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คํานํา
“พระพุทธศาสนา” ถือไดวาเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย รวมทั้งมีสวน
สําคัญที่ชวยใหสังคมเกิดความสงบสุข ความมั่นคงแกประเทศชาติอยางยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ” กลจักร
สําคัญในการเผยแผและถายทอดหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชนใหเปนคนดีมี
คุณธรรม
โครงการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาท
พระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอ
บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดรับกับ
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ที่ 10 ที่ตองการพัฒนาประเทศใหเจริญควบคูไปกับคุณธรรม
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงจําเปนอยางยิ่งตอสังคมไทย เพื่อเปนแนวปฏิบัติใหกับพระสงฆ
และเปนแนวทางในการวางนโยบายใหกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับคนในสังคม ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบวิธี
ผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเปนความรวมมือระหวางกรมการศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม กับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะผู วิ จั ย กราบขอบพระคุ ณ พระสงฆ แ ละพระสั ง ฆาธิ ก ารที่ ส ละเวลาให ข อ มู ล ทั้ ง การ
สัมภาษณและสนทนากลุม(Focus Groups) และขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนที่มีสวนรวมในการตอบ
แบบสอบถาม ตลอดผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนที่มีสวนชวยใหการวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงดวยดี หวังเปน
อยางยิ่งวาผลการวิจัยในครั้งนี้จะเปนประโยชนสําหรับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมในการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับคนในสังคมตอไป
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โครงการศึกษาบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปจจัยที่สงผลตอบทบาท
พระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Method Research) ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูล
คนสําคัญโดยสัมภาษณเชิงลึก พระสงฆ จํานวน 100 รูป และการสนทนากลุม พระสังฆาธิการ จํานวน
20 รูป ในการวิจัยเชิงปริมาณเก็บขอมูลโดยสอบถามกับกลุมพุทธศาสนิกชน จํานวน 1,037 ตัวอยาง
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
1. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1 พระสงฆและพระสังฆาธิการมีความคาดหวังตอบทบาทพระสงฆ คือ พระสงฆควรมี
บทบาทในการสงเสริมใหครอบครัวนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางจริงจัง การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลในสายการปกครองใหมีคุณธรรม จริยธรรม โดยประสานความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารที่เกี่ยวของ การเปนผูนําดานจิตใจเผยแผคุณธรรมจริยธรรม เทศนา
อบรมสั่งสอนและเปนตัวอยางที่ดี การสอนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา การนําหลักธรรม
มากระตุนเตือนใหพุทธศาสนิกชนรูจักพอเพียง มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ปลูกฝงใหเยาวชนรูจัก
ใชชีวิตแบบพอเพียงพึ่งพาตนเองได การเผยแผหลักธรรมผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต
ฯลฯ และมีบทบาทในการจัดภูมิทัศนของวัดใหเปนที่พักผอนชื่นชมกับธรรมชาติ และเปนแหลงฝกฝน
ทักษะประสบการณในการเลี้ยงชีพ
1.2 พุทธศาสนิกชน มีความคาดหวังตอบทบาทพระสงฆในระดับมากทุกสถาบัน โดยมี
ความคาดหวังตอบทบาทพระสงฆผานสถาบันศาสนามากที่สุด รองลงมาคือ สถาบันครอบครัว สถาบัน
นันทนาการ สถาบันสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ และสถาบันการปกครอง
2. ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง แบงเปน 2 ประเด็น คือ ปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค
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2.1 ปจจัยที่สงเสริม
2.1.1 พระสงฆและพระสังฆาธิการ เห็นวาปจจัยที่สงเสริมบทบาทพระสงฆ คือ ความ
รวมมือกันทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชน การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องงบประมาณและ
นโยบายที่ชัดเจน การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษา ความรูความสามารถของพระสงฆ เทคนิค
วิธีการของพระสงฆ ในการเทศนา ความศรัทธาที่มีตอพระสงฆ และการประชาสัมพันธของหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2.1.2 พุทธศาสนิกชน เห็นวาปจจัยที่สงเสริมบทบาทพระสงฆสวนใหญอยูในระดับมาก
โดย การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรมจรรยามากที่สุด รองลงมาคือ สามารถสอนหลัก
ศาสนธรรมทั้ ง ทางตรงและทางอ อ มได ขยั น หมั่ น เพี ย รพั ฒ นาตนให ร อบรู ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม
มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม มีประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีความเปน
ผูนําในชุมชน ทองถิ่น มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง บวชเรียนมานานหลายพรรษา ใหการ
ชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบาน และมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธา และมีเพียงประเด็นเดียวที่อยู
ในระดับปานกลาง คือ มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ
2.2 ปจจัยที่เปนอุปสรรค
2.2.1 พระสงฆและพระสังฆาธิการ เห็นวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอบทบาทพระสงฆ คือ
การขาดงบประมาณ การขาดความรูของพระสงฆ การขาดการทุมเทและไมพรอมที่จะเสียสละของ
พระสงฆ สิ่ ง แวดล อ มทางเทคโนโลยี ส มั ย ใหม แ ละสื่ อ ต า ง ๆ ที่ ดึ ง ความสนใจไปจากเรื่ อ งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และสภาพทางเศรษฐกิจ การไมยอมรับของสังคมในหลักคําสอนของพระสงฆ ความไมเขาใจ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การขาดสื่อประชาสัมพันธ และการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําทองถิ่นและ
สถาบันการศึกษา
2.2.2 พุทธศาสนิกชน เห็นวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอบทบาทพระสงฆมากทีส่ ดุ คือ การขาด
ความใส ใจ สนใจในเรื่ องศาสนา คนไมเ ขาวั ด รองลงมาคือ พระสงฆบ างรูป ปฏิบัติ ตนไมเ หมาะสม
การหมดความศรัทธาเลื่อมใสในตัวพระสงฆ และไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงาน
ตาง ๆ และวิธีการรูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจ
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The objective of this research is to study the expectation of monks and Buddhists
on the Roles of The Buddhist Monks on Moral Promotion complying with the Sufficiency
Economy Philosophy initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej and factors that
affected to the monks on the moral and ethical promotion. Mixed research Method included
qualitative and quantitative research has been used for this study. According to qualitative
process, the data has been collected by in-depth Interview 100 monks and 20 abbots and
1,037 Buddhists were interviewed for quantitative method.
The result of study was found as follow:
1. Regarding the expectation on the Roles of the Buddhist Monks on Moral and
Ethical promotion complying with the Sufficiency Economy Philosophy;
1.1 The monks and abbots have expected to have more role on supporting
families to severely apply the Sufficiency Economic Philosophy for their daily life and to
encouraged the government officials to behave on moral and ethical principles by
cooperating with relevant local administrative offices and administrators furthermore they wish
to be spiritual leader as well as a good model on keeping moral and ethical principles
including sharer on dissemination and enhancement the moral and ethic to people, children,
youth, through means; sermon, educational system, IT and Technological system and other in
order to driving sustainable development for Buddhists and youths to understand and adapt
themselves on sufficiency economical processes. Finally, the Buddhist monks should have a
role to develop landscape and atmosphere of temple to be natural rested area and the
training centre for occupation.
1.2 Buddhists highly expected to the role of a monk at the high level in every
organization. Expectation to the role of monk via religious organization was the highest level,
while family organization, recreation organization, media organization, academic organization,
economic organization and administrative organization were respectively.
(4)

2. The factors affecting the role of a monk in moral development according to the
royal philosophy of sufficiency economy were divided into 2 factors; supportive factor and
obstructive factor.
2.1 Supportive Factors
2.1.1 A monk and an abbot inferred that the supportive factors sustaining
the role of Buddhist monk were cooperation between monks and Buddhist citizens, financial
support and clear policy from State, a support from academic organization, capability of a
monk, strategy of a monk in preaching, faith toward Buddhist monk and public relations of
relevant organizations.
2.1.2 Buddhist citizens felt that the supportive factors were at the high level,
which behaving as a good model for morality scored the highest, while ability in directly and
indirectly spreading the doctrine came to the second rank. Developing themselves as an
expert for Dharma and Karma, active role in moral educating, experienced in moral
supporting, being a leader for local community, high ranked in Buddhist community, been
taking long priesthood, solving and relieving the problem for public, and reliable personality
were respectively given with high scored. However, there was one factor rated at moderate
level, which was being well-known in extraordinary and fortune telling.
2.2 Obstructive Factors
2.2.1 A monk and an abbot inferred that the obstructive factors disturbing
the role of Buddhist monk were lacking budget, lacking knowledge of a monk, lacking
devotion from a monk, modern and hi-tech environment distracting people from moral,
denying any education from a monk, lacking knowledge of Sufficiency Economy, lacking PR
media and lacking a support from local leader and academic organization.
2.2.2 Overlooking importance of religion was found to be the biggest
obstructive factor of a monk’s role, following by misbehavior of some monk, loosing faith in a
monk, lacking support from State and other organizations and uninteresting of educating
technique.
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและที่มา
ความเจริญกาวหนาของกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ทําใหสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
ในหลายดาน สงผลใหสังคมไทยออนแอลงอันเปนผลสืบเนื่องมาจากประชากรของประเทศขาดคุณภาพ
ขาดคุณธรรมและใหความสําคัญกับระบบทุนนิยม วัตถุนิยม มากกวาระบบคุณคาทางจิตใจ ปญหา
ดังกลาวนับวาจะทวีความรุนแรงและเห็นเดนชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนที่เปนกําลัง
สําคัญตอการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังจะเห็นไดจากผลงานวิจัย Child Watch (โครงการติดตาม
สถานการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด) ที่สกว.ทําการศึกษา พบวาเด็กมัธยมปลายในระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาสวนใหญมิไดมีกิจกรรมสันทนาการรวมกับพอแมเลยในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้ยังพบวา
เด็กที่เขาสูชวงวัยรุนรอยละ 60 ใชชีวิตเพื่อกิจกรรมบันเทิงตามหางสรรพสินคา และใชของฟุมเฟอ ย
มากกวากิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยพบวารอยละ 45 ไมเคยทําบุญตักบาตรและรอยละ 65
ไมเคยฟงเทศนในรอบ 1 เดือน นอกจากนี้ยังมีผลการสํารวจของเอแบคโพล ในเรื่องของทัศนคติของนิสิต
นัก ศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษาในกทม.ต อ สิน ค า แบรนด เนม ในป พ .ศ.2546 พบว า เด็ก วั ย รุน ร อ ยละ 13
พยายามทํางานหารายไดพิเศษเพื่อมาซื้อสินคา โดยในจํานวนนี้รอยละ 0.8 จะไดเงินมาจากผูอุปถัมภ
เลนการพนัน และลักขโมยเงินจากพอแม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตรจุฬาลงกรณที่
พบวา เด็กวัยรุนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาอยูในวงจรการพนันบอลถึง 400,000-500,000 คน
ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของผูอยูในวงจรพนันบอลทั้งหมด และผลการสํารวจของสถาบัน Durex Global
Sex Survey ค.ศ.1999 พบวา วัยรุนไทยเปนผูมีพฤติกรรมเสื่อมทางศีลธรรมจรรยามากที่สุด โดยพบวา
วัยรุนไทยเฉลี่ยรอยละ 52 ยอมรับการมีคูนอนมากกวา 1 คน และจากการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสวัสดิ
ภาพเด็กและสตรีพบวา เด็กที่ถูกขมขืนรอยละ 80 ถูกกระทําโดยบุคคลใกลตัวหรือบุคคลใกลชิด นอกจาก
ความเสื่อ มดานคุณธรรมจริยธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนที่กลาวมาในเบื้องตนแลว ในบุคคลกลุม
ขาราชการนักการเมือง วงการธุรกิจ เอกชน ก็มีปญหาดานความเสื่อมคุณธรรมจริยธรรม โดยพบไดจาก
เหตุการณทุจริตคอรรัปชั่นในวงราชการและธุรกิจเอกชนในรูปแบบตาง ๆ สงผลใหประเทศไทยไดรับ
ความเสียหายตองสูญเสียเม็ดเงินไปเปนจํานวนมากกับการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกวงการทุกสาขาอาชีพ
จากภาวการณดังกลาวจึงนับวาเปนอันตรายตอความมั่นคงของชาติเปนอยางยิ่ง
เพื่อสงเสริมความมั่นคงแกประเทศชาติรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี ไดมุงเนนที่จะสรางสังคมเขมแข็งที่คนในชาติอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันทบน
