซึ่งกัน และกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

    13.  ระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย มีความเหมาะสมกับสมาชิกและการดําเนินงาน

ของเครือข่าย 

    14.  มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดําเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ 

    ดังน้ันปัจจัยสู่ความสําเร็จของเครือข่าย การมีพันธสัญญาที่หนักแน่นดีระหว่างกัน 

การปรับปรุงพัฒนาตลอดเวลา การเสริมพลัง การสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายได้มีโอกาสแสดง

ความสามารถ ตลอดจนใช้วิจารณญาณของตนในสถานการณ์ต่างๆ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น  

การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ การจัดหาทุนดําเนินงาน การหาทรัพยากรต่างๆ ที่จําเป็น 

การให้ความสําคัญต่อคุณภาพของงาน ความยืดหยุ่น การเปิดเผยจริงใจ การให้ความสําคัญต่อศักด์ิศรี

ความเป็นมนุษย์ การมีค่านิยมในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เป็นต้น 

    สรุปได้ว่าแนวคิดเครือข่าย คือ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่สมัครใจเข้าทํางาน 

ภายใต้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน           

ทํากิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกแต่ละเครือข่าย แต่ละองค์กรยังคงมีความเป็นเอกเทศ 
ไม่ขึ้นต่อกัน การเข้าร่วมเครือข่าย เป็นเพียงการเข้าร่วมบางส่วนขององค์กรเท่าน้ัน และความสัมพันธ์

ของเครือข่ายต้ังบนพ้ืนฐานของความเท่าเทียม จึงเกิดการประสานพลัง สามารถสร้างบรรยากาศ         

การทํางานที่ดี  เกิดแรงบันดาลใจให้ทุกคนอยากทํางาน ก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็ง เป็นพลังสําคัญ

ขับเคลื่อนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กําหนดไว้ได้ ตลอดจนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

และการปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนที่ดี จึงจะทําให้กิจกรรมสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้

เป็นเครือข่ายที่มีความสมบูรณ์ เพราะถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหน่ึง องค์ประกอบของเครือข่ายอาจไม่ประสบ

ความสําเร็จ 
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2.4 ข้อมูลสถาบันโพธิยาลัย 

 

 สถาบันโพธิยาลัย เป็นสถาบันที่เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนองงานใน

การพัฒนาสมาชิกและพัฒนาการดําเนินงานของเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นสถาบันที่

ดําเนินงานในส่วนของกองเลขานุการเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์ไว้ดังน้ี              

1) เ พ่ือเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายโครงการวิจัย/การพัฒนาเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์                    

2) เพ่ือทบทวนบทบาทและสถานภาพของพระสงฆ์ที่ทํางานพัฒนาในชุมชนท้องถ่ิน 3) เพ่ือเป็นแหล่ง

พัฒนาพ่ีเลี้ยงนักวิจัยและฝึกอบรมพระสงฆ์ เพ่ือทําโครงการวิจัยและการพัฒนาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
4) เพ่ือเป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาโครงการวิจัย ตลอดจนประสานความร่วมมือกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาอื่นๆ เพ่ือพัฒนาโครงการวิจัยของพระสงฆ์ในท้องถ่ินตามหลักพุทธธรรม และ 

5) เพ่ือเป็นศูนย์บริการข้อมูล เผยแพร่ข่าวสารงานวิจัยและพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดถึงการจัด

ประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้เก่ียวกับงานวิจัย และการพัฒนาเพ่ือท้องถิ่น หลังจากต้ัง               

“ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นโพธิยาลัย” แล้ว จึงได้นําเร่ืองเสนอต่อที่ประชุมเครือข่ายฯ 

และที่ตกลงให้ “ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นโพธิยาลัย” (ต่อมาได้เปลี่ยนช่ือเป็น “สถาบัน          

โพธิยาลัย”) ทําหน้าที่เป็น “กองเลขานุการ” ให้กับเครือข่ายฯ โดยกําหนดระยะเวลาไว้ 2 ปี เมื่อ

สถาบันโพธิยาลัย เข้ามาเป็นกองเลขาฯ ทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายฯ มีความคล่องตัวย่ิงข้ึน 

เน่ืองจากมีผู้รับผิดชอบโดยตรง รวมท้ังเน้ือหาการทํางานของสถาบันโพธิยาลัยที่ได้ตกลงไว้กับ สกว.

ภาคก็สอดคล้องเป็นเน้ือเดียวกันกับงานของเครือข่ายฯ โดยคณะทํางานสถาบันโพธิยาลัยกําหนดไว้ 

22 ท่าน สัดส่วนจาก คพชน. 6 ท่าน และจาก มจร. 6 ท่าน มีเจ้าหน้าที่ประสานงานภาคสนาม            

2 อัตรา และเจ้าหน้าที่สํานักงาน 2 อัตรา เมื่อจัดต้ังสถาบันโพธิยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ได้เอ้ือเฟ้ือสถานที่ให้เป็นสํานักงานของสถาบันฯ และจากการสนับสนุนของ 

สกว. สํานักงานภาค ก็ทําให้สถาบันโพธิยาลัยมีวัสดุอุปกรณ์สําหรับการทํางานอย่างครบครัน อันได้แก่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) โทรศัพท์/โทรสาร วัสดุสํานักงานต่างๆ เป็นต้น รวมทั้ง 

การจ้างบุคลากรมาช่วยงาน 2 อัตรา ทําให้การดําเนินงานของสถาบันโพธิยาลัยในฐานะกองเลขาฯ 

และศูนย์ประสานงานวิจัยฯ เป็นไปด้วยความสะดวกและคล่องตัวย่ิงขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ได้ดําเนินงาน

ในระยะเริ่มต้น ได้แก่ 

 สําหรับนโยบายของสถาบันโพธิยาลัยมี ดังน้ี 

 งานพัฒนาสังคมแห่งปัญญาและคุณธรรม คือ การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ช่วยให้พ้น

จากความเขลาและหลงผิด โดยนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการร่วมกับศาสตร์สมัยใหม่ 

ควบคู่กับพุทธธรรม ให้คนเกิดองค์ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่บนภาวะ
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ยากลําบาก เพ่ือให้คนเหล่าน้ันสามารถเข้าถึงทรัพยากร และเครื่องมือที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่

อย่างพอเพียง ได้รับสิทธิ และมีศักด์ิศรี สามารถพัฒนาตนเองและผลักดันชุมชนสู่ความสุขอย่างยั่งยืน    

 สถาบันโพธิยาลัย (Institute of High Learning “The Bodhiyalaya Great Wisdom 

Center”) 

 ปณิธาน: พุทธธรรม นําปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 

 ปรัชญา:  สถาบันแห่งความรู้และแสงสว่างแห่งความเป็นเลิศทางการพัฒนาและ

งานวิจัยสู่ชุมชน   

 วิสัยทัศน์: “สถาบันที่สร้างคนและพัฒนาชุมชน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแห่งสังคม
คุณธรรมตามหลักการพัฒนาอย่างย่ังยืน  โดยการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับศาสตร์ปัจจุบันให้ 

เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน” 

 ภารกิจ: เสริมสร้างองค์ความรู้ในการบูรณาการหลักพุทธธรรม สู่ศาสตร์แห่งการพัฒนา

ชุมชนและสังคมอย่างย่ังยืนและเป็นระบบ  พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในระดับเครือข่าย

ท้องถิ่นและงานพัฒนาในระดับสากลอย่างมีคุณภาพ 

 

 
 
 
 

มจร.วข.ชม     

    

 สํานักวิชาการ 
 

    สถาบันโพธิยาลัย 
กองเลขาฯ

เครือข่ายพระฯ  
 

    

 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา  
 

 

       ผู้อํานวยการ
 

    ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
 

 
    เจ้าหน้าที่     อาสาสมัคร  

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานกองงานเลขา สถาบันโพธิยาลัย.    
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 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1. พระพุทธพจนวราภรณ์  2. พระธรรมสิทธาจารย์  

 3. พระราชพุทธิญาณ  4. พระราชสิทธินายก 

 5. พระราชวิมลเมธี  6. พระอมรเวที 

 7. พระโสภณกิตติธาดา  8. พระครูโสภณปริยัติสุธี 

 9. พระครูญาณสัมปยุต  10. พระครูพิทักษ์นันทคุณ 

 11. นางเตือนใจ ดีเทศน์  12. นายจอนิ โอโดเชา 

 13. ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง  14. นายเอนก นาคบุตร 
 15. น.ส.สมสุข บุญญะบัญชา 16. นพ.พลเดช ป่ินประทีป 

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 1. พระครูสุวัฒน์วรธรรม  2. พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร 

 3. ดร.ประมวล เพ็งจันทร์  4. รศ.ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ 

 5. นายเจริญ มาลาโรจน์  6. นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ 

 7. นายสวิง ตันอุด  8. นายนเรศ สงเคราะห์สุข 

 9. นางสุชาดา จักรพิสุทธ์ิ  10. ผศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 

 11. ดร.สมคิด แก้วทิพย์  12. ผศ.สมพงษ์ บุญเลิศ  

 13. นายสุวิชานนท์ รัตนภิมล 14. นางวันเพ็ญ พรินทางกูร 

 รายนามคณะกรรมการสถาบันโพธิยาลัย 

 1. พระมหา ดร.บุญช่วย สิรินฺธโร ประธานกรรมการ 

 2. พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม รองประธานกรรมการ 

 3. พระพงษ์เทพ ธมฺมครุโก  รองประธานกรรมการ 

 4. พระสมุห์สุพล สุทฺธสีโล  กรรมการ 
 5. พระใบฎีกาสิทธิพันธ์ เตชธมฺโม กรรมการ 

 6. พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ กรรมการ 

 7. พระชยสร สมปุญฺโญ  กรรมการ 

 8. พระมหาอินสอน คุณวุฑฺโฒ กรรมการ 

 9. พระมหาพีระพงษ์ พลวีโร กรรมการ 

 10.  พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต กรรมการ 

 11.  พระสุชาติ สุขวฑฺฒโก  กรรมการ 

 12.  พระสมศักด์ิ สิริจนฺโท  กรรมการ 

 13.  ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง กรรมการ 
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 14.  นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ  กรรมการ 

 15.  พระเกียรติศักด์ิ กิตฺติภทฺโท กรรมการและเลขานุการ 

 16.  นายกิตต์ิ ขวัญนาค  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 17.  น.ส.วนิดา ริกากรณ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 18.  นายจํานงค์ สินส่องสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2.5 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง  

 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่” ผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องดังน้ี 

 สําหรับ การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัด

เชียงใหม่ในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้รวบรวมและทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้ง น้ี                

ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา และพระสงฆ์นักพัฒนาที่ทําวิจัยศึกษาในประเด็นงานที่เกี่ยวข้องกับ

ผู้ศึกษา โดยมีงานวิจัยที่น่าสนใจดังน้ี งานบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของ สมคิด   

เพ็งอุดม (2535) ศึกษาเรื่อง การศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ตามทัศนะคติของ

พระสงฆ์ และเจ้าหน้าที่สี่กระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัดสมุทรสงคราม จากการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าอาวาส เกษตรตําบล พัฒนากร พระลูกวัด ครู คปต. และสาธารณสุขตําบล 

จํานวน 199 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนรวมมีทรรศนะเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ ด้านสังคม

และวัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก ด้านการเมืองและการปกครอง ด้านการศึกษา และการสาธารณสุข 

อยู่ในระดับกลาง ส่วนด้านเศรษฐกิจและอาชีพ อยู่ในระดับน้อย 

 ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พระสงฆ์อยู่ในชุมชนที่มีความสัมพันธ์

ของสังคมและวัฒนธรรมภายในชุมชนมากจึงมีทัศนะต่อบทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรมอยู่ในระดับ
มาก และในอนาคตการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ในด้านอ่ืนๆ จะมากขึ้น ตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

ตามยุคสมัยและความเจริญของท้องถิ่น 

 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาทัศนคติของพระสงฆ์ต่องานพัฒนา คือ งานวิจัยของ       

พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาท            

การพัฒนาสังคม พบว่า พระสงฆ์ที่เรียนวิชาเอกในมหามกุฏราชวิทยาลัยต่างกัน มีทัศนคติต่อบทบาท

ในการพัฒนาสังคมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ พระสงฆ์ที่เรียนวิชาเอกสังคมวิทยา         

มีทัศนคติเห็นด้วยกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม สูงกว่าพระสงฆ์ที่เรียนวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ วิชาเอกศาสนา-ปรัชญา และวิชาเอกบาลี-สันสกฤต และยังมีแนวโน้มว่าปัจจัยอ่ืนๆ เช่น 

พรรษา สถาบันการศึกษา จํานวนครั้งในการติดตามสื่อโทรทัศน์ จะส่งผลให้พระสงฆ์มีทัศนคติต่อ
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บทบาทในการพัฒนาสังคมบางด้านแตกต่างกันด้วย นอกจากน้ี ในภาพรวมพระสงฆ์ที่ศึกษาส่วนใหญ่

รับรู้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น และมีความเห็นว่าปัญหาสังคมท่ีทุกฝ่ายควรเร่งแก้ไข ได้แก่ 

ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาความยากจนและการว่างงาน และยังเห็นว่าพระสงฆ์ควรมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสลาย 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น อย่างไรก็ดี พระสงฆ์เหล่าน้ีส่วนใหญ่ยังไม่ชัดเจนใน

เหตุผลที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว           

 ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พระสงฆ์ที่กําลังอยู่ในสายการเรียน  

สายการศึกษามองเห็นและรับรู้ภายใต้กรอบสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจากภายนอก และสื่อโทรทัศน์  
แต่ยังไม่ได้ออกจากวัด เพ่ือศึกษา เรียนรู้ ปัญหาและหาหนทางเห็นการแก้ปัญหา โดยใช้หลักอริญสัญ 

4 ประการ อย่างจริงจัง และมองว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์ ดังน้ันพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนจึงไม่เกิดขึ้น แต่ยัง

มีผลงานท่ีน่าสนใจในการศึกษาของคณะสงฆ์ท้องถิ่น คือ งานวิจัยของ พระมหาธีราวุฒิ บุญมา (2554)  

ได้ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การเสริมบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น มีประเด็น

ดังน้ี 1) ควรส่งเสริมและให้กําลังใจพระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุน

พระสงฆ์ให้เห็นถึงความสําคัญการร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น 2) ทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาควรประสานร่วมมือกับพระสงฆ์ โดยเฉพาะบทบาทบางประการที่พระสงฆ์ไม่สามารถ

ดําเนินการได้ตามลําพัง อาทิ การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องมีการร่วมมือและสนับสนุนจาก

ทุกฝ่าย 3) การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้านหาความรู้เพ่ิมเติม และควรมีการจัดสรรงบประมาณ

จากภาครัฐให้อย่างเหมาะสม 4) การพัฒนาองค์ของพระสงฆ์ให้เข้มแข็ง ไม่ยึดติดในตัวผู้นํา เพราะ

ระยะยาวแล้วบุคคลไม่อยู่แล้วแต่ตัวขององค์กรก็ต้องคงอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีเพ่ือดําเนินการพัฒนาชุมชน

อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืนสืบไป   

 ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ คือ การเสริมบทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อ
การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น เป็นการวิเคราะห์การทํางานของพระสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนให้ตรง

จุดการพัฒนามากขึ้น เพ่ือหาจุดแข็ง-จุดอ่อน ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคต่อการทํางาน เพ่ือให้ 

การทํางานน้ันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถศึกษาได้เพ่ิมเติมจากงานของ พระมหาสังวรณ์            

เทศนํา (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง บทบาทของเจ้าอาวาสกับการพัฒนาชุมชน พบว่า ความคาดหวัง

ของชุมชน ชุมชนโดยรอบวัด มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เจ้าอาวาสดําเนินการอยู่ คิดเป็นร้อยละ 54.06 

และเห็นว่ากิจกรรมที่ดําเนินการอยู่มีประโยชน์มากถึงร้อยละ 69.85 ทั้งประโยชน์ต่อคนในรุ่นปัจจุบัน 

และคนในรุ่นลูกหลาน ตลอดจนความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส เป็นไปใน

ทิศทางที่เน้นให้มีการปรับปรุง พัฒนากิจกรรมให้ดีสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทใน

การพัฒนาด้านจิตใจ มิใช่เป็นการยกเลิกหรือยุติกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น และหวังให้ทุกคนในชุมชนมี
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ส่วนร่วมกับกิจกรรมท่ีเจ้าอาวาสดําเนินการอยู่ และชุมชนเสนอแนะให้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่

หลากหลายลักษณะ มีการปรับปรุงและประยุกต์อยู่เสมอ มุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมปลูกฝังต้ังแต่วัยเยาว์ 

 ทั้งน้ียังมีงานวิจัยที่น่าสนใจอีกท่านหน่ึงของ พระครูสุจิณ ธรรมนิวิฐ (2554) ได้ศึกษา

เรื่อง บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อําเภอลอง จังหวัด

แพร่ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อบทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านการให้ความรู้

เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พระสงฆ์มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา และใช้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของวัด 

ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระสงฆ์ปรับปรุง พัฒนาวัดโดยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมเสมอ และด้าน

การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานจากภาคส่วนต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ที่มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด  คือ พระสงฆ์สามารถเป็นผู้ประสานระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ

นําไปสู่การพัฒนาที่แท้จริงได้ ปัญหาและอุปสรรคของพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์เอง ได้แก่ การขาดความรู้และข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับ 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พฤติกรรมของพระสงฆ์  

ที่มีความสมถะน้อยลง และประชาชน เข้าวัดน้อยลง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ ควรให้ 

ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลด

ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกระแสโลกาภิวัติและอิทธิพลของสื่อยุคใหม่ 

 ซึ่งงานดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระธงชัย อุปคุตฺโต (2557) ได้ศึกษาเร่ือง 

บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง 

อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ พบว่า บทบาทพระสงฆ์และความสําคัญขององค์การเครือข่ายสังฆ
พัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ด้านการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่

ต้องทํามาหากิน และไม่มีเวลาดูแล นอกจากน้ีเพ่ืออบรมสั่งสอนเด็กเล็กให้มีความรู้ และมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ ก่อนจะเลื่อนไปเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป ด้านสังคม

สงเคราะห์ขององค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การพัฒนาคุณภาพชีวิต         

การช่วยเหลือประชาชน โดยยึดหลักศาสนธรรมควบคู่กับการพัฒนาวัตถุ เช่น การส่งเสริมอาชีพ 

การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพร การจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ นอกจากน้ี

พระสงฆ์ได้มีบทบาทกิจกรรมลดการติดยาเสพติดในชุมชน ด้วยการใช้หลักอปริหานิยธรรม คือ 

หลักการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มคณะของผู้ติดยาเสพติด และมีการใช้หลักสามัคคีธรรม คือ การสร้าง 

ความร่วมมือ ปรองดอง เก้ือกูล รักใคร่ รวมถึงหลักธรรมไตรสิกขา คือ ได้รักษาศีล ได้เจริญสมาธิ และ
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ได้เจริญปัญญาของผู้ติดยา ได้มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติดอีก ทั้งน้ียังคล้ายกับ 

การศึกษาวิจัยของ สมชาย เหล็กเพชร (2538) ได้ศึกษาเรื่อง วิเคราะห์งานของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็น

ผู้นํา พัฒนาชุมชน โดยศึกษาแนวคิดความเช่ือและวิธีการพัฒนาของพระสังฆพัฒนาชุมชนล้านนาที่

เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน และศึกษาเง่ือนไขที่ทําให้พระสังฆพัฒนาชุมชนล้านนามีความคิด 

ความเช่ือ และวิธีการทํางานในแต่ละแนวทาง ตลอดจนศึกษาบริบททางชุมชนของพระสังฆพัฒนา

ชุมชนล้านนา ซึ่งผลการศึกษา พบว่า พระสงฆ์พัฒนาชุมชนล้านนาเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนด้วย          

ความสมัครใจ และมีการต่ืนตัวเพ่ือทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม มีแนวคิดในการทํางานที่หลากหลาย

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิต พระสงฆ์มีหน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ พ้นจาก
สภาพการด้อยการพัฒนา ด้อยการศึกษาและความยากจน โดยการพ่ึงตนเองของชุมชน ไม่หวัง          

ความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ  มีแนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ          

เน้นปากท้องของชาวบ้านเป็นหลัก  การพัฒนาที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  แรงจูงใจในการทํางานพัฒนา

ของพระสงฆ์มาจากพ้ืนฐานทางจิตใจที่รักการทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ชอบเสียสละ  

ประสบการณ์ของพระสงฆ์เองที่ได้พบเห็นชุมชนท่ีอ่ืนที่ดีกว่า จึงนําแนวคิดไปใช้ในชุมชนของตนเอง 

และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนท่ีต้องมีการเกื้อหนุนช่วยเหลือกันตามศักยภาพท่ี             

จะทําได้  เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์มีแนวทางในการทํางานที่ต่างกันน้ัน ความพร้อม              

ความต้องการ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยคํานึงถึงพระธรรมวินัยและนโยบาย 

คณะสงฆ์เป็นองค์ประกอบด้วย     
 ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี คือ บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของชุมชน พระสงฆ์ควรมีการวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานของคนในชุมชน ตลอดจนวิเคราะห์

ศักยภาพของตนเองก่อนทํากิจกรรม เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะห์เบ้ืองต้น มากําหนดระดับและ

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เหมาะสมมากที่สุด จึงจะประสบความสําเร็จ 

 หากกล่ าวถึ งงานการสร้ าง เครือ ข่าย น้ันผู้ ศึ กษาไ ด้ศึ กษางานของ  จุ ไรรั ต น์              
พละเลิศ (2550) ได้ทําการศึกษาเรื่อง  "แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์เพ่ือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม" โดยศึกษาลักษณะการปฏิบัติงาน และ

ปัญหาอุปสรรคของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ทัศนะ

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีต่อประโยชน์ของการสร้างเครือข่ายและ

แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง            

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 46-55 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  

มีอาชีพค้าขาย/กิจการส่วนตัว รายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-10,000 บาท และระยะเวลาในการ 

เข้ามาเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 19 เดือนขึ้นไป ลักษณะการปฎิบัติงาน

ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน 
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การสํารวจรวบรวมข้อมูลการประสานงานอยู่ในระดับมาก ปัญหาและอุปสรรคของอาสาสมัครพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่ปัญหาด้านสวัสดิการอยู่ในระดับ

มาก ทัศนะของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีต่อประโยชน์ของการสร้าง

เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาพรวม อยู่ในระดับมาก นอกจากน้ัน

ทัศนะต่อแนวทางการสร้างเครือข่ายของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะการกําหนดกิจกรรมและการสร้างแกนนํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ เลอพงษ์ สวนสังข์ (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน

ทัศนคติของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ศึกษาทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อ
ประโยชน์การสร้างเครือข่ายและทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อกระบวนการสร้าง

เครือข่าย และขั้นตอนการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพ้ืนที่กองบังคับการตํารวจนครบาล 9 จํานวน 210 คน และใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุ 

25-29 ปี และมีสถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ปวช. และมี

อาชีพรับจ้างทั่วไป ทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อการดําเนินงานช่วยเหลืออยู่ใน

ระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการสงเคราะห์อาสาสมัคร คือ ผู้ที่นําสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไป

แจกให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อ

ประโยชน์การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการเป็นแหล่งรวบรวมและ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างซึ่งกันและกัน นอกจากน้ันทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ต่อกระบวนการสร้างเครือข่ายและข้ันตอนการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาสาสมัคร

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการสร้างผู้นําภายในกลุ่มเก่ียวกับ

เครือข่ายอาสาสมัคร เริ่มจากการสร้างผู้นําภายในกลุ่มอาสาสมัครและการสร้างเครือข่ายจะทําให้เกิด

การกําหนดกิจกรรมร่วมกัน    
 ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งน้ี คือ แนวทางการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพ่ือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม และการสร้างเครือข่าย

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทัศนคติของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นแนวทางที่ดี

เห็นสมควรมีการสร้าง แต่ในทางปฏิบัติน้ันเครือข่ายที่ถูกสร้างขึ้นมาน้ันควรมีสัมพันธ์ภาพที่ดี               

มีความคิด อุดมการณ์ ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน และควรมีภาครัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน

การดําเนินงานของเครือข่ายจึงจะทําให้เครือข่ายสามารถดําเนินการได้ในระยะเร่ิมต้น ซึ่งในระยะ

ต่อไปก็ต้องติดตามผลการดําเนินงานของเครือข่ายต่อไป  

 ประเด็นงานเครือข่ายของพระสงฆ์ที่น่าสนใจที่เก่ียวข้องกับงานของผู้ศึกษาอีกรายงาน

หน่ึง คือ งานวิจัยของ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ (2557) ได้ศึกษา พระธรรมทายาท: 
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เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพ่ือการพัฒนาสังคม ได้ศึกษาบทบาทการพัฒนาสังคมของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาทและศึกษา พัฒนาหลักสูตรอบรมพระธรรมทายาทท่ี

สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน 

 ผลการศึกษา พบว่า 1) เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาท สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 เครือข่าย คือ ระดับการดําเนินงานรายภูมิภาค และระดับการดําเนินงาน 

รายประเด็น ทั้งน้ีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาทจะมีการรวมตัวกันอย่าง

เข้มแข็งที่สุดในภาคเหนือ โดยมีกระบวนการเคล่ือนไหวปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมการสร้างพุทธบุตรและบวชสามเณร-พระสงฆ์ใน
ลักษณะธรรมจาริกชาวเขาบนดอยอย่างต่อเน่ือง ในการดําเนินงานเครือข่ายพระสงฆ์อดีตพระธรรม

ทายาท รายประเด็นน้ัน พบว่า การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่นและสร้างให้เกิดผลกระทบในระดับประเทศได้เช่นเดียวกัน เช่น 

ตัวอย่าง การเกิดข้ึนและดําเนินการได้อย่างเข้มแข็งของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราดและจังหวัด

จันทบุรี กลุ่มฮักเมืองน่าน   

 สรุปจากการทบทวนข้อมูลงานวิจัยที่เก่ียวข้องและผลงานการศึกษาดังกล่าวข้างต้น       

ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม ตลอดจนความคิดเห็น และทัศนคติต่อ

บทบาทการทํางานของพระสงฆ์และเครือข่ายนั้น เกิดจากความมีจิตสํานึก ความเมตตาของพระสงฆ์ที่

จะปรารถนาให้ประชาชนในชุมชนของตนเอง ตลอดจนสังคมมีความสุขในการดําเนินชีวิต ทั้งน้ี             

ผู้ศึกษา พบว่า ในแต่ละท้องถิ่นและบริบทของชุมชน ล้วนมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของ

พระสงฆ์และคนในชุมชนท่ีเน้นความต้องการท่ีตอบสนอง เช่น ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ

ชุมชน และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษา 

จึงนําผลการศึกษาวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาได้
ดังต่อไปนี้ 
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2.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ใน

คร้ังน้ี ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิด โดยมีตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปรดังน้ี ตัวแปรอิสระที่ 1 คือ 

พระสงฆ์จากเครือข่ายพระสงฆ์ จํานวน 10 รูป เพ่ือศึกษาตัวแปรตาม คือ พัฒนาการการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เครื่องมือแบบคําถามสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์

เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และตัวแปรอิสระที่ 2 คือ พระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา จํานวน 200 รูป โดยใช้แบบสอบถามศึกษาจากข้อมูลทั่วไป ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษา 
ตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และอําเภอที่ต้ัง เพ่ือศึกษาตัวแปรตาม คือ ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี

ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ

ชุมชน และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมีสมมุติฐาน ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 

อายุ พรรษา การศึกษา ตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ และอําเภอที่ ต้ังที่แตกต่างกันมี

ความสัมพันธ์ต่อทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

 

           ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระสงฆ์จากเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนา 

พัฒนาการการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท 

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  

- ด้านการศึกษา 

- ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

- ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทกุข์ 

- ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

- ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใน 

  ชุมชน 

พระสงฆ์ทีท่ํางานร่วมกับ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

- อายุ 

- พรรษา 

- การศึกษา 

- ตําแหน่งทางการปกครอง

คณะสงฆ์ระดับ 

- อําเภอ 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวจิัย 

 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน
จังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย           

แบ่งการศึกษาดังน้ี  

 

3.1 วิธีการศึกษา 

 

 1. การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร บทความ 

งานวิจัย  วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง บทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนา เช่น 

แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท ทัศนคติ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระพุทธศาสนากับการพัฒนา และแนวคิด

เก่ียวกับเครือข่าย  

 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) ผู้ศึกษาลงภาคสนามเก็บรวบรวมข้อมูลโดย

การใช้เคร่ืองมือแบบสัมภาษณ์ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มจากประชากรที่ใช้ใน

การศึกษา คือ เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จํานวน 10 รูป และใช้แบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด กับ 

พระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่  

 

3.2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง และขนาดตัวอย่าง 
 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ พระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการอบรม

หรือเรียนรู้จากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จํานวน 10 รูป และพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับพะสงฆ์

นักพัฒนาในชุมชน จํานวน 200 รูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ   