พื้นฐานของคุณธรรม โดยมีนโยบายจัดทําแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท เรงรัด
การปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู และสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการ

พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสันติสุขอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ในสวนของ
ยุทธศาสตรก ารพั ฒนาคุณ ภาพคนและสั งคมไทยสูสั งคมแห งภูมิ ปญญาและการเรียนรูที่มี แผนการ
ดําเนินงานมุงเนนพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน และเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันใน
สังคมไดอยางสันติสุขโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางใหการพัฒนาประเทศ
อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศอยางสมดุล มีคุณธรรมและยั่งยืน
จากนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 แสดงใหเห็นวา “ศาสนา” เปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชากร รวมทั้งมีสวนสงเสริมใหเกิดความสงบสุข มั่นคงแกประเทศชาติ โดยมี “พระสงฆ” เปนสื่อกลาง
หรือกลจักรสําคัญในการเผยแผและถายทอดหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชนใหเปน
คนดีมีคุณธรรม ดังนั้นการศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปจจุบันและการศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการสงเสริมบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ จึงจําเปนอยางยิ่งตอ
สังคมไทยในปจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาครั้งนี้จะทําใหทราบถึงความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาท
พระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนปจจัยที่สงผล
กระทบต อการส งเสริมบทบาทพระสงฆใ นการพั ฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ซึ่งผลการศึกษาที่ไดนี้กรมการศาสนาสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสอดคลอง
กับความตองการของพุทธศาสนิกชนและเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของพระสงฆ
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ขอบเขตของการวิจัย
1 กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง
1.1 กลุมเปาหมาย
ในการศึ ก ษาบทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีกลุมเปาหมาย 2 กลุมดังตอไปนี้
(1) กลุมพระสงฆ ไดแก พระสังฆาธิการ และพระสงฆทั่วไป
(2) กลุมพุทธศาสนิกชนที่เขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางศาสนารูปแบบ
ตาง ๆ จําแนกเปน
2.1) กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 2.2) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
2.3) กลุมประชาชนทั่วไป
โดยมี พื้ น ที่ เ ป า หมายในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค คื อ ภาคเหนื อ ภาคใต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
1.2 กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสม (Mixed method research) ประกอบดวย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
(1) กลุมพระสงฆ โดยจําแนกเปน พระสังฆาธิการ จํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวอยาง และ
พระสงฆทั่วไป จํานวน 100 ตัวอยาง โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2) กลุ ม พุ ท ธศาสนิ ก ชน โดยจํ า แนกเป น 2.1) กลุ ม นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา
2.2) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 2.3) กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 1,037 ตัวอยาง โดยใช
การสุมแบบเปนกลุม (Area or Cluster Sampling) ในการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการสุมกลุมตัวอยางจะกระจายตามพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สุราษฎรธานี นครราชสีมา และชลบุรี
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรตนคือ
(1) พระสังฆาธิการ
(2) พระสงฆทวั่ ไป
(3) พุทธศาสนิกชน จําแนกเปน 3 กลุมยอย คือ
3.1) กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา
3.2) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
3.3) กลุมประชาชนทั่วไป
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2.2 ตัวแปรตามคือ
(1) ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. คํานิยามศัพท
3.1 บทบาทพระสงฆ หมายถึง การปฏิบัติหรือการทํากิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆในปจจุบันผานสถาบันทางสังคมในรูปแบบตาง ๆ
3.2 สถาบันทางสังคม หมายถึง แนวทาง ปฏิบัติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางมีระเบียบแบบแผน
ไดรับการยึดถือปฏิบัติจากสมาชิกของสังคมประกอบดวย
(1) สถาบันครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานทีม่ ีความสําคัญยิ่งของสังคม โดยไดวาง
แบบแผนสําหรับมนุษยในการปฏิบัติหนาที่สนองความตองการที่จําเปนของสังคม ในดานการใหกําเนิด
บุตร การอบรมสั่งสอนสมาชิกใหมของสังคม ในการเลี้ยงดูสมาชิกใหมที่ยังเยาว
(2) สถาบันการปกครอง เปนแบบอยางของการคิด การกระทําในเรื่องเกี่ยวกับการ
รักษาความสงบ การตัดสินใจรวมกัน การบรรลุเปาหมาย สถาบันการปกครองครอบคลุมตั้งแตงานของ
ผูปกครอง หรือผูมีอํานาจในสังคมตลอดทั้ง การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ผูน ําการเลือกตั้ง
ลัทธิการเมือง และอุดมการณทางการเมือง
(3) สถาบันศาสนา คือ แบบแผนของการคิด การกระทําในเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ ความ
เชื่อทางสังคม ทางศาสนา เปนสถาบันที่ครอบคลุมในเรื่องการปฏิบัติของฆราวาสตอภิกษุ พิธีกรรมตาง ๆ
ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร และเกี่ยวกับชีวติ ในโลกนี้โลกหนา
(4) สถาบันการศึกษา เปนแบบแผนในการคิด การกระทําเกี่ยวกับเรื่องการให
การศึกษาอบรมแกสมาชิกใหมของสังคม ตลอดทั้งการถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุน
หนึ่ง สถาบันการศึกษาครอบคลุมถึงเรื่องการเรียนการสอน การสอบ การอบรม
(5) สถาบันเศรษฐกิจ เปนแบบในการคิด การกระทําเกี่ยวกับการผลิตสินคา การ
ผลิตอาหาร การแจกจายสินคา และการใหบริการแกสมาชิกของสังคม สถาบันเศรษฐกิจครอบคลุมถึง
กฎเกณฑ ขอบังคับของลูกจาง นายจาง เจาของโรงงาน ธนาคาร และผูผลิตสินคาและบริการในเรื่อง
ตาง ๆ
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน เปนแบบในการคิดการกระทําในเรื่องการติดตอ หรือสง
ขาวสารขอมูล ประสบการณบทบาทของสังคมในดานตาง ๆ ไปสูประชาชน รวมทั้งใหความรู ความ
เพลิดเพลินแกบุคคลในสังคมผานทาง หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร
(7) สถาบันนันทนาการ เปนแบบแผนในการคิด การกระทํา เพื่อการพักผอนหยอน
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ใจของสมาชิกในสังคม หรือกิจกรรมที่บุคคลสมัครใจเขารวมกระทําเพื่อใชเวลาวาง ใหเปนประโยชนและ
เมื่อ กระทําแลวเกิดความสุขกายสบายใจ สนุกสนาน
3.3 ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวังของกลุมเปาหมายที่มีตอบทบาทสงฆในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 ปจจัย หมายถึง ปจจัยที่สง เสริมสนับสนุนหรือที่มีผลกระทบตอบทบาทของพระสงฆ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.5 พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผูดํารงตําแหนงปกครองคณะสงฆในตําแหนง
ดังตอไปนี้ คือ เจาคณะใหญ เจาคณะภาค รองเจาคณะภาค เจาคณะจังหวัด รองเจาคณะจังหวัด เจา
คณะอําเภอ รองเจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล รองเจาคณะตําบล เจาอาวาส รองเจาอาวาส และผูชวย
เจาอาวาส
4 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
- พระสังฆาธิการ
- พระสงฆทั่วไป
- พุทธศาสนิกชน จําแนกเปน 3 กลุมยอย คือ
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา
- กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
- กลุมประชาชนทั่วไป

ตัวแปรตาม
- ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนําเสนอหัวขอตอไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การพัฒนาประเทศโดยมุงความเจริญทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางเทคโนโลยีอยาง
รวดเร็ว โดยขาดความสมดุลกับการพัฒนาทางดานจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจํานวนมาก ผลของความเจริญทางดานวัตถุที่ขาดการ
พัฒนาทางจิตใจ เปนที่มาของปญหาสังคมที่ดูเหมือนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ กลายเปนปญหา
ความเสื่อมโทรมของสังคม ซึ่งทานพุทธทาส (2517: 28-115) เรียกวา “เปนภาวะจิตทรามในอารยธรรม
แผนใหม” ในภาวะเชนนี้ จึงเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนที่จะชวยกันหาแนวทางแกปญหา และชวยกัน
แกปญหาอยางจริงจัง เพื่อความสงบสุขของชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่พระราชทานแกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ฯ ซึ่งแสดงถึงความหวงใย
ของพระองคในปญหาการเปลี่ยนแปลงทางจริยธรรมของสังคมไทยปจจุบัน ดังนี้
“ความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่นาวิตกก็คือ ทุกวันนี้ความคิดอานและความประพฤติหลาย ๆ
อยางซึ่งแตกอนถือวาเปนความชั่ว ความผิด ไดกลายเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แลวพากันปฏิบัติโดย
ไมรูสึกสะดุงสะเทือน จนทําใหเกิดปญหาและทําใหวิถีชีวิตของแตละคนมืดมนลงไป ขาพเจาเห็นวาเปน
หนาที่ของชาวพุทธ จะตองรวมกันแกไขปญหานี้อยางจริงจัง แตละทานแตละฝายตองยึดหลักการให
มั่นคงที่จะไมทําสิ่งใด ๆ ที่ชั่วที่เสื่อม ตองกลาและบากบั่นที่จะทําแตสิ่งที่เปนความประพฤติดีปฏิบัติชอบ
บังเกิดเพิ่มพูนขึ้นเปนลําดับ” (พระบรมราโชวาทพระราชทานแกพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ฯ
18 พฤศจิกายน 2532)
ความเจริญทางที่ขาดความสมดุลนี้ นอกจากจะกอใหเกิดความเสื่อมโทรมดานคุณธรรม
จริยธรรมแลว การใหความสําคัญกับวัตถุมากกวาจิตใจยังสงผลใหคนในสังคมเกิดความฟุงเฟอ ใชจาย
เกินฐานะของตนไดงาย เนื่องจากมีสิ่งยั่วยุมากมาย พระสงฆผูไดชื่อวาเปนบุคคลที่บริสุทธิ์ ดํารงตนอยู
ในศีลธรรม เปนที่เลื่อมใสศรัทธาของเหลาพุทธศาสนิกชน จึงเปนบุคคลสําคัญในการสรางศรัทธาและ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
สรางสมดุลใหกับคนในสังคมโดยพัฒนาทั้งทางวัตถุและจิตใจไปพรอม ๆ กัน
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แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ
ความหมายของบทบาท
คําวา “บทบาท” ไดมีการใหความหมายไวพอประมวลไดดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 459) ไดใหความหมายไววา การทําตามบท การรําตามบท โดย
ปริยายหมายความวา การกระทําตามหนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู
บุญเดิม พันเอม (ม.ป.ป.) กลาววา บทบาท หมายถึงแบบแผนความตองการ เปาหมาย ความ
เชื่อ ความรู ทัศนคติ คานิยม และการกระทําในองคการ มีความคาดหวังวาควรจะเปนความแตกตางใน
สถานภาพและบทบาทของแตละคนที่มีอยู
งามพิศ สัตยสงวน. (2532). ไดกลาวถึงความหมายของบทบาทไววา พฤติกรรมที่คาดหวัง
สําหรับผูที่อยูในสถานภาพตาง ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร (Role Expectation) เปนบทบาทที่คาดหวัง
โดยกลุ ม คน หรื อ สั ง คม เพื่ อ ทํ า ให คู สั ม พั น ธ มี ก ารกระทํ า ระหว า งกั น ทางสั ง คมได รวมทั้ ง สามารถ
คาดการณพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได เชน ผูมีตําแหนงเปนพอจะไดรับการคาดหวังจากสังคมใหแสดง
บทบาทหรือหนาที่ตาง ๆ ของพอ เชน เลี้ยงดูลูก สงเสียใหเลาเรียน อบรมสั่งสอน ใหความรัก ความเอ็นดู
และอื่น ๆ อีก เปนตน ตําแหนงอื่น ๆ ก็เชนกัน เชน ครูอาจารย เสมียน ภารโรง ตางก็มีบทบาทที่คาดหวัง
จะตองทําใหฐานะครองตําแหนงตาง ๆ เหลานี้อยู
ทฤษฎีบทบาท
ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) เปนปรัชญาที่ไดกําหนดใหคนในสังคมลวนมีตําแหนงทั้งสิ้น
ดังนี้ ประพันธ อําพันประสิทธิ์ (2529) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทไววา ทฤษฎีบทบาท ไดกําหนดปรัชญา
ที่นาสนใจไววา ชีวิตสังคมถูกสรางขึ้นมา และคนแตละคนในสังคมลวนมีตําแหนงทางสังคมทั้งสิ้น เชน
ในฐานะลูกนอง คูครอง พอแม หัวหนาและลูกนอง เปนตน ในฐานะที่สังคมไดกําหนดบทบาทเพื่อปจเจกชน
แตละคนจะไดปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงสรางทางสังคมที่วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบที่เปนบทบาท
ผูกระทํา ทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยบทบาทที่เปนตัวแบบ ไดชี้ถึงวิถีทางเพื่อกระทําบางสิ่งบางอยางที่
ถูกตอง ซึ่งบิดเดิล (Biddle) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทวามีลักษณะสําคัญ 5 ประเด็นดังนี้
1. ทฤษฎีวาดวยบทบาทในการทํางาน (Functional Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอบทบาทหรือ
พฤติกรรม อันเปนลักษณะของบุคคลผูที่มีตําแหนงทางสังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง
2. ทฤษฎีบทบาทที่เปนปฏิสัมพันธสัญลักษณ (Symbolic Interaction Role Theory) ทฤษฎีนี้
มุงไปที่บทบาทของผูกระทําแตละคนวิวัฒนาการของบทบาทตาง ๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธทางสังคมและ
วิธีการที่ผูกระทําทางสังคมเขาใจ โดยตีความหมายของพฤติกรรมเหลานั้น
3. ทฤษฎีบทบาทโครงสราง (Structural Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอโครงสรางทางสังคม
หรือตําแหนงโครงสรางทางสังคมที่ไดแบงพฤติกรรมที่กําหนดไวเปนแบบเดียวกัน ซึ่งมุงตอตําแหนงทาง
สังคมอื่น ๆ ในโครงสราง
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4. ทฤษฎีบทบทบาทขององคกร (Organization Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงตอบทบาทตาง ๆ
ที่มาดวยกันกับตําแหนงหนาที่ทางสังคม ที่ยึดถือเปนอันเดียวในระบบสังคมที่วางไวกอนเปนระบบที่มุง
งาน และมีการจัดลําดับชั้นไวเปนอยางดี
5. ทฤษฎีวาดวยบทบาทของความรูความเขาใจ (Cognitive Role Theory) ทฤษฎีนี้มุงถึง
ความสัมพันธระหวางบทบาทที่คาดหวังกับพฤติกรรม
นงเยาว ปฏกรัตน (2537) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทโดยสรุปตามแนวคิดของมีด (Mead) วา
บทบาทเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริงหรือบทบาทที่เปนจริง ซึ่งจะตองประกอบดวยสิ่ง
ตอไปนี้
1. การรูจักตนเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2. พฤติกรรมตามสถานการณที่กําหนดใหจะตองมีความเหมาะสมกับการสงเสริมฐานะของ
ตนเอง
3. ภูมิหลังของการกระทําที่เกี่ยวของกับผูอื่นนั้น ควรเปนแบบอยางเพื่อใหการกระทําบางอยาง
เปนไปตามแนวทางที่ตองการ
4. การประเมินผลการกระทําตามบทบาท สามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยบุคคลอื่น
สวน อมรรัตน สอนคง (2537) ไดกลาวถึงทฤษฎีบทบาทตามแนวคิดของ โคเฮน (Cohen) และ
บิดเดิล (Biddle) สรุปไดวา โคเฮน (Cohen) กลาววา การที่สังคมกําหนดเฉพาะเจาะจงใหบุคคลปฏิบัติ
หนาที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่ง เรียกวา เปนบทบาทที่ถูกกําหนด ถึงแมวาบุคคลจะมิไดปฏิบัติตาม
บทบาทที่สังคมกําหนดให สวนบทบาทที่ปฏิบัติจริงเปนวิธีการที่บุคคลแสดงออกหรือปฏิบัติออกมาจริง
ตามตําแหนงของเขา ความไมตรงกันของบทบาทที่ถูกกําหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงนั้น อาจมาจาก
สาเหตุดังตอไปนี้
1. บุคคลขาดความเขาใจในสวนของบทบาทที่ตองการ
2. ความไมเห็นดวยหรือไมลงรอยกับบทบาทที่ถูกกําหนด
3. บุคคลไมมีความสามารถที่จะแสดงบทบาทนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
บทบาทพระสงฆ
พระสงฆ ถื อ ว า เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจของพุ ท ธศาสนิ ก ชน ชี วิ ต ของพุ ท ธศาสนิ ก ชนผู ก พั น กั บ
พระสงฆไมทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นความสัมพันธระหวางพุทธศาสนิกชนในสังคมกับพระสงฆ
จึงไมสามารถแยกจากกันได ทั้งนี้เพราะตางตองอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลา ดังนั้นพระสงฆจึงมี
บทบาทดานตาง ๆ เพื่อเกื้อกูลตอชุมชนดังนี้
บทบาทพระสงฆดานการศึกษา
ตั้งแตอดีต วัดกับวังไดรวมมือกันใหการศึกษาแกประชาชนมาโดยตลอด จนถึงการศึกษาแผน
ใหมในสมัยรัชการที่ 5 วัดและคณะสงฆยังคงใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของชาติอยู โดยเฉพาะ
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ในระดับมูลศึกษาและประถมศึกษา ตอมาในรัชกาลที่ 6 การศึกษาระบบวัด กับการศึกษาระบบใหมถึง
แยกจากกันอยางเด็ดขาด หนาที่ทางการศึกษาโดยตรงของพระสงฆ จึงจํากัดอยูแตในวัดและประชาชน
ในวงแคบเท า นั้ น จากความสํ า คั ญ ของวั ด และพุ ท ธศาสนาในอดี ต ทํ า ให เ กิ ด ประเพณี ที่ สํ า คั ญ ที่
พระพุทธศาสนาไปเกี่ยวของกับการศึกษามาจนถึงปจจุบัน (พระราชวรมุนี. 2529: 2-3)
1. ประเพณีวัดเปนศูนยกลางการศึกษาเลาเรียนของชุมชน และพระสงฆเปนครูผูทํา
หนาที่อบรมสั่งสอน ชาวกรุงและชาวเมืองในปจจุบันอาจมองไมคอยเห็น แตสําหรับชาวบานในชนบท
หางไกลยังพอมองเห็น แมไมเปนศูนยกลางเหมือนแตกอน ก็พอเปนชองทางหรือที่พึ่งแหลงสุดทาย
2. ประเพณีบวชเรียน ซึ่งมีความหมายวาบวชคูกับเรียน เมื่อบวชแลวตองเรียนหรือบวชก็
เพื่อเรียน
ในปจจุบันบทบาทของพระสงฆในการศึกษา สามารถแบงไดดังนี้(กฤษฎา นันทเพชร. 2540: 12)
1. ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
2. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
3. ธรรมศึกษา
4. ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน หรือพระธรรมวิทยากร
5. การศึกษาพระปริยัติธรรม
6. การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ
บทบาทพระสงฆดา นการเผยแผธรรม
ในอดีตการเผยแผธรรมของพระสงฆจํากัดอยูเฉพาะในขอบเขตของวัดและชาวบานตาม
ประเพณี แ ละโอกาสอั น สมควร เช น การเทศนาสั่ ง สอนชาวบ า นในวั น พระหรื อ วั น สํ า คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา การเทศนในงานบุญพิธีหรืองานบําเพ็ญกุศลตาง ๆ เชน งานทําบุญบาน งานศพ
เป น ต น ในป จ จุ บั น ที่ ก ารสื่ อ สารมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น พระสงฆ ส ามารถดํ า เนิ น การเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวาง และเขาถึงประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมากขึ้น ซึ่งบทบาทของพระสงฆใน
การเผยแผธรรมสามารถแบงได 3 ประการใหญ ๆ คือ
1. พระธรรมจาริก พระสงฆไทยที่เสียสละเวลาและสมัครใจเดินทางไปปฏิบัติงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาแกชาวเขาในทองที่จังหวัดตาง ๆ ที่มีชาวเขาอาศัยอยู ทําใหชาวเขาแตละเผาหันมา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา แสดงตนเปนพุทธมามกะ และสงบุตรหลานเขาบรรพชาอุปสมบทเปนจํานวน
มาก และไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียน ทั้งฝายปริยัติธรรมและสามัญศึกษาและไดเดินทางเขาไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาตามภูมิลําเนาเดิมอันเปนเผาเดิมของตนตอไป
2. พระธรรมทู ต พระธรรมทู ต คื อ พระภิ ก ษุ สามเณรที่ มี ค วามรู ใ นทางพระพุ ท ธศาสนา
พอสมควรที่จะดําเนินการเผยแผได แลวเสียสละไปพบกับประชาชนในถิ่นตาง ๆ เพื่อหาทางโนมนาว
ประชาชนใหเกิดความสนใจเลื่อมใสในคุณคาแหงศีลธรรมและพระพุทธศาสนา
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3. การเผยแผพระพุทธศาสนาโดยทั่วไป
3.1 การเทศน หรือการบรรยายธรรมในโอกาสตาง ๆ เชน ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) งาน
ศพ วันอาทิตย หรือตามที่ไดรับนิมนตไปในสถานที่ตาง ๆ เนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
3.2 การเผยแผโดยผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ เปนตน
3.3 อื่ น ๆ หมายถึ ง การเผยแผ ที่ ค วบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นาด า นอื่ น ๆ เช น พั ฒ นาหรื อ
สงเคราะหดานวัตถุ แลวโนมใหหันเขาธรรมะ
บทบาทพระสงฆดานสังคมสงเคราะห
สุทธิพงษ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ (อางถึง วินัย เกงสุวรรณ. 2541: 22) ไดกลาววาหนาที่ทางสังคม
สงเคราะหของพระสงฆเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ คือ
1. การดําเนินชีวิตของพระสงฆตองเกี่ยวของกับคฤหัสถในเรื่องปจจัย 4
2. สภาวะและเหตุการณในสังคมเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
3. คุณธรรม เมตตาธรรม กรุณาธรรมของพระสงฆที่ตองการชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข
ในขณะเดียวกันไดกลาวถึงบทบาทของพระสงฆทางสังคมสงเคราะหที่ทําไดดีที่สุด คือ บทบาท
ทางดานการศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนาจิตใจประชาชน การสงเคราะหทางจิต และการพัฒนา
ทองถิ่น
1. บทบาทดานการศึกษา วัดใหสถานที่เปนโรงเรียนและอาคารเรียน พระเปนผูสอนและอบรม
เยาวชนใหรูหนังสือ ใหเปนผูมีศีลธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม อนุเคราะหการจัดตั้งโรงเรียนสอน
เด็กกอนวัยเรียน ชักชวนชาวบานใหสนับสนุนดวยทุนการศึกษาและอุปกรณการเรียน
2. บทบาทด า นการสาธารณสุ ข พระสงฆ ทั้ ง ในอดี ต และป จ จุ บั น ให ก ารรั ก ษาพยาบาลแก
ชาวบานในทุกระดับความเจ็บปวย โรคบางชนิดหายดวยแรงศรัทธาที่ผูปวยมีตอพระสงฆ
3. บทบาทดานการพัฒนาจิตใจของประชาชน พระสงฆใหธรรมทานแกประชาชน จิตใจที่
พั ฒ นาแล ว จะไม วุ น วาย จะเข า ใจในความหมายของคํ า ว า “ธรรมย อ มคุ ม ครองผู ป ระพฤติ ธ รรม”
นอกจากนี้การสอนปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานก็สามารถชวยใหเกิดความสุขสงบทางจิตใจไดมาก
4. บทบาทดานการสงเคราะหทางจิต ดานนี้พระสงฆมีบทบาทในดานการชวยบรรเทาปญหา
และมีสวนชวยสงเสริมสุขภาพจิตของประชาชนไดมาก งานสังคมสงเคราะหที่พระสงฆจะทําไดโดยตรง
คือ งานสังคมสงเคราะหทางจิตใจเปนหลัก
5. บทบาทดานการพัฒนาทองถิ่น ในชนบทพระสงฆมีบทบาทมากในฐานะผูนําดานการเสนอ
ความคิดริเริ่ม และระดมความรวมมือของชาวบานในการพัฒนาตาง ๆ
บทบาทพระสงฆดานการพัฒนาจิตใจ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาชี้ชัดวา ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐที่สุด สําเร็จ
ไดเพราะใจ เพราะฉะนั้นจึงตองพัฒนาจิตใจที่ฝกดีแลวจะทําใหมีการพัฒนาภายนอกดวย การพัฒนา
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จิตใจตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเรียกวา ภาวนา หรือ กรรมฐาน มี 2 ประการคือ สมถภาวนา คือ ทํา
จิตใจใหสงบและวิปสสนาภาวนา คือทําใหเกิดการรูแจงเห็นจริง
บทบาทพระสงฆดานสืบสานวัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อประโยชนในการดําเนินชีวิต และถายทอดกันมา
จากบรรพชน สูอนุชนรุนหลัง วัฒนธรรมแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ (สมคิด โชติกวณิชย. 2539: 168170)
1. ศิลปวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เชน ปราสาท ราชวัง วัด
ปอม คาย กําแพง และลักษณะที่เห็นรูปทรงไมชัดเจน เชน คูน้ํา คันดิน ถนนโบราณ เนินดินที่ปกคลุม
เจดีย โบสถ วิหาร เปนตน
2. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานจิตรกรรม สวนใหญจะมีอยูในวัด
3. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานศิลปหัตถกรรมพื้นบาน
4. ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ ป น นามธรรม เช น ความคิ ด อุ ด มการณ ประเพณี ความเชื่ อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตาง ๆ
บทบาทพระสงฆดานสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
ดวยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา วาดวยเรื่องธรรมชาติ กฎของธรรมชาติการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของธรรมชาติ และผลที่ไดจากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ มนุษยเปนเพียงสวนหนึ่งของ
ธรรมชาติ เพราะฉะนั้ น จึ ง ปรากฏหลั ก ธรรมมากมายที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความจํ า เป น ในการอนุ รั ก ษ
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งธรรมชาติแวดลอมที่มนุษยตองอาศัยในการดํารงชีวิต
นอกจากนี้ พิ ช าย รั ต นดิ ล ก ณ ภู เ ก็ ต ได ก ล า วถึ ง บทบาทผู นํ า ทางศาสนาที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ
ชาวบาน สรุปไดวา ชาวบานในชนบทใหความเคารพเลื่อมใสพระสงฆเปนอันมาก ยอมรับคําชี้นําหรือ
แนะนําไมแตเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาเทานั้น แตยังกินอาณาบริเวณในมิติอื่น ๆ อีกดวย เชน การ
พัฒนาหมูบาน ผูนําทางศาสนามักจะเปนผูนําแบบไมเปนทางการของชาวบาน มีอิทธิพลทางความคิด
และจิตวิญญาณตอชาวบานในระดับสูง และโดยเฉพาะพระสงฆที่มีชื่อเสียงในดานใดดานหนึ่ง เชน ดาน
อภินิหาร ดานการใหโชคลาภ ชาวบานจะนับถือเลื่อมใสอยางจริงจัง ดังนั้นเมื่อพระสงฆแนะนําวาสิ่งนั้นดี
ก็มักจะทําทันทีโดยปราศจากคําถามหรือคําสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น
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บทบาทที่พึงประสงคของพระสงฆ
จากการเสวนาเรื่องบทบาทที่พึงประสงคของวัดและพระสงฆกับการพัฒนาสังคมไทย ที่จัดขึ้น
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 พบวาบทบาทที่พึง
ประสงคของพระสงฆบางประการดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา.
2543: Online)
1. พระสงฆ ค วรเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นด า นศี ล ธรรม จรรยา เพื่ อ ปลู ก ศรั ท ธาให เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนในทองถิ่น
2. พระสงฆควรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อันจะสงผลตอศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผศาสนธรรมแกพุทธศาสนิกชน
3. พระสงฆควรเปนผูใหคําสอนและหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออม โดยตรงคือ เปน
ผูใหการฝกอบรมแกพุทธศาสนิกชน และโดยทางออม คือ การครองตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะกอ
ศรัทธาแกคนทั่วไป และการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรมพัฒนาจิตและหลักปริยัติทาง
ศาสนาแกคณาจารยและวิทยากรผูใหการอบรมแกเยาวชนอีกสวนหนึ่ง
4. พระสงฆควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนเยาวชน ดานศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมใน
สถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นําพุทธศาสนิกชนและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ
อบรมศาสนธรรม ซึ่งอาจทําโดยวัด กลุมบุคคลโดยมีวัดเปนแกนนํา กลุมพระสงฆและสื่อมวลชน เปนตน

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คํ า ว า คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ลั ก ษณะที่ มี ส ว นคล า ยคลึ ง กั น และสั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ได มี ผู ใ ห
ความหมายไวตาง ๆ กัน เมื่อพูดถึง “คุณธรรม” ในความหมายของคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจ
ของมนุษยที่เปนไปในทางถูกตอง ดีงาม ซึ่งเปนภาวะนามธรรมอยูในจิตใจ สวน “จริยธรรม” เปนการ
แสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเห็นเปนรูปธรรม
คําวา การพัฒนา หมายถึง การสราง การทําใหดีขึ้น สมบูรณขึ้น หรือการทําใหเปนไปตาม
จุดหมายที่กําหนด การพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น สามารถทําไดหลายวิธี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ก็
ยอมมีวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คือ การสรางเสริมสภาวะภายในจิตใจ
ใหมีความสมบูรณดีงาม และสามารถแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติไดอยางถูกตอง โดยอาศัยวิธีการ
ที่หลากหลาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับรากฐานสําคัญของชีวิต
และความสําคัญของการศึกษาทางดานจิตใจและศีลธรรมจรรยา มีขอความดังนี้ (สมพร เทพสิทธา.
2549: 147)
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“จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบรากฐานที่สําคัญของชีวิต ทั้งจิตใจทั้งความ
ประพฤติ ดังนั้นใชจะเกิดมีขึ้นเองได หากแตจําตองฝกหัดอบรมและสนับสนุนสงเสริมกันอยางจริงจัง
สม่ําเสมอนับตั้งแตบุคคลเกิด ดังที่มนุษยไมวาชาติใด ภาษาใดไดเฝาพยายามกระทําสืบตอกันมาทุกยุค
ทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อใหสามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสําเร็จในการครองชีวิต ทั้งใหสามารถอยู
รวมกับผูอื่นไดดวยความผาสุกสงบ ดังนั้นถึงแมเราจะอยูในทามกลางความเจริญรุดหนาแหงยุคปจจุบัน
อยางไร เราก็ทอดทิ้งการศึกษาทางดานจิตใจและศีลธรรมจรรยาไปไมได ตรงขามเราควรเอาใจใสสั่งสอน
กันใหหนักแนนทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อใหมีความคิดความเขาใจถูกตองสอดคลองกับสภาพการณแวดลอม
ทั้งหลายที่วิวัฒนาการไปไมหยุดยั่ง”
การปลูกฝงคุณธรรมทางพุทธศาสนา
พระพุ ท ธศาสนามองมนุ ษ ย ทุ ก คนว า “เวไนยสั ต ว ” ที่ มี ศั ก ยภาพในตั ว เองที่ จ ะพั ฒ นาด า น
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมให สู ง ขึ้ น ตามลํ า ดั บ จนบรรลุ เ ป า หมายสู ง สุ ด แห ง ชี วิ ต ได แนวทางปลู ก ฝ ง นั้ น
พระพุ ท ธศาสนายอมรั บ ทั้ ง อิ ท ธิ พ ลของสิ่ ง แวดล อ มและการใช ป ญ ญาพิ จ ารณาเหตุ ผ ล ว า เป น
องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเทานั้น องคประกอบทั้ง