 

 3.2.1 กลุ่มตัวอย่างจากพระสงฆ์นักพัฒนา จํานวน 10 รูป  

    โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คัดเลือกจากจากพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีผลงาน

พัฒนาชุมชนโดดเด่น มีผลงานการทํางานในเชิงประจักษ์ ในประเด็นบทบาทด้านการพัฒนาการศึกษา 

บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ 

บรรเทาทุกข์ บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

ของประชาชนในชุมชน จํานวน 10 รูป เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มโดยผู้ศึกษามีการแบ่ง
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ประเด็นให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ศึกษา ตามพ้ืนที่การดําเนินงานของพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบัน โดยมี

รายละเอียดตามประเด็นบทบาทการทํางานดังน้ี 

บทบาทด้านการพัฒนาการศึกษา   

1. วัดสวนดอกพระอารามหลวง ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   

2. วัดดอยสะเก็ด ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

3.  วัดจันทร ์ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

4.  วัดห้วยบง ตําบลบ้านจันทร์ อําเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 
บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์  

5.  วัดศรีโสดา ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

6.  วัดชยาลังการ์ ตําบลป่าป้อง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

7. วัดเจดีย์แม่ครัว ตําบลแมแ่ฝกใหม ่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   

8.  วัดบวกครกเหนือ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่     

บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

9. วัดพระบาททุ่งอ้อ ตําบลสันกลาง อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

10.  วัดเขื่อนผาก ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

รวมท้ังสิ้น 10 พ้ืนที่ศึกษา  

    ซึ่งทั้งพ้ืนที่ทั้ง 10 วัดน้ี ผู้ศึกษาคัดเลือกจากผลงานข้อมูลการดําเนินงานที่มี

ผลงานโดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ในจังหวัดเชียงใหม่ตามประเด็นบทบาทการทํางาน (พระครูสมุห์

วิเชียร คุณธมฺโม, 2550)       

 3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างของประชากร  
    โดยพิจารณาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามทรรศนะของ R. V. Krejcie and D. W. Morgan 

(ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549, น. 162-164) จํานวน  196 รูป  (จากตาราง N = 400, n = 196 คน) 

โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับพะสงฆ์นักพัฒนาในชุมชน 402 รูป 

และผู้ศึกษาได้ใช้กลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่กําหนด จํานวน 196 รูป 
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ตารางที่ 3.1 

 

จํานวนพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับพะสงฆ์นักพัฒนาในชุมชน    
ลําดับ พ้ืนที่ศึกษา (อําเภอ) จํานวนพระสงฆ์ที่ทํางาน

ร่วมกับพะสงฆ์นักพัฒนา

ในชุมชน (N = 400) 

ขนาดตัวอย่าง  

D. W. Morgan 

(n = 196 คน) 

1 เมือง 80 39 

2 แม่แตง 80 39 

3 แม่ริม 81 39 

4 ดอยสะเก็ด 80 39 

5 หางดง 81 40 

                     รวม 402 196 

 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ที่สร้างข้ึนจากการ

ประมวลความรู้ที่ได้จากแนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ  

 

 เพ่ือให้ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมีความถูกต้องและมีความเที่ยงตรง (Validity) 

จึงได้นําแบบสอบถามไปหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ แล้วนํามา

ปรับปรุงให้เหมาะสม จากน้ันจึงนําไปทําการทดสอบ (Pre-test) เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

โดยนําไปทดสอบกับพระสงฆ์ระดับสังฆาธิการในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 30 รูป ซึ่งมี

ลักษณะใกล้เคียงกับประชากรกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือมาวิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ และนํามาปรับปรุง

แก้ไขก่อนนําไปใช้ในการเก็บข้อมูล โดยผลการทดสอบได้ค่าความเช่ือมั่นในภาพรวมอยู่ที่ 0.9830 
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3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษามีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล

ดังน้ี 

 1. ประสานขอความร่วมมือจากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในการสัมภาษณ์เชิงลึกและ

สนทนากลุ่มกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จํานวน 10 รูป โดยการนัดพบประชุม ใช้สถานที่วัดสวนดอก

พระอามหลวงเป็นสถานที่นัดพบ และทําการเก็บข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงและการจดบันทึกข้อมูล  

 2. ประสานขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 
พร้อมทั้งลงพ้ืนที่แจกแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด ให้กับพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 200 ชุด นํากลับไปวิเคราะห์ต่อไป 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในครั้งน้ีมีทั้งข้อมูลเชิงประมาณและเชิงคุณภาพโดยมีข้อมูลดังน้ี 

 

 3.6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  

    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาน้ัน ผู้ศึกษาได้รับแบบสอบถามคืน จํานวน 

200 ชุด และได้นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ (Completeness)          

ความสอดคล้อง (Relevancy) ของคําตอบในแบบสอบถามทุกข้อ ทุกประเด็น ทุกฉบับและนํามา

วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ใน 

การวิเคราะห์ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency)   

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

    1. ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 

    2. ข้อมูลทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และด้านการส่งเสริม

สุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยคํานวณจากคะแนนต่ําสุด (Minimum) และค่าคะแนน

สูงสุด (Maximum) หาค่ามัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย (Mean, X ) และหาค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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     สําหรับเครื่องมือในส่วนที่ 2 เป็นชุดคําถามแบบมาตราวัดส่วนประเมินค่า             

(Rating Scale) ที่ให้เลือกคําตอบ โดยกําหนดค่าคะแนน เป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

     เห็นด้วยน้อยที่สุด  = 1 

     เห็นด้วยน้อย   = 2 

     ไม่แน่ใจ  = 3 

     เห็นด้วยมาก         = 4 

     เห็นด้วยมากที่สุด    = 5 

     การแปลผลเพ่ือวัดระดับความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ
บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ทําโดยการแปลงค่าคะแนนที่วัดระดับความ

คิดเห็น และนําคะแนนรวมของข้อคําถามในแต่ละประเด็นเป็นค่าระดับ และกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ

จัดระดับความคิดเห็น  โดยใช้เกณฑ์คะแนนอัตราภาคช้ัน (Class Interval) คือ  

     พิสัย = คะแนนสูงสดุ-คะแนนตํ่าสดุ 

                     จํานวนช้ัน 

     5   =  5-1 

           5  

     ดังน้ันค่าระดับความคิดเห็น เพ่ือพิจารณาในการตีความหมาย ดังน้ี 

     เห็นด้วยน้อยที่สุด  = 1.00-1.80 

                    เห็นด้วยน้อย  = 1.81-2.60 

     ไม่แน่ใจ  = 2.61-3.40 

     เห็นด้วยมาก  = 3.41-4.20 

     เห็นด้วยมากที่สุด  = 4.21-5.00 

    3. คําถามปลายเปิด  เ พ่ือให้ประชากรท่ีศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะโดยอิสระ 

    4. การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุ พรรษา อําเภอที่สังกัด การศึกษา 

และตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ ระดับกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา โดยการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(OneWay-Anova) หรือการทดสอบค่าเอฟ (F-test) การกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ 

0.05 

 3.6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

    การวิเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษานั้น ผู้ศึกษาได้ใช้วิ ธีการวิเคราะห์ 

เชิงพรรณนาในเน้ือหาสาระ (Content Analysis) ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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และการวิเคราะห์เน้ือหาตามประเด็น จัดประเภท/กลุ่มข้อมูล เพ่ือให้ได้ชุดข้อมูลที่สามารถเสนอเป็น

ข้อเท็จจริง และใช้ประกอบการวิเคราะห์อภิปราย ซึ่งมีการให้เหตุผลเชิงตรรกะ นําเสนอผลการศึกษา

แบบพรรณนา เพ่ือนําไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 

 

3.7 การนําเสนอข้อมูล 

 

 สําหรับการนําเสนอข้อมูล เร่ือง การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์

นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่น้ัน ผู้ศึกษาจะนําเสนอในรูปแบบการพรรณนาประกอบตารางแสดง
ข้อมูลทางสถิติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนําเสนอข้อเท็จจริงอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

เพ่ือประกอบการบรรยายผลจากการศึกษาในครั้งน้ี 
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บทท่ี 4 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา และการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยได้จัดส่งแบบสอบถามแก่พระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับพระสงฆ์นักพัฒนาในชุมชน จํานวน 

200 รูป ซึ่งผู้ศึกษาสามารถจัดเก็บแบบสอบถามคืนได้ จํานวน 200 รูป คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของ

แบบสอบถามท้ังหมด การศึกษาคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้นําเสนอผลการศึกษาเป็น 5 ประเด็กหลัก ดังน้ี  
 4.1  พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

   4.1.1 ช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่าย (ก่อนปี พ.ศ. 2540) 

   4.1.2 ช่วงก่อต้ังเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป) 

   4.1.3 ช่วงภายหลังการก่อต้ังเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2541-2550)  

   4.1.4 ช่วงปัจจุบันของเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2551-2559) 

 4.2  การศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 4.2.2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

4.2.2.1 ด้านการศึกษา 

4.2.2.2 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

4.2.2.3 ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

4.2.2.4 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

4.2.2.5 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 4.3  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 4.4  การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
   4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

   4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพรรษากับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

   4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการศึกษากับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 
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   4.4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของอําเภอที่สังกัดกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มี

ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

   4.4.5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์กับ

ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

 4.5  การอภิปรายผลการศึกษา 

   4.5.1 พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

   4.5.2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

 ผลการศึกษามีรายละเอียด ดังน้ี 
 

4.1 พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 การศึกษาเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นประเด็นที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับที่มา

ของการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอย่างย่ิง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเป็นมาและพัฒนาการการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ การเกิดขึ้นของเครือข่าย การเติบโตของเครือข่าย  

การก่อต้ังสถาบันโพธิยาลัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายฯ และการได้รับการสนับสนุน

ของเครือข่ายฯ โดยมีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจดังน้ี 

 

 4.1.1 ช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่าย (ก่อนปี พ.ศ. 2540)  

    ในช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่ายก่อนปี 2540 น้ัน พ้ืนที่ภาคเหนือมีพระสงฆ์ที่

ทํางานพัฒนาชุมชนอยู่ในหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ในพ้ืนที่ทั่วไป มีทั้งพระสงฆ์ที่มีการทํางานร่วมกัน

เป็นกลุ่ม และพระสงฆ์ที่ทํางานตามลําพัง  ดังนี้  

    1. กลุ่มสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา เป็นกลุ่มพระสงฆ์ด้ังเดิมที่มีการทํางานเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ซึ่งรวมตัวกันโดยการริเร่ิมและสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเน่ืองโดยมูลนิธิศึกษาพัฒนา

ชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ สําหรับกลุ่มน้ีจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเป็นผู้ประสานงานอย่างใกล้ชิด         

ซึ่งพระสงฆ์ในกลุ่มน้ีจะมีบทบาทอย่างมากในการเกิดข้ึนของเครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ  

    2. เครือข่ายการเรียนรู้ของพระสงฆ์ที่ทํางานด้านเอดส์ จํานวน 4 รูป ที่องค์กร

พัฒนาเอกชนที่ทํางานด้านเอดส์เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แต่ก็ยังไม่มี

กิจกรรมร่วมกันเท่าใดนัก เน่ืองจากพระสงฆ์แต่ละรูปอยู่กระจัดกระจาย มีพ้ืนที่ห่างไกลกัน พระสงฆ์

ในกลุ่มน้ีได้แก่ พระพงษ์เทพ ธมฺมครุโก แห่งศูนย์เพ่ือชีวิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระมหาอินสอน         

คุณวุฑฺโฒ วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พระอธิการธนวรรธน์ เตชปญฺโญ วัดหัวริน           
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ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ พระอธิการสมหมาย ปยฺญาคโม วัดก่ิวพร้าว ต.จันหว้า         

อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นต้น  

    3. กลุ่มพระสงฆ์ฮักเมืองน่าน ริเร่ิมโดยพระครูพิทักษ์นันทคุณในฐานะเจ้าคณะ

อําเภอสันติสุข และรับผิดชอบงานพระธรรมทูตเฉพาะกิจ ได้ชักชวนพระในเขตปกครองและพระที่

ทํางานพระธรรมทูตเฉพาะกิจให้มาทํางานร่วมกัน พระในกลุ่มที่สําคัญ ได้แก่ พระสมคิด จารณธมฺโม 

วัดโป่งคํา อ.สันติสุข จ.น่าน พระปลัดบุญชวน เตชธมโม วัดห้วยซ้อ อ.แม่จริม จ.น่าน เป็นต้น  

    4. กลุ่มพระสงฆ์รุ่นใหม่ในโครงการพระธรรมจาริก ที่ส่วนใหญ่ทํางานพัฒนาอยู่

ในเขตหมู่บ้านชาวเขาทั่วภาคเหนือ ได้มีการรวมตัวเรียนรู้ทักษะการทํางานใหม่ๆ ซึ่งต่อมาได้มีการ
รวมตัวเป็นกลุ่มหลวมๆ ได้แก่ พระเกียรติศักด์ิ กิตฺติภทฺโท วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระสมคิด 

สุจิตฺโต อาศรมฯ แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก พระชาติ คุณกโร อาศรมฯ แม่ยางส้าน อ.แม่แจ่ม               

จ.เชียงใหม่ ส.ณ.กวีพร ธรรมชาติ อาศรมฯ แม่ทะลุ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน และ พระชุมพล          

ศรีมันตะ อาศรมฯ ห้วยนา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นต้น  

    5. พระสงฆ์ที่อยู่ในสถาบันการศึกษาของสงฆ์ที่สนใจงานพัฒนาชุมชน/สังคม 

ได้แก่ พระมหา ดร .บุญช่วย สิริ นฺธโร พระมหาพีระพงษ์ พลวีโร พระมหาบันเทิง ปณฺฑิโต                   

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และพระชยสร          

สมปุญฺโญ จากมหามุฏราชวิทยาลัย วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นต้น (พระมหาบุญช่วย               

สิรินธโร, 2555, น. 7)  

    ส่วนพระสงฆ์อีกจํานวนไม่น้อย ที่ไม่มีการรวมกลุ่มทํางานร่วมกับพระสงฆ์รูปอ่ืน 

ทํางานค่อนข้างโดดเด่ียวตามลําพัง เมื่อถึงคราวต้องประสบปัญหาก็ต้องเผชิญตามลําพัง บ้างก็ยังยืน

หยัดทํางานได้มาอย่างต่อเน่ือง บ้างก็ล้มเลิกความต้ังใจในการทํางานไปก็ไม่น้อย เพราะขาดการถอดด

บทเรียนจากการทํางาน พระสงฆ์ในกลุ่มน้ี ได้แก่ พระสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม วัดเจดีย์แม่ครัว อ.สัน

ทราย จ.เชียงใหม่ พระใบฎีกาสุทัศน์ วชิรญาโณ วัดป่าแดด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น แม้ว่าจะมี
พระสงฆ์ออกมาทํางานพัฒนาชุมชนจํานวนหน่ึง แต่ก็ยังเป็นการสวนทางกับการปกครองของคณะสงฆ์

ส่วนใหญ่ รวมทั้งการรับรู้เข้าใจของสังคมวงกว้างยังมีน้อย ทําให้การทํางานของพระสงฆ์ไม่ราบร่ืนนัก 

มีปัญหาอุปสรรคอยู่หลายประการ เช่น พระสงฆ์ที่ทํางานพัฒนามายาวนานส่วนใหญ่เป็น               

พระสังฆาธิการ ที่นอกจากจะมีกิจกรรมพัฒนาในวัด/ชุมชน แล้วยังมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ

งานคณะสงฆ์อีกด้วย จึงทําให้มีเวลาไม่มากนัก การมาพบปะกลุ่มและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มจึงมีน้อย   

ในกรณีที่มีการรวมกลุ่มทํางานร่วมกันของพระสงฆ์ พบว่า การประสานงานระหว่างสมาชิกกลุ่ม 

ยังไม่ต่อเน่ือง เพราะการติดต่อสื่อสารยังไม่ทันสมัย สมาชิกรับรู้ถึงการจัดกิจกรรมไม่ทั่วถึง ทําให้ 

การจัดกิจกรรมของกลุ่มแต่ละครั้งจึงมีสมาชิกมาร่วมไม่มาก พระสงฆ์ที่ทํางานมายาวนาน แต่ยังขาด             

การถอดบทเรียนหรือการประเมินผล จึงไม่รู้ว่างานดําเนินงานมาประสบผลสําเร็จอย่างไร มีบทเรียน
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และความรู้อะไรบ้าง ทําให้การขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืนมีข้อจํากัดอยู่มาก พระสงฆ์บางกลุ่ม เช่น     

กลุ่มสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา กลุ่มพระสงฆ์ฮักเมืองน่าน ซึ่งดําเนินงานมายาวนาน มีทั้งกิจกรรมกลุ่ม

และกิจกรรมระดับบุคคล มีผลงานเกิดข้ึนมากมาย แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีพอ สังคมไม่ค่อย

ได้รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทํา ทําให้การสนับสนุนจากสังคมและภาครัฐมีน้อยจนแทบไม่มี สําหรับกลุ่ม

ที่ก่อต้ังมานาน ไม่มีพระสงฆ์รุ่นใหม่ๆ เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม และขาดการแสวงหาพระรุ่นใหม่มา

ร่วมงาน สมาชิกกลุ่มจึงเป็นสมาชิกเดิมๆ การทํางานของกลุ่มที่อ่อนล้าลงอย่างเห็นได้ชัด พระสงฆ์ 

รุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ พอจะเป็นกําลังของกลุ่มได้ โดยมากมักจะลาสิกขาออกไป หรือ

แสวงหากิจกรรมใหม่ทํา จึงทําให้ไม่ค่อยมีเวลาให้กับกลุ่มการทํางานพัฒนาของพระสงฆ์นักพัฒนา 
ไม่ถือเป็นภารกิจหลักของคณะสงฆ์ การได้รับการสนับสนุนทรัพยากร ขวัญกําลังใจจากพระผู้ใหญ่ 

มีน้อย ต้องเผชิญและแก้ปัญหาตามลําพัง แม้จะมีการจัดต้ังกลุ่มพระสงฆ์ในพ้ืนที่ต่างๆ แต่ยังไม่ 

มีการเช่ือมโยงกลุ่มเข้าหากัน 

    สรุปได้ว่าช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ผู้ศึกษา พบว่า พระสงฆ์

นักพัฒนาส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะปัจเจก ทํางานด้วยตนเอง ไม่มีการรวมกลุ่ม การทํางานไม่ได้รับ

การสนับสนุนจากองค์กร หรือคณะสงฆ์ปกครอง ขาดความชัดเจนในกระบวนการและประเด็น 

การทํางาน ขาดการถอดบทเรียนการเรียนรู้ พระสงฆ์เหล่าน้ันจึงประสบปัญหาไม่สามารถทํางาน

พัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองได้ และขาดการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  ตลอดจนขาดผู้ประสานงานใน

ระดับกลุ่ม ขาดการประชาสัมพันธ์ จึงทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 

ทั้งน้ีถ้าเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีการสื่อสารในเครือข่าย สามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายกับ

สมาชิกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ทําให้สมาชิกได้ทราบข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัย และเป็นประโยชน์

ตลอดจนเครือข่ายมีการบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการดําเนินงานของเครือข่าย ก็ทําให้เครือข่าย

ดําเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมากขึ้น สนธยา พลศรี (2550, น. 264-

265) การก่อต้ังเครือข่ายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.1.2 ช่วงก่อต้ังเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป) 

    ช่วงก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาน้ันเร่ิม ในปี 2540 ขณะที่ประเทศไทยได้

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่เรียกกันว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน แต่ประเทศไทยกลับต้องเผชิญกับ

วิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทําให้การพัฒนาประเทศต้องได้รับการทบทวน ทั้งบนพ้ืนฐานหลัก

รัฐธรรมนูญใหม่ที่เช่ือกันว่าน่าจะนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองของประเทศได้ และพ้ืนฐานแห่งวิกฤติ

เศรษฐกิจ ภาคประชาชนเริ่มออกมาทวงสิทธ์ิในฐานะของเจ้าของอํานาจที่แท้จริง มีเหตุการณ์ 

การชุมนุมของกลุ่มคนต่างสาขาอาชีพในหลายๆ พ้ืนที่และหลากหลายกรณีอย่างต่อเน่ือง 
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    กลางปี 2542 กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาประเทศตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจํานวนมาก รวมตัวกันชุมนุมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐได้ช่วย

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่กลุ่มตนเองกําลังเผชิญอยู่ เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาการลงรายการสัญชาติ 

ปัญหาป่าไม้ เป็นต้น ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิถีแบบพุทธเมื่อพบปัญหาท่ี         

ไม่อาจหาทางออกได้อย่างทันท่วงที สิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมระลึกถึง คือ ศาสนา เพราะเช่ือว่าพิธีกรรมทาง

ศาสนาจะสามารถสร้างเสริมกําลังใจของตนให้เข้มแข็งในการทําให้ข้อเรียกร้องเหล่าน้ันได้รับ 

การตอบสนองในทิศทางที่เป็นธรรม พวกเขาได้นิมนต์พระสงฆ์กลุ่มหน่ึงประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

โดยการถวายสังฆทาน ในช่วงน้ันองค์กรพัฒนาชุมชนภาคเหนือ ซึ่งเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยประสานงานให้แก่
องค์กรชาวบ้านที่ลงมาชุมชนเรียกร้องสิทธ์ิ ได้ประสานงานนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาเสริมสร้างกําลังใจแก่ชาวบ้าน แต่ก็ไม่สามารถนิมนต์พระในแถบน้ัน ด้วยพระสงฆ์ส่วนใหญ่ 

เห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควรที่จะเอาตนเองเข้าไปยุ่งเก่ียวกับการชุมนุมดังกล่าว จึงไม่มีพระสงฆ์รูปใดรับ

นิมนต์เน่ืองจากก่อนหน้าน้ัน องค์กรพัฒนาชุมชนภาคเหนือ โดย คุณประหยัด จตุพรพิทักษ์ ซึ่ง 

เคยทํางานอยู่ในมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท เคยประสานงานกับพระสงฆ์บางรูป ได้แก่ พระมหา              

ดร.บุญช่วย สิรินฺธโร เป็นผู้ อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนดอก 

สนใจงานด้านสิ่งแวดล้อม เร่ิมมีบทบาทในการเคลื่อนไหวงานพัฒนาสังคมหลังจากเรียนจบปริญญา

เอกจากอินเดีย พระปราโมทย์ สมฺพนฺธโน เป็นพระสงฆ์ชาวปกาเกอะญอ เคยเป็นพระธรรมจาริกไป

ประจําอยู่หมู่บ้านชาวเขาหลายแห่งในภาคเหนือ สนใจกิจกรรมพัฒนาสังคมต้ังแต่สมัยเป็นพระนิสิต 

เคยทํางานและประสานงานกับ กป.อพช. ภาคเหนือ ขณะน้ันดํารงตําแหน่งเป็นเลขาฯ กลุ่ม 

สังฆพัฒนาชุมชนล้านนา พระเกียรติศักด์ิ  กิตฺติภทฺโท เป็นเจ้าหน้าที่ของสํานักงานฯ โครงการพระ

ธรรมจาริก วัดศรีโสดา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบงานโครงการพิเศษ เคยเป็นพระธรรมจาริก

ทํางานอยู่ในหมู่บ้านชาวเขาที่ดอยมูเซอ จ.ตาก ราว 3 ปี ได้ร่วมงานกับองค์กรพัฒนาเอกชนมาต้ังแต่ 
ปี 2539 ได้รับนิมนต์ให้เป็นคณะกรรมการบริหารงานกองทุนชุมชน SIF ภาคเหนือตอนบน และ 

ผู้ประสานงานโครงการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (RC-Research Consultants) ของ สกว. สํานักงานภาค  

พระอรุณ พุทฺธินนฺโท เป็นพระลูกวัดพระนอนขอนม่วง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และเป็นพระธรรมจาริก 

สนใจงานพัฒนาสังคม มีการติดต่อกับ กป.อพช. อย่างสมํ่าเสมอ นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมกับ

องค์กรต่างๆ แล้ว ยังมีความสามารถในด้านวรรณกรรม เคยเขียนบทกวี ข้อเขียนที่สะท้อนเก่ียวกับ

ปัญหาคนจนลงในวารสารต่างๆ หลายคร้ัง (พระมหาบุญช่วย สิรินธโร, 2555, น. 9)            

    องค์กรพัฒนาชุมชน ภาคเหนือ โดย คุณประหยัด จตุพรพิทักษ์กุล เลขามูลนิธิ

พัฒนาภาคเหนือ จึงได้นิมนต์พระสงฆ์กลุ่มน้ี มาประกอบพิธีกรรม ทั้งน้ีพระสงฆ์ทั้ง 4 รูป ได้นิมนต์

พระ l’SN ด้วยกันอีกจํานวนหน่ึงมาร่วม 20 รูป ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระมหา ดร.
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บุญช่วย สิรินฺธโร ประธานสงฆ์ ได้กล่าวอนุโมทนาและแสดงธรรมเพ่ือเป็นเครื่องนําชีวิตในขณะที่ต้อง

อยู่ในสถานการณ์แห่งการชุมนุม เตือนสติให้ทั้งผู้ชุมนุมและภาคราชการใช้หลักอหิงสธรรมและหลัก 

สาราณียธรรมในการแก้ไขปัญหา หลังจากสิ้นสุดพิธีกรรม พระสงฆ์ได้ร่วมพูดคุยกับแกนนําชาวบ้าน

ที่มาชุมชนหลายท่าน เช่น พะตีจอนิ โอโดเชา ปราชญ์ชาวบ้านแห่งบ้านหนองเต่า อ.แม่วาง  

จ.เชียงใหม่ ทําให้ได้เรียนรู้เรื่องราวปัญหาของชาวบ้านมากย่ิงขึ้น และจากนั้นมีการพูดคุยในกลุ่ม

พระสงฆ์ที่ไปร่วมงาน และได้ตกลงกันรวมกลุ่มกันในนาม “เครือข่ายพระสงฆ์เพ่ือคนจน” เพ่ือเป็น

กลไกหนึ่งที่จะมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ือคนจน ตามสถานภาพและศักยภาพเท่าที่มีอยู่ ซึ่งใน

เบ้ืองต้นในนามเครือข่ายฯ ได้ทําหนังสือเปิดผนึกถึงผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและ
ส่วนราชการ ให้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านอย่างสันติวิธี ในช่วงที่มีการชุม

ชมซึ่งยืดเย้ือกินเวลาหลายวัน พระสงฆ์กลุ่มดังกล่าวได้ผลัดกันไปเย่ียมเยียนชาวบ้านเป็นระยะ บ้าง 

ก็บิณฑบาตนําอาหารไปแจกจ่ายชาวบ้าน บ้างก็นําเงินไปสมทบกองทุนของชาวบ้าน บางรูปไปปักกลด

พักกับชาวบ้าน ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ปัญหาความทุกข์ยากของชาวบ้านแล้วก็ยังมีโอกาสได้พบปะ

และเปลี่ยนในกลุ่มพระสงฆ์กันเองเป็นระยะนอกจากการไปเยี่ยมผู้ชุมชน ยังมีการไปร่วมประชุม 

ซึ่งจัดโดยองค์กรพัฒนาชุมชนอีกหลายคร้ัง ทําให้พระสงฆ์กลุ่มน้ีขยายการรับรู้ความทุกข์ยากของ

ชาวบ้านที่มาชุมนุมมากขึ้น ในการประชุมดังกล่าวได้มีโอกาสเรียนรู้กับนักคิดหลายท่าน เช่น สุลักษณ์  

ศิวรักษ์ พ่อหลวงจอนิ โอโดเชา เป็นต้น ภายหลังจากการชุมชนพระสงฆ์ทั้ง 4-5 รูป ที่ร่วมกิจกรรม

ในช่วงการชุมชนได้มีการพบปะพูดคุยกันเป็นระยะ และเห็นว่าน่าจะขยายวงไปสู่พระสงฆ์กลุ่มอ่ืนด้วย 

และในระยะแรกจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ใกล้เคียงในเขตจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยด้วย จากการพูดคุย

นอกจากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ยังได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์การทํางานของ

พระสงฆ์นักพัฒนาร่วมกันว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะเช่ือมร้อยพระสงฆ์ที่ทํางานต่างๆ เข้าด้วยกัน 

จึงตกลงให้มีการจัดประชุมพระสงฆ์ที่ทํางานพัฒนาท่ีอยู่ในเขตภาคเหนือเพ่ือหาแนวทางในการเชื่อม

เครือข่าย ในเดือนมีนาคม 2543 จึงได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ที่ทํางานพัฒนาชุมชนอยู่ในเขตภาคเหนือ
มาร่วมประชุมเพ่ือหาแนวทางในการจัดต้ังเครือข่ายฯ โดยจัดประชุมที่วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด  

จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้กําหนดภารกิจไว้ว่า “เสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์ในการทํางานพัฒนาชุมชนตาม

หลักพุทธธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานดังน้ี (พระครูพิพิธ สุตาทร และคณะ, 2555,  

น. 3)    