สองนี้ตองเสริมเกื้อหนุนกันประสานกันดวยดี การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจึงเปนไปดวยดี
องคประกอบทั้ง 2 ประการคือ (แสงระวี เทพรอด. 2542: 39)
1. ปรโตโฆสะ สิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมทั่วไปที่ดีที่เกื้อกูลแกการ
ปลูกฝงจริยธรรมในที่นี้เนนไปที่ “กัลยาณมิตร” คือ ผูคอยใหคําแนะนําที่ดี เชน บิดา มารดา ครู อาจารย
และทานผูรูทั้งหมาย เด็กที่มีปรโตโฆสะที่ดีพรอมจะกาวหนาทางจริยธรรมมากกวาเด็กที่อยูในสภาพ
แวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย
2. โยนิโสมนสิการ การรูจักใชปญญาพิจารณาหาเหตุผลใชความคิดถูกวิธี รูจักคิด คือ คิด
แยกแยะและสืบสาวหาตนตอ ตามหลักความสัมพันธแหงเหตุปจจัยตาง ๆ พูดใหเขาใจงายคือ คิดเปน
แกปญหาเปน
ในทางปฏิบัติ การสรางคุณธรรม จริยธรรมจะตองขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอมสวนหนึ่ง และสราง
สํานึกภายในโดยเฉพาะการรูจักคิดของเด็กอีกสวนหนึ่ง ครูอาจารยจะชวยเปนกัลยาณมิตรชี้แนะใหใช
ความคิดใหถูกวิธี รูจักคิดหาเหตุผล ถาไมมีกัลยาณมิตรโยนิโสมนสิการมักเกิดยาก
พระธรรมกิตติวงศ เจาอาวาสวัดราชโอรสาราม อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม กลาวในการ
สัมมนาเรื่อง การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม : บทบาทรวมของสถาบันครอบครัว โรงเรียน สถาบันศาสนา
และชุมชน จัดโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวา การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมเปนบทบาท
รวมกันของสถาบันตาง ๆ อยางนอย 3 สถาบันมาตั้งแตในอดีต ไดแก บาน วัด หรือ มัสยิด โรงเรียน
ปจจุบันตองเพิ่มชุมชนดวย เพราะเปนสิ่งแวดลอมที่ทําใหเยาวชนมีพฤติกรรมหักเหมาก ดังนั้นสถาบันที่มี
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บทบาทรวมกันในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเยาวชนในปจจุบัน จึงประกอบดวยบาน วัดหรือ
มัสยิด โรงเรียน และชุมชน
ทฤษฎีที่ใชในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสามารถทําไดหลายวิธีการขึ้นอยูกับความเหมาะสม ดังนั้น
ทฤษฎีที่นํามาใชเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจึงมีหลายทฤษฎีดวยกัน ดังนี้ (ทิศนา แขมมณี)
1. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) ตามทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning) พัฒนาโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ชื่อเบอรรัส
สกินเนอร (Burrhus F. Skinner) ทฤษฎีนี้อธิบายวา พฤติกรรมของบุคคลเปนผลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม พฤติกรรมของบุคคลจะแปรเปลี่ยนไปตามผลที่ไดรับจากการกระทําที่เกิดขึ้น
ในสภาพแวดลอมนั้น ซึ่งผลจากการกระทํานั้นมีอยู 2 ประเภท ไดแก ผลประเภทเสริมแรง (Reinforcer)
ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตราเพิ่มขึ้น และผลประเภทถูกลงโทษ (Punisher) ซึ่งทําใหพฤติกรรมนั้นมีอัตรา
ลดลงหรือหมดไป (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2539)
2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีพัฒนาการ
ทางจริยธรรม (Moral Development Theory) เพียเจต (Piaget) อธิบายวา พัฒนาการทางจริยธรรมของ
มนุษยเปนไปตามขั้นและขึ้นกับวัยโดยแบงเปน 2 ขั้นใหญ ๆ คือ ขั้นแรก อายุระหวาง 5-8 ป เปนขั้น
ยอมรั บ กฏเกณฑ จ ากผู มี อํ า นาจเหนื อ ตน (Heteronomous) ขั้ น ที่ ส อง เป น ขั้ น การยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงของกฏเกณฑ (Autonomous) อายุตั้งแต 9 ปขึ้นไป ตอมาโคลเบอรก (Kolhberg) ไดพัฒนา
แนวคิดตอเนื่องจากเพียเจต โดยแบงพัฒนาการทางจริยธรรม ออกเปน 3 ระดับ แตละระดับแบงออกเปน
2 ขั้น (Stages) รวมเปน 6 ขั้น ไดแก
ขั้นที่ 1 ขั้นการหลบหลีกการถูกลงโทษ (อายุ 2-7 ป) คือ การตัดสินใจโดยมุงที่จะหลบ
หลีกไมใหตนเองถูกลงโทษ
ขั้นที่ 2 ขั้นการแสวงหารางวัล (7-10 ป) คือการตัดสินใจโดยมีความมุงหมายที่จะได
ผลตอบแทนที่ตนพอใจหรือตองการที่อยากจะได
ขั้นที่ 3 ขั้นการทําตามที่ผูอื่นเห็นชอบ (10-13 ป) คือ การตัดสินใจโดยการคลอยตาม
ความเห็นชอบหรือการชักจูงของผูอื่นโดยเฉพาะเพื่อน
ขั้นที่ 4 ขั้นการทําตามหนาที่ทางสังคม (13-16 ป) คือ การตัดสินใจโดยถือวาตนมีหนาที่
ที่จะทําสิ่งนั้น ในฐานะที่ตนเปนหนวยหนึ่งของสังคมนั้น และสังคมนั้นคาดหมายที่จะใหตนทําหนาที่ตาม
กฏเกณฑตาง ๆ
ขั้นที่ 5 ขั้นการทําตามคํามั่นสัญญา (16 ปขึ้นไป) คือ การตัดสินใจโดยเห็นแกประโยชน
ของคนหมูมาก ไมทําตนใหขัดตอ สิทธิอันพึงมีพึงไดของผูอื่น บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้จะสามารถ
ควบคุมบังคับใจตนเองได
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ขั้นที่ 6 ขั้นการยึดอุดมคติสากล (ผูใหญ) คือการตัดสินใจเพื่ออุดมคติอันยิ่งใหญที่เปน
หลักประจําใจของตน บุคคลที่มีจริยธรรมในขั้นนี้ นับวาเปนผูมีจริยธรรมในขั้นสูงสุด
บุคคลแตละคนจะมีหรือไมมีการพัฒนา หรือมีการพัฒนาเร็ว-ชาตางกัน เราสามารถวัดระดับ
จริยธรรมของบุคคลไดโดยดูจากเหตุผลเชิงจริยธรรมที่บุคคลนั้นให และเราสามารถที่จะสงเสริมใหบุคคล
มีการพัฒนาระดับจริยธรรมใหสูงขึ้นกวาเดิมได โดยการเปดโอกาสใหบุคคลเรียนรูจากการตัดสินใจทาง
จริยธรรมและอภิปรายรวมกับผูอื่น การไดแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกับผูอื่น จะทําใหบุคคลที่
มีเหตุผลเชิงจริยธรรมต่ําเรียนรูการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมขั้นสูงขึ้น
3. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการใหสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม
(Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการเรียนรูทางปญญาเชิงสังคม พัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาชาว
แคนาดา ชื่อ อัลเบิรด แบนดูรา (Albert Bandura) ซึ่งขณะนี้ประจําอยูที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
(Stanford University) แบนดูรามองกระบวนการเรียนรูวาเปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต
ไม ใ ช ก ารเปลี่ ย นแปลงเพี ย งพฤติ ก รรมภายนอกเท า นั้ น กระบวนการนี้ เ ริ่ ม ต น จากภายในโดยยั ง ไม
จําเปนตองมีการแสดงออก (Acquisition) แบนดูราเชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของคนเกิดขึ้นจากการ
สังเกตจากตัวแบบ ซึ่งสามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน และตัวแบบนี้
ทําหนาที่ 3 ลักษณะดวยกัน คือ อาจทําหนาที่สงเสริมหรือยับยั้งการเกิดของพฤติกรรม หรือชวยให
พฤติกรรมนั้นคงอยู โดยตัวแบบนั้นอาจเปนบุคคลจริง ๆ (Live Model) หรือตัวแบบที่เปนสัญลักษณ
(Symbolic Model) ไดแก ตัวแบบที่เสนอผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน การตูน หรือหนังสือนวนิยาย
เปนตน การเรียนรูจากตัวแบบนี้ประกอบไปดวยกระบวนการ 4 กระบวนการ คือ กระบวนการตั้งใจ
(Attentional Processes) กระบวนการเก็บจํา (Retention Processes) กระบวนการกระทํา (Production
Processes) และกระบวนการจูงใจ (Motivational Process) ซึ่งการเรียนรูในแตละกระบวนการจะเปนไป
อย า งไรขึ้ น กั บ ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า งป จ จั ย ส ว นบุ ค คล (Personal) ป จ จั ย ทางสภาพแวดล อ ม
(Environmental) และปจจัยทางพฤติกรรม (Behavioral) นอกจากแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูโดยการ
สังเกตตัวแบบแลว แบนดูราไดเสนอแนวคิดสําคัญอีก 2 แนวคิด คือ แนวคิดเกี่ยวกับการกํากับตนเอง
(Self-regulation) ซึ่งเชื่อวามนุษยสามารถที่จะควบคุมความคิด ความรูสึก และการกระทําของตนเอง
เพื่อนําตนเองไปสูจุดมุงหมายหรือผลที่ตองการได และแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูความสามารถของตนเอง
(Self-Efficacy) ซึ่งเชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอการกระทําของบุคคล ผูที่รับรูวา
ตนเองมีความสามารถก็จะแสดงความสามารถนั้นออกมา (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2539)
4. การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและค า นิ ย ม โดยใช วิ ธี ก ารกระจ า งให นิ ย ม (Values
Clarification) แรทส (Rath) ไดพัฒนาแนวคิดนี้โดยอธิบายวา คานิยมเปนสิ่งที่บุคคลเลือกยึดถือเปนหลัก
หรือแนวทางในการดํารงชีวิตของตน บุคคลที่ไมมีคานิยมในการดํารงชีวิต มักจะเปนผูที่มีลักษณะโลเล
ไมแนใจ ตัดสินใจชา หรือตัดสินใจไมได บางคนอาจมีลักษณะเฉื่อยชา เควงควาง ลองลอย ทั้งนี้เพราะ
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บุคคลนั้นขาดหลักและอุดมการณในการตัดสินใจและการดํารงชีวิต ซึ่งจะตางกับบุคคลที่มีคานิยมที่
ชัดเจนในการดํารงชีวิต แรทสไมไดมีจุดมุงหมายที่จะตอบวาคานิยมอะไรเปนคานิยมที่ควรปลูกฝงในตัว
บุคคล แตเห็นวาเปนสิทธิของบุคคลแตละคนที่จะคิดและเลือกยึดถือคานิยมที่ตนพอใจ การกระตุนให
แสวงหาคานิยมมาเปนหลักหรืออุดมการณในการดํารงชีวิตของตนและการชวยใหเกิดความกระจางใน
คานิยมที่เลือกยึดถือ ซึ่งถาบุคคลมีความกระจางแลว ก็อาจจะปรับเปลี่ยนหรือยึดถือคานิยมนั้นอยาง
มั่นคงขึ้น โดยแรทสไดเสนอแนวคิดไววา คานิยมแทควรมีคุณลักษณะครบ 7 ประการ คือ เปนคานิยมที่
บุคคล
4.1 เลือกอยางเสรีไมมีใครบังคับใหเลือก
4.2 เลือกจากตัวเลือกหลายตัว
4.3 เลือกโดยผานการพิจารณาถึงผลที่จะตามมาทั้งทางบวกและลบ
4.4 เลือกแลวมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เลือก
4.5 เลือกแลวยอมรับในสิ่งที่เลือกอยางเปดเผย
4.6 เลือกแลวลงมือปฏิบัติตามคานิยมที่เลือกนั้นจริง
4.7 ปฏิบัติตามคานิยมที่เลือกอยางตอเนื่อง

แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศเพื่อความทันสมัยที่เริ่มตนขึ้นในสมัยของจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต เปนตนมานั้น แมวาในดานหนึ่งจะกอใหเกิดความมั่งคั่งทางวัตถุอยางตอเนื่อง แตอีกดานหนึ่งก็
มีประชาชนกลุมหนึ่งที่อยูชายขอบ (Marginal) เขาไมถึงกระบวนการพัฒนาขางตนนี้ และมีอีกบางสวน
เชนกันที่เปนผูผลิตรายยอยในภาคเกษตรที่เคยพึ่งตนเองได ถูกการพัฒนาแบบทุนนิยมเบียดขับจนตอง
หลุดออกไปจากกระแสการพัฒนาดังกลาว
ในขณะที่การพัฒนาของรัฐไทยยังคงดําเนินการอยูนั้นก็ไดมีการพัฒนาอีกกระแสหนึ่งนําโดย
พระมหากษัตริย ทั้งนี้และทั้งนั้นการพัฒนาอยางหลังนี้มีจุดประสงคแตกตางออกไปจากการพัฒนา
กระแสหลัก (Mainstream development) โดยเนนไปที่การพึ่งพาตนเอง (Self-reliance) ของประชาชน
ระดับรากหญาเปนสําคัญ
จนกระทั่งมาในป 2517 หรือนับเปนระยะเวลาเกือบรวมสามทศวรรษนับจากการครองราชย
พระองคทานจึงไดเผยแพรแนวคิดวาดวย “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนครั้งแรก ดังขอความขางลางนี้ (กนก
ศักดิ์ แกวเทพ. 2550: 18-24)
“การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับขั้นตอน ตองสรางพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใชของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณที่ประหยัดแตถูกตองตามหลัก
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วิชาการ เมื่อไดพื้นฐานความมั่งคง พรอมพอสมควรและปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางความเจริญและฐานะ
เศรษฐกิจขึ้นสูงโดยลําดับตอไป...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วันที่ 18 กรกฎาคม 2517
“คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีสิ่งที่
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาที่จะใหเมืองไทย พออยูพอกิน มีความ
สงบ และทํางานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธาน ในทางนี้ที่จะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน ไมใชวาจะ
รุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถาเรารักษาความ
พออยูพอกินนี้ได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต
สิ่งสําคัญที่ตองเนนย้ําในที่นี้คือ แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยผานคําสําคัญคือ พออยูพอ
กิ น มี ที่ ม าจากประสบการณ ข องการปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ป น จริ ง ในสั ง คมไทยเราเอง โดยผ า นโครงการ
พระราชดํ า ริ ทั้ ง หลาย ดั ง นั้ น โครงการพระราชดํ า ริ ทั้ ง หลายจึ ง เปรี ย บเสมื อ นเป น ฐานสํ า คั ญ ของ
หองทดลองขนาดใหญ (Laboratory) ของการปฏิบัติการการพัฒนาแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมิใชเปน
การพัฒนาที่เริ่มตนจากแนวคิดที่มาจากหนังสือตําราหรือประสบการณการพัฒนาของตางประเทศ ทั้งนี้
วิสัยทัศนเรื่อง พออยูพอกิน ถือเปนเศรษฐกิจขั้นรากฐาน
อาจตั้งเปนขอสังเกตไดวา พระราชดํารัสของในหลวงเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 นั้นนับเปนจุด
เปลี่ยนสําคัญของกระบวนทัศนวาดวยการพัฒนา ที่พระองคตองการประกาศใหพสกนิกรชาวไทยทราบ
โดยทั่ว กันวา นา จะถึงเวลาสํา หรับการเลือกการพัฒ นาอย างอื่นที่ ไมใช การพัฒ นากระแสหลั ก และ
เหตุการณวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ.2540 เปนเครื่องพิสูจนไดอยางชัดเจนวา การพัฒนากระแสหลักมิได
นํามาซึ่งความอยูดีกินดีและความผาสุกในชีวิต หากแตเปนความทุกขยาก ดังขอความขางลางนี้
“เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy คําวา Sufficiency Economy นี้ไมมีใน
ตําราเศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม
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Sufficiency Economy นั้น ไมมีในตํารา เพราะหมายความวาเรามีความคิดใหม และโดยที่
ทานผูเชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวาเราก็สามารถที่จ ะไปปรับปรุง หรือไปใช หลักการเพื่อที่จ ะให
เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2542
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต
สาระสําคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะการพัฒนาที่เปนองครวม (Holistic) และใหความสําคัญ
กับประชาชนเปนเบื้องตน (Development as if people mattered) ในขณะเดียวกันก็ยังเปนแนวคิดที่
ครอบคลุมมิติตาง ๆ อีกดวย ไมเพียงแตเฉพาะดานเศรษฐกิจเทานั้น และที่สําคัญกวาก็คือ ยังเปนการ
แกไขวิธีคิดใหถูกตองอีกดวย คือ การยึดมั่นในหลักการของความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลและความ
ซื่อสัตยมีคุณธรรม ซึ่งอาจเรียกรวม ๆ กันวาเปน ดานในของชีวิต ที่จักสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิต
ที่เปนอยูไปในวิถีทางที่ถูกที่ควร และยังสามารถใชในการปองกันปญหากอนที่จะเกิดอีกดวย และใน
ทายที่สุดก็จะนําไปสูการพึ่งตนเอง ซึ่งหลักการสําคัญของการพึ่งตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
มี 5 ประการดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.

การพึ่งตนเองทางจิตใจ
การพึ่งตนเองทางสังคม
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
การพึ่งตนเองทางทรัพยากรธรรมชาติ
การพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2547: 59) ยังไดกลาววา แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชเกี่ยวกับทฤษฎีใหมและเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงชวยเหลือเกษตรกรให
พึ่งตนเองในการประกอบอาชีพอยางไดผลพอเพียงที่จะเลี้ยงตัวรอด เปนตัวอยางสําหรับพสกนิกรใน
การนําเอาภูมิปญญาสากลมาใชรวมกับภูมปญญาไทยใหสามารถเลือกทางเดินชีวิตอยางมีเปาหมาย
และพึ่งพาตนเองได ทฤษฎีนี้มีแนวคิดอันเปนแกนสําคัญในการดํารงชีวิต สามารถนําไปประยุกตใชใน
ศาสตรหรือสาขาวิชาอื่น นอกจากเกษตรกรรมได และการนําทฤษฎีใหมไปใชตองดูใหเหมาะสมกับความ
จําเปน สภาพแวดลอม และปจจัยตาง ๆ ทั้งนี้ กุญแจสําคัญ 3 ประการของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 1)ทํา
ด ว ยเหตุ ผ ล 2) ทํ า แบบพอประมาณตามศั ก ยภาพของตนเอง ทั้ ง ทรั พ ยากรธรรมชาติ มนุ ษ ย และ
เทคโนโลยี และ 3) ตองมีภูมิคุมกันอยูตลอดเวลา ระมัดระวังและหาสิ่งมารองรับกับวิกฤตครั้งตอไป
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ตามแนวพระราชดําริ สามารถวิเคราะหแนวคิดหลักที่แฝงอยูในทฤษฎีใหมได 7 ประการ คือ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับความเปนอิสรภาพ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
4. แนวคิดเกี่ยวกับการทํางานและแสวงหาความรู
5. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง
6. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
7. แนวคิดเกี่ยวกับการประยุกตใชทฤษฎี
โดยแนวคิดทั้ง 7 ประการนี้ ชี้ใหเห็นวา การมีคุณภาพชีวิตที่ดีตองอาศัยคุณสมบัติตาง ๆ อาทิ
การรู จั ก พึ่ ง ตนเอง การรู จั ก อยู อ ย า งพอเพี ย ง การทํ า งานด ว ยความขยั น อดทน ไม ท อ ถอย การรู จั ก
แกปญหา การรูจักแสวงหาความรู การรูจักรวมกลุม การทํางานรวมกัน การรูจักพัฒนาตนเอง การ
ปลูกฝงคุณสมบัติดังกลาว หรือคานิยมเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปนเรื่องจําเปนสําหรับสังคมไทย และตอง
เริ่ ม ปลู กฝ ง ตั้ง แตเ ยาวชน ซึ่ งวิ ธี ก ารที่น า จะดี ที่สุ ด ในการปลูก ฝ งค า นิย ม คื อ การที่ ผู ใ หญ ทํา ตนเป น
แบบอยางที่ดี และมีสิ่งแวดลอมที่เอื้ออํานวยใหเด็ก
สมพร เทพสิทธา (2549). กลาววา การเดินตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง เปนการ
แก ไ ขป ญ หาตามหลั ก อริ ย สั จ สี่ คื อ 1) รู สภาพป ญ หา (ทุ ก ข ) 2) รู ส าเหตุ ข องป ญหา (สมุ ทั ย ) 3) รู
เปาหมายของการแกปญหา (นิโรธ) และ 4) รูวิธีการแกปญหา (มรรค) เปนการแกปญหาที่สาเหตุอยางมี
การวิเคราะหและมีระบบ มีการวางแผนงาน กําหนดยุทธศาสตรและมีการประสานงานที่ดีระหวาง
หนวยงานและองคกรตาง ๆ ไมใชเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนาอยางไมมีระบบ ซึ่งการเดินตามรอย
พระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะใชวิธีการตาง ๆ ดังนี้
1. การปลูกฝงคุณธรรมและศาสนธรรม การที่ระบบการศึกษาที่ผานมามักจะเนนในเรื่องความ
เปนเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ตองการใหนักเรียน นักศึกษาเปนคนเกง เปนคนฉลาด มี
ความรูความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานา
อารยประเทศ ระบบการศึกษาไมไดเนนในเรื่องของศาสนาและคุณธรรมเทาที่ควร จึงทําใหเกิดชองวางที่
หางไกลระหวางความฉลาดทางเชาวนปญญา (Intelligence Quotient) กับความฉลาดทางศีลธรรมทํา
ให เ กิ ด ป ญ หาเยาวชน ความก า วร า วรุ น แรง ยึ ด ในวั ต ถุ นิ ย มบริ โ ภคนิ ย ม ขาดรากฐานทางศาสนา
วัฒนธรรมไทย ขาดเอกลักษณไทย และหมกมุนในเรื่องเพศสัมพันธ
การที่การพัฒนาประเทศของเราและการพัฒนาคนของเราไมไดรับความสําเร็จ ก็เพราะในการ
พัฒนาประเทศและการพัฒนาคน เราไมไดพัฒนาที่รากฐานของชีวิตและจิตใจ เราไปพัฒนาประเทศที่
เศรษฐกิจ พัฒนาคนที่ความรูความสามารถ เมื่อเราไมไดพัฒนาประเทศและพัฒนาคนที่รากฐานของ
ประเทศและรากฐานของคนจึงออนแอ ทําใหประเทศของเราตองประสบภาวะวิกฤตตาง ๆ มีปญหาสังคม
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ที่เพิ่มมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น และคนของเราถึงแมจะมีความรูสูง แตจิตใจไมไดสูงตามความรูไปดวย
บางคนก็นําความรูไปใชในทางเอารัดเอาเปรียบคนอื่น หาประโยชนใหตนเองในทางไมชอบ
2. ปลูกฝงอุดมการณและอุดมคติ อุดมการณและอุดมคติเปนสิ่งสําคัญของชีวิต ผูที่ทํางานและ
ดํารงชีวิตดวยอุดมการณและอุดมคติจะทํางานเพื่องาน ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต จะไม
หวั่นไหวตอมิสสินจาง จะมีชีวิตอยูเพื่อความดี จะทําความดีโดยไมทอแทหรือหวั่นไหว แมวาในการทํา
ความดี จะตองประสบกับปญหาและอุปสรรคมากมายเพียงใด คนไทยจึงควรไดรับการปลูกฝงใหมีอุดม
คติ ใ นการทํ า งานและในการดํ า รงชี วิ ต และมี อุ ด มการณ ข องหมู ค ณะและอุ ด มการณ ข องชาติ เ ป น
เปาหมายและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
3. การปลูกฝงคานิยมที่สรางสรรค คําวา “คานิยม” (Social Value) หมายถึง สิ่งที่สังคมเห็นวา
มีคุณคา ซึ่งอาจเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดให
ความหมายของคานิยมไววาหมายถึง “สิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได ปรารถนาจะเปนหรือกลับ
กลายมาเปนสิ่งที่คนถือวาเปนสิ่งบังคับตองทําตองปฏิบัติ เปนสิ่งที่คนบูชายกยองและมีความสุขที่จะได
เห็น ไดฟง ไดเปนเจาของ”
ค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค ห รื อ ค า นิ ย มที่ ส ร า งสรรค จะช ว ยพั ฒ นาคนและสั ง คมให เ จริ ญ รุ ง เรื อ ง
กาวหนา ตรงกันขามคานิยมที่ไมพึงประสงคจะทําใหคนและสังคมเสื่อมลง ถาคนเชื่อในคานิยมทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่ว ก็จะทําใหมีความละอายและความเกรงกลัวตอบาป ไมกลาทําชั่วทั้งตอหนาและลับหลัง แต
ถามีคานิยมที่ไมเชื่อวาทําดีไดดี ก็จะทําใหผูนั้นทําชั่วโดยไมละอายและเกรงกลัวตอบาป โดยคานิยม
พื้นฐาน 5 ประการที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดออกประกาศลงวันที่ 17 มีนาคม 2525 เรื่อง
คานิย มพื้นฐาน เชิ ญชวนใหทุ กคนชว ยกันสร างเสริม ปลูก ฝงและปฏิ บัติต ามไดแก 1) การพึ่งตนเอง
ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 2) การประหยัดและอดออม 3) การมีระเบียบวินัยและการเคารพ
กฎหมาย 4) การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 5) ความรักชาติ ศาสน กษัตริย
4. การปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชน ตองปลูกฝงจิตสํานึกใหมีความตระหนัก (Awareness) มี
จิตสํานึก(Consciousness) มีการกระทํารวมกัน(Collective action) มีเครือขาย(Network) ประสานงาน
และรวมมือกัน
5. การปลูกฝงคุณธรรมแกเยาวชน เยาวชนเปนเหมือนผาขาวที่บริสุทธิ์ เปนไมออนที่ดัดงาย จึง
ควรใหความสําคัญและความสนใจเปนพิเศษในการอบรมและพัฒนาเยาวชนของเราตั้งแตยังเปนเด็ก ให
เปนเยาวชนที่พึงประสงค คือ เปนคนเกงดวยปญญา เปนคนดีดวยคุณธรรม มีความสุขในสังคม
การประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง
การนํ า ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาประยุกต ใ ช สามารถใช ไ ดใ น 3 ระดับ คือ 1) ระดับ บุ คคล/
ครอบครัว 2) ระดับชุมชน 3) ระดับองคกรและภาคธุรกิจ (ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2549 : Online) ซึ่งการรับรูของ
ประชาชนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู 2 ประเภท คือ 1) คนที่รับรู เขาใจในปรัชญาอยางชัดเจน และ
นําไปใชในการดําเนินชีวิต กับ 2) คนที่ไมเขาใจปรัชญานี้อยางลึกซึ้งเพราะไมไดรับขอมูลที่ถูกตอง
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หากจะพิจารณาจําแนกคุณลักษณะของคน หรือกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จะพบวา
เกี่ยวของกับ 3 ประเด็น คือ
1. พอประมาณ ไดแก พอประมาณกับสภาพของตน และพอควรกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ / สังคม
กลาวคือ ไมโลภจนเบียดเบียนตัวเอง ผูอื่น ทําลายสิ่งแวดลอม
2. มีเหตุผล คือ ไมประมาท รอบรูมีสติ รูสาเหตุ รูปจจัยที่เกี่ยวของ รูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในดาน
ตาง ๆ
3. มีภูมิคุมกันที่ดี ไดแก สุขภาพที่ดี พรอมรับความเสี่ยงตาง ๆ (วางแผน / เงินออม / ประกัน) ทํา
ประโยชนใหกับผูอื่น สังคม และเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชใน 4 ดานคือ
ด า นจิ ต ใจ คื อ มี จิ ต ใจเข ม แข็ ง พึ่ ง ตนเองได มี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี เอื้ อ อาทร ประนี ป ระนอม นึ ก ถึ ง
ผลประโยชนสวนรวมเปนหลัก
ดานสังคม คือ ชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม คือ รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบ เลือกใช
ทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด
ดานเทคโนโลยี คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพแวดลอม
(ภูมิสังคม) พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปญญาชาวบานเองกอน กอใหเกิดประโยชนกบั คนหมูมาก
หากเปรียบเทียบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักคําสอนของพุทธศาสนา จะสอดคลองกับ
หลักสัปปุริสธรรม 7 ไดแก
1. รูเหตุ
ความมีเหตุผล
2. รูผล
3. รูตน
ความพอประมาณ
4. รูประมาณ
5. รูกาล
ภูมิคุมกัน
6. รูบุคคล
7. รูชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงไมไดเปนเพียงเรื่องของบุคคลหรือชนบทเทานั้น แตความจริงสามารถประยุกตใชได
กับ ภาคธุ รกิ จเชน เดีย วกัน กลา วคือ เปนการตัดสิ น ใจในการดํา เนิน ธุรกิจที่พ อประมาณ มีเ หตุผล และสรา ง
ภูมิคุมกันใหกับตนเอง บนพื้นฐานของความรูและคุณธรรม การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดไดหลาย
ดาน และหลายรูปแบบ ไมมีสูตรสําเร็จ ผูประกอบการแตละคนจะตองพิจารณาตามความเหมาะสมใหสอดคลอง
กับเงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะชวยใหผูประกอบการ “ฉุกคิด” วามีทางเลือก
อีกทางหนึ่ง ที่จะชวยใหเกิดความยั่งยืนและสมดุลในระยะยาว (ปรียานุช พิบูลสราวุธ. 2549 : Online)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
พระมหาธีระวุฒิ ธีรธมฺโม (โสมเกษตรินทร) (2543) ไดศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆ สื่อบุคคลใน
การชี้นําและปลูกจิตสํานึกประชาชนชนบท เพื่อการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรปาไม : ศึกษาเฉพาะกรณี
พระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสในจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 200 รูป พบวา พระสงฆสวนใหญไดเลือกใช
วิธีการสื่อสารแบบเผชิญหนาโดยการลงมือ ทําเปนแบบอยางหรือสาธิตมากที่สุด คิดเปนรอ ยละ 36.5 และ
เลือกใชวิธีการเทศนสอน ชี้แนะหรือบรรยาย คิดเปนรอยละ 26.0 สวนวิธีการสื่อสารโดยผานสื่อมวลชนตาง ๆ
พบวา พระสงฆสวนใหญเลือกใชสื่อวิทยุกระจายเสียงและหนังสือพิมพมากที่สุด คิดเปนรอยละ 24.0 เทากัน
รองลงมาเลือกใชสื่อวิทยุโทรทัศน คิดเปนรอยละ 21.0 นอกจากนี้ยังพบวา ภูมิหลังของพระสงฆที่แตกตางกันมี
บทบาทในการชี้นํ า และปลูกจิ ตสํา นึ ก ประชาชนชนบทเพื่อ การมีส ว นรว มในการอนุ รักษท รัพ ยากรปา ไมไ ม
แตกตางกัน
พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ) (2543) ศึกษารูปแบบและแนวทางการเผยแผพุทธธรรม
ของพระครูพิศาล-ธรรมโกศล (สุพจน กฺจนิโก, “หลวงตา”-“แพรเยื่อไม”) พบวา ทานไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เทศนมหาชาติและการเทศนธรรมวัตรตามประเพณีโบราณมาเปนการเทศนมหาชาติแบบประยุกตและนําเขามา
สูการปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม อภิปราย โตวาที และการสนทนาธรรมแบบรอยแกว เปนตน นอกจากนี้ยังใช
การเผยแผพุทธธรรมผานสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร
แถบบันทึกเสียง และจัดพิมพหนังสือธรรมะออกเผยแผ เปนตน โดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่องสั้นไดสะทอนใหเห็น
คานิยมและปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมไทยในสมัยนั้น ทานไดใหคําแนะนําและเสนอความคิดเห็นเชิง
แกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ชักจูงโนมนาวจิตใจบุคคลใหประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมและ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดความสงบสุขในครอบครัว สงเสริมใหเกิดความสงบสุขในสังคม และ
สงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในเรื่องตาง ๆ ที่สังคมไทยยังบกพรอง รวมความวาทานมีทั้งศาสตรหรือความรูและศิลป
หรือเทคนิคและวิธีการในการนําเสนอหรือเผยแผพุทธธรรม

พินิจ ลาภธนานนท (2550,มิถุนายน : Online) ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมกับการปรับเปลี่ยนบทบาทการพัฒนาของพระสงฆนักพัฒนาในภาคอีสาน โดยใชการสัมภาษณ
เชิงลึกพระสงฆนักพัฒนา ผูนําและชาวบานในชุมชนที่พระสงฆนักพัฒนาทํางานอยู เจาหนาที่ของรัฐ
และองคกรพัฒนาเอกชนที่เคยมีประสบการณในการทํางานรวมกับพระสงฆนักพัฒนา พบวาพระสงฆ
นักพัฒนาไมใชผลผลิตทั้งของโครงการและนโยบายของรัฐหรือของกิจกรรมและการสนับสนุนขององคกร
พัฒนาเอกชน บทบาทการพัฒนาของพระสงฆเปนรูปแบบหนึ่งของวิถีปฏิบัติแบบพุทธศาสนาชาวบาน
ระหวางพระสงฆและชาวบานในทองถิ่น ปจจัยภายในทองถิ่นมีอิทธิพลที่เดนชัดตอแรงจูงใจและการ
ตัดสินใจแสดงบทบาทการพัฒนาของพระสงฆ โดยปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนคือแรงจูงใจสําคัญ
ศักยภาพและความสามารถของพระสงฆที่จะสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ มีสวนเกี่ยวเนื่องกับ
ความสัมพันธทางศาสนาและสังคมระหวางพระสงฆและชาวบาน
ในชุมชน
ถาพระสงฆไมมี
ความสัมพันธที่ดีกับชาวบานและไดรับความศรัทธานอยจากชาวบาน พระสงฆก็จะไมสามารถสงเสริม
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ ในชุมชนได หลังจากที่ไดทํางานพัฒนาแลว ถาพระสงฆไมสามารถรักษา
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ความสัมพันธที่ดีและศรัทธาที่ไดรับจากชาวบานไว ได พระสงฆก็จะไมสามารถสานตอกิจกรรมการ
พัฒนาได ทั้งนี้ธรรมชาติของกิจกรรมสังฆพัฒนานั้นมี สวนสัมพันธอยางลึกซึ้งกับความตองการจําเปน
ของชาวบาน
ระพิน ชูชื่น (2533 : Online) ศึกษาเรื่องบทบาทของพระสงฆในการสงเสริมจริยธรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยสอบถามพระสงฆ จํานวน 123 รูป ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา ในดานการสั่งสอนอบรมทางดานจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา พระสงฆสวนมากเคยเขามาสั่ง