    1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์นักพัฒนาชุมชนภาคเหนือและพระสงฆ์ที่ทํางาน

พัฒนาสังคมรุ่นใหม่ 

    2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสังคมของพระสงฆ์/เครือข่ายพระสงฆ์ 

กลุ่ม/องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน 
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    3. เพ่ือสร้างความเข้าใจบทบาทการทํางานพัฒนาสังคมของพระสงฆ์แก่ 

พระสังฆาธิการ องค์กรหน่วยงานและสาธารณชน 

    4. เพ่ือนําเสนอแนวทางและรูปแบบการพัฒนาสังคมตามหลักพุทธธรรม 

    ทั้งน้ีมีตัวแทนพระสงฆ์จากในพ้ืนที่ต่างๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ เข้ามาเป็น

คณะทํางานของเครือข่าย และได้เลือกพระมหา ดร.บุญช่วย สิรินฺธโร ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นเลขาธิการเครือข่ายฯ 

หลังจากการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ (คพชน.) มีคณะกรรมการแล้ว ยังไม่มี

กิจกรรมร่วมกันในเครือข่ายมากนักเน่ืองจากคณะกรรมการส่วนใหญ่มีภารกิจประจําของตนเอง 
รวมท้ังยังขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินงาน กิจกรรมของเครือข่ายฯ ในระยะแรกจึงเป็น 

การประชุม พบปะกันบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของ

พระครูสมุห์ ดร.วิเชียร คุณธํมโม ว่า           

    การก่อต้ังช่วงแรกๆ มันจะเป็นช่วงการก่อต้ังที่ตุ๊ลุงจําไม่ผิดก็ช่วงปี 2540 เริ่ม

จากพระทํางานด้านเอดส์ พอทํางานด้านเอดส์ก็มีความหลากหลายของงานที่ทําตรงน้ี ก็เลยหลังจาก

คุยเรื่องเอดส์ก็คิดการทํางานของเครือข่ายพัฒนา ก็มีอาจารย์พงษ์เทพ อาจารย์บุญช่วย และหนาน

เกียรติศักด์ิ ซึ่งตอนน้ันพระสงฆ์บุคคลเหล่าน้ีก็ผลักดันให้เกิดเครือข่าย หลังจากการเริ่มเป็นเครือข่าย 

ปี 2540-2542 ก็เร่ิมมีการหาพระสงฆ์นักพัฒนาแต่ละจังหวัดในภาคเหนือ ส่วนมากก็คนที่มาช่วยก็

เป็นพระนิสิตที่มาช่วยงาน โดยมากก็มีการดึงอาจารย์ ดึงลูกศิษย์เข้ามาทํางาน ปัญหาช่วงการก่อร่าง

สร้างตัวก็ยังไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเป็นช่วงการพูดคุย สื่อสารกัน และพระที่เข้ามาเป็นเครือข่ายส่วน

ใหญ่ก็ยังไม่ได้มีภาระทางสงฆ์มากนัก ขอให้มีเบอร์โทรก็พูดคุยกันได้ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่พระสงฆ์ทํา  

ก็จะเป็นงานบ้านจุ่มเมืองเย็น โครงการท่ีดูเป็นช้ินเป็นอันก็โครงการของซิป (SIF) เน้นการทํางาน

พัฒนาเครือข่ายเป็นหลัก มีการพบปะ แลกเปลี่ยนกัน งานลงพ้ืนที่ที่พอเป็นช้ินเป็นอันก็งานงดเหล้า 

และงานโครงการบ้านจุ่มเมืองเย็นเป็นหลัก โครงการบ้านจุ่มเมืองเย็นก็เป็นโครงการหลักๆ ที่สร้าง
พัฒนาพระเราเหมือนกัน (ดร. พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559)    

    จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ช่วงก่อต้ังเครือข่าย ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นไป 
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการการก่อเกิดเครือข่ายในลักษณะเป็น เครือข่าย วิวัฒนาการ 
คือ เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติต้ังแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดต้ังโดยตรง 
แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเร่ิมที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ  
ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีชัดเจนนัก 
หรืออีกลักษณะหน่ึง คือ ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้
เห็นการดําเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็น
เครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่าน้ีแม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรง
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ต้ังแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความต้ังใจจริง ที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน  
ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง (ธนา ประมุขกุล, 2544, น. 19)  
เฉกเช่นเดียวกันกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ โดยถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก 
ทั้งปัญหาความยากจนของประชาชน และปัญหาที่ชาวบ้านประสบ เกิดจากจิตสํานึกที่ดีร่วมกัน           
ไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงต้ังแต่แรก หลังจากน้ันจึงเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน          
สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายพระสงฆ์ช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง และสมาชิกมีความต้ังใจจริง 
เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็พัฒนาต่อจนกลายเป็นเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  มีวิสัยทัศน์ 
โดยพัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรมก็เป็นหัวใจหลักของเครือข่าย  ปัญหาและอุปสรรคในช่วงแรกเริ่ม
ยังไม่มีเน่ืองจากเป็นช่วงการพูดคุย สื่อสารกันสร้างเครือข่าย 
 4.1.3 ช่วงภายหลังการก่อตั้งเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2541-2550)  
    การดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภายหลังการก่อต้ังของเครือข่าย
ย้อนสืบเน่ืองก่อนการจะจัดต้ังเครือข่ายฯ  ซึ่งเดิมประสานอยู่กับกลุ่มสังฆพัฒนาชุมชนล้านนา        
ได้จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์เสนอต่อสํานักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม 
(Social Investment Fund) แต่ไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่เข้าเง่ือนไขของ
กองทุน หลังจากการก่อต้ังเครือข่ายฯ แล้ว ซึ่งในขณะน้ัน พระเกียรติศักด์ิ กิตฺติภทฺโท กรรมการท่าน
หน่ึงของเครือข่ายฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสังคมภาคเหนือตอนบน ได้นําเรื่อง
โครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณาเข้าหารือกับเครือข่ายฯ อีกครั้ง และได้ข้อสรุปว่าจะจัดทําโครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนอีกครั้ง หลังจากน้ันไม่นานนักโครงการที่เสนอโดยเครือข่ายพระนักพัฒนา
ชุมชนภาคเหนือ ก็ได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินงานได้ กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ได้แก่ การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกเครือข่ายฯ การฝึกอบรมพระสงฆ์ สมาชิกเครือข่าย 
การศึกษาดูงานพระสงฆ์นักพัฒนา เป็นต้น การได้รับสนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินงานจากกองทุน
เพ่ือสังคม (Social Investment Fund) ทําให้การทํางานของเครือข่ายฯ มีความคล่องตัวย่ิงขึ้น 
สามารถจัดประชุมสมาชิกเครือข่ายได้ถี่ขึ้นส่งผลให้ความสัมพันธ์ในเครือข่ายแน่นแฟ้นขึ้น เป็นที่มา
ของการจัดทํากิจกรรมหลายอย่างในเวลาต่อมา และยังมีข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ พระครูสมุห์             
ดร.วิเชียร คุณธํมโม กล่าวว่า                       
 การกําหนดกลยุทธ์ หรือวิสัยทัศน์แรกๆ ก็มีกําหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ ในช่วงแรกๆ       

ใช้การพัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรมที่เป็นหัวใจหลักของเครือข่าย เหมือนกับว่าจะ
ทํางานในนามพระสงฆ์ในนามศาสนาก็จะต้องใช้หลักศาสนธรรมเป็นบรรทัดฐาน           
ช่วงการบริหารก็มีการทํางาน อย่างบ้านจุ่มเมืองเย็น พระในเครือข่ายเรา แต่ไม่ใช่คนใน
พ้ืนที่ บางท่านก็เอางบประมาณไปใช้ การเงินและบัญชีหล่ะหลวม เขาเอาเงินไปใช้หมด 
เงินของเครือข่ายที่เป็นผ้าป่าบุญต่างๆ เอาไปหมด ไม่มีเอกสารการใช้เบิกจ่าย ช่วงหลัง
ก็ออกไปจากเครือข่ายและลาสิกขาไป งานของเครือข่ายพระนักพัฒนาช่วงน้ันจึง        
สะดุดไป กลายเป็นขาดการเช่ือมโยง หลังจากน้ันงานกองเลขาฯ ก็ล้มไป ตุ๊ลุงเลยเข้ามา
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ประสานงานเครือข่ายให้เครือข่ายยังคงอยู่ เครือข่ายพระนักพัฒนา คงอาจารย์บุญช่วย
ยังคงเป็นเลขาฯ อยู่ ส่วนมากปัจจุบันก็ใช้งานเครือข่ายงดเหล้ากับงานเอดส์เป็นงาน
เช่ือมโยงเครือข่าย ส่วนพระที่ไม่ได้ทํางานเอดส์ก็จะหลุดไป ก็พยายามให้ทุกภาคส่วน
เข้ามา โดยปัจจุบันก็ใช้งานงดเหล้าเป็นเครื่องมือ (ดร.พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม, 
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559)    

    หลังการก่อต้ัง เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน.) พระเกียรติศักด์ิ 

กิตฺติภทฺโท กรรมการเครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน.) ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานภาคเหนือ (สกว.ภาคเหนือ) และต่อมาได้รับเป็นผู้ประสานงาน
โครงการวิจัยสําหรับเครือข่ายพระสงฆ์จาก สกว.ภาค ทําหน้าที่พัฒนาโครงการวิจัยโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมายหลักในกลุ่มพระสงฆ์ และในขณะน้ันการดําเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในภาคเหนือเป็นไป

อย่างคึกคัก มีการจัดต้ังหน่วยประสานงานวิจัย (Node) หลายแห่ง ทั้งในระดับพ้ืนที่ (น่าน ลําปาง 

ลําพูน แม่ฮ่องสอน) และประเด็น (เช่น โคนม ลุ่มนํ้า เครือข่ายเด็กและเยาวชน ฯลฯ) ซึ่งหลังจาก 

การหารือกันภายในเครือข่ายฯ มีความเห็นร่วมกันว่าหากพระสงฆ์ได้นํากระบวนการวิจัยไปใช้ใน 

การทํางานพัฒนาชุมชนแล้ว จะทําให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางใน 

การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ของเครือข่ายที่จะนําหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาของ

ชุมชน จึงนําไปสู่การหารือร่วมกันระหว่างเครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย และสํานักงาน สกว. ภาคเหนือ และได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะมีการจัดต้ัง “ศูนย์

ประสานงานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นโพธิยาลัย” ขึ้น (ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นสถาบันโพธิยาลัย) เพ่ือทําหน้าที่

สนับสนุนงานวิจัยในพ้ืนที่ของกลุ่มพระสงฆ์ให้เป็นรูปธรรม บนหลักการ “พุทธธรรม นําปัญญา พัฒนา

ท้องถิ่น”  

    1. การรวบรวมข้อมูลการทํางานพัฒนาของพระสงฆ์ และพระสังฆาธิการใน

พ้ืนที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน และแม่ฮ่องสอน โดยการลงไปพ้ืนที่และการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากเวทีการประชุม 
    2. การจัดเวทีเรียนรู้งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินเครือข่ายพระสงฆ์ระดับอําเภอใน

จังหวัดเชียงใหม่ 6 อําเภอๆ ละ 2 ครั้ง ได้แก่ อําเภอพร้าว สันทราย สะเมิง เวียงแหง ดอยหล่อ และ

แม่แจ่ม 

    3. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน-       

2 กรกฎาคม 2544 ณ อาคารแม่วรรณี วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การทํางานของพระสงฆ์และทบทวนกระบวนการสร้างการเรียนรู้งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 

    4. เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 
2544 ณ อาคารแม่วรรณี วัดดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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การทํางานของพระสงฆ์ในเครือข่าย คพชน. การติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ใน
แต่ละพ้ืนที่ และการสร้างกลไกความร่วมมือในเครือข่าย คพชน. 
    5. การอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาโครงการ “งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น” 
เครือข่ายพระธรรมจาริกที่ปฏิบัติศาสนกิจในเขตอําเภอแม่แจ่มตอนบน (ต.แม่แดด ต.แจ่มหลวง         
ต.บ้านจันทร์) ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 และจัดต่อเน่ือง คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 
2545 ณ อาศรมฯ บ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  
    6. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทําโครงการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม” 
ให้กับเครือข่ายพระสงฆ์ในพ้ืนที่ต่างๆ ของสถาบันโพธิยาลัย ได้ประยุกต์หลักคิด “การวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่น” เป็นเน้ือหาสําหรับการฝึกอบรม การจัดทําโครงการพัฒนา เช่น การเน้นการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การทบทวนสถานการณ์ การหาข้อมูลเพ่ือใช้ในการประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น 
    จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พัฒนาการช่วงภายหลังการก่อต้ัง  
(พ.ศ. 2541-2550) เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีการทํากิจกรรมโดยเครือข่ายได้รับการสนับสนุน
งบประมาณการทํางานจากกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) จึงเกิดการทํางานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
สมาชิกมากขึ้น และสมาชิกได้ประชุมพบปะกันมากขึ้น ตลอดจนมีการบริหารงบประมาณภายใน
เครือข่ายเกิดขึ้น และมีวิสัยทัศน์ คือ พัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรมเป็นหัวใจหลักของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนา และเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการการดําเนินงานโดยรูปแบบเครือข่าย
เชิงประเด็นกิจกรรม เป็นหลัก โดยใช้ประเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นปัจจัยหลักใน 
การรวมกลุ่มองค์กร โดยมองข้ามมิติในเชิงพ้ืนที่ มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ันๆ  
อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 
2547, น. 84-90) ได้แก่ เช่น งานกิจกรรมด้านเอดส์ งานกิจกรรมด้านงานงดเหล้า และงานบ้านจุ่ม
เมืองเย็น มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ันๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับ
ภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสมาชิกภายในเครือข่ายและนอก
เครือข่าย โดยอาศัยการทํางานของกองเลขาฯ เกิดขึ้น คือ สถาบันโพธิยาลัย เป็นเสมือนศูนย์กลาง  
การประสานและการพัฒนาพระสงฆ์ในเครือข่าย โดยการเช่ือมโยงกับองค์กรภายนอกให้เกิด 
การพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ขึ้น และให้พระสงฆ์ได้นํากระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน
พัฒนาชุมชนมากข้ึน แต่ทั้งน้ีการบริหารงานภายในเครือข่ายพระสงฆ์เมื่อมีงบประมาณเข้ามามากขึ้น
ประกอบกับเครือข่ายพระสงฆ์ขาดประสบการณ์การบริหารการเงินและบัญชี จึงเกิดปัญหาการใช้เงิน
ที่ไม่ถูกต้องขึ้นภายในกองเลขาฯ ทําให้การเช่ือมงานเครือข่ายในช่วงปลาย ขาดการเช่ือมประสานงาน 
 4.1.4 ช่วงปัจจุบันของเครือข่าย (ปี พ.ศ. 2551-2559) 
    การดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบัน หลังจากเครือข่ายฯ 
ได้เร่ิมมีการทํากิจกรรมจนเร่ิมเป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะองค์กรให้การสนับสนุนเงินทุน ระยะ
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ต่อมาเครือข่ายได้รับการติดต่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้เสนอโครงการขอรับ         
การสนับสนุนสถาบันโพธิยาลัยในฐานะกองเลขาฯ เครือข่ายได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินงานของ
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากขึ้น เช่น ได้จัดทํา “โครงการเสริมศักยภาพพระสงฆ์ในการประยุกต์ใช้
หลักอริยสัจเพ่ือวิเคราะห์ชุมชน” เสนอและได้รับการสนับสนุนให้ดําเนินการตามข้อเสนอ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เสริมศักยภาพพระสงฆ์ให้สามารถประยุกต์ใช้หลักอริยสัจใน             
การวิเคราะห์ชุมชน 2) เสริมศักยภาพพระสงฆ์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ            
3) พัฒนาเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ชุมชนตามหลักพุทธธรรม จากการท่ีได้ดําเนินโครงการภายใต้      
การสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ได้ราว 6 เดือน คณะทํางานกองเลขาฯ คพชน. 
ได้เข้าร่วมประชุมเปิดตัวของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมาจัดประชุม
ที่เชียงใหม่ รวมท้ังการได้รับข้อมูลการสนับสนุนกิจกรรม/โครงการแก่ภาคีต่างๆ ของ สสส. แล้ว           
จึงได้จัดทํา “โครงการเสริมศักยภาพพระสงฆ์ เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือใน                
การประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่สําหรับการทํางานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน” โดยได้ใช้บทเรียนและ
ประสบการณ์ทํางานจากโครงการเสริมศักยภาพพระสงฆ์ในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจเพ่ือวิเคราะห์
ชุมชน และยึดหลักกระบวนการทํางานจากโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เน้ือหาการทํางาน
ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรสนับสนุน ได้มีการเน้นเน้ือหาทางด้านสุขภาพ และได้ขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังพ้ืนที่ใหม่บางส่วน โดยมีวัตถุประสงค์การดําเนินงานเพ่ือ 1) เสริมศักยภาพ
พระสงฆ์ในการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจสี่วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2) เพ่ือเสริมศักยภาพพระสงฆ์ใน     
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในชุมชน 3) เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา
สุขภาพในชุมชนตามหลักพุทธธรรม 
    สําหรับการสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัย ได้มีโครงการวิจัยในพ้ืนที่ต่างๆ เกิดข้ึน

ต้ังแต่เร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน ได้แก่ 

    1. การฟ้ืนฟูความสัมพันธ์โดยผ่านเวทีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวปกาเกอะญอ  

ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย พระนิคมกิจฺจสาโร (เครือข่ายพระธรรมจาริกบ้านจันทร์) 

    2. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือฟ้ืนฟูและสืบทอดภูมิปัญญาพันธ์ุพืชพ้ืนบ้านของ

ชาวปกาเกอะญอบ้านวัดจันทร์ ต.บ้านจันทร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย พระจันทร์ทอง ธมฺมวโร 

(เครือข่ายพระธรรมจาริกบ้านจันทร์) 

    3. ความร่วมมือของชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย บ้านหนองหล่ม 
ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน โดย พระบันเทิงปัณฑิโต 

    4. กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างสํานึกการฟ้ืนฟูและสืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพร 

ปกาเกอะญอของเยาวชนบ้านแม่ระเมิง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดย พระสมคิด สุจิตฺโต 

(เครือข่ายพระธรรมจาริกท่าสองยาง) 
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    5. เทศกาลและพิธีกรรมที่เหมาะสมในสภาวะปัจจุบัน กรณีศึกษา ชุมชนอาข่า

บ้านแสนเจริญเก่า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดย นายปฏิภาณ อายิ 

    6. หลักการและการปฏิบัติงานของพระธรรมจาริกบนพ้ืนที่สูงที่สมสมัย โดย 

พระสําราญ อนุตฺตโร (โครงการพระธรรมจาริก) 

    7. กระบวนการและเทคนิคการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนา โดย พระมหา

สุริยนต์ วรวิญฺญู 

    8. การศึกษาคุณค่าและการพัฒนารูปแบบการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน: 

กรณีศึกษา จ.น่าน โดย พระจิรวัฒน์ อธิฏฐาโณ (สภาสามัคคีสงฆ์น่าน) 
    9. การสื่อสารสื่อพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน        

วัดทุ่งศรี ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดย พระอธิพัฒน์อคฺคธมฺโม (สภาสามัคคีสงฆ์น่าน) 

    10.  การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

พุทธศาสนาวันอาทิตย์ โดย พระประสิทธ์ิ สิรินฺธโร 

    จากโครงการและกิจกรรมดังกล่าว ที่ได้หนุนเสริมให้กับงานเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาของกองเลขาฯ โดยสถาบันโพธิยาลัย ซึ่งพบว่า ปัจจุบันงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา

ได้ขยายงานมากขึ้นดังน้ี 

   4.1.4.1 ประเด็นงานท่ีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาดําเนินการปัจจุบัน 

     (1) งานด้านการศึกษา 

       การทํางานของเครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ 

จังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ที่จะ

ทํางานพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน โดยทํางานทั้งบทบาทด้าน          

การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกสามัญ และแผนกบาลี 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้เรียนหนังสือ เทียบเท่าเยาวชนท่ัวไป  
การจัดโครงการอบรมธรรมะสัญจร และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น เช่น ปี 2556 

ตามท่ีสถาบันโพธิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับ 

การสนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเน้น           

การวิจัยเชิงปฏิบัติการมุ่งเน้นจัดอบรมและส่งเสริมการดําเนินโครงการพระธรรมทายาทเพ่ือ             

ความรับผิดชอบทางสังคมในส่วนหลักสูตรสามเณรพระธรรมทายาทนั้น เพ่ือการส่งเสริมอุดมการณ์

สามเณรพระธรรมทายาทเป็นหลัก โดยจะเน้นประยุกต์องค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท

สังคมและวัฒนธรรมปัจจุบัน เป็นหลักสูตรการอบรมพระธรรมทายาทสําหรับสามเณรโรงเรียน         

พระปริยัติธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนสามเณรโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมฯ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) โดยการเพ่ิมทักษะด้านการเผยแผ่ และพัฒนาศักยภาพ
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สามเณรให้มีความเป็นเลิศด้านการเผยแผ่ และพัฒนาคุณลักษณะของสามเณรและพระสงฆ์ไทย คือ  

มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา มีความสามารถในการแก้ปัญหา  

มีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

โดยขับเคลื่อนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรพระธรรมทายาทและส่งเสริมการดําเนิน

โครงการพระธรรมทายาท เพ่ือความรับผิดชอบทางสังคมในส่วนหลักสูตรสามเณรพระธรรมทายาท 

พร้อมทั้งร่วมกําหนดบทบาทและหน้าที่ของแผนการจัดอบรมสามเณรธรรมทายาทร่วมกับภาคี

เครือข่าย และการบูรณาการจากภาคีและภาคการศึกษาท้องถิ่นในการวางแผนการจัดอบรมหลักสูตร

สามเณรธรรมทายาทร่วมกัน 
     (2) งานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

       บทบาทงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในด้านการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ น้ัน ได้พัฒนาเข้าไปอยู่ในส่วนของการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์              

เป็นโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ซึ่งได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมและพัฒนา

แนวคิดในการพัฒนาสังคมแบบใหม่ เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาจากล่างขึ้นบน      

การใช้การส่ือสารและสื่อพ้ืนบ้านเป็นเคร่ืองมือ และนอกจากนี้แล้วยังต้องเน้นการทํางานแบบเป็น

กระบวนการ มีทักษะและเทคนิคสู่การปฏิบัติในการทํางานพัฒนาเพ่ือให้พระบัณฑิตอาสาฯ เข้าใจ

และเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือนําไปสู่การเข้าใจมูลเหตุแห่งปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่ประชาชนประสบอยู่ เมื่อพระบัณฑิตอาสาฯ เข้าใจมูลเหตุแห่งปัญหาแล้วจะสามารถพัฒนา ปรับ/

ประยุกต์หลักธรรมคําสอนในพุทธศาสนา เพ่ือสอนคนให้สามารถปฏิบัติให้พ้นทุกข์ และด้วยเหตุที่

ความรู้ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นความรู้ที่ยังแฝงเร้นอยู่ในตัวคนและถูกใช้เพ่ือการฟ้ืนฟูและ

อนุรักษ์ป่าไม้ พระสงฆ์เองเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงสร้างของชุมชนมาช้านานและมีพลังในการทํางาน

ประสานเช่ือมโยงกิจกรรมทุกภาคส่วนในชุมชน  จึงเป็นบริบทที่เหมาะจะนําหลักการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรสงฆ์ เป็นพลัง
ขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรสงฆ์และชุมชนร่วมกันทํางานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  มาช่วย

ในการจัดเก็บรวบรวมและถ่ายทอด ซึ่งจะช่วยให้เกิดการนํากลับไปใช้ใหม่และสร้างให้เกิดวงจร           

การพัฒนาความรู้เพ่ือการอนุรักษ์ป่าไม้อย่างย่ังยืน เช่น เครือข่ายพระสงฆ์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

แกนนําหลักของชุมชน ด้วยโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและทํากิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ํา และปลูกป่าร่วมกับชุมชน ช่วยให้

เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมากขึ้น ตลอดจนเครือข่ายพระสงฆ์เป็น

แบบอย่างด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น มีรูปแบบการอยู่ร่วมกันของ

วัดกับป่าอย่างสมดุลย์ และสวนป่าพุทธธรรมที่ร่มรื่นภายในวัด  
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    นอกจาก น้ีแล้วทางโครงการฯ  มีการสร้ าง เสริมและพัฒนาเครือข่ าย 
พระนักพัฒนาทั้งภายในกลุ่มพระบัณฑิตอาสาฯ และเครือข่ายพระสงฆ์ภายนอกกลุ่ม (เช่น กลุ่ม 
พระธรรมจาริก กลุ่มพระนักพัฒนาและกลุ่มพระที่เรียนใน มจร. เป็นต้น) ซึ่งการสร้างเครือข่ายมีทั้ง
แบบเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันและเครือข่ายการประสานงานหนุนช่วยการทํางาน ซึ่งเมื่อเกิด
เครือข่ายดังกล่าว แล้วเท่ากับเป็นการนําแนวคิดและบทเรียนจากการดําเนินงานไปขยายผลยังพ้ืนที่
อ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มพระธรรมจาริกที่มีพระสงฆ์ทํางานพัฒนาอยู่ทั่วทั้งภาคเหนือ     
     (3) งานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์  
       งานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ในบางกรณีนั้น 
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีบทบาท ได้แก่ การสนับสนุนระดมเครื่องอุปโภค บริโภคและสิ่งของที่
จําเป็นให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การเทศนาหลักธรรมให้ประชาชนรู้จักประหยัด       
อดออม การอุปการะ ดูแลเด็ก และเยาวชนบนพ้ืนที่สูงที่มีฐานะยากจน ด้วยการบรรพชาเป็น       
สามเณรบวชเรียนที่วัดเกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นในพ้ืนที่ของ พระ ดร. ฐานี ที่สถานธรรมปลีกวิเวก อําเภอเวียงแหง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาความยากจน และทั้งน้ีสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาได้ขยายผลสู่การเรียนรู้ของสามเณรให้เข้ามามีบทบาทเรียนรู้ในการช่วยเหลือและทํา
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เช่น โครงการ “สายใยบุญ ไออุ่นสู่ขุนเขา”ระหว่างวันที่ 19-20 
มกราคม 2558 ณ บ้านดอยดําและวัดฟ้าเวียงอินทร์ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยพระสงฆ์และ
สามเณรในเครือข่ายได้ช่วยกันระดมอาหาร และเครื่องนุ่งห่มจากผู้มีจิตศรัทธาทั่ววัดในอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือนําไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกล ในถิ่นทุรกันดาร
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
     (4) งานด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
       การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนของสมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ภาคเหนือ เชียงใหม่ น้ัน พระสงฆ์นักพัฒนามีบทบาทใน
การส่งเสริมให้เกิดการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชน มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานระดับพ้ืนที่             
ตําบล ระดับอําเภอขึ้น ดังตัวอย่าง พ้ืนที่กองทุนวันละบาทของ พระฤทธิชัย อภิเมธี หรือตุ๊อ้วน           
วัดบวกครกเหนือ ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  และสวัสดิการชุมชนด้านการเกษตร   
ดร.พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่     
ที่มีการดําเนินงานพัฒนาชุมชน ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์วิทยากรบรรยาย  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพ เช่น การแปรรูปผลผลิตใน
ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือการจําหน่ายหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการด้านอาชีพ และ
ส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงานสวัสดิการชุมชนด้านอาชีพและการเกษตรที่องค์กรอ่ืน เพ่ือนํารูปแบบมา
พัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง 
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     (5) งานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
       บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาส่วนใหญ่จะมีบทบาทในด้าน 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีโครงการที่น่าสนใจดังน้ี 

       1. โครงการด้านป้องกันและย้ับย้ังโรคมาลาเรียในพ้ืนที่ชายแดนไทย-พม่า

ในปี 2554 ทางสถาบันโพธิยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่       

ในนามของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง             
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ได้ดําเนินงานการส่ือสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   

การขับเคลื่อนชุมชน และการผลักดันในวงกว้าง  เพ่ือสนับสนุนการยับย้ังการแพร่เช้ือมาลาเรียชนิด

ฟัลซิพารัม (BCC) ในพ้ืนที่ A1 และ A2 ของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 279 หมู่บ้าน โดยดําเนินงานกับ

ประชาชนชาวไทยกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูงในถ่ินทุรกันดารเป็นหลัก เพ่ือให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและ

สามารถดํารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข                         

       2. เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ การทํางานรณรงค์ 

งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจากเครือข่ายพระนักพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมโยงการทํางานกับ 

สํานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้เป็นแกนนําขับเคลื่อนให้

เกิดประชาคมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือการรณรงค์งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2550 และได้มี

ส่วนร่วมผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ขึ้น มีการดําเนินงาน/โครงการต่างๆ ทั้งที่

ดําเนินการเอง และร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเน่ือง 

       จากการดําเนินงานที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และผู้มี

อุดมการณ์ฯ ไม่ได้มีข้อจํากัดการเข้ามามีส่วนร่วม ทําให้สมาชิกของเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือ           