สอนอบรมดานจริยธรรมใหนักเรียนมากกวาสัปดาหละ 1 ครั้ง โดยสวนมากเปนครูสอนจริยศึกษาประจําโรงเรียน
มากที่สุด รองมาคือ เปนวิทยากรรับอาราธนามาแสดงธรรมเทศนา หรือแสดงปาฐกถาธรรม สวนเนื้อหาที่สั่งสอน
คือ เรื่องความเมตตากรุณามากที่สุด รองลงมาคือเนื้อหาเกี่ยวกับความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละ นอกจากนี้
พระสงฆสวนมากยังเคยมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญรวมกับโรงเรียน โดยเปนผูใหความรวมมือกับ
คณะครูอาจารยมากที่สุด สวนการจัดกิจกรรมภายในสถานศึกษา พระสงฆสวนมากมีสวนรวมในการจัดรายการ
ตอบปญหาทางจริยธรรมในโอกาสพิเศษของโรงเรียนมากที่สุด รองมาคือ โครงการอบรมศีลธรรมนักเรียนภาค
ฤดูรอน
ดานการใหคําแนะนําปรึกษาปญหาจริยศึกษาในโรงเรียน พระสงฆสวนมากเคยใหคําแนะนําแก
นักเรียนในเรื่องความกตัญูกตเวทีมากที่สุด รองลงมาคือ ความเมตตา กรุณา อุเบกขา และดานการเปน
สื่อกลางระหวางโรงเรียนกับชุมชน พระสงฆสวนมากเคยมีสวนรวมในการชักชวนสมาชิกในชุมชนใหเขารวม
กิจกรรมทางจริยธรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ที่พระสงฆชักชวนแกสมาชิกในชุมชน
มากที่สุด ไดแก กิจกรรมวันวิสาขบูชามากที่สุด รองลงมาคือ วันมาฆบูชา สําหรับกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนพิธีของ
โรงเรียนที่พระสงฆใหการชักชวนมากที่สุด คือ การตักบาตร รองลงมาคือ การฟงเทศน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการดําเนินการการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดกลุมเปาหมายและการเลือกกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทํากับขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดกลุมเปาหมายและการเลือกกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
1. กลุมเปาหมาย
ในการศึ ก ษาบทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีกลุมเปาหมาย 2 กลุมดังตอไปนี้
(1) กลุมพระสงฆ ไดแก พระสังฆาธิการ และพระสงฆทั่วไป
(2) กลุมพุทธศาสนิกชนที่เขาไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมทางศาสนารูปแบบ
ตาง ๆ จําแนกเปน
2.1) กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 2.2) กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ
2.3) กลุมประชาชนทั่วไป
โดยมี พื้ น ที่ เ ป า หมายในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค คื อ ภาคเหนื อ ภาคใต ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
2. กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method research) ประกอบดวย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ
(1) กลุมพระสงฆ โดยจําแนกเปน พระสังฆาธิการ จํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวอยาง และ
พระสงฆทั่วไป จํานวน 100 ตัวอยาง โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
(2) กลุมพุทธศาสนิกชน โดยจําแนกเปน 2.1) กลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษา 2.2)
กลุมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 2.3) กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 1,037 ตัวอยาง โดยใชการสุม
แบบเปนกลุม (Area or Cluster Sampling) ในการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการสุมกลุมตัวอยางจะกระจายตามพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สุราษฎรธานี นครราชสีมา และชลบุรี

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดรับการพัฒนารวมกันระหวางกรมการศาสนาและสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยแบงเปน 2 ชุด คือ
1. แบบสัมภาษณพระสงฆและพระสังฆาธิการ
2. แบบสอบถามพุทธศาสนิกชน ประกอบดวย 2 สวน ไดแก
2.1 ส ว นที่ 1 ข อ มู ล ส ว นตั ว และความคิ ด เห็ น ที่ มี ต อ สั ง คมป จ จุ บั น มี ลั ก ษณะเป น
แบบสอบถามปลายปด (Close-ended) และปลายเปด (Open-Ended)
2.2 สวนที่ 2 ความคาดหวังและปจจัยที่สงผลตอบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
คา 5 ระดับ
การสรางแบบสอบถาม
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทพระสงฆ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ร า งแบบสอบถามนํ า เสนอคณะกรรมการตรวจรั บ งานจ า งฯ ของกรมการศาสนา เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกตองและใหความเห็นชอบแบบสอบถามพุทธศาสนิกชนและแบบสัมภาษณพระสงฆ
3. ปรับแกไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจางฯ
4. นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจางฯ ของกรมการศาสนา อีกครั้งเพื่อใหความเห็นชอบ
กอนนํามาใชเก็บขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1. การเก็บขอมูลพระสังฆาธิการ ใชการประชุมสนทนากลุม (Focus Groups)พระสังฆาธิการ
ที่อยูในพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีพระสังฆาธิการมารวมประชุมสนทนากลุมจาก
การนิมนตของกรมการศาสนา จํานวน 20 รูป
2. การเก็บขอมูลพระสงฆ ใชวิธีการสัมภาษณพระสงฆที่อยูในพื้นที่เปาหมายในสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จํานวน 100 ตัวอยาง
3. การเก็บขอมูลพุทธศาสนิกชน มีกลุมเปาหมาย 3 กลุมยอยคือ 1) รับราชการ/เจาหนาที่ของ
รัฐ 2) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3) ประชาชนทั่วไป ที่อยูในพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
โดยใชวิธีการสอบถามและใหกลุมเปาหมายเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 1,037 ตัวอยาง
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหแบบสัมภาษณพระสงฆและพระสังฆาธิการ ใชการวิเคราะหเชิงการบรรยาย
เนื้อหาตามที่ปรากฏในขอความ พิจารณาเนื้อหาโดยไมมีอคติหรือความรูสึกสวนตัวเขาไปพัวพัน ไมเนน
การตีความหรือหาความหมายที่ซอนอยูเบื้องหลัง หรือความหมายระหวางบรรทัด และในการวิเคราะห
เนื้ อ หาบางครั้ ง อาจเป น เพี ย งการระบุ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของข อ ความหรื อ สาระอย า งเป น ระบบ
(สุภางค จันทวานิช. 2542: 144-145)
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะหแบบสอบถามพุทธศาสนิกชนใชโปรแกรมสําเร็จรูป QPS (Questionnaire
Processing System) โดยมีขั้นตอนดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและความคิดเห็นที่มีตอสังคมปจจุบัน ใชการแจกแจงความถี่และ
หาคารอยละ
สวนที่ 2 ความคาดหวังและปจจัยที่สงผลตอบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีลักษณะเปนแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มาแจกแจง
ความถี่ โดยกําหนดคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543: 99-100)
เห็นดวยมากที่สุด
กําหนดให 5 คะแนน
เห็นดวยมาก
กําหนดให 4 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
กําหนดให 3 คะแนน
กําหนดให 2 คะแนน
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยที่สุด
กําหนดให 1 คะแนน
โดยแปลผลความหมายของคาเฉลี่ย ( X ) ถือเกณฑดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง เห็นดวยมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เห็นดวยนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการวิจัยแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Method Research)
ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
research) ดังนั้นจึงขอวิเคราะหขอมูลเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ความคิดเห็นของพระสงฆ
สวนที่ 2 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ
สวนที่ 3 ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

สวนที่ 1 ความคิดเห็นของพระสงฆ
จากผลสรุ ป ที่ ร วบรวมได จ ากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ บทบาทพระสงฆ กั บ
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปออกเปน 7 ประเด็น
ตามแบบสัมภาษณดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมในปจจุบัน
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญมีความคิดเห็น
ตรงกันเกี่ยวกับปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมปจจุบัน คือ สภาพสังคมไทยใน
ปจจุบันคุณธรรมและจริยธรรมถดถอยลงไป คนในสังคมปจจุบันมีความหางไกลจากหลักธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทธศาสนามาก คือ เริ่มที่จะหางเหินกับคําสอนที่เปนแคพื้นฐานในการดําเนินชีวิต จึงทําให
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนในป จ จุ บั น ลดน อ ยลงไป แต ก อ นนั้ น วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางภาคเหนือ มีคนมาปฎิบัติธรรมกันมาก แตตอนนี้ไมคอยมี สวนคนที่จะเขา
วัดสวนมากก็เปนผูสูงอายุ สวนวัยรุน หรือวัยทํางานจะเขาวัดคงไมมี ในสมัยกอนพอแมจะพาลูกพา
หลานเขาวัด ฟงธรรม อบรมกริยามารยาท และสอนใหรูจักการเคารพพอแม แตปจจุบันนี้เด็กไมคอย
ไดเขาวัด เด็กหางเหินจากวัดมากๆ อาจเปนเพราะรูปแบบในการเผยแผพระพุทธศาสนาก็ได เนื่องจาก
ในปจจุบันพระพุทธศาสนาถูกเทคโนโลยีเขามาแทนที่ อาจมีเกมสมาบดบังในการเผยแผพระพุทธศาสนา
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีครูพระเขาไปสอนเพื่อใหเด็กๆไดใกลชิดกับครูพระ ใกลชิดกับพระพุทธศาสนา
มากขึ้น ปจจุบันครูจะใชเวลาในการสอนคุณธรรมและจริยธรรมนอยมาก การสอนจริยธรรม จะเอาเวลา
ที่เหลือ เชน อาตมาเปนครูพระสอนจริยธรรมอยูแลวจะเอาหลักสูตรกลางเขาไปสอน แตครูบางทาน
บอกวาไมตองใหเนื้อหาเด็กเยอะ เพื่อที่จะเอาเวลาที่เหลือไปสอนพิเศษอยางอื่นแทน ดังนั้นในสังคม

ปจจุบัน นักเรียนหลายคนที่ไมไดรับการอบรมดานคุณธรรมหรือศีลธรรม ก็จะประสบปญหาหลายอยาง
ทั้งทางดานครอบครัว และเรื่องสวนตัวตามมา
และพระสงฆ อี ก กลุ ม หนึ่ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ตรงกั น ว า ในสั ง คมป จ จุ บั น เป น สั ง คมแห ง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย มีการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน
แขงขันกัน ไมนําเอาหลักธรรมมาใช เปนไปตามภาวะปจจัย เชนแตกอนนี้ที่เขาดํารงชีวิตอยูไดจะทํา
มาหากินก็ออกไปทําไรทําสวน แลวก็กลับบานก็ไมตองมีอะไรฟุงเฟอ คุณธรรมมีก็ยังอยูยังดําเนินไปได
ดวยดี แตปจจุบันนี้มีสิ่งลอตาลอใจ สิ่งของเครื่องใชมากมาย ทําใหเกิดกิเลส การอยากไดมากขึ้น
กวาเดิม สงผลใหคุณธรรมเหลานี้ลดนอยลง เกิดการแกงแยงชิงดีกันในหมูคณะ เกิดการเห็นแกตัวของ
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่ง คนเราในตอนนี้คุณธรรม และจริยธรรมมันเสื่อมลง แตไปหลงผิดทางดานคานิยม
และวัตถุนิยม เพราะมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีมากขึ้น วัตถุเทคโนโลยีเขามาแทนที่กลบ
คุณธรรมไปเลย จึงทําใหคุณธรรมและจริยธรรมเสื่อมหายไป สังคมและเศรษฐกิจมันบีบคั้น คนไมสนใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนา ทุกวันนี้จะทําเพื่อความสบายใจไมรูถึงแกนสาร ในขณะนี้สภาพสังคมยัง
ขาดทั้งจริยธรรมและคุณธรรม มุงแตประโยชนสวนตัว ไมคํานึงถึงผลที่เสียหายที่ตามมาจึงทําใหเกิด
ปญหาการขาดคุณธรรม สังคมปจจุบันจึงเปนสังคมที่เห็นแกตัวไมมีการเนนทางดานคุณธรรมจริยธรรม
มากเทาไร
พระสงฆทานหนึ่ง ไดกลาววา ถามองภาพรวม ในสวนของศักยภาพของพระสงฆในการ
ดําเนินงานก็สามารถขับเคลื่อนไปดวยดีอยูแลว แตบางอยางในสวนของความพอดีก็ยังขาด คือขาดการ
สนับสนุนจากชาวพุทธดวยกัน
และในมุมมองของพระสงฆทานหนึ่ง คือ มองวาคนขาดศีลธรรม จริยธรรมกันอยางมากในคน
ทุกระดับ สวนมากที่พูดกันก็จะโยนความผิดไปใหกับเด็กและเยาวชน แตตอนนี้ถาเปนความเห็นของ
อาตมามองวาไมใชแคเด็กและเยาวชน คือคนทุกระดับสวนมากจะขาดคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องนี้เปน
การเห็นไดอยางชัดเจนจากการเปนอยูทุกวันนี้ ที่ทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวายตางๆแตวา จะชนระดับ
ไหนก็ตามแคนับถือพระศาสนา แตไมนําเอาหลักธรรมมาใชก็ทําใหเกิดความเดือดรอนวุนวาย ถาเปน
ผูใหญมีหนาที่การงานที่ใหญโต ความผิดอันนั้นก็จะกวางขวาง ถาเปนเยาวชนก็เห็นไดชัดอีกเชนกัน เชน
พระสงฆ สามเณรบางหมูบางเหลา ที่ยังไมคอยมีความสํารวมระวังเทาใดมักจะมีปญหาอยางเชนทุกวันนี้
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ไดกลาววา ตองไดรับการปรับปรุงทุกๆดาน ตองแกไขปญหาสังคม
เพราะมีการนําเอาวัฒนธรรมจากตางชาติมาใช ซึ่งมันขัดกับศาสนา ทุกวันนี้เกิดปญหาตางๆทางสังคม
ตามมาไมวาจะเปนเรื่องของอบายมุข เกิดการคอรรัปชั่นซึ่งก็ถือวาขาดหลักคุณธรรมและจริยธรรม “
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต มีความคิดเห็นตรงกันวา คนเริ่มจะหางไกลจาก
คุณธรรม และจริยธรรมกันมากขึ้น เชน นักเรียนตามโรงเรียนตางๆ การกราบไหว การประกอบพิธีกรรม

28

ทางศาสนา บางครั้งก็ยังทําไมเปน เพราะฉะนั้นคําวาคุณธรรมและจริยธรรมนี้เราจะซึมซับสามารถทําให
คนเขาใจและนําไปปฏิบัติคอนขางที่จะยาก ในการที่จะสรางคนไมงายเหมือนสรางโบสถ สรางวิหาร
สรางศาลา เมื่อเราสรางใหเปนรูปรางเปนที่อยูอาศัยไดแตสรางคนกวาจะเห็นผลมันนาน บางทีเกิด
ความเบื่อเกิดความทอแทเพราะฉะนั้นเราตองมองไปที่สถาบันหลัก คือ สถาบันครอบครัว บางทีเด็กไป
อยูที่โรงเรียนมีคุณครูดูแล บางทีมีพระมาสอนที่โรงเรียนก็ชวยไดในระดับหนึ่ง แตเมื่อเด็กกลับไปบาน
แลวครอบครัวเขาอยูอ ยางไร คุณพอคุณแมเปนคนที่รูจักคุณธรรมจริยธรรมหรือไม ถาพอแมรูก็จะ
สามารถสอนลู ก ได ว า คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเป น อย า งไร ถ า ครอบครั ว ไหนคุ ณ พ อ คุ ณ แม ยั ง ไม มี เ วลา
แมกระทั่งสอนลูกเรื่องหลักคําสอนพุทธศาสนาเชน ศีล 5 ซึ่งเปนพื้นฐานของคน บางครั้งถามคุณพอคุณ
แมยังไมรูเลย มันยากมากที่จะทําอยางไรเพื่อใหสถาบันครอบครัวนําคุณธรรมและจริยธรรมมาใชใน
ชีวิตประจําวัน และใชไดในทุกเวลาทุกโอกาสดวย การขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยนี้ก็เกี่ยวกับ
ผูนําในหลายดาน ขาดการเอาใจใสดูแล เชน โรงเรียนก็ไมคอยเอาใจใส ครูอาจารยก็ไมคอยเอาใจใส
เทาที่ควร ผูปกครองก็ไมคอยสนใจเพราะวาตองทํางาน และทางวัดก็ไมไดดูแลเทาที่ควร และญาติโยม
ที่มาวัดก็ไมไดพาลูกหลานมาดวย คือไมไดปลูกฝ งจริยธรรมศีลธรรมตั้งแตเด็ก และคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมของนั ก เรี ย นแต ล ะโรงเรี ย นมี น อ ยมาก ดั ง นั้ น พระจึ ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ที่ ต อ งจะเข า ไปสอน
คุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน บทบาทของพระสงฆตอนนี้ คือใหพระสงฆเขาไปอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหนักเรียนในโรงเรียน เพราะคุณธรรมและจริยธรรมในตัวเด็กลดนอยลงมาก แมแตการกราบ
ไหวก็ยังไมคอยจะรูจัก ซึ่งยังตองปรับปรุงแกไขอีกมาก