การรณรงค์งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความหลากหลายของที่มา จากทั้งภาครัฐ ภาคศาสนา           
ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม การดําเนินงานของประชาคมสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือการรณรงค์

งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ แนวทางปฏิบัติ ไม่ได้เน้นความเป็นหน่วยงานหรือกลุ่มองค์กร แต่จะเน้น           

การจัดเวทีสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือพบปะแลกเปลี่ยน ประสานความร่วมมือร่วมใจกัน ของหน่วยงาน 

กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เมื่อมีกิจกรรม/โครงการ หรือสถานการณ์ใดที่

เก่ียวข้องเกิดขึ้น ควรจะต้องมีการดําเนินการร่วมกัน ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ก็จะเชิญองค์กรภาคี

ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการวางแผน การเตรียมการ การดําเนินงาน และแบ่งบทบาท

ความรับผิดชอบตามศักยภาพขององค์กรภาคีร่วมรับผิดชอบ โดยมีศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กร

งดเหล้า (ศคล.) จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ทําหน้าที่ฯในการประสานงานฯ หรือเป็นกองงานเลขา          

ซึ่งจากการทํางานทั้งการรณรงค์ฯ และการบังคับใช้กฎหมาย ของหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ 

มักประสบปัญหาที่ว่า ผู้ประกอบการ ผู้ขาย ผู้ด่ืม หรือประชาชนทั่วไป ไม่ค่อยได้รับข่าวสาร ปัญหา

สถานการณ์ และไม่มีความรู้เร่ือง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทางคณะกรรมการประชาคม
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งดเหล้า จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทําโครงการ 1 อําเภอ 1 ตําบลต้นแบบ จัดการปัญหาเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ ต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนงานสร้างการเรียนรู้ และการลด        

ละ เลิก หรือไม่ทําผิด พ.ร.บ. ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แก่ประชาชนให้ทั่วถึง โดยในปี 2556-2557 

ทางประชาคมงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทํายุทธศาสตร์ และโครงการ/แผนงานจัดการ

ปัญหาควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยจะต่อยอดโครงการ 1 อําเภอ 1 ตําบลต้นแบบ จัดการปัญหา

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เพ่ือสร้างการรับรู้/เรียนรู้ และการขับเคลื่อนงาน ทั้ง พ.ร.บ. และกระบวนการ

จัดการปัญหาในรูปแบบต่างๆ ตลอดถึงเพ่ือให้ลดปริมาณในการด่ืมฯ และการป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่                    

     (6) งานด้านเครือข่ายพระนักพัฒนา ชุมชนภาคเหนือ (คพชน.)        
       เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงเห็น

ความสําคัญ ให้เกิดเวทีเวทีสมัชชา พระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือ เพ่ือรวมเครือข่ายสมาชิกพระสงฆ์

นักพัฒนาในภาคเหนือ ให้มีการรวมกลุ่มประสานการทํางาน ในรูปแบบของเครือข่ายที่ช่วยหนุนเสริม

ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นพลังของพระสงฆ์ในภาคเหนือในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา แก้ไขปัญหาที่

เกิดขึ้นในระดับชุมชน สังคม และระดับภูมิภาคร่วมกันต่อไปในอนาคต    

       การร่วมมือร่วมใจในการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเมื่อเริ่มแรก 

สืบเน่ืองถึงปัจจุบัน ปฎิสัมพันธ์ยังคงเป็นไปด้วยดี หากแต่ไม่ได้มีกองเลขานุการกลางที่จะทําหน้าที่ใน

การประสานงาน ส่งต่อข่าวสาร หรือกิจกรรมที่จะให้สมาชิกเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้ดําเนินการ

ร่วมกัน ความห่างเหินในความเป็นเครือข่ายจึงขยายวงกว้างเพ่ิมมากขึ้น พระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่ที่มี

อุดมการณ์และศักยภาพก้าวเข้ามาทํางานพัฒนาชุมชน สังคม เพ่ิมมากขึ้นอยู่ทุกเมื่อ หากแต่พระสงฆ์

เหล่าน้ัน อาจไม่ได้ทราบเลยว่ามี “เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ” ที่ประกอบไปด้วย

พระสงฆ์นักพัฒนาที่มีอาวุโส มีความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในการดําเนินกิจกรรม 

ตรงกันข้ามพระสงฆ์นักพัฒนารุ่นใหม่เหล่าน้ัน อาจมีความรู้ความสามารถท่ีทันต่อยุคสมัยที่ 
การสื่อสารก้าวข้ามสู่สาธารณชนอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากกลุ่มเครือข่ายทั้งคู่ได้เข้าร่วมบรรจบ ก็อาจส่งผล

ให้เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้มีกิจกรรมดําเนินการที่สอดคล้อง เหมาะสม ย่ังยืน และเท่าทันต่อ       

ยุคสมัย  

       ดังน้ันจากข้อมูลดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การดําเนินงานใน

พัฒนาการช่วงปัจจุบัน (ปี 2551-2559) น้ัน บทบาทของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีความชัดเจน

มากข้ึน คือ มีบทบาทการทํางานด้านการศึกษา บทบาทการดําเนินงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ บทบาทด้านการส่งเสริม

สวัสดิการของชุมชน และบทบาทงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน โดยมี
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การทํางานประสานความร่วมมือของพระสงฆ์ภายในเครือข่ายอยู่เสมอ และมีภาคีเครือข่ายจาก

ภาครัฐเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากข้ึน 

   4.1.4.2 ผลงานเชิงประจักษ์ในปัจจุบันของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม่ 

       ปัจจุบันเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้ดําเนินงานมากข้ึน และพบกับ

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความหลากหลายเชื่อมโยง คนในชุมชน คนนอก

ชุมชน กับทรัพยากรที่มีผลประโยชน์เกินกว่าที่เครือข่ายพระสงฆ์จะช่วยแก้ปัญหาในทางตรงได้และ

พระสงฆ์นักพัฒนาได้มีส่วนในบทบาทการเคลื่อนไหวทางสังคม จนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ ดังน้ี  
บทบาทด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ได้แก่ การก่อต้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกสามัญ 

และแผนกบาลี เพ่ือเปิดโอกาสให้ เด็ก เยาวชนได้บรรพชาเป็นสามเณรและได้เรียนหนังสือ เทียบเท่า

เยาวชนทั่วไป  การจัดโครงการอบรมธรรมะสัญจร และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น  

ทั้งยังมีบทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โดยพระสงฆ์นักพัฒนามักเข้าไปมี

บทบาทท้ังโดยตรงและร่วมกับชาวบ้าน เช่น กิจกรรมทําฝายชะลอนํ้า กิจกรรมบวชป่าชุมชน กิจกรรม

ปลูกป่า รวมท้ังยังมีบทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ให้กับชุมชนท่ีอยู่ห่างไกล เช่น 

กิจกรรมมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนบนภูเขาที่ห่างไกล โครงการทําการเกษตร

แบบพ่ึงตนเอง เป็นต้น และบางพ้ืนที่การทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนายังมีบทบาทด้านการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชนให้กับชุมชน เช่น สวัสดิการชุมชนออมทรัพย์ที่วัดเจดีย์แม่ครัว อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ มีสัจจะออมทรัพย์ วันละบาท สวัสดิการชุมชนด้านการเกษตร เป็นต้น และพระสงฆ์

นักพัฒนายังมีบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เช่น งานเครือข่าย

องค์กรศาสนาเพ่ือผู้ป่วยเอสไอวี กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในวัด และการขับเคลื่อนงาน

สุขภาพทั้งจังหวัดเชียงใหม่ คือ งานประชาคมงดเหล้า บุหรี่ของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีพระสงฆ์นักพัฒนา

เป็นผู้ขับเคลื่อนงานเป็นหลัก ทั้งน้ีบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเชียงใหม่ที่มี
ผลงานในเชิงประจักษ์ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนที่เด่นชัด เฉกเช่น การดําเนินงานของพระอาจารย์

นิคม กิจฺจสาโร เจ้าอาวาสวัดจันทร์ อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พระสงฆ์นักพัฒนาใน

เครือข่ายพระนักพัฒนาชุมชนภาคเหนือ (คพชน.) ได้มีแนวคิดในการฟ้ืนฟูศีลธรรมและพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนบนพ้ืนที่สูงกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอญอ ขึ้นอีกคร้ังผ่านกิจกรรม          

“บุญสัญจร” ที่หลอมรวมผู้คนภายในตําบลเดียวกันได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกัน หรือ ดร.พระครู

สมุห์วิเชียร คุณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์

นักพัฒนาที่มีบทบาทในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในชุมชนทุกกลุ่มวัย ทั้งกลุ่มวัยรุ่น      

กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้มีปัญหาด้านสุขภาพในชุมชน  ท่านอยู่กับชุมชนมานาน

ได้สังเกตพฤติกรรมของคนในชุมชน และทั้งปัญหาปัจจัย 4 ที่จําเป็นกับการเป็นอยู่ จึงได้พยายาม
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ดําเนินการแก้ไขเริ่มจากการสร้างความเป็นเอกภาพให้ชุมชน โดยการสร้างกลุ่มองค์กรการเงิน และ

สวัสดิการชุมชนขึ้น เป็นแรงจูงใจในการรวมและสร้างคน จนกลายเป็นเครือข่ายกลุ่มองค์กรชุมชน

ตําบลแม่แฝกใหม่ (พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม, 2550)        

     (1) บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน  

       สําหรับบทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาท่ีซับซ้อนในปัจจุบัน

กลายเป็นความท้าทายสําหรับพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดการรวมตัวเป็นเครือข่าย

เพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นดังกล่าว การรวมตัวจึงช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างกัน ช่วยประสานหาทรัพยากรสนับสนุนการทํางาน และที่สําคัญเป็นการสร้าง
กําลังใจในการทํางานให้แก่กันและกัน ปัจจุบันเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพ้ืนที่การดําเนินงาน

หลากหลายพ้ืนที่ กระจายตัวตามภูมิลําเนา และวัดที่จําพรรษา ซึ่งการดําเนินงานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการดําเนินงานล่าสุด ได้แก่ กิจกรรม “เดินธรรมยาตราด้วย

ศรัทธา จากป่า สู่สายนํ้า เพ่ือรับรู้การเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อม” ต้ังแต่วันที่ 20-31 มกราคม 2559  

รวมเวลา 12 วัน จากเส้นทางริมแม่นํ้าปิง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มออกเดินในกิจกรรม

เดินจากวัดพุทธพรหมปัญโญ (วัดถ้ําเมืองนะ) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายเพ่ือเดินทาง

ตลอดริมสายนํ้าปิงสิ้นสุดที่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรณรงค์ให้เกิดการดูแลแม่นํ้าปิง และรับรู้

การเปลี่ยนของสิ่งแวดล้อม โดยมีพระสงฆ์ในเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม จํานวน 40 รูป/

คน นอกจากผู้ร่วมเดินธรรมยาตราแล้ว ยังมีนักวิชาการและภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่  

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเพ่ือออกแบบการบริหารจัดการนํ้า รับมือกับภัยแล้งที่จะเกิดข้ึน และอีก

กิจกรรมที่น่าสนใจของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา คือ กิจกรรมเยี่ยมพระสงฆ์และประชาชน 

รอบเหมืองแร่ทองคํา ที่จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 

2559 มีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับฟังปัญหาของพระสงฆ์กับ

ชาวบ้านในพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองคําที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหา
สังคมของชุมชน โดยมีรายการโทรทัศน์จากไทยพีบีเอส (Thai PBS) รายการวาระประชาชนเข้าร่วม

ถ่ายทํารายการ ในตอน . . .บทบาทพระสงฆ์นักพัฒนากับปัญหาที่ซับซ้อน และเผยแผ่ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในวันที่ 22 ก.พ.59 ซึ่งผลจากการทํากิจกรรมและเรียนรู้ครั้งน้ัน            

ทางประธานเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาได้ส่งสาสน์สะท้อนไปยังผู้นําประเทศเจ้าของบริษัทต้นเหตุ

แห่งทุกข์ที่ทําให้พระสงฆ์และฆราวาสรอบเหมืองทองคําเดือดร้อน   

       บทบาทการดําเนินงานดังกล่าวเป็นเพียงบทบาทบางส่วนที่เป็นประเด็น

สะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ภายใต้การขับเคล่ือนบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของ

พระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่ตะหนักถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน และร่วมคิดหาหนทางพัฒนา

ให้ชุมชนเกิดความสุขอีกครั้ง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนายังคงมีการรวมตัวกันทํางานและร่วมเวที
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ระดับชุมชนในเรียนรู้การทํางานของสมาชิกพระสงฆ์นักพัฒนาในเครือข่ายอยู่บ่อยครั้ง โดยมีศูนย์

ประสานงานเครือข่ายอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่               

วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและสนับสนุนการทํางาน 

(พระมหาบุญช่วย สิรินธโร, 2555, น. 5)  

       ทั้งน้ียังมีผลงานการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จังหวัด

เชียงใหม่ที่มีบทบาทดําเนินงานในโครงการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีสถาบันโพธิยาลัย เป็น 

กองเลขา งานของเครือข่ายเข้ามาร่วมดําเนินโครงการ มีโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนดังน้ี    
 

ตารางที่ 4.1  
 

โครงการของพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือเชิงประจักษ์ที่ได้รับการสนับสนุน       
ที่ ระยะเวลาดําเนินงาน (ปี) งานวิจัย ผู้สนับสนุน
1 2543-2545 - จัดต้ังศูนย์ประสานงานการวิจัย

เพ่ือท้องถิ่นโพธิยาลัย 
- จัดต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ภาคเหนือ (คพชน.)

- สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

2 2546-2547 - งานวิจัย โครงการชุมชนเป็นสุข 
(บ้านจุ้มเมืองเย็น) 
- งานวิจัยคุ้มครองผู้บริโภค 5 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนสื่อสขุภาพ
(สสส.) 

3 2548-2550 - งานวิจัยโครงการสื่อพ้ืนบ้านเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
ภาคเหนือ (สพส) 
- งานวิจัยโครงการสื่อพ้ืนบ้าน 
เพ่ือการลด ละ เลิกเหล้า (สพล.) 
- งานวิจัยโครงการสงกานต์ 
ปลอดเหล้า ม่วนอก ม่วนใจ๋ ป๋ีใหม่เมือง

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนสื่อสขุภาพ
(สสส.) 

4 2551-2553 - งานวิจัยโครงการการสื่อสารเพ่ือ
การพัฒนาพระบัณฑิตอาสาพัฒนา
ชาวเขา

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนสื่อสขุภาพ
(สสส.) 

5 2554-2559 - โครงการ พัฒนาศักยภาพพระสงฆ์
นักพัฒนาในการป้องกันและควบคุม
โรคมาลาเรีย ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการกองทุนโลก
ด้านมาลาเรีย รอบ 10 
(Global Fund)
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ตารางที่ 4.1  
 
โครงการของพระสงฆ์นักพัฒนาภาคเหนือเชิงประจักษ์ที่ได้รับการสนับสนุน (ต่อ)        

ที่ ระยะเวลาดําเนินงาน (ปี) งานวิจัย ผู้สนับสนุน
6 2556-2557 - “โครงการวิจัยการขับเคลื่อน

การพัฒนาการจัดหลักสูตรพระธรรม
ทายาท ในกลุม่พระสงฆ์ภาคเหนือ”
ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงาน
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัด
หลักสูตรพระธรรมทายาท 
คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนสื่อสขุภาพ
(สสส.) 

7 2557-2558 - โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือ 

การส่งเสริมอุดมการณ์สามเณร 

พระธรรมทายาท ภายใต้โครงการ     

พระธรรมทายาทเพ่ือความรับผิดชอบ

ทางสังคม  

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสื่อสขุภาพ

(สสส.) 

9 2559-2560 - โครงการสวดมนต์สร้างปัญญา  สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสื่อสขุภาพ

(สสส.) 

10 2559-2560 - โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์

ต้นแบบปลอดบุหรี่ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสื่อสขุภาพ

(สสส.) 

11 2559-2560 - โครงการสร้างพระธรรมทายาท 

เพ่ือพัฒนาสังคมสุขภาวะ 

สํานักงานกองทุน

สนับสนุนสื่อสขุภาพ

(สสส.) 

 
       ทั้งน้ีการรับสมาชิกเข้ามาในเครือข่ายปัจจุบันน้ันเกิดจากการเช่ือมงาน

และการประสานงานชักชวนมาร่วมโครงการ ในเชิงกิจกรรมของพ้ืนที่เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ ข้อมูล

การสนทนากลุ่ม มีข้อมูลเพ่ิมเติมดังน้ี  
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การเป็นเครือข่าย เกิดคนรุ่นใหม่ เกิดพระรุ่นใหม่ เกิดการเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืน ให้

เขามาเป็นพวกเราได้ เช่น เช่ือมงานกับพระครูสังฆรักษ์สุต เขตวัดสันทราย หรือ 

พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ วัดขี้เหล็กน้อย วัดแม่ฮ้อยเงิน ให้เขาเช่ือมโยงกับเครือข่ายอ่ืนๆ 

ได้ดี และแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเครือข่ายฯ คือ พัฒนาพระสงฆ์รุ่นใหม่ ให้มี

จุดยืน เพ่ือให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานของคณะสงฆ์ โดยอาศัยความเข้มแข็งของ

เครือข่าย ให้งานของเครือข่ายพระสงฆ์เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย เช่น หน่วยงานราชการ

ยอมรับที่ประชุมคณะสงฆ์ยอมรับ เกิดความน่าเช่ือถือ เกิดการทํางานเกาะกลุ่ม 

อย่างมั่นคง เกิดพลัง และให้สังคมเห็นงานที่พระสงฆ์ทําในสังคมเชิงประจักษ์ ส่วน 
การรับสมาชิกในอนาคตก็มองหาผู้สืบทอดหรือธรรมทายาท ทายาททางธรรมที่จะสร้าง

พระรุ่นใหม่ อย่างเช่น พระครูสังษ์รักษ์ชัยวัฒน์ หรือตุ๊เบียร์ ก็เปลี่ยนทัศนะเมื่อมา

ร่วมงานกับเครือข่ายกลายเป็นทํางานมีผลงานเชิงประจักษ์ งดเหล้าเป็นต้นแบบของ

อําเภอแม่ริมเป็นอันดับหน่ึงของอําเภอแม่ริมและเป็นต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่  

(ดร.พระครูสมุห์วิเชียร คุณธมฺโม, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559)     

       สรุปจากข้อมูลและรายผลการดําเนินงานพัฒนาการช่วงปัจจุบัน                

(ปี 2551-2559) ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาดังกล่าว ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า พัฒนาการ          

การรวมตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ที่เกิดจากสภาพปัญหาของสังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหา

เศรษฐกิจ โดยมีพระสงฆ์ที่มีความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกันในการ สร้างชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดย

อาศัยหลักพุทธธรรม นําปัญญามาใช้บูรณาการดําเนินงานของเครือข่ายฯและสืบเน่ืองจากการ

ดําเนินงานเกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน จึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ 

จึงมีจํานวนพระสงฆ์มาเข้าร่วมเรียนรู้ และร่วมทํางานกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากขึ้น  

เครือข่ายมีการปรับตัว ทํางานมีบทบาทท่ีชัดเจนข้ึน คลอบคุลมในหลายประเด็น การทํางานของ

เครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ จังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก 
คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ที่จะทํางานพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นที่ศรัทธา

ของชาวบ้านในชุมชน   

     (2) สรุปพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

       จากข้อมูลทั้งหมดผู้ศึกษา พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการ

การทํางานของเครือข่าย ในช่วง 4 ระยะ ดังน้ี  

       1. ระยะแรก เป็นช่วงก่อนการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  

พระสงฆ์นักพัฒนาส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะปัจเจก ทํางานด้วยตนเองไม่มีการรวมกลุ่ม การทํางาน

ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หรือคณะสงฆ์ปกครอง ขาดความชัดเจนในกระบวนการและ

ประเด็นการทํางาน ขาดการถอดบทเรียนการเรียนรู้ พระสงฆ์เหล่าน้ันจึงประสบปัญหาไม่สามารถ
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ทํางานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองได้ และขาดการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย ตลอดจนขาดผู้ประสานงานใน

ระดับกลุ่ม ขาดการประชาสัมพันธ์ จึงทําให้การดําเนินงานของเครือข่ายไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร 

       2. ระยะที่สอง เป็นช่วงการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา มีพัฒนาการ 

การก่อเกิดเครือข่ายในลักษณะเป็นเครือข่าย วิวัฒนาการ คือ เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตาม

ธรรมชาติต้ังแต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดต้ังโดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดย

เริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน 

โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหน่ึงคือถูกจุดประกาย

ความคิดจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการดําเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ 
มา แล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญา เป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง 

เครือข่ายที่ว่าน้ีแม้จะไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงต้ังแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความต้ังใจจริง

ที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็น

เครือข่าย โดยมีวิสัยทัศน์ พัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรม เป็นหัวใจหลักของเครือข่าย 

       3. ระยะที่สาม เป็นช่วงการเติบโตหลังจากการก่อต้ัง มีการดําเนินงาน 

โดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม เป็นหลัก ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมในการเช่ือม

ประสานงาน  เช่น งานกิจกรรมด้านเอดส์ งานกิจกรรมด้านงานงดเหล้า และงานโครงการบ้านจุ่ม

เมืองเย็น เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิด      

ความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้งานของสมาชิกภายใน

เครือข่าย  และนอกเครือข่าย โดยอาศัยการทํางานของ ส่วนงานกองเลขาฯที่พัฒนาเกิดขึ้น คือ 

สถาบันโพธิยาลัย เป็นเสมือนศูนย์กลาง การประสาน และการพัฒนาพระสงฆ์ในเครือข่าย โดย          

การเช่ือมโยงกับองค์กรภายนอกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ขึ้น และให้พระสงฆ์ได้นํา

กระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทํางานพัฒนาชุมชนมากขึ้น และพัฒนาการ 

       4. ระยะที่สี่ คือ การดําเนินงานพัฒนาการช่วงปัจจุบันของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาดังกล่าว จะสังเกตเห็นถึงพัฒนาการการรวมตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา           

ที่เกิดจากสภาพปัญหาของสังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีพระสงฆ์ที่มีความเช่ือและ

อุดมการณ์เดียวกันในการ สร้างชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยอาศัยหลักพุทธธรรม นําปัญญามาใช้

บูรณาการดําเนินงานของเครือข่ายฯและการดําเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น   

จึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ จึงมีจํานวนพระสงฆ์มาเข้าร่วม

เรียนรู้ และร่วมทํางานกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากขึ้น เครือข่ายมีการปรับตัว การทํางานของ

เครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ จังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก 

คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ที่จะทํางานพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นที่ศรัทธา

ของชาวบ้านในชุมชน โดยสามารถประมวลเป็นบทบาทการดําเนินงานในปัจจุบันได้ 5 ด้าน ดังน้ี          
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1) ด้านการศึกษา 2) ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 3) ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/

บรรเทาทุกข์ 4) ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 5) ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

เป็นต้น  
 
4.2 การศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

 
 4.2.1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ข้อมูลพ้ืนฐานพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 
ได้แก่ อายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี ตําแหน่งทาง             
คณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัด การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 
จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผลการศึกษา ดังน้ี 
    พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 36.0 มีอายุ 31-40 ปี รองลงมา ร้อยละ 27.5 มีอายุ 
41-50 ปี ร้อยละ 23.0 มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 12.5 มีอายุ 51-60 ปี และร้อยละ 1.0 มีอายุ             
60 ปีขึ้นไป 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.5 มีพรรษา 10 พรรษาขึ้นไป รองลงมา           
ร้อยละ 11 มีพรรษาตํ่ากว่า 5 พรรษา และร้อยละ 6.5 มีพรรษา 5-9 พรรษา 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 77.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา 
ร้อยละ 12.0 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 6.0 สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา/
อนุปริญญาร้อยละ 4.0 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 0.5 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.0 สําเร็จการศึกษาระดับนักธรรมเอก 
รองลงมา ร้อยละ 2.5 สําเร็จการศึกษาระดับนักธรรมตรี และ ร้อยละ 1.5 สําเร็จการศึกษาระดับ
นักธรรมโท 
    กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 41.0 สําเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม 3 ประโยค
รองลงมา ร้อยละ 23.0 ไม่ได้ศึกษาเปรียญธรรม ร้อยละ 16.5 สําเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม        
4-5 ประโยค ร้อยละ 19.0 สําเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม 1-2 ประโยค และร้อยละ 0.5 สําเร็จ
การศึกษาระดับเปรียญธรรม 8-9 ประโยค 
    กลุ่มตัวอย่างประมาณคร่ึงหน่ึง ร้อยละ 51.5 ไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ 
รองลงมา ร้อยละ 17.5 เป็นเจ้าอาวาส ร้อยละ 11.5 มีตําแหน่งอ่ืนๆ ร้อยละ 9.5 เป็นผู้ช่วย             
เจ้าอาวาส ร้อยละ 5.5 เป็นรองเจ้าอาวาส ร้อยละ 2.0 เป็นรองเจ้าคณะตําบล ร้อยละ 2.0                  
เป็นเจ้าคณะตําบล และร้อยละ 0.5 เป็นเจ้าคณะอําเภอ 
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    กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 20.0 สังกัดอําเภอเมืองแม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด และ       
หางดง เท่ากัน 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.0 เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 9.0 ที่ยังไม่เคยเข้าร่วม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เคยเข้าร่วม  

ร้อยละ 96.5 เข้าร่วมในด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน รองลงมา ร้อยละ 

54.0  เข้าร่วมในด้านการศึกษา ร้อยละ 25.5 เข้าร่วมในด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

ร้อยละ 23.5 เข้าร่วมในด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และ ร้อยละ 21.0 เข้าร่วมในด้าน            

การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 60.0 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1-5 ปี 

รองลงมา ร้อยละ 28.0 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 6-10 ปี ร้อยละ 8.5 ไม่เคยเข้าร่วม ร้อยละ 

1.5 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 1-6 เดือน ร้อยละ 1.0 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา                  

7-12 เดือน และ ร้อยละ 1.0 เข้าร่วมกิจกรรมเป็นระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป (ตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 
 
จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรม 
การศึกษาแผนกบาลี ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัด การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน  

(N=200 คน) 

ร้อยละ 

อายุ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 

41-50 ปี 

51-60 ปี 

60 ปีขึ้นไป 

 

46 
72 

55 

25 

2 

 

23.0 
36.0 

27.5 

12.5 

1.0 

พรรษา 

ตํ่ากว่า 5 พรรษา (พระนวกะ) 

5-9 พรรษา (พระมัชฌิมะ) 

10 พรรษาขึ้นไป (พระเถระ) 

 

22 

13 

165 

 

11.0 

6.5 

82.5 
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ตารางที่ 4.2 

 

จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรม 
การศึกษาแผนกบาลี ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัด การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน 

(N=200 คน) 

ร้อยละ 

การศึกษาสามัญ 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

0 

8 

12 

155 

24 

1 

 

0.0 

4.0 

6.0 

77.5 

12.0 

0.5 

การศึกษาแผนกธรรม  

นักธรรมตรี 

นักธรรมโท 

นักธรรมเอก 

 

5 

3 

192 

 

2.5 

1.5 

96.0 

การศึกษาแผนกบาลี 

เปรียญธรรม 1-2 ประโยค 

เปรียญธรรม 3 ประโยค 

เปรียญธรรม 4-5 ประโยค 

เปรียญธรรม 6-7 ประโยค 

เปรียญธรรม 8-9 ประโยค 

ไม่ได้ศึกษาเปรียญธรรม 

 

38 

82 

33 

0 

1 

46 

 

19.0 

41.0 

16.5 

0.0 

0.5 

23.0 
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ตารางที่ 4.2 

 
จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรม 
การศึกษาแผนกบาลี ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัด การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน  
(N=200 คน) 

ร้อยละ

ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ 
ไม่มีตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
รองเจ้าอาวาส 
เจ้าอาวาส 
รองเจ้าคณะตําบล 
เจ้าคณะตําบล 
รองเจ้าคณะอําเภอ 
เจ้าคณะอําเภอ 
อ่ืนๆ 

 
103 
19 
11 
35 
4 
4 
0 
1 
23 

51.5 
9.5 
5.5 
17.5 
2.0 
2.0 
0.0 
0.5 
11.5

อําเภอที่สังกัด 
เมือง 
แม่แตง 
แม่ริม 
ดอยสะเก็ด 
หางดง 

 
40 
40 
40 
40 
40 

20.0 
20.0 
20.0 
20.0 
20.0

การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัด
เชียงใหม่ 
ไม่เคย 
เคย 
- เข้าร่วมในด้านการศึกษา 
- เข้าร่วมในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
- เข้าร่วมในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 
- เข้าร่วมในด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
- เข้าร่วมในด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

 
 

18 
182 
108 
42 
51 
47 
139 

 
9.0 
91.0 
54.0 
21.0 
25.5 
23.5 
69.5
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ตารางที่ 4.2 

 

จํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ พรรษา การศึกษาสามัญ การศึกษาแผนกธรรม 
การศึกษาแผนกบาลี ตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัด การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน 

(N=200 คน) 

ร้อยละ 

จํานวนระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม (เดือน) 

1-6 เดือน 

7-12 เดือน 

1-5 ปี 

6-10 ปี 

10 ปีขึ้นไป 

ไม่เคยเข้าร่วม 

 

3 

2 

120 

56 

2 

18 

 

1.5 

1.0 

60.0 

28.0 

1.0 

8.5 

 

 4.2.2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    การศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในชุมชน ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

   4.2.2.1 ด้านการศึกษา 

       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.61 เมื่อพิจารณาทัศนะที่มี

ค่าเฉล่ียสูงที่สุด พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอดความรู้ 

การทํางานพัฒนาที่เป็นประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย สามารถนํากลับไปใช้ในชุมชน

ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.70 และค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด พบว่า 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนสามัญในวัดที่เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาของเด็กเยาวชนในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.38 (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางที่ 4.3 
 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการศึกษา 

ด้านการศึกษา ระดับทัศนะ X  S.D. การ 

แปลผลมาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

เปิดโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกบาลีและแผน

สามัญในวัดที่เป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาของเด็ก

เยาวชนในชุมชน 

45.0 

(90) 

48.0 

(96) 

7.0 

(14) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.38 0.61 มาก

ที่สุด 

เปิดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

(กศน.) ในวัดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาของ

ประชาชนในชุมชน 

58.5 

(117) 

 

39.5 

(79) 

2.0 

(4) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.57 0.54 มาก

ที่สุด 

จัดอบรมธรรมะ อาทิ  
ค่ายคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมที่ดีให้แก่นักเรียน
และเยาวชน 

60.0
(120)

38.0
(76) 

2.0
(4) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.58 0.53 มาก
ที่สุด 

ให้ความรู้ในการรณรงค์       
งานบุญประเพณีปลอด
เหล้า ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การสร้างความตระหนักใน
การลด ละ เลกิ อบายมุข
ของเยาวชนและประชาชน 

66.0
(132)

31.0
(62) 

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.63 0.54 มาก
ที่สุด 

จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ภูมิปัญญาของชุมชน 

64.0
(128)

33.0
(66) 

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.64 0.62 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.3 
 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการศึกษา (ต่อ) 

ด้านการศึกษา ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปล
ผล

มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด 

ให้ความรู้เรื่องธรรมะและหลกัการ
ดําเนินชีวิตที่ดีกับประชาชนผ่านวิทยุ
ชุมชนในทุกๆ วันพระและวันสําคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

69.0
(138)

28.0
(56)

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0 
(0) 

4.66 0.53 มาก
ที่สุด

เป็นอาสาสมัตรในโครงการครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนสอนคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดาร 

67.0
(134)

30.5
(61)

2.5
(5) 

0.0
(0) 

0.0 
(0) 

4.65 0.53 มาก
ที่สุด

เผยแพร่ความรู้และธรรมะอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านสื่อทันสมัย 
Facebook และแอฟพิเคช่ัน Line 
ให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว

72.0
(144)

25.0
(50)

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0 
(0) 

4.69 0.52 มาก
ที่สุด

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและถ่ายทอด
ความรู้การทํางานพัฒนาที่เป็นประโยชน์
ให้กับพระสงฆท์ี่ทํางานร่วมกับเครือข่าย 
สามารถนํากลบัไปใช้ในชุมชนของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

71.5
(143)

26.5
(53)

2.0
(4) 

0.0
(0) 

0.0 
(0) 

4.70 0.50 มาก
ที่สุด

รวม 4.61 0.41 มาก
ที่สุด

 
   4.2.2.2 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวม 
4.58 เมื่อพิจารณาทัศนะที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทํากิจกรรม 
สร้างฝายชะลอน้ําและปลูกป่า ร่วมกับชุมชนช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนมากข้ึน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.69 และค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด พบว่า เครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาทํากิจกรรมด้วยการบวชป่าและเดินธรรมยาตราเพ่ือต่อต้านการทําลาย
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ทรัพยากรธรรมชาติจากการบุกรุกทําเกษตรเชิงเด่ียวและกิจการเหมืองแร่ของนายทุนผู้มีอิทธิพล อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.38 (ตารางที่ 4.4) 
 
ตารางที่ 4.4 
 
ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับทัศนะ X  S.D. การ

แปลผลมาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 
แกนนําหลักของชุมชน  
ด้วยโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน
ให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

67.0
(134)

31.0
(62) 

2.0
(4) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.65 0.52 มาก
ที่สุด 

ทํากิจกรรมสรา้งฝายชะลอ
นํ้าและปลูกป่าร่วมกับชุมชน
ช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชนมากขึ้น 

71.5
(143)

26.0
(52) 

2.5
(5) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.69 0.52 มาก
ที่สุด 

ทํากิจกรรมด้วยการบวชป่า
และเดินธรรมยาตราเพ่ือ
ต่อต้านการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติจากการ
บุกรุกทําเกษตรเชิงเด่ียว
และกิจการเหมืองแร่ของ
นายทุนผู้มีอิทธิพล 

43.5
(87) 

51.0
(102) 

5.5
(11) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.38 0.59 มาก
ที่สุด 

มีส่วนร่วมกําหนดกฎระเบียบ
ป่าชุมชนให้เกิดความย่ังยืน
จากการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

58.0
(116)

38.0
(76) 

4.0
(8) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.54 0.57 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.4 

 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ (ต่อ) 
ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ระดับทัศนะ X  S.D. การ

แปลผลมาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

น้อย น้อย
ที่สุด

เป็นแบบอย่างด้าน 

การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน เช่น มีรปูแบบ 

การอยู่ร่วมกันของวัดกับป่า

อย่างสมดุลย์ และสวนป่า

พุทธธรรมที่ร่มร่ืนภายในวัด 

60.0 

(120)

35.0 

(70) 

5.0 

(10) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.55 0.59 มาก

ที่สุด 

จัดอบรมค่ายอนุรักษ์ป่า

ให้กับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน เกิดจิตสํานึกใน

การอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน 

63.5 

(127)

34.0 

(68) 

2.5 

(5) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.61 0.54 มาก

ที่สุด 

ส่งเสริมให้ประชาชน 

ดํารงตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด

การทําลายทรัพยากรและ

การดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติอย่างพอเพียง 

ด้วยการทําเกษตรแบบ
ชีวภาพ โครงการปุ๋ยหมัก

ชีวภาพ เป็นต้น 

68.5 

(137)

29.5 

(59) 

2.0 

(4) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.67 0.51 มาก

ที่สุด 

รวม 4.58 0.41 มาก

ที่สุด 
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   4.2.2.3 ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 
       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/
บรรเทาทุกข์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.63 เมื่อพิจารณาทัศนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด พบว่า 
เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาอุปการะ ดูแลเด็ก และเยาวชนบนพื้นที่สูงที่มีฐานะยากจน ด้วย               
การบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียนในวัด เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.68และค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด พบว่า 
จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์ุ และระดมทุนบริจาคสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ          
ผู้ยากไร้บนพ้ืนที่สูง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.58 (ตารางที่ 4.5) 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

ด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือ 
กลุ่มชาติพันธ์ุ และระดมทุน
บริจาคสงเคราะห์ที่เป็น
ประโยชน์ในการช่วยเหลือ 
ผู้ยากไร้บนพ้ืนที่สูง 

61.5
(123)

34.5
(69) 

4.0
(8) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.58 0.57 มาก
ที่สุด 

สนับสนุนระดมเครื่อง
อุปโภคบริโภคและสิ่งของที่
จําเป็นให้เกิดประโยชน์ใน
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

64.5
(129)

32.0
(64) 

3.5
(7) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.61 0.56 มาก
ที่สุด 

ประสานงานกับองค์กร
ภาครัฐและเอกชนใน 
การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้
ยากไร้ เช่น ประสานงานให้
การช่วยเหลือผู้พิการที่เป็น
กลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูงที่
อยู่ห่างไกล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการสงเคราะห์
ผู้พิการ 

67.5
(135)

28.5
(57) 

4.0
(8) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.64 0.56 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 
 
ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ (ต่อ) 

ด้านการสงเคราะห์
ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์
ได้ยากเสมอ เช่น ชาวบ้าน 
ที่ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน
บนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกล 

63.5
(127)

33.5
(67) 

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.61 0.55 มาก
ที่สุด 

ส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ดําเนิน
ชีวิตตามหลักพอเพียง เช่น 
สอนการปลูกผกัสวนครัว
ให้กับชาวบ้านบนพ้ืนที่สูง 
ที่ยากไร้ไว้รับประทานให้
เพียงพอภายในครัวเรือน
และขายในชุมชน

67.5
(135)

30.0
(60) 

2.5
(5) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.65 0.53 มาก
ที่สุด 

เทศนาหลักธรรมให้
ประชาชนรู้จักประหยัด 
อดออม เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการดํารงชีวิต
แบบพอเพียง มีภูมิคุ้มกัน
ต่อปัญหาความยากจน 

69.0
(138)

29.0
(58) 

2.0
(4) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.67 0.51 มาก
ที่สุด 

อุปการะ ดูแลเด็ก และ
เยาวชนบนพ้ืนท่ีสูงที่มฐีานะ
ยากจน ด้วยการบรรพชา
เป็นสามเณรบวชเรียนในวัด 
เกิดประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาและคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

71.0
(142)

26.0
(52) 

3.0
(6) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.68 0.53 มาก
ที่สุด 

รวม 4.63 0.44 มาก
ที่สุด
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   4.2.2.4 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.61            

เมื่อพิจารณาทัศนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาริเริ่มจัดทําโครงการใหม่ๆ 

ส่งผลให้เกิดการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้

เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียรวม 4.75 และค่าเฉลี่ยตํ่าที่สุด พบว่า 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจัดประชุมและถอดบทเรียนการทํางานสวัสดิการชุมชนร่วมกับชุมชน

สม่ําเสมอ จนเกิดการพัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย
รวม 4.35 (ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6 

 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
ร่วมจัดต้ังกลุ่มสัจจะ 

ออมทรัพย์ กองทุนออมวัน

ละบาท เกิดการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชนด้านการเงิน

ของชุมชนให้พัฒนายิ่งข้ึน 

57.0 

(114)

41.0 

(82) 

2.0 

(4) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.55 0.54 มาก

ที่สุด 

จัดทํากลุ่มฌาปนกิจ

สงเคราะห์ เกิดประโยชน์

ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน

ด้านการเงินและช่วยเหลือ

ชุมชนให้พัฒนาย่ิงข้ึน 

66.0 

(132)

32.5 

(65) 

1.5 

(3) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.65 0.51 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 
 
ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
เป็นวิทยากรบรรยาย
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ของชุมชนเพ่ือส่งเสริม
สวัสดิการด้านอาชีพ เช่น 
การแปรรูปผลผลิตในชุมชน
ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
เพ่ือการจําหน่ายหารายได้
เข้ากองทุนสวัสดิการด้าน
อาชีพ 

66.0
(132)

33.0
(66) 

1.0
(2) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.65 0.50 มาก
ที่สุด 

ส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงาน
สวัสดิการชุมชนด้านอาชีพ
และการเกษตรที่องค์กรอ่ืน 
เพ่ือนํารูปแบบมาพัฒนา 
การดําเนินงานสวัสดิการ
ชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง 

70.0
(140)

30.0
(60) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.70 0.46 มาก
ที่สุด 

ริเริ่มจัดทําโครงการใหม่ๆ 
ส่งผลให้เกิดการดําเนินงาน
สวัสดิการชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เช่น โครงการ       
แปรรูปผลผลิตในชุมชนให้
เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

75.5
(151)

24.0
(48) 

0.5
(1) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.75 0.45 มาก
ที่สุด 

มีส่วนร่วมบริหารงาน
สวัสดิการชุมชน โดยเป็น
คณะทํางานและเป็นที่
ปรึกษาให้กับชุมชน            
เกิดความเข้มแข็งในการ
บริหารงานสวัสดิการชุมชน 

75.5
(151)

22.5
(45) 

2.0
(4) 

0.0
(0) 

0.0
(0) 

4.74 0.49 มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 
 
ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
จัดประชุมและถอดบทเรียน
การทํางานสวัสดิการชุมชน

ร่วมกับชุมชนสม่ําเสมอ        

จนเกิดการพัฒนา 

การดําเนินงานสวัสดิการ

ชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น 

39.5 
(79) 

56.0 
(112) 

4.5 
(9) 

0.0 
(0) 

0.0 
(0) 

4.35 0.56 มาก
ที่สุด 

ร่วมส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่ม

ชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อ 

การส่งเสริมสวัสดิการ 

ด้านสุขภาพที่ดีของชุมชน 

54.5 

(109)

43.5 

(87) 

2.0 

(4) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.53 0.54 มาก

ที่สุด 

รวม 4.61 0.36 มาก

ที่สุด 

   

   4.2.2.5 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน อยู่ในระดับมากที่สุด         

มีค่าเฉลี่ยรวม 4.67 เมื่อพิจารณาทัศนะที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาส่งเสริม

กีฬาของชุมชน ด้วยกิจกรรมลานบุญ ลานกีฬา ฟุตบอลผ้าป่าการกุศล เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ

ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.76 และค่าเฉลี่ย           

ตํ่าที่สุด พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทํากิจกรรมงานศพปลอดเหล้า ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนใน

ชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดจากสุรา และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.54 (ตารางที่ 4.7) 
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ตารางที่ 4.7 

 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ในชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
ทํากิจกรรมงานศพ 

ปลอดเหล้า ช่วยส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนมี

สุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกล

จากปัญหาสุขภาพต่างๆ  

ที่เกิดจากสุราและเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล ์

59.5 

(119)

35.0 

(119) 

5.5 

(11) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.54 0.60 มาก

ที่สุด 

สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูก/

บริโภคผักปลอดสารพิษ

รับประทานเองในครัวเรือน 

ช่วยให้สุขภาพของ

ประชาชนแข็งแรง 

65.0 

(130)

32.0 

(64) 

3.0 

(6) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.63 0.53 มาก

ที่สุด 

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนประสานงานให้

แพทย์และพยาบาลมาตรวจ

สุขภาพประชาชนในชุมชน

ทุกๆ วันพระและวันสําคัญ

ทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้
สุขภาพอนามัยของ

ประชาชนแข็งแรง  

ปลอดโรคต่างๆ 

67.0 

(134)

29.5 

(59) 

3.5 

(7) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.64 0.55 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 

 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ในชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ เป็นประโยชน์ใน 

การดูแลสุขภาพอนามัยที่ดี

ของประชาชน เช่น 

สนับสนุนกิจกรรม

การแพทย์แผนไทยล้านนา

ในวัด จัดทํายาต้มสมุนไพร

ในวัด 

67.0 

(134)

32.0 

(64) 

1.0 

(2) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.66 0.50 มาก

ที่สุด 

ส่งเสริมสวนสมุนไพรในวัด 

เป็นแบบอย่างเกิดประโยชน์

ให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพร

รักษาโรค และป้องกันโรค

ต่างๆ มากข้ึน 

68.5 

(137)

30.0 

(60) 

1.5 

(3) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.67 0.50 มาก

ที่สุด 

ส่งเสริมการแก้ปัญหา

มลภาวะหมอกควันที่เกิด

จากการเผาวัชพืช ด้วย

กิจกรรมนําเศษใบไม้มาทํา

ปุ๋ย และการรณรงค์ไถกลบ
ตอซังข้าว เกิดประโยชน์ต่อ

การลดมลพิษทางอากาศที่

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชน 

69.5 

(139)

28.0 

(56) 

2.0 

(4) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.68 0.51 มาก

ที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 

 

ร้อยละ (จํานวน) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน (ต่อ) 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

ในชุมชน 

ระดับทัศนะ X  S.D. การ
แปลผลมาก

ที่สุด
มาก ปาน

กลาง
น้อย น้อย

ที่สุด
ส่งเสริมให้ชุมชนเป็น
สถานที่ส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชนและกลุม่ต่างๆ เช่น 
ลานออกกําลังกาย รําไม้
พอง ของกลุ่มผู้สูงอายุ  
ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 

71.5 

(143)

27.5 

(55) 

1.0 

(2) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.71 0.48 มาก

ที่สุด 

จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและ

การทําสมาธิให้กับชุมชน 

เกิดประโยชน์ต่อประชาชน

ให้มีสขุภาพจิตที่ดี มีสติ 

สามารถดําเนินชีวิตต้ังอยู่

บนความไม่ประมาท 

72.0 

(144)

27.5 

(55) 

0.5 

(1) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.72 0.46 มาก

ที่สุด 

ส่งเสริมกีฬาของชุมชน  

ด้วยกิจกรรมลานบุญ  

ลานกีฬา ฟุตบอลผ้าป่า 

การกุศล เป็นประโยชน์ต่อ

เยาวชนและประชาชนให้มี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

76.0 

(152)

23.5 

(47) 

0.5 

(1) 

0.0 

(0) 

0.0 

(0) 

4.76 0.44 มาก

ที่สุด 

รวม 4.67 0.39 มาก

ที่สุด 
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   4.2.2.6 ภาพรวม 

       พบว่า ทัศนะของพระสงฆ์ที่มี ต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 4.67 เมื่อพิจารณาทัศนะเรียง

ตามลําดับค่าเฉล่ียสูงไปหาตํ่าที่สุด พบว่า บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใน

ชุมชน มีค่าเฉล่ีย 4.67 รองลงมา บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ย 

4.65 บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ค่าเฉลี่ย 4.63 บทบาทด้านการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชน มีค่าเฉลี่ย 4.61 และบทบาทด้านการศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.61 (ตารางที่ 4.8) 

 
ตารางที่ 4.8 

 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย
พระสงฆ์นักพัฒนาโดยภาพรวม 

รายการ X S.D. การแปลผล

บทบาทด้านการศึกษา 4.61 0.41 มากที่สุด 

บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 4.65 0.39 มากที่สุด 

บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 4.63 0.44 มากที่สุด 

บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 4.61 0.36 มากที่สุด 

บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 4.67 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.32 มากที่สุด 

 
4.3 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 

 ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่เป็นประโยชน์ พบว่า  

พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเห็นว่า ควรมีการพัฒนาเครือข่ายให้

มากข้ึน เช่น จัดประชุมสัมมนาบ่อยๆ การติดตามงานหนุนเสริมงานสมาชิกในเครือข่ายให้มากขึ้น 

และให้สังคมได้รับรู้การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้มากข้ึน ตลอดจนให้การสนับสนุน

การทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาจากทุกภาคส่วนให้มากย่ิงขึ้น 
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4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร  

 

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay-Anova) หรือการทดสอบค่าเอฟ         

(F-test) ในกรณีปัจจัยของกลุ่มตัวอย่างมีมากกว่าสองกลุ่ม เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

อายุ พรรษา การศึกษา อําเภอที่สังกัดกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนา และการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มสองกลุ่มระหว่าง

ตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์กับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนา โดยใช้ค่าที่ (t-test) 
 

 4.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของอายุกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาท

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆท์ี่มีบทบาทการทํางาน

ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.9 และตารางที่ 

4.10) 

 

ตารางที่ 4.9 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน 

อายุ ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

N X  S.D.
20-30 ปี 46 4.59 0.35 

31-40 ปี 72 4.59 0.34 

41-50 ปี 55 4.70 0.26 

51-60 ปี 25 4.67 0.33 

60 ปีขึ้นไป 2 4.99 0.02 
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ตารางที่ 4.10 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มตัวอย่างกับระดับทัศนะ
ของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
แตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.760 4 0.190 1.854 0.120 

ภายในกลุ่ม 19.975 195 0.190   

รวม 20.735 195    

 

 4.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของพรรษากับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการ
ทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.11 และ

ตารางที่ 4.12) 

 

ตารางที่ 4.11 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาแตกต่างกัน 

พรรษา ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

N X  S.D.
ตํ่ากว่า 5 พรรษา (พระนวกะ) 22 4.60 0.37 

5-9 พรรษา (พระมัชฌิมะ) 13 4.63 0.28 

10 พรรษาขึ้นไป (พระเถระ) 165 4.64 0.32 
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ตารางที่ 4.12 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุของกลุ่มตัวอย่างกับระดับทัศนะ
ของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษา
แตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.043 2 0.021 0.202 0.817 

ภายในกลุ่ม 20.693 197 0.105   

รวม 20.735 199    

 
 4.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการศึกษากับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาท           
การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 4.13 

และตารางที่ 4.14) 

 

ตารางที่ 4.13 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกัน 

การศึกษา ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

N X  S.D.
มัธยมศึกษา 8 4.51 0.37 

อาชีวศึกษา/อนุปริญญา 12 4.62 0.24 

ปริญญาตรี 155 4.64 0.32 

ปริญญาโท 24 4.68 0.34 

ปริญญาเอก 1 3.89 0.00 

 

 

 



85 

ตารางที่ 4.14 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับระดับ
ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่มี
การศึกษาแตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 0.736 4 0.184 1.793 0.132 

ภายในกลุ่ม 20.000 195 0.103   

รวม 20.735 199    

 

 4.4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของอําเภอที่สังกัดกับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อ

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสังกัดอําเภอแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาท
การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดอําเภอแม่แตงมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่อําเภอดอยสะเก็ด อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดอําเภอดอยสะเก็ด มีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาตํ่ากว่า กลุ่มตัวอย่างที่อําเภอหางดง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

(ตารางที่ 4.15 และตารางที่ 4.17) ซึ่งจากผลการศึกษาในเชิงพ้ืนที่ พบว่า พระสงฆ์นักพัฒนาในพ้ืนที่

อําเภอดอยสะเก็ดมีทัศนะคติต่อบทบาทการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาตํ่ากว่า 2 อําเภอ คือ อําเภอ

แม่แตง และอําเภอหางดง เน่ืองจากพระสงฆ์นักพัฒนาในอําเภอดอยสะเก็ดมีการดําเนินงานใน 

เชิงปัจเจกมากกว่าพระสงฆ์กลุ่มอําเภออ่ืนๆ เป็นผลมาจากที่พระสงฆ์ในอําเภอดอยสะเก็ดดําเนินงาน

มานานและมีแนวทางในการดําเนินงานด้วยตนเอง และประสบความสําเร็จมากกว่าอําเภออ่ืน 

พระสงฆ์กลุ่มนี้จึงมีทัศนคติต่อการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในระดับตํ่ากว่าอําเภอ

อ่ืนๆ จึงเป็นผลให้เกิดความแตกต่างขึ้น 
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ตารางที่ 4.15 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีอําเภอที่สังกัดแตกต่างกัน 

อําเภอที่สังกัด ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางาน
ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

N X  S.D.
เมือง 40 4.62 0.42 

แม่แตง 40 4.73 0.20 

แม่ริม 40 4.62 0.30 

ดอยสะเก็ด 40 4.46 0.33 

หางดง 40 4.75 0.26 

 
ตารางที่ 4.16 

 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างกับระดับ
ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างที่มี
อําเภอที่สังกัดแตกต่างกัน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

ระหว่างกลุ่ม 2.141 4 0.535 5.613 0.000** 

ภายในกลุ่ม 18.594 195 0.095   

รวม 20.735 199    

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 4.17 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 
ของกลุ่มตัวอย่างระหว่างกลุ่มอําเภอที่สังกัด 

อําเภอที่สังกัด เมือง แม่แตง แม่ริม ดอยสะเก็ด หางดง 

เมือง 0.000     

แม่แตง -0.1116 0.000    

แม่ริม -0.0066 0.1050 0.000   

ดอยสะเก็ด 0.1565 0.2682* -0.1632 0.000  

หางดง -0.1357 0.0241 0.1291 0.2922* 0.000 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 4.4.5 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์กับ

ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาท          

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ

พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์มีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ (ตารางที่ 4.18) ซึ่งผลจาก

การศึกษาในพ้ืนที่ พบว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ไม่มีตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ มีทัศนะคติต่อ 

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่สูงกว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งทางการปกครอง 

คณะสงฆ์ เน่ืองจากพระสงฆ์กลุ่มน้ีมีอิสระ มีเวลาในการทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  

ซึ่งแตกต่างจากพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์ที่ไม่มีเวลา และด้วยมีอํานาจหน้าที่ใน 
การบริหารปกครองอยู่แล้ว สามารถสั่งการผ่านคณะสงฆ์ได้เลย ดังน้ันพระสงฆ์ที่ไม่มีตําแหน่งปกครอง

คณะสงฆ์จึงต้องอาศัยพลังจากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา มากกว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งปกครอง

คณะสงฆ์ จึงมีความแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.18 

 

การเปรียบเทียบระดับทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์แตกต่างกัน 
ตําแหน่งทางการปกครอง

คณะสงฆ์ 

N X  S.D. t p 

ไม่มีตําแหน่ง 103 4.68 0.31 2.149 0.033* 

มีตําแหน่ง 97 4.59 0.33   

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4.5 การอภิปรายผลการศึกษา 

  

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนา

ในจังหวัดเชียงใหม่” ผู้ศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาเป็นประเด็กหลัก ดังน้ี  

 

 4.5.1 พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

    จากข้อมูลดังกล่าว ในช่วงก่อนการก่อนต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาผู้ศึกษา

พบว่า พระสงฆ์นักพัฒนาส่วนใหญ่ทํางานในลักษณะปัจเจก ทํางานด้วยตนเองไม่มีการรวมกลุ่ม           

การทํางานไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หรือคณะสงฆ์ปกครองขาดความชัดเจนในกระบวนการ

และประเด็นการทํางาน พระสงฆ์เหล่าน้ันจึงประสบปัญหาไม่สามารถทํางานพัฒนาชุมชน                 

อย่างต่อเน่ืองได้ และขาดการสื่อสาร ตลอดจนขาดผู้นํา ผู้ประสานงานในระดับกลุ่ม จึงทําให้            

การดําเนินงานของเครือข่ายไม่ประสบผลสําเร็จ และช่วงพัฒนาการช่วงการก่อต้ัง (ก่อนปี พ.ศ. 2540 
ปี พ.ศ. 2540) เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการการก่อเกิดเครือข่ายในลักษณะเครือข่าย 

วิ วัฒนาการ ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งชนิดเครือข่ายเป็นลักษณะของแนวคิดเครือข่ายของ                   

(ธนา ประมุขกุล, 2544, น. 19)  โดยถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ทั้งปัญหาความยากจนของ

ประชาชน และปัญหาที่ชาวบ้านประสบพบเจอ เกิดจากจิตสํานึกที่ดีร่วมกัน ไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้น

ภายในโดยตรงต้ังแต่แรก หลังจากนั้นจึงเกิดความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่าย

ช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง และสมาชิกมีความต้ังใจจริง เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน  

ก็พัฒนาต่อจนกลายเป็นเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา มีวิสัยทัศน์ โดยพัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรม 

ก็เป็นหัวใจหลักของเครือข่าย ซี่งสอดคล้องแนวคิดบทบาทใหม่ของพระพุทธศาสนากับ การพัฒนา

ของ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2530) ในการส่งเสริมพระซึ่งเป็นผู้นําในท้องถิ่นอยู่แต่เดิมแล้ว 
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หากได้ท่านเป็นศูนย์กลาง และได้มีโอกาสเตรียมตัวพร้อมก็อาจจะเป็นผู้เปิดช่องว่างที่มีอยู่ในงาน

พัฒนาและจะเป็นผู้นําช้ีช่องทางในการที่ท้องถ่ินจะรับความเจริญใหม่ๆ ได้ บทบาทน้ีอาจ ประกอบด้วย 

การเสนอแนะ ให้ความคิดริเริ่มว่า ในถิ่นน้ันมีอะไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ทําให้ชีวิต

ความเป็นอยู่ดีขึ้น แล้วเป็นศูนย์รวมชักชวนประชาชนมาทํางานน้ัน หรืออาจเป็นที่ปรึกษาที่ชาวบ้าน

มาขอความเห็นว่า จะทําสิ่งน้ันหรือสิ่งน้ีขึ้นในถิ่น จะควรหรือไม่ควรถ้าพระสงฆ์มีความรู้ก็แนะนําได้ 

เป็นการให้ความอุ่นใจแก่ประชาชน ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการประชาสังคม “บวร” คือ การนําเอา

รูปแบบและแนวคิด การพัฒนาแบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน)  ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนาใน

พัฒนาการแรกสอดคล้องกับการศึกษาและวิจัยของ สมชาย เหล็กเพชร  (2538) เรื่อง “วิเคราะห์งาน
ของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้นําพัฒนาชุมชน” พบว่า พระสงฆ์พัฒนาชุมชนล้านนาเข้าไปมีส่วนร่วม

พัฒนาชุมชนด้วยความสมัครใจ และมีการต่ืนตัวเพ่ือทํากิจกรรมเพ่ือส่วนรวมมีแนวคิดในการทํางานที่

หลากหลายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในชีวิต พระสงฆ์มีหน้าที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์  