และพระสงฆอีกกลุมหนึ่งไดใหความเห็นตรงกันวา ลักษณะของสังคมปจจุบันเปนสังคมที่
จะตองมีการแขงขัน ลักษณะของปญหาการขาดคุณธรรม และจริยธรรม เนื่องจากประชาชนจะตอง
ขวนขวายในการทํางาน ตองดิ้นรนตอสูกับชีวิตความเปนอยู ก็เลยขาดการใหเวลากับครอบครัว เมื่อไม
มีเวลาใหกับครอบครัวแลวมันจะเกิดปญหาครอบครัว ปญหาสังคมตามมา อยางปญหาที่เกิดในปจจุบัน
ก็คือ บางครั้งพอแมยังไมพรอมที่จะมีครอบครัว เมื่อไมพรอมก็ไมรูวาจะรับผิดชอบอยางไร จึงทําใหเด็ก
ขาดความอบอุน ดังนั้นเมื่อสถาบันครอบครัวซึ่งเปนสถาบันหลักแตไมไดทําหนาที่การเปนครอบครัว
สถาบันโรงเรียนก็ไมไดทําหนาที่ดูแลเอาใจใสเทาที่ควร ดังนั้นจึงเกิดปญหาสังคมตามมา ปญหาก็คือ
สังคมปจจุบันเปนสังคมที่จะตองแขงขันกัน ทําใหพอแมตองทํามาหากิน จึงขาดการดูแลเอาใจใสลูก
ขาดการใหเวลากับครอบครัว เมื่อไมมีเวลาใหกับครอบครัวจึงเกิดปญหาครอบครัวตามมา
พระสงฆทานหนึ่ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการขาดคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคมปจจุบัน โดยกลาววา “ การขาดคุณธรรมจริยธรรม คือ พูดงาย ๆ คือขาดธรรมะก็ได คือ เมื่อคน
เห็นแกตัวคุณธรรมและจริยธรรมก็หายไป “ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรมาเปนสังคม
อุตสาหกรรม สังคมอุตสาหกรรมคนจะทํางานแขงกับเวลา เมื่อกอนสังคมชนบทโดยสวนใหญประกอบ
อาชีพทํานา พอทํางานเสร็จก็จะเขาวัดกัน พอเปลี่ยนมาเปนสังคมอุตสาหกรรมคือ การทํางานแขงกับ
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เวลา ทําใหหางเหินจากวัดไป พอหางเหินจากวัดคุณธรรมจริยธรรมมันก็ขาดหายไป กลายเปนคนเห็น
แกตัว ตางคนมือใครยาวสาวไดสาวเอา ในความคิดเห็นอยางนั้น คนเห็นแกตัวกันมากขึ้น ” และ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา “ ในปจจุบันสังคมและสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วทํา
ใหคนทั้งหลาย โดยเฉพาะเยาวชนอาจจะไมเขาใจในเรื่องของคุณคาทางจิตใจ การใชชีวิตอยางพอเพียง
สิ่งที่สามารถมองเห็นได ก็คือ เยาวชนหรือญาติโยมสวนมากที่เขามาในวัด ยังคงขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมแตเราไมสามารถพูดไดวาขาดอยางไร แตคิดวายังขาดอยู ตอนนี้พยายามปลูกฝงเกี่ยวกับการ
ขาดศีลธรรม การไมเคารพสงฆ และบทบาททางสังคมที่เห็นวาพระสงฆบางรูปไมปฏิบัติอยูในศีล
อาจจะลบลางไปไดบาง โดยเฉพาะพระสงฆบางรูปที่ยังปฏิบัติดีก็กลายเปนภาพพจนที่เสียๆ ไป สิ่งที่เรา
เห็นไดงายคือการเขาวัดโดยเฉพาะการบําเพ็ญกุศลก็ดี เขามาเพื่อใชสถานที่ภายในวัดก็ดี โดยไมคํานึงถึง
พระสงฆเทาไร บทบาททางสังคมใหทําพฤติกรรมทางศาสนาใหผานพนไปเทานั้นเอง โดยไมเคารพทาง
พระสงฆจริงจัง ”
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มองวา “ ตอนนี้คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัวไปจนระดับตําบล อําเภอ จนถึงหนวยงานที่เกี่ยวของที่บริหารจัดการเกี่ยวกับหนวย
บริการตางๆ มันก็มีปญหาเรื่องคุณธรรมทั้งนั้น โดยเฉพาะความซื่อสัตยสุจริตมันมีอะไรที่มองเห็นไดชัด
วาในสังคมเรานี่มันขาดตกบกพรองในเรื่องนี้เยอะ ” และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มองวา มันเปนจุดเริ่มตน
จากผูนําที่ขาดคุณธรรมกอนแลวก็ตั้งกฏเกณฑขึ้นมาในสังคมเพื่อที่จะใหอํานวยแกตนเอง แกกลุมพรรค
พวก ก็เลยกลายเปนการจุดชนวนวาในสังคมนี้ความยุติธรรมหายากที่สุด ศีลธรรมก็กําลังจะเลือนหายไป
เพราะมันมีสวนที่คนมีความเห็นแกตัวเขามาแทนที่ตรงนั้น
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา “ ในปจจุบันเด็กดอยคุณธรรม ตอนนี้ถาเรามีคุณธรรมบานเมืองก็
จะดีกวานี้ ถาเรายังขาดศีลธรรม ตามที่พระพุทธทาสไดใหมาวาศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะพินาศ
ตอนนี้มันก็เปนอยางนั้นอยูแลว ศีลธรรมขาดรูสึกวาโลกเดือดรอนวุนวาย คนไรศีลธรรมไมมีศีลธรรมตอ
กันและกันก็จะสรางปญหา ”
พระสงฆ อี ก ท า นหนึ่ ง ได ก ล า วไว ว า “ ในความเป น จริ ง คนในสั ง คมมี คุ ณ ธรรมแต จ ะขาด
จริยธรรม คุณธรรมคือนามธรรม จริยธรรมคือรูปธรรม นามธรรมเหมือนศีลหาเด็กๆทุกคนรูจักดี แตวาการ
แสดงออกนั้นเปนแบบจริยธรรมไมมี จริงๆแลวเราอาจจะใชคําผิดดวยซ้ําวาขาดคุณธรรมจริงๆมันไมใช
หรอกมันอาจตองใชคําวาจริยธรรมมากกวา ”
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา ปญหาในสังคมปจจุบันเกิดจากครอบครัว ดังนั้นจึง
เล็งเห็นถึงปญหาตรงนี้ เด็กคนหนึ่งที่ขาดคุณธรรม เราตองเอาธรรมะเขามาชวย พอเขาไมรูจะแสดงออก
พฤติกรรมออกมาในรูปแบบตางๆ เชน การประชดพอแม จึงทําใหเกิดความไมเขาใจกันระหวางผูใหญ
กับเด็ก ซึ่งเราจะตองเขาไปชวยพัฒนา เพราะการพัฒนาชาติเราตองพัฒนาคน การพัฒนาคนตอง
พัฒนาความรู การพัฒนาความรูตองควบคูไปกับคุณธรรม คุณธรรมเราพยายามใหเด็กไดรูเรื่องคุณธรรม
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ใหเกิดดวงตาธรรมใหเห็นผิดเปนถูก คือปลูกฝงจิตใตสํานึกขึ้นมาใหรูจักผิดชอบชั่วดี ถาทุกคนรูจักผิด
ชอบชั่วดี ปญหาสังคมก็จะไมเกิดขึ้น แตถาเด็กขาดคุณธรรมตรงนี้ปญหาสังคมก็จะตาม ดังนั้นเราจึง
ควรปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็กตั้งแตยังเล็ก เพราะตอไปเด็กรุนนี้จะเปนกําลังของชาติ
อยางเชน การเมืองไทยที่มีปญหาอยูทุกวันนี้ เพราะนักการเมืองขาดคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
การที่จะเปนผูนําไดตองมีหลักคุณธรรม หัวหนาครอบครัวก็ตองมีคุณธรรมธรรม ตองมีความอดทน ตอง
มีวิริยะความเพียรที่จะอบรมบมสั่งสอนลูกไมใชปลอยใหลูกไปตามยถากรรม
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา “ สังคมในปจจุบันครอบครัวตองมากอน สวนมากจะเปนปญหา
ของครอบครัวอาจจะมีปญหาในกลุมเด็กเยาวชน อาตมาทํางานอยูนี้ ก็จะเปนปญหาในครอบครัวระดับ
ล า ง ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด กั บ เยาวชนส ว นใหญ จ ะมี ส าเหตุ ม าจากครอบครั ว ดั ง นั้ น การอบรมคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตอนนี้สําคัญมาก เพราะวาเด็กไทยตอนนี้จะเปนเด็กในเมืองก็ดี ในชนบทก็ดี เด็กจะมีนิสัย
กาวราวมาก แลวตามที่อาตมาไปสอนอยูที่โรงเรียนทุกวันนี้รูสึกวาเปลี่ยนแปลงเด็กไดบางแตก็ไมถึงกับ
ทั้งหมด เชน เด็กจะเปลี่ยนแปลงนิสัย คือการรูจักออนนอมถอมตน รูกาลเทศะ รูจักผิดชอบชั่วดี ตอนนี้
รูสึกวามันยากมากเลย แตถาคอยๆ ไป แลวโนมนาวทีละนิด บางครั้งอาตมาก็พามาในวัดบางเพื่อจะให
ไหวพระสวดมนต ใหนั่งสมาธิแลวก็อธิบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเวลานั่งสมาธิ ก็มีบางคนที่มีพื้นฐาน
ผูใหญเคยอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับธรรมะมาบาง อบรมจริยธรรมบาง แตเด็กที่ขาดผูใหญดูแลไมไดอยูกับ
พอแม ก็เลยพยายามไปสอนที่โรงเรียนทุกวัน สอนตั้งแต ป.2 ถึง ป.6 ไปสอนทุกวัน มีการทํากิจกรรม
กับเด็กๆ เชน กิจกรรมรักพอแม รักผูสูงอายุ ก็รูสึกวาเด็กคอนขางจะดีขึ้น ทํากิจกรรมอะไรก็ชวนมาทํา
ที่วัดใหเด็กไดปลูกฝงศาสนาลงไปในจิตใจของเด็กซึ่งรูสึกวาเปนไปในทางที่ดีขึ้น ”
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา ปญหาที่เกิดจากการขาดคุณธรรมและจริยธรรม
ของคนในสังคม ประการแรกเกิดจากสถาบันครอบครัว คือ ครอบครัวไมไดปลูกฝงเรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมตั้งแตแรก ประการที่สอง คือเทคโนโลยีที่มีความเจริญกาวหนา คนไทยรับไมทันจนกอให
ปญหา สวนใหญจะรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามา และเลียนแบบ ซึ่งบางครั้งไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
และพระสงฆอีกทานหนึ่งกลาววา ในปจจุบันพอแมสวนใหญมุงแตทํางานไมมีเวลาดูแลลูก แลวฝากลูก
ไวใหครูดูแล หรือวาในวัดก็ยอมรับวาขาดกําลังที่เรียกวาการพัฒนาคนหรือวาพัฒนาพระในการปลูกฝง
นอยมาก เรียกไดวาพระที่เกี่ยวกับการสอนนอยเหลือเกิน
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา “ บางครั้งพื้นฐานของบุคคลก็มีสวนสําคัญ ซึ่งเราไมไดปู
พื้นฐานดานจริยธรรมของบุคคลมาตั้งแตตนแตไปเก็บเกี่ยวตอนปลาย เราควรจะมีการปลูกฝงตั้งแตตน
ปลูกฝงอยางไร ตนไมจะตรงจะคด มันอยูที่ตนกลา ถาจะใหตรงเราก็ตองดัด อยากใหไปทางไหนเราก็ยัง
ดัดได แตพอมันโตขึ้นแลวมันจะดัดอยาก ”
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จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวาปจจุบันคนในสังคมขาดคุณธรรมจริยธรรม
มากนับตั้งแตระบบการศึกษาที่เนนหนักในเรื่องของทฤษฏีมากเกินไป แตไมมีการเนนในเรื่องของการ
ปฏิบัติ ทําใหเยาวชนไมสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เมื่อเยาวชนเติบโตเปนผูใหญก็จะ
ขาดความซื่อสัตย ความกตัญูกตเวทีตอบิดามารดาอีกทั้งสื่อตางๆ ก็ไมมีการนําเสนอในเรื่องของ
คุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชนไดรับทราบ และรัฐบาลก็ไมใหความสําคัญในการนําเสนอเรื่องของ
การกระทําความดีผานสื่อเพื่อใหเปนแบบอยางใหกับเยาวชนและบุคคลในสังคมไดรับทราบ หรือเห็นการ
กระทําที่เปนแบบอยางที่ดี
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา ปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคมปจจุบันเกิดจากสภาพแวดลอมของสังคมและความไมจริงจังของรัฐบาลในการรณรงค
เรื่องคุณธรรมจริยธรรม ประกอบกับสื่อที่เปดกวา งเกิน ไปทํา ใหค นในสัง คมสามารถรับ วัฒ นธรรมที่
หลากหลายจนเกินไป ทําใหเ กิดวัต ถุนิยม ผูคนหันไปขวนขวายเพื่อ ใหไดมาซึ่งวัตถุสิ่งของที่ตนเอง
ตองการโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง การอบรมสั่งสอนในครอบครัวมีนอยและผูใหญไมเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับเยาวชน และในสถาบันการศึกษา พระสงฆเขามาดูแลไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้นก็คือ สถานศึกษา
ที่อยูภายในวัดสวนสถานศึกษาที่อยูรอบนอกไมไดเขามาดูแล
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ปญหาการขาดคุณธรรม
จริ ย ธรรมของคนในสั ง คมป จ จุ บั น เกิ ด จาก สภาพแวดล อ มทางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป ในป จ จุ บั น
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมถดถอยลงไปคนในสั ง คมมี ค วามห า งไกลจากหลั ก ธรรมคํ า สั่ ง สอนของ
พระพุทธศาสนา เริ่มที่จะหางเหินกับคําสอนที่เปนพื้นฐานในการดําเนินชีวิต จึงทําใหคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบันลดนอยลงไป สังคมปจจุบันเปนสังคมที่จะตองแขงขันกัน
ชิงดีชิงเดนกัน พอแมตองทํามาหากิน จึงขาดการดูแลเอาใจใสลูก ขาดการใหเวลากับครอบครัว เมื่อไมมี
เวลาใหกับครอบครัวจึงเกิดปญหาครอบครัวตามมา ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
มากขึ้น เทคโนโลยีเขามาแทนที่คุณธรรม คนในสังคมจะเนนทางดานวัตถุมากกวา จึงทําใหคุณธรรมและ
จริยธรรมเสื่อมหายไป คนไมสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนา มุงแตประโยชนสวนตัว ในขณะนี้สภาพ
สังคมยังขาดทั้งจริยธรรมและคุณธรรม
2. สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
จากการสัมภาษณพระสงฆในภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญมีความคิดเห็นตรงกัน
เกี่ยวกั บสาเหตุสําคัญ ที่ทําให การสงเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็ จ
เทาที่ควร กลาวคือ การสงเสริมไมตอเนื่อง การสนับสนุนมีแตแนวคิดเปนรูปธรรมจริงๆไมมี เชน

32

นักเรียนที่จะอบรมเขาคายคุณธรรม ตามโรงเรียนตางๆตองเก็บเงินนักเรียนไมวาจะไปที่ไหนเขาคาย
คุณธรรมที่ไหนตองเก็บเงินนักเรียนหัวละรอยบาทบาง สองรอยบาทบางตามจํานวนเด็กอันนี้จะเรียกวา
สงเสริมกันอยางไร ซึ่งเปนการสงเสริมแตแนวความคิดแตไมมีการสนับสนุนทางดานงบประมาณ ทั้งๆที่
มีหลายวิธีทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงก็คือมีงบประมาณสนับสนุน ทางออมก็คือ ภาคเอกชนที่มี
ความพรอมที่จะสนับสนุน ก็ควรมีนโยบายตางๆที่เปนรูปธรรมสนับสนุนตรงนี้รัฐบาลก็จะไดไมตองออก
คาใชจายก็จะทําใหการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมทําไดดีขึ้น
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร คือ “ ทําไมจริง หมายถึงคนทํางานตองมีอุดมการณมีใจรัก
คือถาใจรักแลว ไมตองพูดถึงเงิน ไมตองพูดถึงวาจะทํางานมีแตโครงการไมมีงบประมาณจะทําไมสําเร็จ
คือทุกอยางจะเปนอยางนี้ เทาที่อาตมาไดสัมผัสหนวยงานราชการตางๆ ถาไมมีเงินจะทําอะไรไมเสร็จ
แตถาเปนฝายของผูนําชุมชนการที่จะพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมไมจําเปนตองใชเงิน คือถาหากวามี
ใจรักทุมเทใหศาสนาจริงๆ อาตมาเชื่อวาทําแลวไดผล แตปจจุบันนี้มีสวนนอย พระก็ดี คนก็ดี คฤหัสถก็
ดี หรือฆราวาสก็ดีที่ทํางานพัฒนาชุมชน ทุมเทเพื่อชุมชนเกี่ยวกับพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทําแบบ
ทุมเทก็มีอยูแตวามันไมเยอะ ก็เลยมองไมเห็นผลอะไร ถาทุกคนทําจริงไมตองพูดถึงเรื่องเงิน โครงการ
ตางๆมีหลายโครงการ โครงการไปไดไมเทาไรเมื่อเงินหมดก็หยุด อาตมาเปนพระบานนอกไดสัมผัสกับ
หนวยงานราชการตางๆ ระดับหมูบาน องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานเคยไปแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น แลวก็มองดูเขาทํางานกัน เชนแกไขปญหายาเสพติด ใหเด็กอบรมแควันเดียว ละลายเงิน
หมื่นสองหมื่นไมไดทําอะไรแบบตอเนื่อง ไดติดตามผล ทั้งๆ ที่รูวาปญหามันอยูตรงไหน บางทีแกไมตรง
จุดนั่นเอง การแกปญหาจึงไมประสบผลสําเร็จคือ สรุปคือ ทําไมจริง ”
และพระสงฆ อี ก ท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ก ารส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แบงเปนสองดาน ดานแรกคือ การเผยแผของ
พระภิกษุสามเณร ดานที่สองคือ ฆราวาส เด็ก ผูใหญ ผูใหญบางทานไมเห็นชอบที่จะใหมาเรียนวัน
อาทิตยเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะเขามองวาไมไดประโยชนอะไร
และพระสงฆอีกกลุมหนึ่ง มีความเห็นตรงกันวา ในปจจุบันคุณธรรมและจริยธรรมถดถอยลง
ไป เพราะสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหคนทําแตงานหวังแตเงิน ไมสนใจหลักธรรมคําสั่งสอนคือ เกิด
มาเปนพุทธศาสนาแตไมคอยที่จะปฎิบัติธรรม ไมสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมของศาสนา ยังขาดทั้งคุณธรรม
และจริยธรรม ทุกวันนี้จะทําเพื่อความสบายใจไมรูถึงแกนสาร คนในปจจุบันไมมีเวลาในการเขาวัด
สิ่งแวดลอมจากภายนอกและวัตถุเขามาแทนที่จึงทําใหคนในปจจุบันไมนึกถึงคุณธรรมจริยธรรม ขาด
การอบรม และไมคอยอยากจะสนใจ หางเหินจากวัดไป ดังนั้นผูปกครองจึงเปนบุคคลสําคัญในการชัก
จูงใหเด็กเขามาศึกษาเขามาพบปะกันในวัด และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา “ ในจุดนี้อาตมา
คิ ด ว า ปาก ท อ ง มั น หิ ว ไม ใ ช เ พราะเศรษฐกิ จ แต ม นุ ษ ย เ ราถู ก ส ง เสริ ม รู ป แบบการฟุ ง เฟ อ เพราะมี