พ้นจากสภาพการด้อยการพัฒนา ด้อยการศึกษาและความยากจนโดยการพ่ึงตนเองของชุมชน ไม่หวัง

ความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก โดยเฉพาะหน่วยงานรัฐ มีแนวคิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

เน้นปากท้องของชาวบ้านเป็นหลัก การพัฒนาที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม  แรงจูงใจในการทํางานพัฒนา

ของพระสงฆ์มาจากพ้ืนฐานทางจิตใจที่รักการทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ชอบเสียสละ 

ประสบการณ์ของพระสงฆ์เองที่ได้พบเห็นชุมชนอ่ืนดีกว่า จึงนําแนวคิดไปใช้ในชุมชนของตนเอง และ

มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างวัดและชุมชนที่ต้องมีการเก้ือหนุนช่วยเหลือกันตามศักยภาพที่จะทําได้  

เง่ือนไขหรือปัจจัยที่ทําให้พระสงฆ์มีแนวทางในการทํางานที่ต่างกันน้ัน ความพร้อม ความต้องการ

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยคํานึงถึงพระธรรมวินัยและนโยบายคณะสงฆ์เป็น

องค์ประกอบด้วย 

    พัฒนาการช่วงการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการ การก่อเกิด

เครือข่ายในลักษณะเป็น เครือข่าย วิวัฒนาการ ซึ่งสอดคล้องกับชนิดเครือข่ายวิวัฒนาการของ         
(ธนา ประมุขกุล, 2544, น. 19) คือ เป็นการถือกําเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติต้ังแต่แรก และ

ไม่ได้เกิดจากการจัดต้ังโดยตรง แต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเร่ิมที่กลุ่มบุคคล/องค์กรมา

รวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้างเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่ง คือ ถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก         

ไม่ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการดําเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่

จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่าน้ีแม้จะไม่ได้

เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงต้ังแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความต้ังใจจริง ที่เกิดจากจิตสํานึกที่ดี  

เมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่าย 



90 

    ส่วนพัฒนาการช่วงภายหลังการก่อต้ัง (พ.ศ. 2541-2550) เครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนามีพัฒนาการ การดําเนินงานโดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมเป็นหลัก ได้แก่ 

เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรม เช่น งานกิจกรรมด้านเอดส์ งานกิจกรรมด้านโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 

และงานโครงการบ้านจุ่มเมืองเย็น มุ่งเน้นการจัดการในประเด็นกิจกรรมน้ันๆ อย่างจริงจัง และพัฒนา

ให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของสมาชิกภายใน

เครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยอาศัยการทํางานของ มีส่วนงานกองเลขาฯ เกิดขึ้น คือ สถาบันโพธิยา

ลัย เป็นเสมือนศูนย์กลางการประสานและการพัฒนาพระสงฆ์ในเครือข่าย โดยการเช่ือมโยงกับองค์กร

ภายนอกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ขึ้น และให้พระสงฆ์ได้นํากระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้
ในการทํางานพัฒนาชุมชนมากขึ้น          

    ช่วงพัฒนาการช่วงปัจจุบัน (ปี 2551-2559) ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาการ

ดําเนินงานพัฒนาการช่วงปัจจุบัน ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาดังกล่าวจะสังเกตเห็นถึงพัฒนาการ

การรวมตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ที่เกิดจากสภาพปัญหาของสังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหา

เศรษฐกิจ โดยมีพระสงฆ์ที่มีความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดย

อาศัยหลักพุทธธรรม นําปัญญามาใช้บูรณาการดําเนินงานของเครือข่ายฯและการดําเนินงานเกิดเป็น

รูปธรรม เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น จึงได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ 

จึงมีจํานวนพระสงฆ์มาเข้าร่วมเรียนรู้ และร่วมทํางานกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากขึ้น 

เครือข่ายมีการปรับตัว การทํางานของเครือข่ายมีคณะทํางานเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ 

จังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็นพระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ 

ที่จะทํางานพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน โดยสามารถประมวลเป็น

บทบาทการดําเนินงานในปัจจุบันได้ 5 ด้าน ดังน้ี 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ 3. ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 4. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ

ชุมชน 5. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน   
    ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ

(2557) เรื่อง “พระธรรมทายาท เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเพ่ือการพัฒนาสังคม” ได้ศึกษาบทบาท

การพัฒนาสังคมของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาท ที่พบว่า 1) เครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอดีตพระธรรมทายาท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 เครือข่าย คือ ระดับ              

การดําเนินงานรายภูมิภาค และระดับการดําเนินงานรายประเด็น ทั้งน้ีเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่

เป็นอดีตพระธรรมทายาทจะมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งที่สุดในภาคเหนือ โดยมีกระบวนการ

เคลื่อนไหวปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริม

การสร้างพุทธบุตรและบวชสามเณร-พระสงฆ์ ในลักษณะธรรมจาริกชาวเขาบนดอยอย่างต่อเน่ือง ใน

การดําเนินงานเครือข่ายพระสงฆ์อดีตพระธรรมทายาทรายประเด็นน้ัน ทั้งการดําเนินงานด้าน



91 

เศรษฐกิจชุมชนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความโดดเด่นและสร้างให้เกิด

ผลกระทบในระดับประเทศได้เช่นเดียวกัน เช่น ตัวอย่างการเกิดข้ึนและดําเนินการได้อย่างเข้มแข็ง

ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี กลุ่มฮักเมืองน่าน  

 4.5.2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

    ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

หมายถึง ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีต่อบทบาท           

การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์ หนทางในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้น ได้แก่ 

การพัฒนาบทบาทด้านการศึกษา บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ บทบาท
ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน และบทบาทด้าน

การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน ซึ่งผลการศึกษา พบว่า สังกัดอําเภอที่พระสงฆ์

นักพัฒนาทํางานมีทัศนคติที่แตกต่างกันต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา จาก 

ผลการศึกษาในเชิงพ้ืนที่ พบว่า พระสงฆ์นักพัฒนาในพ้ืนที่อําเภอดอยสะเก็ดมีทัศนะคติต่อบทบาท

การทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาต่ํากว่า  2 อําเภอ คือ อําเภอแม่แตง และอําเภอหางดง เน่ืองจาก

พระสงฆ์นักพัฒนาในอําเภอดอยสะเก็ดมีการดําเนินงานในเชิงปัจเจกมากกว่าพระสงฆ์กลุ่มอําเภอ      

อ่ืนๆ   เ ป็นผลมาจากที่พระสงฆ์ในอําเภอดอยสะเก็ดดําเนินงานมานานและมีแนวทางใน                  

การดําเนินงานด้วยตนเอง และประสบความสําเร็จมากกว่าอําเภออ่ืน พระสงฆ์กลุ่มนี้จึงมีทัศนคติต่อ

การดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในระดับตํ่ากว่าอําเภออ่ืนๆ จึงเป็นผลให้เกิด              

ความแตกต่างขึ้น และท้ังน้ี พบว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์มีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มี

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาสูงกว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์  

ซึ่งผลจากการศึกษาในพื้นที่ พบว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่ไม่มีตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ มีทัศนคติ

ต่อการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่สูงกว่า กลุ่มพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งทางการปกครอง

คณะสงฆ์ เน่ืองจากพระสงฆ์กลุ่มน้ีมีอิสระ มีเวลาในการทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  
ซึ่งแตกต่างจากพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งปกครองทางคณะสงฆ์ที่ไม่มีเวลา และด้วยมีอํานาจหน้าที่ใน             

การบริหารปกครองอยู่แล้ว สามารถสั่งการผ่านคณะสงฆ์ได้เลย ดังน้ันพระสงฆ์ที่ไม่มีตําแหน่งปกครอง

คณะสงฆ์จึงต้องอาศัยพลังจากเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากกว่าพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งปกครองคณะ

สงฆ์ จึงมีความแตกต่างกัน และภาพรวมของทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาออกเป็นด้านๆ พบว่า  

    ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนะต่อการพัฒนาบทบาทด้าน

การศึกษาในภาพรวมระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพและถ่ายทอดความรู้การทํางานพัฒนาท่ีเป็นประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับ

เครือข่าย สามารถนํากลับไปใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ 
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รองลงมา คือ เร่ือง การเผยแพร่ความรู้และธรรมะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อทันสมัย Facebook 

และแอฟพิเคช่ัน Line ให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว และให้ความรู้เรื่องธรรมะและหลักการ

ดําเนินชีวิตที่ดีกับประชาชนผ่านวิทยุชุมชนในทุกๆ วันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา     

รองลงมา คือ เป็นอาสาสมัครในโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสอนคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี

ให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลกันดาร ตลอดจนจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็น

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน และให้ความรู้ในการรณรงค์ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักในการลด ละ เลิก อบายมุขของเยาวชนและประชาชน  

และจัดอบรมธรรมะ อาทิ ค่ายคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่
นักเรียนและเยาวชนตลอดจนเปิดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ในวัดที่เป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชนในชุมชน และเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและ 

แผนสามัญในวัดที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเด็กเยาวชนในชุมชน ตามลําดับ 

    โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ือง การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและ

ถ่ายทอดความรู้การทํางานพัฒนาที่เป็นประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่าย สามารถนํา

กลับไปใช้ในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับมากที่สุด และในเร่ือง การเผยแพร่

ความรู้และธรรมะอย่างมีประสิทธิภาพผ่านสื่อทันสมัย Facebook และแอฟพิเคช่ัน Line ให้กับ

ประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว มีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ            

เลอพงษ์ สวนสังข์ (2549) เร่ือง “การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทัศนคติของ

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ที่พบว่า ทัศนะของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อประโยชน์

การสร้างเครือข่ายอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเฉพาะด้านการ  เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารระหว่างซึ่งกันและกัน  

    ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ทัศนะต่อการพัฒนาบทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ในภาพรวมระดับ             
มากท่ีสุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ือง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทํากิจกรรมสร้าง           

ฝายชะลอน้ําและปลูกป่าร่วมกับชุมชนช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชนมากขึ้น มากกว่าเรื่องอ่ืนๆ รองลงมา คือ เร่ืองส่งเสริมให้ประชาชนดํารงตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดการทําลายทรัพยากรและการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพอเพียง

ด้วยการทําเกษตรแบบชีวภาพ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น และเรื่องจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ

แกนนําหลักของชุมชน ด้วยโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และการจัดอบรมค่ายอนุรักษ์ป่าให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน         

เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน รองลงมา คือ เป็นแบบอย่าง 
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ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น มีรูปแบบการอยู่ร่วมกันของวัดกับป่า

อย่างสมดุลย์ และสวนป่าพุทธธรรมท่ีร่มรื่นภายในวัด และเครือข่ายพระสงฆ์มีส่วนร่วมกําหนด

กฎระเบียบป่าชุมชนให้เกิดความย่ังยืนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และ 

ทํากิจกรรมด้วยการบวชป่าและเดินธรรมยาตราเพ่ือต่อต้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากการ 

บุกรุกทําเกษตรเชิงเด่ียวและกิจการเหมืองแร่ของนายทุนผู้มีอิทธิพล ตามลําดับ 

    โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาทํากิจกรรม

สร้างฝายชะลอน้ําและปลูกป่า ร่วมกับชุมชนช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนมากขึ้นในระดับมากที่สุด และในเรื่องการส่งเสริมให้ประชาชนดํารงตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดการทําลายทรัพยากรและการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างพอเพียง

ด้วยการทําเกษตรแบบชีวภาพ โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ มีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาวิจัยของ พระครูสุจิณ ธรรมนิวิฐ (2554) เรื่อง “บทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน: กรณีศึกษาคณะสงฆ์อําเภอลอง จังหวัดแพร่” พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

บทบาทของพระสงฆ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านทั้ง 3 ด้าน พบว่า ด้านการให้ความรู้เก่ียวกับการดําเนินชีวิตตามหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาและการดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พระสงฆ์มี

บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี

ในเรื่องการเป็นพระสงฆ์นักพัฒนา และใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มาประยุกต์ใช้ในการดําเนินกิจการต่างๆ ของวัด    

    ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนะ

ต่อการพัฒนาบทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ในภาพรวม ระดับมากที่สุด 

    โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่อง การอุปการะ ดูแลเด็ก และเยาวชน            

บนพ้ืนที่สูงที่มีฐานะยากจน ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียนในวัด เกิดประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา คือ เรื่อง

การเทศนาหลักธรรมให้ประชาชนรู้จักประหยัดอดออม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการดํารงชีวิต

แบบพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาความยากจน และการส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ดําเนินชีวิตตามหลัก

พอเพียง เช่น สอนการปลูกผักสวนครัวให้กับชาวบ้านบนพ้ืนที่สูงที่ยากไร้ไว้รับประทานให้เพียงพอ

ภายในครัวเรือนและขายในชุมชน รองลงมา คือ เร่ืองการประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนใน

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช่น ประสานงานให้การช่วยเหลือผู้พิการที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ           

บนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกล ให้เกิดประโยชน์ต่อการสงเคราะห์ผู้พิการ และสนับสนุนระดมเครื่องอุปโภค

บริโภคและสิ่งของที่จําเป็นให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตลอดจนลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ 

ผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอ เช่น ชาวบ้านที่ประสบปัญหาไฟไหม้บ้านบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกลและ 
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จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์ุ และระดมทุนบริจาคสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือ 

ผู้ยากไร้บนพ้ืนที่สูง ตามลําดับ 

    โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่องการอุปการะ ดูแลเด็ก และเยาวชนบน

พ้ืนที่สูงที่มีฐานะยากจน ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียนในวัด เพ่ือเกิดประโยชน์ต่อเด็กและ

เยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับมากที่สุด และในเรื่องการเทศนา

หลักธรรมให้ประชาชนรู้จักประหยัดอดออม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง 

มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาความยากจน มีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ 

พระธงชัย อุปคุตฺโต (2557) เรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคม กรณีศึกษาเครือข่าย  
สังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ” พบว่า บทบาทพระสงฆ์และ

ความสําคัญขององค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีบทบาท ด้านสังคมสงเคราะห์

ขององค์การเครือข่ายสังฆพัฒนาแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองการพัฒนาคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือ

ประชาชน โดยยึดหลักศาสนธรรมควบคู่กับการพัฒนาวัตถุ เช่น การส่งเสริมอาชีพการปลูกผัก 

สวนครัวปลอดสารพิษ การทําสวนสมุนไพร การจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์    

    ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนะต่อ             

การพัฒนาบทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนในภาพรวม ระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง 

มีความคิดเห็นในเรื่อง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาริเริ่มจัดทําโครงการใหม่ๆ ส่งผลให้เกิด 

การดําเนินงานสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์

ของชุมชน รองลงมา คือ เรื่อง เครือข่ายพระสงฆ์มีส่วนร่วมบริหารงานสวัสดิการชุมชน โดยเป็น

คณะทํางานและเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานสวัสดิการชุมชน และ

ส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงานสวัสดิการชุมชนด้านอาชีพและการเกษตรที่องค์กรอ่ืน เพ่ือนํารูปแบบมา

พัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง รองลงมา คือ เป็นวิทยากรบรรยาย

ส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพ เช่น การแปรรูปผลผลิตใน
ชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพ่ือการจําหน่ายหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการด้านอาชีพ และ

จัดทํากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เกิดประโยชน์ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้านการเงินและช่วยเหลือชุมชน

ให้พัฒนายิ่งขึ้น  ตลอดจนร่วมจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุนออมวันละบาท เกิดการส่งเสริม

สวัสดิการชุมชนด้านการเงินของชุมชนให้พัฒนาย่ิงขึ้น และร่วมส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มชมรมผู้สูงอายุ

รักสุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีของชุมชน และจัดประชุมและ

ถอดบทเรียนการทํางานสวัสดิการชุมชนร่วมกับชุมชนสม่ําเสมอ จนเกิดการพัฒนาการดําเนินงาน

สวัสดิการชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น ตามลําดับ 
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    โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ือง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาริเริ่มจัดทํา

โครงการใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดการดําเนินงานสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการแปรรูป

ผลผลิตในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในระดับมากที่สุด และในเรื่อง เครือข่ายพระสงฆ์มี           

ส่วนร่วมบริหารงานสวัสดิการชุมชน  โดยเป็นคณะทํางานและเป็นที่ป รึกษาให้กับชุมชน  

เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานสวัสดิการชุมชน มีความคิดเห็นในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาวิจัยของ พระมหากฤษฎา นันทเพชร (2540) เร่ือง “ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาท            

การพัฒนาสังคม” พบว่า มีความเห็นว่าปัญหาสังคมท่ีทุกฝ่ายควรเร่งแก้ไข ได้แก่ ปัญหาความยากจน

และการว่างงาน และปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม  
    ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง        

ส่วนใหญ่มีทัศนะต่อการพัฒนาบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน  

ในภาพรวม ระดับมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่อง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา

ส่งเสริมกีฬาของชุมชน ด้วยกิจกรรมลานบุญ ลานกีฬา ฟุตบอลผ้าป่าการกุศล เป็นประโยชน์ต่อ

เยาวชนและประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงมากกว่าเร่ืองอ่ืนๆ รองลงมา คือ เรื่องการจัด

กิจกรรมปฏิบัติธรรมและการทําสมาธิให้กับชุมชน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติ 

สามารถดําเนินชีวิตต้ังอยู่บนความไม่ประมาท และส่งเสริมให้ชุมชนเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

และกลุ่มต่างๆ เช่น ลานออกกําลังกาย รําไม้พอง ของกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพ

ร่างกายที่แข็งแรง รองลงมา คือ เร่ืองส่งเสริมการแก้ปัญหามลภาวะหมอกควันที่เกิดจากการเผาวัชพืช 

ด้วยกิจกรรมนําเศษใบไม้มาทําปุ๋ย และการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว เกิดประโยชน์ต่อการลดมลพิษ

ทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและ การส่งเสริมสวนสมุนไพรในวัด เป็นแบบอย่างเกิด

ประโยชน์ให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรรักษาโรค และป้องกันโรคต่างๆ มากขึ้น และพัฒนาวัดให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เช่น สนับสนุนกิจกรรม

การแพทย์แผนไทยล้านนาในวัด จัดทํายาต้มสมุนไพรในวัด และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนประสานงานให้แพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชนทุกๆ วันพระและวัน

สําคัญทางพุทธศาสนา ชาวส่งเสริมให้สุขภาพอนามัยของประชาชนแข็งแรง ปลอดโรคต่างๆ ตลอดจน

สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูก/บริโภคผักปลอดสารพิษรับประทานเองในครัวเรือน ช่วยให้สุขภาพของ

ประชาชนแข็งแรง และทํากิจกรรมงานศพปลอดเหล้า ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ

อนามัยที่ดี ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพต่างๆ ที่เกิดจากสุรา และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ตามลําดับ  

    โดยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเรื่อง เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาส่งเสริม

กีฬาของชุมชน ด้วยกิจกรรมลานบุญ ลานกีฬา ฟุตบอลผ้าป่าการกุศล เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและ

ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ในระดับมากที่สุด และในเรื่องการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม

และการทําสมาธิให้กับชุมชน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติ สามารถดําเนินชีวิต
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ต้ั งอ ยู่บนความไม่ประมาท  มีความคิดเ ห็นในระดับมาก  ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย 

ของ พระมหาสังวรณ์ เทศนํา (2550) “เรื่องบทบาทของเจ้าอาวาสกับการพัฒนาชุมชน” ที่พบว่า  

ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาชุมชนของเจ้าอาวาส เป็นไปในทิศทางที่เน้นให้มีการปรับปรุง 

พัฒนากิจกรรมให้ดีสมบูรณ์แบบย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างย่ิง บทบาทในการพัฒนาด้านจิตใจ และหวังให้

ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เจ้าอาวาสดําเนินการอยู่ และชุมชนเสนอแนะให้มีการจัดรูปแบบ

กิจกรรมที่หลากหลายลักษณะ มีการปรับปรุงและประยุกต์อยู่เสมอมุ่งเน้นให้จัดกิจกรรมปลูกฝังต้ังแต่

วัยเยาว์  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาใน
จังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ทั้งการศึกษา

เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา และการศึกษา

เชิงปริมาณ โดยได้จัดส่งแบบสอบถามแก่พระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับพระสงฆ์นักพัฒนาในชุมชน จํานวน 

200 รูป ซึ่งผู้ศึกษาสามารถจัดเก็บแบบสอบถามคืนได้ จํานวน 200 รูป คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของ

แบบสอบถามท้ังหมด การศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้นําเสนอและสรุปผลการศึกษาเป็น 5 ประเด็กหลัก 

ดังน้ี  

 1. พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 2. การศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

  2.1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

  2.2  ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

     2.2.1 ด้านการศึกษา 

     2.2.2 ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

     2.2.3 ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ 

     2.2.4 ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 

     2.2.5 ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 

 

 5.1.1 พัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

    จากการศึกษาพัฒนาการการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัด

เชียงใหม่ พบว่า เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการการทํางานของเครือข่ายในช่วง 3 ระยะ ดังน้ี 

ระยะแรก เป็นช่วงการก่อต้ังเครือข่ายในลักษณะ เครือข่ายวิวัฒนาการ เป็นเครือข่ายที่ถูกจุดประกาย

ความคิดจากภายนอก ทั้งปัญหาความยากจนของประชาชน และปัญหาที่ชาวบ้านประสบ พบเจอ 

เกิดจากจิตสํานึกที่ดีร่วมกัน ไม่ได้เกิดจากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงต้ังแต่แรก หลังจากน้ันจึงเกิด

ความคิดที่จะรวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกัน และพัฒนาตนเอง ตลอดจน

สมาชิกมีความต้ังใจจริงเมื่อได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็พัฒนาต่อจนกลายเป็นเครือข่ายพระสงฆ์



98 

นักพัฒนา โดยมีวิสัยทัศน์ พัฒนาชุมชนบนฐานพุทธธรรม เป็นหัวใจหลักของเครือข่าย ระยะที่สอง 

เป็นช่วงการเติบโตหลังจากการก่อต้ัง มีการดําเนินงาน โดยรูปแบบเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม 

เป็นหลัก ได้แก่ เครือข่ายที่ใช้ประเด็นกิจกรรมในการเช่ือมประสานงาน เช่น งานกิจกรรมด้านเอดส์ 

งานกิจกรรมด้านงานงดเหล้า และงานโครงการบ้านจุ่มเมืองเย็น เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการจัดการใน

ประเด็นกิจกรรมนั้นๆ อย่างจริงจัง และพัฒนาให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี

การแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้งานของสมาชิกภายในเครือข่าย และนอกเครือข่าย โดยอาศัยการทํางาน

ของส่วนงานกองเลขาฯ ที่พัฒนาเกิดข้ึน คือ สถาบันโพธิยาลัย เป็นเสมือนศูนย์กลาง การประสาน 

และการพัฒนาพระสงฆ์ในเครือข่าย โดยการเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอกให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
พระสงฆ์ขึ้น และให้พระสงฆ์ได้นํากระบวนการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทํางานพัฒนาชุมชนมากขึ้น 

และพัฒนาการระยะที่สาม คือ การดําเนินงานพัฒนาการช่วงปัจจุบัน ของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา

ดังกล่าวจะสังเกตเห็นถึงพัฒนาการการรวมตัวของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ที่เกิดจากสภาพปัญหา

ของสังคม สิ่งแวดล้อม และปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีพระสงฆ์ที่มีความเช่ือและอุดมการณ์เดียวกันใน 

การสร้างชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุข โดยอาศัยหลักพุทธธรรม นําปัญญามาใช้บูรณาการดําเนินงานของ

เครือข่ายฯ และการดําเนินงานเกิดเป็นรูปธรรม เป็นเชิงประจักษ์มากขึ้น จึงได้รับการสนับสนุนจาก

แหล่งทุน ทั้งงบประมาณและองค์ความรู้ จึงมีจํานวนพระสงฆ์มาเข้าร่วมเรียนรู้ และร่วมทํางานกับ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามากขึ้น เครือข่ายมีการปรับตัว การทํางานของเครือข่ายมีคณะทํางานเป็น

พระสงฆ์นักพัฒนาจากหลายๆ จังหวัดในภาคเหนือ และที่มีสมาชิกมาก คือ จังหวัดเชียงใหม่ ล้วนเป็น

พระสงฆ์ที่มีอุดมการณ์ที่จะทํางานพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านในชุมชน โดย

สามารถประมวลเป็นบทบาทการดําเนินงานในปัจจุบันได้ 5 ด้าน ดังน้ี  

    1. ด้านการศึกษา  

    2. ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

    3. ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์  
    4. ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน   

    5. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เป็นต้น 

 5.1.2  การศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา 

   5.1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของพระสงฆ์ 

       ข้อมูลพ้ืนฐานพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี และเป็นพระเถระมีพรรษา 10 พรรษาข้ึนไป               

ส่วนการศึกษาภาคสามัญส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษา

ระดับนักธรรมเอก และสําเร็จการศึกษาระดับเปรียญธรรม 3 ส่วนตําแหน่งทางคณะสงฆ์น้ันส่วนใหญ่
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ไม่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ อําเภอที่สังกัดสัดส่วนเท่ากัน ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ และมีระยะเวลาที่เข้าร่วมกิจกรรมระยะเวลาตั้งแต่ 1-5 ปี        

เป็นหลัก 

   5.1.2.2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา 

       ผลการศึกษาทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาในบทบาท 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   

ด้านการส่งเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์

นักพัฒนา มีทัศนะต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยของประชาชนในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์              

ด้านการศึกษา ด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนและด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   

ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการทํางานของเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนา มีทัศนะต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในระดับมากที่สุด 

   5.1.2.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ 

       ผลการศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่ เป็น

ประโยชน์ พบว่า พระสงฆ์ที่มีบทบาทต่อการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเห็นว่า ควรมี    

การพัฒนาเครือข่ายให้มากขึ้น และให้สังคมได้รับรู้การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้          

มากข้ึน ตลอดจนให้การสนับสนุนการทํางานของพระสงฆ์นักพัฒนาจากทุกภาคส่วนให้มากย่ิงขึ้น 

   5.1.2.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง 

       ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพ้ืนฐานกับทัศนะของพระสงฆ์ที่

มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา พบว่า  
       ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มี

บทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน  

       ด้านพรรษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีพรรษาแตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์

ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน  

       ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีทัศนะต่อ

พระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน  

       ด้านอําเภอสังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีสังกัดอําเภอแตกต่างกันมีทัศนะ

ต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน  
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       ด้านตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง

แตกต่างกันมีทัศนะต่อพระสงฆ์ที่มีบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาแตกต่างกัน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนา

ในจังหวัดเชียงใหม่” ในครั้งน้ี ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

    1. เครือข่ายพระสงฆ์ควรมีการประชุม พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

องค์ความรู้ให้สม่ําเสมอ และมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกและให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อการดําเนินงานของเครือข่าย 

    2. เครือข่ายพระสงฆ์ควรจัดทําระบบฐานข้อมูล ประวัติและผลงานของพระสงฆ์

นักพัฒนาที่เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้นและติดต่อสื่อสารกัน เช่น 

ฐานข้อมูลออนไลน์ 

    3. คณะสงฆ์ควรให้การสนับสนุนพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีผลงานโดดเด่น และเป็น

ที่ยอมรับ โดยถวายรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณในการทํางานเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ

ให้แด่พระสงฆ์นักพัฒนา 

    4. คณะสงฆ์สายการปกครองควรมีการผนวกงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาไว้

ในคณะสงฆ์ เพ่ือให้การทํางานเผยแผ่และงานพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น กําหนดงานของ

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้เป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสตร์งานคณะสงฆ์ 

    5. ควรมีการติดตาม ให้คําปรึกษา แนะนําแก่สมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา รวมทั้งการติดตามผลการดําเนินงานเชิงประจักษ์อยู่เสมอ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของ

สมาชิกในเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    6. ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาให้

เป็นที่รู้จักของสาธารณะมากกว่าปัจจุบัน เช่น การประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ หรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

    1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อบทบาทการทํางานเป็น

เครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในระดับภูมิภาค เช่น ศึกษาระดับภาคเหนือ 

    2. ควรมีการศึกษารูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในเครือข่าย

พระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น หารูปแบบใหม่ของการพัฒนาศักยภาพ  
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    3. ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

อย่างต่อเน่ือง 

    4. ควรมีการศึกษาลงประเด็นงานหรือโครงการในบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนา

เฉพาะด้านที่โดดเด่น เช่น งานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เป็นต้น  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบสัมภาษณ์พระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 เพ่ือศึกษาตามวัตถุประสงค์พัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 
คําถามว่าด้วยพัฒนาการของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 

พัฒนาการช่วงการก่อต้ัง (ก่อนป ีพ.ศ. 2540-ปี พ.ศ. 2540) 

 

 คําถามพัฒนาการช่วงการก่อต้ังของเครือข่าย  

 1. ใครเป็นผู้ริเร่ิมการก่อต้ังเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา? และมีแนวคิดหรือมูลเหตุใน

การก่อต้ังอย่างไร 

  - ในช่วงแรกมีคณะผู้ก่อต้ังก่ีรูป มาจากที่ไหนบ้าง ? 

  - กลยุทธ์และวิสยัทัศน์ในการทาํงาน คือ อะไร 

 2. รูปแบบการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นอย่างไร ? มีการแบ่งงาน

กันทําอย่างไร 

  - กระบวนการทํางานเป็นอย่างไร ในแต่ละช่วงปี ?  

 3. เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีพัฒนาการการรับสมาชิกเข้าเครือข่ายช่วงการก่อต้ัง

อย่างไร ? 

 4. มีการสร้างข้อตกลงร่วมกัน และระเบียบข้อปฏิบัติของเครือข่ายไหม อย่างไร 
 5. การดําเนินงานพบปัญหา และอุปสรรคในช่วงการก่อต้ังไหม และถ้ามี มีการจัดการ

กับปัญหาอย่างไร ? 

 

พัฒนาการช่วงภายหลังการก่อต้ัง (ปี พ.ศ. 2541-2550) 

 

 คําถามพัฒนาการช่วงภายหลังการก่อต้ังของเครือข่าย 

 1. ภายหลังการก่อต้ังเครือข่ายแล้ว  เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีการดําเนินงานอย่างไร

บ้าง ? และมีการดําเนินงานด้านใดบ้าง ? 

 2. รูปแบบการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาภายหลังการก่อต้ังของ

เครือข่ายเป็นอย่างไร ? 

  2.1  รูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือข่ายเชิงพ้ืนที่ไหม ? ถ้าเป็นอย่างไร? 
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  2.2  รูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือข่ายเชิงประเด็นไหม ? ถ้าเป็นอย่างไร ? 

  2.3  รูปแบบการดําเนินงานเป็นเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ไหม ? ถ้าเป็นอย่างไร? 

 3. ลักษณะสําคญัของเครือข่ายในช่วงภายหลังการก่อต้ังเป็นอย่างไร ? 

  3.1  แกนนําและสมาชิกเป็นอย่างไร 

  3.2  ที่มาขององค์ความรู้ของเครือข่ายและการพัฒนาองค์ความรู้ของสมาชิกในเครือข่าย

เป็นอย่างไร 

  3.3  สัมพันธภาพที่ดีและการทํางานร่วมกันของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

  3.4  การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกเป็นอย่างไร 
  3.5  การทํากิจกรรมและความต่อเน่ืองเป็นอย่างไร ลักษณะของกิจกรรมเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิมหรือไม่อย่างไร 

  3.6  มีการบริหารงบประมาณในการดําเนินงานอย่างไร 

  3.7  นวัตกรรมของเครือข่ายที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 

  3.8  การสื่อสารของสมาชิกในเครอืข่ายเป็นอย่างไร 

  3.9  การบริหารจัดการด้านบุคลากรในเครือข่ายเป็นอย่างไร 

  3.10 มีระบบการติดตามและประเมินงานไหม ถ้ามีอย่างไร 

 4. กลยุทธ์ในการพัฒนาเครือข่ายของท่านให้เข้มแข็งและมีการขยายตัว คือ 

 5. เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีการรับสมาชิกเข้าเครือข่ายช่วงภายหลังการก่อต้ังอย่างไร ? 

  - มีการคัดเลือกไหม อย่างไร 

 6. องค์ประกอบของเครือข่ายในช่วงภายหลังการก่อต้ังเป็นอย่างไร ? 

  6.1  มีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกันของสมาชิกในเครือข่ายไหมอย่างไร 

  6.2  มีวิสัยทัศน์ร่วมกันไหม อย่างไร 

  6.3  มีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันไหม อย่างไร 
  6.4  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายเป็นอย่างไร 

  6.5  มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกันอย่างไร 

  6.6  มีการเก้ือหนุนพ่ึงพากันอย่างไร 

  6.7  มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงการแลกเปลี่ยนไหมอย่างไร 

 7. ความสําเร็จของเครือข่ายช่วงภายหลังการก่อต้ังของเครือข่ายเป็นอย่างไร ? 

  - มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ไหมอย่างไร ?           
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พัฒนาการช่วงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2551-2559) 

 

 คําถามพัฒนาการช่วงปัจจุบันของเครือข่าย 

 1. ปัจจุบันการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นอย่างไรและมีการดําเนินงาน

ด้านใดบ้าง? 

 2. รูปแบบการดําเนินงานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในปัจจุบันเป็นอย่างไร ? 

 3. ลักษณะสําคญัของเครือข่ายในช่วงปัจจุบันเป็นอย่างไร ? 

 4. ปัจจุบันเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนามีการรับสมาชิกเข้าเครือข่ายอย่างไร ? 
 5. ปัจจุบันองค์ประกอบของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเป็นอย่างไร ? 

 6. อะไร คือ ปัจจยัความสําเร็จของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ? 

 7. มีผลงานที่เป็นเชิงประจักษ์ไหมอย่างไร ? และพึงพอใจในผลงานไหมอย่างไร 

 8. อะไร คือ อุปสรรคหรือข้อจํากัดต่อความสําเร็จของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา ?

และอุปสรรคหรือข้อจํากัดน้ันเป็นอย่างไร 

 9. จัดการต่อปัญหาหรืออุปสรรคน้ันอย่างไร ? 

 10. ในอนาคตมีแผนจะขยายงานของเครือข่ายหรือไม่ อย่างไร ? 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เรื่อง “ศึกษาบทบาทการทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนา 
ในจังหวัดเชยีงใหม่ ” 

 
คําชี้แจง   
 
 แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือดําเนินการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง การศึกษาบทบาท 
การทํางานเป็นเครือข่ายของพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนะ
ของพระสงฆ์ที่ได้ทํางานร่วมกับพระสงฆ์นักพัฒนาที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์
นักพัฒนา ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพะสงฆ์นักพัฒนาใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 2 ทัศนะของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพะสงฆ์นักพัฒนาที่มีต่อบทบาท
การทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา  
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของพระสงฆ์ที่ทํางานร่วมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 
คําชี้แจง  โปรดกรอกรายละเอียดและทําเคร่ืองหมาย  ลงใน   ที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด  
 
1. อายุ..................................ปี                                        
   
2. อายุพรรษา.....................พรรษา      
                   
3. สําเร็จการศึกษาสามัญระดับ 
  1. ประถมศึกษา   2. มัธยมศึกษา  
  3. อาชีวศึกษา/อนุปริญญา             4. ปริญญาตรี 
  5. ปริญญาโท          6. ปริญญาเอก   
4. สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ระดับ  

  1. นักธรรมช้ันตรี   2. นักธรรมช้ันโท     

  3. นักธรรมช้ันเอก     
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5. สําเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ระดับ 

  1. เปรียญธรรม 1- 2 ประโยค   2. เปรียญธรรม 3 ประโยค      

  3. เปรียญธรรม 4-5 ประโยค  4. เปรียญธรรม 6-7 ประโยค    

  5. เปรียญธรรม 8-9 ประโยค    6. ไม่ได้ศกึษาเปรียญธรรม                              

6. ปัจจุบันดํารงตําแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ระดับ 

  1. ไม่มีตําแหน่ง             2. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 

  3. รองเจ้าอาวาส   4. เจ้าอาวาส 

  5. รองเจ้าคณะตําบล     6. เจ้าคณะตําบล 
  7. รองเจ้าคณะจังหวัด    8. เจ้าคณะอําเภอ     

  9. อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................... 

7. อําเภอที่สังกัด          

  1. เมือง      2. แมแ่ตง    

  3. แม่รมิ     4. ดอยสะเก็ด   

  5. หางดง      6. อ่ืนๆ ระบุ............................                               

8. เคยเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่หรอืไม่  

  1. ไม่เคย  

  2. เคย (กรุณาตอบในข้อ 2.1-2.5 และสามารถตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

     2.1 เข้าร่วมในด้านการศึกษา    

     2.2 เข้าร่วมในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  

     2.3 เข้าร่วมในด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์   

     2.4 เข้าร่วมในด้านการสง่เสริมสวัสดิการชุมชน        

     2.5 เข้าร่วมในด้านการสง่เสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในชุมชน   
9. จํานวนระยะเวลา ที่ท่านเข้าร่วมทํากิจกรรมกับเครือขา่ยพระสงฆ์นักพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

 1. เข้าร่วมทํากิจกรรมจํานวน .................................เดือน   

 2. เข้าร่วมทํากิจกรรมจํานวน..................................ปี     

 

 

 

 

 

 



111 

ส่วนที ่2 คําถามว่าด้วยทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ลงในที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยแบ่งระดับ    

ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ดังต่อไปนี้ 

 5   หมายถึง   เห็นด้วยมากที่สุด         

 4   หมายถึง  เห็นด้วยมาก                                               

 3   หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง                                                   

 2   หมายถึง  เห็นด้วยน้อย                                               

 1   หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด        
 

ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

10. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยเปิดโรงเรียน         

พระปริยัติธรรมแผนกบาลแีละแผนกสามญัในวัดที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาของเด็กเยาวชนในชุมชน 

     

11. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยเปิดโรงเรียน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภายในวัด 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของประชาชนในชุมชน 

     

12. เครือข่ายพระสงฆ์จัดอบรมธรรมะ อาท ิค่ายคุณธรรม                
ค่ายพุทธบุตร  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมและจรยิธรรมที่ดีให้แก่นักเรียน

และเยาวชน  

     

13. เครือข่ายพระสงฆ์ให้ความรู้ในการรณรงค์งานบุญประเพณี 

ปลอดเหล้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักในการลด        
ละ เลิก อบายมุข ของเยาวชนและประชาชน  

     

14. เครือข่ายพระสงฆ์จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาของชุมชน 

     

15. เครือข่ายพระสงฆ์ให้ความรู้เรื่องธรรมะ และหลกัการดําเนินชีวิต

ที่ดีกับประชาชน ผ่านวิทยุชุมชนในทุกๆ วันพระและวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 
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ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

16. เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาที่เป็นอาสาสมัครในโครงการ             

ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสอนคุณธรรม จริยธรรมทีดี่ให้กับเด็ก

และเยาวชนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร  

     

17. เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาเผยแพร่ ความรู้และธรรมะอย่างมี

ประสิทธิภาพผ่านสื่อทันสมัย Facebook และแอฟพิเคช่ัน Line 

ให้กับประชาชนได้รับรู้อย่างรวดเร็ว   

     

18. เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ  และ

ถ่ายทอดความรู้การทํางานพัฒนาที่เป็นประโยชน์ให้กับพระสงฆ์ที่

ทํางานร่วมกับเครือข่าย สามารถนํากลับไปใช้ในชุมชนของตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

บทบาทด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ      

19. เครือข่ายพระสงฆ์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําหลักของชุมชน  

ด้วยโครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

     

20. เครือข่ายพระสงฆ์ทํากิจกรรมสร้างฝายชะลอนํ้าและปลูกป่า  

ร่วมกับชุมชนช่วยให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ของชุมชนมากขึ้น 

     

21. เครือข่ายพระสงฆ์ทํากิจกรรม ด้วยการบวชป่าและเดิน 

ธรรมยาตรา เพ่ือต่อต้านการทําลายทรัพยากรธรรมชาติจากการบุกรุก

ป่าทําเกษตรเชิงเด่ียวและกิจการเหมืองแร่ของนายทุนผู้มีอิทธิพล  

     

22. เครือข่ายพระสงฆ์มีส่วนร่วม กําหนดกฎระเบียบป่าชุมชนให้เกิด

ความย่ังยืนจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

     

23. เครือข่ายพระสงฆ์เป็นแบบอย่างด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น มีรูปแบบการอยู่ร่วมกันของวัด 

กับป่าอย่างมีสมดุลย์ และสวนป่าพุทธธรรมที่ร่มรื่นภายในวัด 

     

24. เครือข่ายพระสงฆ์จัดอบรมค่ายอนุรักษ์ป่าให้กับเด็กนักเรียนใน

โรงเรียน เพ่ือให้เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

     



113 

ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

25. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมให้ประชาชนดํารงตนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดการทําลายทรัพยากรและการดํารงชีวิตอยู่

ร่วมกับธรรมชาติอย่างพอเพียง ด้วยการทําเกษตรแบบชีวภาพ   

โครงการปุ๋ยหมักชีวภาพ เป็นต้น 

     

บทบาทด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์         

26. เครือข่ายพระสงฆ์จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์ุ และระดม

เงินทุนบริจาคสงเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

บนพ้ืนที่สูง 

     

27. เครือข่ายพระสงฆ์สนับสนุนระดมเคร่ืองอุปโภค บริโภคและสิ่งของ

ที่จําเป็นให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้    

     

28.  เครือข่ายพระสงฆ์ประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนใน

การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ เช่น ประสานงานให้การช่วยเหลือ 

ผู้พิการที่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนที่สูงที่อยู่ห่างไกล ให้เกิดประโยชน์

ต่อการสงเคราะห์ผู้พิการ 

     

29. เครือข่ายพระสงฆ์ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากสม่ําเสมอ เช่น 

ชาวบ้านที่ประสบปัญหา ไฟไหม้บ้านบนพ้ืนท่ีสูงที่อยู่ห่างไกล 

     

30. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมให้ผู้ยากไร้ดําเนินชีวิตตามหลักพอเพียง  

เช่น สอนการปลูกผักสวนครัวให้กับชาวบ้านบนพ้ืนที่สูงที่ยากไร้ 

ไว้รับประทานให้เพียงพอภายในครัวเรือนและขายในชุมชน 

     

31. เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนา เทศนาหลักธรรมให้ประชาชนรู้จัก
ประหยัดอดออม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการดํารงชีวิต 

แบบพอเพียง มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาความยากจน 

     

32. เครือข่ายพระสงฆ์ อุปการะ ดูแลเด็กและเยาวชนบนพ้ืนที่สูง 

ที่มีฐานะยากจน ด้วยการบรรพชาเป็นสามเณรบวชเรียนที่วัด 

เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

บทบาทด้านการส่งเสริมสวัสดิการชุมชน         

33. เครือข่ายพระสงฆ์ร่วมจัดต้ังกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กองทุน 

ออมวันละบาท เกิดการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้านการเงินของชุมชน

ให้พัฒนาย่ิงข้ึน 

     

34. เครือข่ายพระสงฆ์จัดทํากลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ เกิดประโยชน์

ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนด้านการเงินและช่วยเหลือชุมชนให้พัฒนา

ย่ิงขึ้น 

     

35. สมาชิกของเครือข่ายพระสงฆ์เป็นวิทยากรบรรยาย ส่งเสริม          

การประกอบอาชีพของชุมชนเพ่ือส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพ เช่น     

การแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพ่ือ              

การจําหน่ายหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการด้านอาชีพ 

     

36. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมให้ชุมชนไปดูงานสวัสดิการชุมชน 

ด้านอาชีพและการเกษตรที่องค์กรอ่ืน เพ่ือนํารูปแบบมาพัฒนา 

การดําเนินงานสวัสดิการชุมชนของตนเองให้เข้มแข็ง 

     

37. เครือข่ายพระสงฆ์ริเร่ิมจดัทําโครงการใหม่ๆ ส่งผลให้เกิด 

การดําเนินงานสวัสดิการชุมชนมีความเข้มแข็ง เช่น โครงการแปรรูป

ผลผลิตในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

     

38. เครือข่ายพระสงฆ์มีส่วนร่วมบริหารงานสวัสดิการชุมชน  

โดยเป็นคณะทํางานและที่ปรึกษาให้กับชุมชน เกิดความเข้มแข็งใน      

การบริหารงานสวัสดิการชุมชน 

     

39. เครือข่ายพระสงฆ์จัดประชุมและถอดบทเรียนการทํางาน

สวัสดิการชุมชนร่วมกับชุมชนสม่ําเสมอ จนเกิดการพัฒนา 

การดําเนินงานสวัสดิการชุมชนให้ดีย่ิงขึ้น 

     

40. เครือข่ายพระสงฆ์ร่วมสง่เสริมการจัดต้ังกลุ่มชมรมผูส้งูอายุรัก

สุขภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมสวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน 
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ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

บทบาทด้านการส่งเสริมสขุภาพอนามัยทีดี่ของประชาชน      

41. เครือข่ายพระสงฆ์ทํากิจกรรมงานศพปลอดเหล้า ช่วยส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ

ต่างๆ ที่เกิดจากสุรา และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  

     

42. เครือข่ายพระสงฆ์สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูก/บริโภคผัก 

ปลอดสารพิษรับประทานเองในครัวเรือน ช่วยให้สุขภาพของ

ประชาชนแข็งแรง  

     

43. เครือข่ายพระสงฆ์ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

ประสานงานให้แพทย์และพยาบาลมาตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน

ทุกๆ วันพระและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ช่วยส่งเสริมให้

สุขภาพ อนามัยของประชาชนแข็งแรง ปลอดโรคต่างๆ  

     

44. เครือข่ายพระสงฆ์พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นประโยชน์ใน

การดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน เช่น สนับสนุนกิจกรรม

แพทย์แผนไทยล้านนาในวัด จัดทํายาต้มสมนุไพรในวัด 

     

45. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมสวนสมุนไพรในวัด เป็นแบบอย่าง 

เพ่ือเกิดประโยชน์ให้ชุมชนปลูกพืชสมุนไพรการรักษาโรค  

และป้องกันโรคต่างๆ มากข้ึน 

     

46. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมการแก้ปัญหามลภาวะหมอกควันที่เกิด

จากการเผาวัชพืช ด้วยกิจกรรมนําเศษใบไมม้าทําปุ๋ย และการรณรงค์

ไถกลบตอซังข้าว เกิดประโยชน์ต่อการลดมลพิษทางอากาศท่ีส่งผล

กระทบต่อสุขภาพของประชาชน  

     

47. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมให้ชุมชนใช้วัดเป็นสถานที่สง่เสริม

สุขภาพของชุมชนและกลุ่มต่างๆ เช่น ลานออกกําลังกาย รําไม้พอง 

ของกลุ่มผู้สูงอายุ ช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

     

48. เครือข่ายพระสงฆ์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และทําสมาธิให้กับ
ชุมชน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสติ  

สามารถดําเนินชีวิตต้ังอยู่บนความไม่ประมาท  
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ทัศนะของพระสงฆ์ที่มีต่อบทบาทการทํางานของ 

เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

49. เครือข่ายพระสงฆ์ส่งเสริมกีฬาของชุมชน ด้วยกิจกรรมลานบุญ 

ลานกีฬา ฟุตบอลผ้าป่าการกุศล เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และ

ประชาชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  

     

 

ส่วนท่ี  3 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเก่ียวกับบทบาทการทํางานของเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาใน

จังหวัดเชียงใหม่  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................  

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านให้ความกรุณาตอบแบบสอบถาม 

นายกิตต์ิ ขวัญนาค 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อสมาชิกเครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

 พระครูพิพิธสุตาธร 

(พระมหาดร.บุญช่วย       

สิรินธโร 

 อาจารย์สอนและ

เป็นอดีต                

รองอธิการบดี  

มจร.เชียงใหม่ 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ 

เป็นเลขาธิการ

เครือข่าย 

วัดสวนดอก ต.สุเทพ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

50200  

 

- สร้างเครือข่ายพระนักพัฒนา

ชุมชนภาคเหนือ (คพชน.) 

- จัดต้ัง และเป็นผู้อํานวยการ

สถาบันวิจัยโพธิยาลัย (กองงาน

เลขาฯ คพชน.) 

- มีผลงานในการพัฒนา และ

งานวิจัยมากมาย เช่น โครงการ

พระบัณฑิตอาสา การป้องกันไข้

มาลาเรีย บ้านจุ่มเมืองเย็น  

งานงดเหล้า งานเอดส์ 

สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย สิทธ์ิ 

งานวิจัยเกี่ยวกับพระนักพัฒนา 

และศาสนา ทําท้ังในระดับ

จังหวัด ในระดับภาค 

ระดับประเทศ ภูมิภาค และ

ระหว่างประเทศ 

- เป็นตัวแทน/ประธาน/

กรรมการ เครือข่ายภาคศาสนา 

ภาคประชาชน และภาค 

ประชาสังคมทุกระดับใน

หน่วยงาน มูลนิธิ กลุ่มองค์กร

ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศฯ  

 พระครูสุวัฒน์วรธรรม รองเจ้าคณะ 

อําเภอสะเมิง 

วัดงาแมง ต.แม่สาบ   

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  

50250  

 

- เป็นพระนักพัฒนารุ่นแรกๆ 

ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็น

ต้นแบบ/กําลังใจแก่พระรุ่นใหม่  

- นอกจากภารกิจตามปกติ  

งานท่ีเคยทํามาและมีความ 

โดดเด่น เช่น งานแก้ไขปัญหา

หนี้สินของชุมชน  
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    โดยใช้หลักสัจจะสะสมทรัพย์

เป็นเคร่ืองมือ การจัดปัญหาเร่ือง

เหล้า และยาเสพติดในชุมชน 

การป้องกันแก้ไขปัญหาการบุก

รุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ใน

พ้ืนท่ี ตําบลแม่สาบ อ.สะเมิง 

 พระครูวิมลธรรมานุ

ศาสน ์

เจ้าคณะอําเภอพร้าว วัดเข่ือนผาก เลขท่ี

139 หมู่ท่ี 1  

ต.เข่ือนผาก อ.พร้าว 

จ. เชียงใหม่ 50190 

     เป็นพระนักพัฒนาท่ีมีอาวุโส  

ไม่ถือตัวสามารถเข้าร่วม

กิจกรรมของพระนักพัฒนาได้ 

ทุกระดับเป็นแรงบันดาล และ      

เป็นกําลังใจแก่พระนักพัฒนา 

รุ่นใหม่  

     งานพัฒนาหลายอย่างท่าน

ไม่ได้ดําเนินการเองท้ังหมด 

หลายอย่างท่านใช้บารมีของ  

พระเกจิ และตําแหน่งหนา้ท่ีใน

การปกครองในการสั่งการ หรือ

เป็นนโยบายของคณะสงฆ์        

งานและผลงานท่ีผ่านมา เช่น 

- การฝึกอบรมด้านกรรมฐาน 

- เปิดโรงเรียนปริยัติสามัญ/ 

บวชภาคฤดูร้อน 

- การทํางานด้านเอดส์ในระดับ

อําเภอ ซ่ึงมีวัดของท่านเป็น 

ศูนย์ประสานงาน 

- งานรณรงค์งดเหล้า ตําบลของ

ท่านก็เป็นต้นแบบฯ และมี

นวัตกรรมหลายอย่าง เช่นงาน

บุญปลอดเหล้า หมู่บ้าน 

ปลอดเหล้าเป็นต้น 

- งานด้านการส่งเสริมอาชีพ       

ท้ังการให้คําปรึกษา การให้ทุน 

และเคยให้พ้ืนว่างของวัดให้   
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    เป็นแหล่งฝึกทําเกษตรอินทรีย์    

จนลูกศิษย์หลายคนมี 

ความชํานาญ เป็นศูนย์เรียนรู้ท่ีมี

ชื่อเสียง และส่งเสริมอาชีพด้าน

อ่ืนๆ เช่น ด้านหัดกรรม          

การดูแลรักษาสุขภาพทางเลือก 

มีศูนย์ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต  

เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม

อาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสหลากลาย

รูปแบบ เป็นต้น  

- งานด้านการป้องกันแก้ไข

ปัญหาเอดส์ นอกจาก รพ.ท่ีต้อง

ทําโดยตําแหน่งและ วัดของท่าน

ก็เป็นศูนย์ประสานงานการ

ทํางานด้านเอดส์ของภาคศาสนา 

และภาคประชาชน แต่ก็มีการ

ทํางานเชื่อมโยงกับ รพ.ประจํา

อําเภอฯ 

- งานด้านเด็ก/เยาวชนร่วมท้ัง

สามเณร เด็กกําพร้า ยากไร้  

และเด็ก/เยาวชนท่ัวไป ท่านก็มี

กระบวนการป้องกัน แก้ไข

ปัญหา และพัฒนาหลากหลาย

รูปแบบตามสถานการณ์           

มีการเชื่อมโยงกับสถานศึกษา 

หน่วยงานของรัฐฯ และเป็น

นโยบายให้คณะสงฆ์ร่วมกัน

ดําเนินการ  

- การจัดสวัสดิการชุมชน  

ซ่ึงตําบลของท่านเป็นตําบลแรก 

และเป็นต้นแบบขยายผล          

ในการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการ

ชุมชนตําบลฯ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    - การส่งเคราะห์ช่วยเหลือ 

คนยากจน คนด้อยโอกาส เช่น  

ขาวเขา หรือผู้ประสบภัยต่างๆ 

 พระใบฎีกากิตติชัย กิตติ

สาโร (พระหมี) 

เจ้าอาวาสและเป็น

ลูกศิษย์ท่ีอยู่ใกล้  

จอ.พร้าว 

วัดพระธาตุขุนโก๋น  

ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว  

จ. เชียงใหม่ 50190   

 

เป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิด ช่วย

ประสานงาน สื่อสาร สนองงาน

หลายอย่างของเจ้าคณะอําเภอ

พร้าว มีกิจกรรม/ผลงานท่ี

เด่นชัด เช่น งานงดเหล้า การ

จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ การ

ทํางานด้านเอดส์ ด้านเด็ก/

เยาวชน ด้านศิลปวัฒนธรรม 

และการส่งเสริมอาชีพ และ

พัฒนาคุณภาพชวีิตผู้ติดเชื้อฯ 

คนจากจน คนด้อยโอกาส

สภาวะต่างๆ 

 พระครูโสภณปริยัติสุธี เจ้าคณะ                

อําเภอแม่อาย 

วัดแม่อายหลวง       

ต.แม่อาย อ. แม่อาย  

จ.เชียงใหม่   

 

ตั้งแต่ก่อนท่ีท่านจะเป็นเจ้าคณะ

อําเภอ ท่านได้ทํางานพัฒนา

หลายอย่าง ท่ีมีเด่นชัด และมี

ชื่อเสียง เช่น 

- ธรรมสัญจรทุกวันพระใหญ่ไป

ตามตําบลต่างๆ อําเภอแม่อาย 

มีศรัทธาประชาชนเข้าร่วมเป็น

หลักพันในแต่ละคร้ัง และมี 

การสัญจรนอกพ้ืนท่ีเป็นกรณี

พิเศษอีกส่วนหนึ่ง 

- การทําวัดสวดมนต์เย็นสัญจร

ตามบ้านญาติโยมที่มาจองไว้  

จะเว้นเฉพาะวันพระ 

- การช่วยเหลือสงเคราะห์         

ผู้ยากจน คนด้อยโอกาส 

ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 

โดยเฉพาะชาวเขา/ชาติพันธุ์       

ท้ังการช่วยเหลือสงเคราะห์       
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    ด้านปัจจัยต่างๆ และ 

การช่วยเหลือดูแลด้านการศึกษา

แก่บุตรหลาน โดยเปิดโรงเรียน

ปริยัติสามัญรองรับฯ 

- งานด้านวัฒนธรรมประเพณี

ต่างๆ เช่น งานวัดของท่าน หรือ

งานประเพณีไหว้สา พระอุปคุต 

จะมีกลุ่มคน ชนเผ่าท่ีหลาก กลุ่ม

อาชีพ กลุ่มงานต่างๆ ท่ีท่านเคย

ให้การส่งเสริมมามาร่วมงาน 

และมาจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม

การแสดง ผลิตภัณฑ์ผลงาน

ต่างๆ อย่างมากมาย  

   กิจกรรม/โครงการต่างๆ 

โดยเฉพาะโครงการธรรมสัญจร 

นอกจากจะให้ความรู้ทาง

ศีลธรรมแล้ว จะมีการสอดแทรก

สร้างการเรียนรู้ปัญหาสถาน

กรณ์ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ

ทราบอย่างต่อเนื่อง ดังน้ันไม่ว่า

จะเป็นงานประเด็นใดก็สามารถ

สอดแทรกได้ทุกเรื่อง เช่น  

การณรงค์เรื่องงดเหล้า ปัญหา

หมอกควัน ปัญหาไขเลือดออก 

เป็นต้น 

 พระครูศีลปัญญากร เจ้าอาวาส วัดคลองศิลา ต.เวียง  

อ.ฝาง จ. เชียงใหม่  

50110  

 

- อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมลภาวะ 

ดิน น้ําป่า อากาศ โดยเฉพาะ

การต่อสู่กับความไม่เป็นธรรมกับ

สวนส้มคณาธร ซ่ึงถือว่าเป็นผู้

ทรงอิทธิพลเป็นอย่างมาก เคย

ได้รับเหรียญสืบนาคเสถียร จาก

มหาวิทยาลัยเท่ียงคืน ในฐานะ

นักต่อสู่ในการอนุรักษ์ปกป้องป่า 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    และสิ่งแวดล้อมฯ ท่านมี

เครือข่ายทํางานเชื่อมโยงกนใน

ระดับลุ่มน้ําฝาง ลุ่มน้ําปิง 

- งานวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือใช้

เครื่องมือแก้ปัญหาการบุกรุก 

ทํางายป่า และการป้องกัน  

แก้ไขปัญหาเด็ก/เยาวชน 

- การดูแลรักษาสุขภาพ

ทางเลือก ท้ังการใช้สมุนไพรฯ 

การนวด การบริหารร่างกาย 

การใช้จิตบําบัด เป็นต้น ท่านมี

สมาชิกในกลุ่ม/ท่ีหลายหลาย

ความรู้ความสามารในนามของ

เครือข่ายหมอเมือง 

   รณรงค์งดเหล้า ท่านสามารถ

สร้างนวัตกรรมหลายอย่างใน

การป้องกัน แก้ไขปัญหา 

การดื่มสุราในชุมชน 

 พระพัฒน์  อคฺคธมฺโม   เป็นเลขานุการของพระครู 

สีลปัญญากร ทําหน้าท่ีใน 

การประสานงานด้วยระบบ 

ไอที 

 พระครูอุปถัมภ์          

ประทุมรัตน์ 

เจ้าอาวาส/เจ้าคณะ

ตําบลฯ 

วัดศรีบัวเงิน  

เลขท่ี 500 หมู่ท่ี 3  

วัดศรีบัวเงิน  

ต.แม่ข่า อ.ฝาง  

จ.เชียงใหม่ 50320  

 

- การอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน/การอ่านเขียน

อักขระภาษาล้านนา สืบทอด 

แก่เด็ก/เยาชนในหมู่บ้าน/ 

ตําบลฯ โดยมีศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนา-ธรรมศึกษา 

เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง การกิน

อ้อผญ่าในประเพณีสงกรานต์ 

ท่านสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือ

เข้าถึง  
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    - และสร้างการเรียนรู้แกเด็ก/

เยาวชนได้หลายร้อยคนต่อปี  

งานด้านศาสนา/ศีลปวัฒนธรรม 

ถือว่าท่านเป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง จึงมักมี

นวัตกรรมใหม่ท่ีไม่ซํ้าใคร และ

ได้ผลดี เช่น งานรดน้ําดําหัว

ผู้สูงอายุปีใหม่เมือง งานจุดเทียน 

84,000 เล่น ฉลองพุทธชนยันคี 

เป็นต้น 

- รณรงค์งดเหล้า ในเครือข่าย

พระสงฆ์ถือว่าท่านเป็นแนวหน้า

ในการสร้างนวัตกรรมต่างๆ เช่น 

งานบุญปลอดเหล้า งานศพ

ปลอดเหล้า หมู่บ้านปลอดเหล้า

เข้าพรรษา เป็นต้น 

- การช่วยเหลือดูแลผู้ติดเชื้อHIV 

เด็ก/ครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบ

จากโรคเอดส์ 

     การป้องกัน แก้ไขปัญหา

เด็ก/เยาวชน หลากหลายวิธีการ 

เช่น โครงการสํานึกรักบ้านเกิด 

โดยมีผู้นําชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

รับผิดชอบ ทําให้เด็ก/เยาวชน 

ผู้ปกครองมีความผูกพันกับวัด

กับหมู่บ้าน ได้เป็นอย่างดี 

 พระครูสุจิตตานุรักษ์ จอ.ฝาง พุทธอุทยานวัดพระ

ธาตุศรีมหาโพธ์ิตโป

ธาราม ต.โป่งน้ําร้อน 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่   

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่ 

การช่วยเหลือสงเคราะห์ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าต่างๆ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

 พระครูสถาพร

ธรรมพิศิษฏ์  

(ฐิตธมฺโม)  

เจ้าคณะตําบล 

โป่งน้ําร้อน 

วัดเทพอํานวย 

เลขท่ี 143 

หมู่2 ต.เวียง อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่ 50110 

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าใหม่ 

การช่วยเหลือสงเคราะห์ 

พัฒนาคุณภาพชวีิตชนเผ่าต่างๆ 

 พระครูสมุห์วิเชียร  

คุณธมฺโม 

เจ้าคณะตําบลฯ  94 หมู่ท่ี 3 วัดเจดีย์

แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่

อ.สันทราย 

เชียงใหม่  50290  

 

- ช่วยเหลือดูแล แก้ไขปัญหา 

พัฒนาเด็ก/เยาวชน ผู้สูงอายุ  

ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อฯ เด็กกําพร้า/

ครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจาก

โรคเอดส์ จนมีผลงานเป็นท่ี

ประจักษ์ถึงระดับนานานาชาติ 

- การอนรุักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 

จนถึงท่ีสุดทาง อปท.ต้องลงมา

ดําเนินการต่อยอด แต่ก็ยังต้อง

สนับสนุนบทบาทของอาสาสมัคร

ท่ีมีอุดมการณ์ให้ช่วยกันกระตุ้น/

สร้างกระแสอยู่ เพ่ือให้ 

การดําเนินงานเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง 

- วิทยุชุมชน ได้เปิดดําเนินการมา

อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2548          

เป็นต้นมา  

    - การส่งเสริม-อาชีพ/วิสาหกิจฯ

ท้ังระดับบุคคล/ครอบครัว ระดับ

การรวมกลุ่ม และระดับชุมชน 

- องค์กรการเงินและสวัสดิการ

ชุมชนฯ.เป็นต้นแบบในการขยาย

ผลมาต้ังแต่ปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันเปน็

คณะทํางาน/กรรมการ/ประธาน 

ในการขับเคล่ือนงานการจัด

สวัสดิการในจังหวัดเชียงใหม่ และ

เป็นกรรมการในระดับภาค 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    - รณรงค์ลด ละ เลิก อบายมุข-

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และยังทํา

หน้าท่ีในการเป็นศูนย์ประสานงาน

ในการส่งเสริมการทํางานฯ ของ 

คพชน. 8 จังหวัดภาคเหนือตนบน 

ปัจจุบันทําหน้าท่ีเป็นประธาน

ประชาคมงดเหล้าของจังหวัดฯ 

- การทําเกษตรพอเพียง/เกษตร

อินทรีย์ ในระดับต่างๆ จึงได้รับ

ความไว้วางใจเป็นปราชญ์ของ

สํานักงาน สปก.ฯ 

- อนุรักษ์/สืบสานศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีวิถีพอเพียงของท้องถ่ิน 

และวันสําคัญทางชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ก็จะจัดกิจกรรม/

พิธีกรรมต่างๆ เพ่ือสร้าง 

การเรียนรู้แก่ชุมชน 

    งานท่ีทําในทุกประเด็นจะทํา

กับทุกกลุ่มคน และจะเน้นการใช้

หลักศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นบรรทัดฐาน 

 พระนิคม กิจฺจสาโร  เจ้าอาวาสวัดจันทร์ วัดจันทร์ 36 หมู่ท่ี 

3 ต.วัดจันทร์  

อ.กัลยานิวัฒนา  

จ.เชียงใหม่ 58130  

- การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับชนเผ่า 

- การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก/

เยาวชน 

- รณรงค์งดเหล้า วันพระ- 

วันอาทิตย์ปลอดเหล้า 

- งานบุญ/ธรรมสัญจรไปตามวัด /

หมู่บ้านในเครือข่ายทุกวัน          

พระใหญ่ 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    - การพัฒนาอาชีพ และ           

การเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ  

ในอําเภอกัลป์ยานิวัฒนา 

- ท่านยังเป็นศูนย์ประสานงาน

การทํางานของพระธรรมจาริก

ในอําเภอ แม่แจ่ม และจังหวัด

แม่ฮ่องสอนอีกส่วนหนึ่ง 

งานท่ีท่านทําทุกกิจกรรม/

โครงการ จะมีการบูรณาการ

เชื่อมโยงกันท้ังหมด เช่น  

งานด้านวัฒนธรรมท้องถ่ิน

สามารถเชื่อมโยงในการทํางาน

ด้านเด็ก/เยาวชน งานด้าน 

การอนุรักษ์ทรัพยากร งานด้าน

ป้องกันสุรายาเสพติด เป็นต้น 

และพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ก็เสด็จไปเย่ียมและฝากงาน

ต่างๆ เป็นประจําทุกปี 

 พระปลัดสุชาติ   

สุวฑฺฒโก 

โครงการพระบัณฑิต

อาสา 

มจร.วข.เชียงใหม่   

วัดสวนดอก ต.สุเทพ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

50200  

 

- เป็นเจ้าหน้าท่ีนิเทศโครงการ

พระบัณฑิตอาสา 

- เป็นคณะปฏิรูปงานภาคสนาม

ของโครงการพระธรรมจาริก 

ท่ัวภาคเหนือ  

- ท่ีปรึกษาชมรมเยาวชน 

ปกาเกอะญอ 

- การป้องกันแก้ไขปัญหา 

พัฒนาเด็ก/เยาวชน 

- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน 

- การอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ 

- ประสานการเครือข่าย 

การทํางานเพื่อวัฒนธรรม 

ชนเผ่า 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ

ประสานงาน 

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา 

    - ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อม 

- จัดต้ังกองทุนอภิบาลให้กับ

พระเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

บนพ้ืนท่ีสูง 

- เป็นทีมทํางานพิทักษ์

พระพุทธศาสนาตาม 

แนวชายแดน 

 พระครูวิวิธประชานุกูล  เจ้าอาวาส วัดหัวริน 12 หมู่ 11  

ต.ทุ่งสะโตก            

อ.สันป่าตอง             

จ.เชียงใหม่  50120  

- การป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์ 

เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงาน 

เป็นต้นแบบในกรขยายผลท้ังใน

แต่ต่างจังหวัด 

- ส่งเสริมอาชีพรายได้ 

โดยเฉพาะกับผู้ติดเชื้อฯ  

คนยากจน คนด้อยโอกาสต่างๆ 

ซ่ึงมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มต่างๆ 

ในชุมชนท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 

ท้ังการให้ประโยชน์และ 

รับประโยชน์ เช่นกลุ่มแม่บ้าน 

ชมรมผู้สูงอายุ เป็นต้น 

    - รณรงค์งดเหล้า งานบุญ

ปลอดเหล้าฯ มีนวัตกรรมท่ี

ส่งผลให้มีการดําเนินการ

ต่อเน่ืองในวงกว้าง เช่น  

งานปลอดหลวงปลอดเหล้า  

ซ่ึงถือว่าทําได้ยากมากที่สุด 

และงานสวดมนต์ข้ามปี เป็นต้น 

- การบําบัดผู้ติดสุรา/ยาเสพติด 

การดูแลผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ใน รพ.

สันป่าตอง 

- การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน บูรณาการกับการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก/

เยาวชน ในสภาวะต่างๆ        
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ
ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

   ท้ังเป็นการส่งเสริมอาชีพรายได้

ไปในตัว และส่งเสริมโครงการ

ต่างๆ เช่น ทูบีนัมเบอร์วัน 

เป็นต้น ซ่ึงมักจะได้รับ 

ความไว้วางใจให้รับผิดชอบงาน

ในการจัดแสดงในงานพิธีสําคัญ

ต่างๆ 

- วิทยุชุมชน มีการดําเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง 
     การสร้างสถานปฏิบัติธรรม 
เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา ฝึกหัด 
พัฒนา ด้านกัมมัฏฐานแก่
ประชาชน และเป็นเคร่ืองมือ
หนึ่งในการเยียวยารักษาผู้มี
ปัญหาทางจิต และผู้ติดสุรา       
ยาเสพติด เป็นต้น 

 พระทศพร โกวิโท  วัดหัวริน 12 หมู่ 11  
ต.ทุ่งสะโตก  
อ.สันป่าตอง 
จ.เชียงใหม่  50120 

นักจัดรายการ และรับผิดชอบ
การดําเนินงานวิทยุชุมชน 

 พระมหาอินสอน            
คุณวุฒโฑ 

ครูใหญ่โรงเรียน
ปริยัติสามัญ 

วัดดอยสะเก็ด 304 / 
3 ต.เชิงดอย  
อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม่ 50220  
 

- การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์
ร่วมกับชุมชนและ รพ.ฯ 
- การจัดค่ายคุณธรรม 
- การดูแล แก้ไขปัญหา  
พัฒนาเด็ก/เยาวชนในรูปแบบ
ของพระภิกษุ-สามเณร

 (พระครูกันตสีลานุยุต) (เจ้าคณะอําเภอ
เวียงแหง

วัดกองลม 122 
ต.เปียงหลวง 
อ.เวียงแหง  
จ.เชียงใหม่  

- การอนุรักษ์/สืบสานประเพณี
ท้องถ่ินของชุมชน และชนเผ่า
ต่างๆ ในอําเภอเวียงแหง เช่น 
ปอยส่างลองฯ 
- การป้องกันแก้ไขปัญหาเด็ก/
เยาวชนหลากหลายรูปแบบ  
ท้ังเด็กเเยาวชนท่ัวไป และ 
ภิกษุสามเณร 

 พระสมุห์ ดร.ฐานี   
ฐิตวิริโย  

ผู้อยู่ใกล้ชิด และ
สนองานคณะสงฆ์
อําเภอฯ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ
ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

   - จัดค่ายฝึกอบรมเด็ก/
เยาวชน/ประชาชน-ข้าราชการ 
นิสิตนักศึกษา ทุกระดับ 
- เป็นศูนย์เรียนรู้/ศึกษาดูงาน
วิถีวัฒนธรรมชุมชนพอเพียงท้ัง
ในและต่างประเทศฯลฯ 
- การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
- วิทยุชุมชนฯ รณรงค์งดเหล้าฯ 
- พลังงานทดแทน 
     งานประเด็นต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับพระศาสนา และ
ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนฯ

 พระครูปราการวรศาสน์  เจ้าคณะตําบล
เมืองแหง/เจ้าอาวาส
วัดกําแพงใหม่ 
(ป่าไผ่) 

วัดกําแพงใหม่
(ป่าไผ่) ต.เมืองแหง 
อําเภอเวียงแหง  
จ.เชียงใหม่ 50350   

รณรงค์งดเหล้าและยาเสพติด
ในชุมชน จัดต้ังกองทุน
สวัสดิการฯ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี  
กองทุนขยะ ภายใต้โครงการ
เปลี่ยนขยะเป็นบุญ อนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถ่ิน  

 พระพิชัย ปิยสีโล  วัดบุบผาราม (สบปะ) 
ต.ริมปิง อ.เมือง         
จ.ลําพูน 51000  
 

- เย่ียมผู้ป่วยภายใน
โรงพยาบาลจังหวัดลําพูน 
- บริจาคเสื้อผ้าแก่ชาวเขา 
ท่ี อ.อมก๋อย 
- ร่วมบริจาคปัจจัยสร้างศาลา 
หอฉันท์ท่ีอาศรมผาปูน               
อ.อมก๋อย 

 พระครูวิรุฬห์บุญญา เลขานุการเจ้าคณะ
อําเภอฯ 

วัดฉิมพลีวุฒาราม
ต.มืดก๋า อ. ดอยเต่า  
จ.เชียงใหม่ 50260  

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน และการศึกษา
ทางเลือกแก่พระภิกษุสามเณร
ชาติพันธ์ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ
ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

 พระครูปริยัติชยารังการ ย้ายวัด วัดชยลังกาiร์ 93 
หมู่ท่ี 4 ต.ป่าป้อง  
อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชียงใหม่ 50220   

การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนะ
ธรรมท้องถ่ิน เด็ก/เยาวชน  
การคุ้มครองผู้บริโภค การจัด
เข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก/เยาวชน

 พระอธิกาเมธวัธ เมสโก เจ้าอาวาส วัดหนองมะจับ
หมู่ท่ี 1 ต.แม่แฝก  
อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 50290 

ศิลปวัฒนธรรม/เด็ก/เยาวชน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ 
สุขภาพทางเลือก 

 พระประภาส  
ฐาณวุฒโฑ 

เจ้าอาวาส 70 หมู่ท่ี 6 วัดพยาก
น้อย ต.สันป่าเปา    
อ.สันทราย             
จ.เชียงใหม่ 50210 

การฝึกอบรมเด็ก/เยาวชน 
และการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีพอเพียง 

 พระอธิการวันชัย 

จนฺทวณฺโณ 

 เจ้าอาวาส วัดพระบาททุ่งอ้อ 

(ล้องอ้อ) 

 

- การรณรงค์งดเหล้าฯ 

อุบัติเหตุ เด็ก/เยาวชน 

วัฒนธรรมท้องถ่ิน มลภาวะฯ

สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและ

เยาวชนทําความดีต่อแผ่นดิน

เกิด เป็นประธานโครงการคนดี

ศรีเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

กว่า 10 ปี และเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านเกษตรพอเพียง 

- ประธานเครือข่ายเฝ้าระวัง

ปัญหาเด็กและเยาวชน

เชียงใหม่ ประธานศูนย์

ประสานงานโครงการคนดี 

ศรีเชียใหม่ ประธานศูนย์ฟ้ืนฟู

คุณภาพชีวิตในชุมชน              

วัดพระบาททุ่งอ้อ 
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ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

 พระกฤษณะชัย  

ปญฺญาวฒฺฒโณ 

ประธานชุม             

ยุวล้านนา (องค์กร

สาธารณประโยชน์) 

 

วัดพระบาททุ่งอ้อ  

หมู่ 8 ต.สันกลาง  

อ. สันป่าตอง  

จ.เชียงใหม่ 50120 

 

- เป็นพระวิทยากร อบรมให้

ความรู้ในการส่งเสริมฟ้ืนฟู

ศีลธรรม ในสถานศึกษาและจัด

ค่ายคุณธรรมในพ้ืนท่ีต่างๆ ท่ีมี

การติดต่อประสานงานเข้ามา 

- จัดทําโครงการ “ธรรมอาสา 

สานฝันปันน้ําใจ เพ่ือน้องเพ่ือ

ชุมชน บนยอดดอยฟ้าใส” 

ตั้งแต่ ปี พุทธศักราช 2551-

ปัจจุบัน  เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล

เด็กเยาวชนและชุมชน ท่ียัง

ขาดโอกาส ท้ังปัจจัย สิ่งของ 

กิจกรรมต่างๆ และการพัฒนา

สนับสนุนสิ่งท่ีเป็นความจําเป็น

สําหรับโรงเรียน อาทิ 

สาธารณูปโภคและสิ่งของ         

ต่างๆ  โดยร่วมกับ เครือข่าย 
 องค์กรภาคี ท้ังภาครัฐ-เอกชน 

อย่างต่อเนื่อง 

- เป็นศูนย์ประสานงาน

ภาคเหนือ ในการช่วยเหลือ 

หากมีกรณีภัยพิบัติฉุกเฉิน  

อาทิ การระดมสิ่งของต่างๆ  

เพ่ือช่วยเหลือกับกลุ่มท่ีทํา

กิจกรรมร่วมกัน อาทิ น้ําท่วม 

ปี 2554, ไฟไหม้ศูนย์อพยพ 

บ้านแม่สุริน จ.แม่ฮ่องสอน ปี 

2556, ช่วยเหลือด้านสิ่งของ

เครื่องใช้ เด็กนักเรยีนท่ีบ้านถูก

ไฟไหม้ จ.พิจิตร , เด็กนักเรียน

ท่ีเรียนดีแต่ฐานะยากจน         

จ.สุพรรณบุรี เป็นต้น ฯลฯ 
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ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

    - บริการด้านการผลิตสื่อ  

ให้กับชุมชน และองค์กร 

การกุศล โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน 

- สนับสนุนกิจกรรมของ

พระพุทธศาสนา โดยการ         

ร่วมบุญต่างๆ ท้ังส่วนตัวและ

บอกบุญกับทางคณะเจ้าภาพ  

มาอย่างต่อเนื่อง 

- อบรมส่งเสริม สนับสนุนและ

ให้กําลังใจ สําหรับเยาวชนใน

กลุ่ม ในด้านการศึกษา            

จนสําเร็จปริญญาตรี และเป็น

ข้าราชการท่ีดีของแผ่นดิน 

หลายท่าน ฯลฯ 
 พระณรงค์ฤทธ์ิ  ขัตติโย   วัดศรีสุพรรณ   

ต.หายยา  อ.เมือง   

จ.เชียงใหม่ 

เด็ก/เยาวชน รณรงค์งดเหล้า 

วัฒนธรรมท้องถ่ินฯ 

 พระครูสมุห์กมล   กมโล   สํานักสงฆ์ขุนเขา

ธรรมทาน ต.ปิงโค้ง 

อ.เชียงดาว 

จ.เชียงใหม่ 

รณรงค์งดเหล้า/เด็ก-เยาวชน 

 พระฤทธิชัย  อภิเมธี   วัดบวกครก  

ต.ท่าวังตาล อ.สารภี  

     เป็นพระทีมีมนุษย์สัมพันธ์

ดี มีประสบการณ์ มีผลงานเป็น

ท่ีประจักษ์ เป็นท่ียอมรับ และ

ขยายผล/ความรับผิดชอบ

ตามลําดับ ตั้งแต่ระดับวัด/

หมู่บ้าน/สู่ตําบล อําเภอ และ

จังหวัด ถึงระดับภาค งานท่ี

ท่านทํามีหลายประเด็น เช่น 

- การรณรงค์งดเหล้าในอําเภอ

สารภี เช่น การสวดมนต์ข้ามปี

เป็นอําเภอเดียวในจังหวัดฯ ท่ี  
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 สามารถจัดงานในระดับอําเภอ

ได้มีประชาชนเข้าร่วมหลาย 

พันคน และปัจจุบันกําลังจะขบ

เคลื่อนงานให้ถนนสารภีเป็น

ถนนสายวัฒนธรรมปลอด 

การดื่มการขายเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอล์ เป็นต้น 

-  เด็ก/เยาวชน ท่านก็มีผลงาน

เป็นท่ีประจักษ์ มีการเชื่อมโยง

กับกลุ่มเด็ก/เยาวชนในพื้นท่ี

ต่างๆ ในอําเภอ 

- ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถ่ิน ท่านสามารถเชื่อมโยง

การทํางานกับกลุม่ กลุ่มได้ท่ี

หลากหลายท้ังภาครัฐ  

ภาคศสนาม และภาคประชาชน 

ด้านสุขอนามัย ท่านมีกลุ่ม 

หมอเมือง ชมรมนักปั๋นจักรยาน

เพ่ือสุขภาพ และเป็นศูนย์

ประสานงานสมัชชาสุขภาพ 

จังหวัดเชียงใหม่ และมีตําแหน่ง

หน้าท่ีเชื่อมโยงกับระดับภาค

(ล้านนา) ด้วย เป็นอําเภอนําร่อง

ในการทํางานด้านสุขภาพของ

พระสงฆ์ โดยมีท่านเป็น

ผู้รับผิดชอบ ทํางานประสานกับ

ทุกภาคส่วนในอําเภอ  

- ได้จัดต้ังวิทยุชุมชน มีนัก 

จัดรายท่ีหลากหลายสาขาฯ 

เปลี่ยนกันมาจัดฯ  

- เป็นศูนย์ประสานงานภาค

ประชาชนในอําเภอ ทําให้

อําเภอสารภี มีกองทุน 
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งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

    สวัสดิการตําบล และสภาองค์กร

ชุมชนเต็มทุกพ้ืนท่ีตําบล  

   การส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจ 

แก่ประชาชน และกลุ่มคน         

ต่างๆ มีผลิตภัณฑ์ชุมชน

มากมายท้ังด้านสุขภาพ  

เครื่องอุปโภค บริโภคฯ 
 พระถนอมสิงห์ สุโกสโล 

นาวิน (พระต่อ) 

  มูลนิธิหยดธรรม  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

50180  

- การอบรมเยาวชนจากศูนย์ 

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

เขต 7 เชียงใหม่ 

- ผลิตและจัดพิมพ์นิตยสาร 

“มุม” สําหรับเผยแพร่สู่กลุ่ม

เยาวชน 
 - สอนและอบรมศิลปะสําหรับ

เด็กๆ ในหมู่บ้านแม่แรม หมู่ท่ี 

6 เดินธรรมยาตรา “ก้าวย่าง

เส้นทางธรรม” จากเชียงใหม่- 

พระปฐมเจดีย์ จ. นครปฐม 
 พระอธิการญาณวิทย์ 

ชยาภิรโต.  

เจ้าอาวาสฯ 

เลขาเจ้าคณะ 

อําเภอแม่วาง 

วัดต้นงิ้ว (ฉิมพลี) 

ตําบลบ้านแม  

อําเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่  

- รณรงค์งดเหล้า  

- สุขภาพทางเลือก 

- เด็ก/เยาวชนฯ 

 พระสรยุทธ ชยปัญโญ 

พระสังคม ธนปัญโญ 

 เจ้าอาวาส วัดพระบรมธาตุดอย

ผาส้ม อําเภอสะเมิง 

จังหวัดเชียงใหม่  

 

- การอนุรักษ์ป่าไม้ธรรมชาติ/ 

- การทําฝาย 

- การศึกษาทางเลือก 

- เด็ก/เยาวชน 

- พลังงานทดแทน 

- การส่งเสริมอาชีพเกษตร

ธรรมชาติ 
 พระประพันธ์ อรุโณ  เลขาฯจต. วัดเจดีย์แม่ครัว  

ต.แม่แฝกใหม่  

อ.สันทราย  

จ.เชียงใหม่ 50290  

สุขภาพทางเลือก ด้านสมุนไพร 

พิพิธภัณฑ์หลักการทรงงาน

พระเจ้าอยู่หัวฯ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ
ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

 พระประวิทย์ อุตตโฆ   วัดเจดีย์แม่ครัว           

อ.สันทราย  

จ.เชียงใหม่  

 

เด็ก/เยาวชน  และนวกรรม- 

การก่อสร้าง 

 พม.เนติวุฒิ เนติวุฑฺโฒ   วัดศรีโสดา ต.สุเทพ  

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

เลขาผู้ดูแลใกล้ชิดเจ้าคณะ

จังหวัดฯ  

งานด้านการช่วยเหลือสงเคราะห์

ชาวเขา 
 พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ 

ญาณจารี 

รองเจ้าอาวาสวัดอุดม

ชัยราษฎร์ 

วัดอุดมชัยราษฎร์  

ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180  

 

- โครงการเยาวชนเข้าวัดทุก 

วันอาทิตย์จิตแจ่มใส่ 

- เป็นรองผู้อํานวยการและ

ครูผู้สอนศูนย์พระพุทธศาสนา 

วันอาทิตย์วัดอุดมชัยราษฎร์ 

- เป็นครูพระสอนศีลธรรม 

ประจําวิทยาลัยโปลิ เทคนิค 

ลานนา 
 พระครูวิธานธรรมโสภณ   เจ้าคณะอําเภอ วัดแม่อายหลวง  40/1 

หมู่ 5 ต.แม่อาย  

อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  

50280  

- การเผยแผ่ ธรรมสัญจรไปท่ัว

ทุกตําบลในอําเภอฯ ทุกวัน 

พระใหญ่ มีพระ-ประชาชน 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ คร้ังละ

หลายพันคน สอดแทรก 

การเผยแผ่ความรู้ต่างๆ 

- ทําวัตรสัญจรไปตามบ้านเรือน

ศรัทธาประชาชนทุกวันท่ีมาจอง

คิวได้ต่อเนื่องกันหลายปี 

สอดแทรกการทํางานรณรงค์การ

ลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ  

ซ่ึงทําให้ได้ผลมาก โดยเฉพาะ

ประเด็นงดเหล้า 

- การช่วยเหลือสงเคราะห์ 

ผู้ยากไร้ ชาติพันธ์ุ ชนเผ่าต่างๆ  

- เปิดโรงเรียนรองรับเด็ก/

เยาวชน ชาวเขาฯ 
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ท่ี ชื่อ-ฉาย-ราชทินนามฯ ตําแหน่ง ท่ีอยู่/ติดต่อ
ประสานงาน

งาน/ผลงานท่ีทําผ่านมา

 พระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอําเภอ ม.8 บ.ป่าบง  

ต.หนองตอง อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่  

 

- เป็นนักเทศน์แบบล้านนา 

ท่ีมีชื่อเสียง อาศัยตําแหน่ง 

เจ้าคณะผู้ปกครอง ทํางาน

ช่วยเหลือชุมชนประเด็นต่างๆ 

โดยเฉพาะงานด้านเอดส์  

ได้จัดต้ังเป็นศูนย์ปฏิบัติงาน

ภายในวัดฯ 

 พระศิวโมกข์ ชัมมปาโล   วัดหนองบัวงาม  

ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย 

จ.เชียงใหม่  

 

 พระเกียรติศักด์ิ  

ปภสัสโร 

  วัดหัวริน 12 หมู่ท่ี 11

ต.ทุ่งสโตก  

อ.สันป่าตอง  

จ. เชียงใหม่  

 

 พระขจร ชินวโร   อาศรมฯ บ้านเด่น  

ต.บ้านจันทร์  

อ.กัลยาณิวัฒนา  

จ.เชียงใหม่  

 

 พระครูสมุห์สวิง     

สุวณฺโณ 

เจ้าอาวาส วัดอุดมชัยราษฎร์   

ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม  

จ.เชียงใหม่ 50180    
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ นายกิตต์ิ ขวัญนาค 

วันเดือนปีเกิด   14  มีนาคม  2529      
วุฒิการศึกษา   ปีการศึกษา 2551: ศศ.บ. สาขาวิชา   

สหวิทยาการสงัคมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ  

วิชาเอก การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม        

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ตําแหน่ง  นักวิจัยโครงการฯ   

สถาบันโพธิยาลัย มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก  

เลขที่ 139 ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

 

    

 

  

    

 

 
 

 

 

 

 

 