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การแขงขันกันมากเกินไป ทําใหคนเห็นแกตัว ทําใหไมเขาใจคําวาพอเพียง คือ มีก็ตองมีใหเยอะ มีขึ้น
เรื่อยๆ ไมเหมือนพระสงฆไมมียิ่งดี คือสันโดษ”
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อยางแรกคงจะเปนผูปกครองมากกวา อยางนอยวันแมผูปกครอง
ควรสอนใหเด็กรูจักบาปบุญคุณโทษ รูจักความกตัญู สอนใหเด็กรูจักการเขาวัดปฏิบัติธรรม อยางเชน
บิดามารดาลวงลับไปแลวเด็กถาไมรูจักคุณคาคุณธรรมจริยธรรมตรงนี้แลวนั้นก็ไมมีการทําบุญใหแกผู
ลวงลับ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มีสองสาเหตุ สาเหตุแรก คือการสงเสริมการสนับสนุน
ของภาครั ฐ ไม เ พี ย งพอ สาเหตุ ที่ ส อง คื อ พระสงฆ บ างรู ป ก็ อ าจจะมี คุ ณ ภาพน อ ย ในการเผยแผ
หลักธรรมคําสอน อาจจะไมรูซึ้งไมรูจริง มีการนําเสนอหลักธรรมตางๆ แตประชาชนไมเขาใจ
และพระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา คนเราไมยอมรับฟงเสียงสะทอน หรือไมไดศึกษา
ทางดานพุทธศาสนาที่สั่งสอนเกี่ยวกับการรักษาศีล เชน คฤหัสถ หรือชาวบานทั่วไป บอกวามีการรักษา
ศีล ศีลก็เปนคุณธรรมอยางหนึ่งที่รักษาทําใหเราสบาย และความไมเอาใจใสในการเขาถึงเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และในปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหความคิดคนเราแตกแยกหลายๆฝาย
ฝายหนึ่งวาดี แตอีกฝายหนึ่งวาไมดี จึงทําใหเกิดเปนปญหาขึ้นมา
และสาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไม
ประสบความสําเร็จเทาที่ควร ก็คือ เกี่ยวกับพระสงฆที่เขาไปสอนจริยธรรมในโรงเรียนนอยมาก เชน
โรงเรียนขนาดใหญมีนักเรียนพันกวาคนแตมีพระสงฆเขาไปชวยสอนเพียงรูปเดียว และความไมพรอม
ทางดานอุปกรณ และสื่อการเรียนการสอน
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็นตรงกัน
เกี่ยวกั บสาเหตุสําคัญ ที่ทําให การสงเสริมคุ ณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็ จ
เทาที่ควร กลาวคือ ยังขาดความรวมมือการชวยเหลือจากทางบาน จากชุมชน แตตองใชเวลาเพราะวา
กอนหนานี้บางวัด พระบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสมทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธา จริงๆ องคกรทางพุทธ
ศาสนาเขามาชวยเหลือเขามาประสานงานกันโดยตรง โดยเฉพาะพระสงฆกลาววา ถามีปญหาอยางนี้ก็
ควรจะมีแนวทางสานตอกันไดระหวางบาน วัด และโรงเรียน แตภาครัฐไมใหการสงเสริม รวมทั้งผูนํา
ชุมชนไมคอยเอาใจใสและไมใหความสนใจเทาที่ควร
พระสงฆทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากสังคมไมมีสวนรวมในการพัฒนาอยางจริงจัง
ขาราชการทั่วไป เจาหนาที่จากบานเมือง สถานศึกษา ตั้งแตระดับผูปกครองสวนทองถิ่น จนถึงผูบริหาร
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ระดับชาติไมใหความสําคัญ ในการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จะเนนลักษณะทางดานความเปนอยู
แตไมเนนในลักษณะทางดานจิตใจ และขาราชการทั่วๆ ไปที่เกี่ยวกับองคกรตางๆ ไมคอยใหการ
สนับสนุนโครงการเขาคาย บางครั้งไปติดตอแตละโรงเรียน เขาจะไมมีเวลาใหจะปฏิเสธ จะใหคุณครู
สอนเองบาง ทั้งๆ ที่พระสงฆก็มีศักยภาพที่จะสอนแลวก็ทุมเท บางคนอบรมมาแลวก็ตองยกเลิกไปก็มี
เพราะไมไดรับการสนับสนุนจากครูบาอาจารยในโรงเรียน ผูอํานวยการโรงเรียน สาเหตุที่สําคัญก็คือ
งบประมาณไมคอยมี และขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ ไมวาจะเปนสื่อ และอุปกรณตางๆที่
ใชในการอบรม
พระสงฆทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา ในสวนนี้ทางรัฐบาลก็ไมคอยเอาใจใส และรัฐบาลก็ไมคอย
มุงเนนในทางการสงเสริมศีลธรรมจริยธรรมในโรงเรียน รัฐบาลไมไดปลูกฝงหรือไมไดออกกฎระเบียบตาม
โรงเรียนตางๆ รัฐบาลควรจะมีการออกกฎระเบียบตามโรงเรียนตางๆ เชน รัฐบาลควรจัดใหนักเรียนไดเรียน
เกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรมมากขึ้น หรือควรบรรจุลงไปในหลักสูตรซึ่งจะทําใหนักเรียนมีความสนใจ
มากขึ้น เพราะบางโรงเรียนก็ไมไดใหความสนใจ และรัฐบาลยังใหความสําคัญในดานนี้นอย
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา “ ตามเห็นของอาตมา ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มัน
อยูที่นโยบายของรัฐบาลชวงใดรัฐบาลเนนนโยบายทางดานสังคม และศาสนา สังคมก็จะดีขึ้น ถาชวงใด
ผูนําเนนนโยบายทางดานเศรษฐกิจมากเกินไปคุณธรรมจริยธรรมมันจะหายไป อยางเชน การสอนใน
โรงเรียน สอนจริยธรรม เมื่อกอนวัดอยูในโรงเรียน โรงเรียนอยูในวัด ตอมาสังคมสมัยใหมเอาวัดออก
จากโรงเรียนไปเลย คือการขาดการอบรมแนะนําสั่งสอนไปเลยคือคิ ดงายๆ ขาดนโยบายของรัฐ ที่
แนนอน โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ นโยบายของรัฐ ไมคอยใหความสําคัญกับงบประมาณทางดานศาสนา ”
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา “ ตรงนี้อาตมาวามันเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราไดรับกันมา
ลวนจะถูกบดบังใหคนดอยพัฒนาและดอยปญญาไป ตัวอยางละครเขาก็วิจารณกันวาละครมันใชไมได
ละครที่เคาจะมาสงเสริมปญญากลับไมมีอยางที่รูกันวาละครก็คือน้ําเนายิ่งไปทําใหคนเรามันยิ่งดอย
ปญญา คือวันๆ ไดแตวาไดรับความบันเทิงไปใหมันผานพนไปเทานั้นเอง ”
และพระสงฆ อีก กลุ ม หนึ่ง มีความคิดเห็ นว า สาเหตุ สํา คัญที่ ทํา ให การส งเสริ มคุ ณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร มีอยูหลายองคประกอบที่ทําใหการขับเคลื่อน
คุณธรรมจริยธรรมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร แตองคประกอบที่สําคัญ คือ สถาบันครอบครัว
สําคัญมาก เมื่อครอบครัวอบอุน พอแมเปนคนดีมีคุณธรรม ลูกก็จะเปนคนดีมีคุณธรรมตามแบบอยางพอ
แม รองลงมาก็คือโรงเรียน สวนลูกที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่มีอยูในระบบโรงเรียน เจอคุณครูที่มีความ
โอบออมอารี มีมิตรไมตรี มีจิตวิญญาณในการสอน มีความเสียสละ เจอคุณครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และเจอเพื่อนในสังคมโรงเรียนที่สนใจการเรียนรูจริงๆเกิดการเสียสละจริงๆ เมื่อออกจากโรงเรียนมาเจอ
สังคมอาจจะเปนหมูบาน ตําบล ผูใหญบาน กํานัน มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชหรือไม ดังนั้น
สาเหตุที่ทําใหการอบรมคุณธรรมจริยธรรมไมประสบความสําเร็จมันอยูที่หลายปจจัย ทั้งภาครัฐ และ
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ภาคเอกชนควรรวมมือกัน สังคมมีการแสดงออกถึงความจริงใจตอกันมันจึงจะเกิดความสําเร็จ หมายถึง
ตองรวมมือกันระหวางบาน วัด และโรงเรียน จึงจะประสบความสําเร็จ
ที่จ ริ ง แล ว การนํ า ศี ล ธรรมกลั บ เข า มาสู ร ะบบ ไม ว า จะเป น ฝ า ยวั ฒ นธรรม จั ง หวั ด หรื อ
หนวยงานตางๆ ที่กําลังทํากันอยู เชน การจัดอบรมคายคุณธรรมโดยใหพระสงฆซึ่งเปนครูเขามาสอนใน
โรงเรียนบาง ใหมีการอบรมศีลธรรมบาง อะไรที่เกี่ยวของอยูแตสวนมากแลวมันคงไปไมถึงผูที่เกี่ยวของ
โดยตรง หรือวาบุคคลที่เกี่ยวของกลับทําใหจริยธรรมเสื่อมโดยตรงอยาง เชนผูนํา ผูนําระดับชุมชน ผูนํา
ระดับนายกองค การบริหารสว นจังหวัด นายกองคการบริหารสวนตํา บล กํ านัน ผู ใหญบา น หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของระดับพื้นฐาน ซึ่งบุคคลเหลานี้ไมไดมาเกี่ยวของทําใหผิดพลาดเกี่ยวกับจริยธรรม
ศีลธรรม
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา “ แตละคนมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน คือ บางคนบอกวา
ศาสนาพุทธดีมีคุณธรรม และบางคนบอกวาศาสนาคริสตก็ดี ศาสนาอื่นๆ ทุกๆ ศาสนาดีอยางนั้นอยาง
นี้ แตอาตมาคิดวาทุกศาสนาสอนคนใหทุกคนเปนคนดีใหอยูในทํานองครองธรรม และอยูในศีลธรรมอันดี ”
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร คือ ขาดความรวมมือจากครูบาอาจารย และทํา
อยางไรที่จะเขาใจถึงปญหาสังคม คือ การทํางานแบบบูรณาการ และรวมมือกันระหวาง วัด โรงเรียน
บาน และชุมชนตองรวมมือกัน แตปญหาคือ ผูใหญจะใหความรวมมือหรือไม
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร คือบางครั้งผูที่เปนวิทยากรในการอบรมยังไมเขาถึงจิตใจ
เด็ก ไมไดรูวาเด็กแตละคนมีพื้นฐานทางครอบครัวเปนอยางไร ซึ่งวิทยากรก็ตองทําความเขาใจตรงนี้ดวย
พระสงฆทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
คนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร อันดับแรกก็คือ การเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระไม
ทั่วถึงเทาที่ควร แลวสวนใหญคนจะหางเหินจากวัด กลาวคือผูใหญจะหางจากวัด ไมคอยจะเขาวัด
เหมือนแตกอน จึงทําใหเด็กหางจากวัดไปดวย ดังนั้นถาพอแมสงเสริมใหเด็กมาวัด พอแมมาวัด เด็กก็
ตองมาวัดตามพอแมจากการสังเกตดูครอบครัวไหนที่พอแมไมหางวัดลูกก็ไมหางวัด สังเกตไดจากลูกที่
พอแมเขาวัดก็จะไมคอยทําความเดือดรอนใหกับสังคม
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จ มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. สถาบันครอบครัว อันเนื่องมาจากบุคคลในครอบครัว เชนพอ แมไมมีเวลาอบรมสั่งสอน
ลูกหลาน และไมปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดี
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2. สถาบันการศึกษา ขาดงบประมาณใหกับพระสงฆในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใน
เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
3. สถาบันศาสนา เนื่องมาจากพระสงฆไมสามารถเรียกรองหรือพูดอะไรไดมากเพื่อใหหนาย
งานของรัฐเปนปากเสียงในเรื่องของการของบประมาณในการเผยแผศาสนา
4. ตัวบุคคล เนื่องมาจากบุคคลขาดความยับยั้งชั่งใจ มองเห็นความสําคัญของวัตถุมากกวา
คุณธรรมทางจิตใจ
จากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคตะวั น ออก พบว า สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ใ ห ก ารส ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จ มาจากปจจัยตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมและสังคม ผูคนในสังคมมีการแกงแยงชิงดีชิงเดนกัน การ
ดําเนินชีวิตเนนหนักไปทางดานของเศรษฐกิจที่ยั่วยุใหเกิดความไมพอดี เกิดความอยากไดใครดี พยามที่
จะใหไดมาในสิ่งที่ตนเองตองการโดยไมคํานึงถึงความถูกตอง ไมยึดหลักของศีลธรรม คุณธรรมและ
จริยธรรม
2. ปจจัยทางดานการเมือง ขาดการสนับสนุนและแกไขปญหาในเรื่องของการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอยางจริงจัง จากรัฐบาล และหนวยงานของรัฐ
3. ปจจัยทางดานการศึกษา การศึกษาไมเอื้อตอการจัดหลักสูตรที่จะใหเยาวชนเขาใจใน
เรื่องของพระพุทธศาสนาที่แทจริง
4. ปจจัยทางดานสื่อ และเทคโนโลยี การที่สังคมเปนสังคมเปดทําใหประชาชนไดเขาถึงการ
สื่อสารที่เปดกวางและรับเอาวัฒนธรรมจากสื่อตางประเทศเขามามากทําใหคนในสังคมโดยเฉพาะ
เยาวชนไมสามารถแยกแยะสิ่งใดดีสิ่งใดไมดี และในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขามาถึงไดงายทําใหเยาวชน
ไดรั บสิ่ งที่ ดึง ดูดในเชิงลบ และการอบรมสั่งสอนในครอบครัว และสถานศึก ษาไม เน นไปในเรื่ อ งของ
คุณธรรมจริยธรรม
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สาเหตุสําคัญที่ใหการ
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จ คือ คนในปจจุบันไมคอยนิยมฟงธรรมะ
ไมคอยสนใจพุทธศาสนา เด็กไมคอยเขาวัด ประชาชนไมรูจักความพอดี พอประมาณ เห็นความสําคัญ
ของวัตถุมากกวา และพอแมไมมีเวลาในการอบรมสั่งสอนลูก สถาบันการศึกษาไมสงเสริมและสนับสนุน
ในการที่พระจะเขาไปสอนคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียนในโรงเรียน และครูอาจารยไมคอยให
ความรวมมือเทาที่ควร ผูนําชุมชนขาดการสงเสริมและสนับสนุนในการที่พระสงฆจะไปเผยแผเกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน ขาดความรวมมือรวมใจในการพัฒนาระหวางครอบครัว ชุมชน และ
โรงเรี ย น คื อ ไม มี ค วามจริ ง จั ง ในการกระทํ า หรื อ ลงมื อ ปฏิ บั ติ และภาครั ฐ ไม ค อ ยให ก ารสนั บ สนุ น
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ดานงบประมาณที่นํามาใชในการพัฒนาเทาที่ควร สื่อก็เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก ขาดการประสัมพันธจากสื่อตางๆ
และสวนใหญสื่อจะเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระสงฆในดานลบมากวาดานบวก ดังนั้นจึงทําให
ประชาชนขาดความศรัทธาและขาดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
3. แนวทางในการแกไขปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็น
ตรงกัน เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม คือ ในสวนของ
ครอบครัว ควรมีการปลูกฝงตั้งแตเด็ก และโรงเรียนควรมีกิจกรรมใหกับนักเรียน หรือเยาวชนในดาน
คุณธรรมละจริยธรรมใหมากขึ้น โรงเรียนควรหาครูพระเขาไปอบรบคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักเรียน
อาทิตยละครั้งหรือเดือนละครั้ง ควรมีตารางศีลธรรม หรือเปดวิชาศีลธรรม ตามวัดตางๆเพื่อใหเด็กได
เขาไปอบรมวิชาศีลธรรม เพราะเด็กๆไมคอยเขาวัดกัน ดังนั้นกิริยามารยาทการเขาหาพระ หรือกับพอ
แมจึงไมคอยดี พอแมตองอบรมและสอนคุณธรรมใหแกเด็ก พาลูกเขาวัดทําบุญ ปจจุบันเนนไปในทาง
เด็กเปนสวนมาก เชน เชิญชวนเด็กมานั่งสมาธิวันเขาพรรษา คอยๆปลูกฝงทีละเล็กทีละนอย สราง
แรงจูงใจในดานศีลธรรมใหนักเรียนมีสวนรวม เชน วันพระ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ถาปลูกฝง
เขา เขาก็จะรูวาพระพุทธศาสนาไมนาเบื่อเกินไป
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความคิดเห็นวา “ อันดับแรกที่ตองแกไขปญหาการขาดคุณธรรม
และจริยธรรม คือ ควรเริ่มจากสถาบันครอบครัวกอน คนที่โตกันแลวไมตองไปพูดถึงหรอกเพราะไมแกมัน
ดัดยาก เพราะวามันเรียนรูอะไรมามากแลว แตเด็กการที่จะพัฒนาเขามันตองเริ่มจากหลายๆสถาบัน
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ตลอดจนถึงสถาบันสงฆ ตองรวมมือกัน การจะพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมตองอาศัยเด็กรุนใหม ที่เราจะเขาไปปลูกฝงเขาตั้งแตยังเล็ก เพราะจะมีความตั้งใจจริง ”
พระสงฆอีกท านหนึ่ง กล าววา ตอนนี้ก็ยังสอนวิ ช าพระพุทธศาสนาอยู แต ก็ใชห ลักสูต ร
นักเรียนพระพุทธศาสนาเปนสื่อนําใหเด็กเขามาในวัด แตก็ยังไมรูจะหาวิธีใดเปนเชิงรุกในการเขาไป
เผยแผพระพุทธศาสนา ใหกับเด็กที่ยังไมมีโอกาสไดเรียน
พระสงฆทานหนึ่ง ไดใหความเห็นวาในภาวะปจจุบัน ถาจะมาแกไขเราตองมีการประสานงาน
หลายฝาย ไมใชจะใหพระประสานงานแตอยางเดียวเชน มาทําบุญมารวมรักษาศีลบางครั้งก็ไมมา
ในปจจุบันคนที่จะเสียสละนั้นมีนอยมาก เพราะตองใชปจจัยในการใชจาย บางครั้งชาวบานยังเปนหวง
ในการครองชีพของตนเอง ถาหากวาจะใหพระทําอยางเดียวก็ไมไดตองใหภาครัฐเขามาชวยดวย
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ตองการใหพระสงฆมีสวนรวมกับผูปกครองและหลายๆฝาย
แมแตครอบครัวก็ดวย เรามีการสอนและวางแผนหลายๆอยาง เชน ทางวัดก็มีการนําเด็กมาชวยกันดูแล
และพัฒนาสอนคุณธรรมจริยธรรมในวัด จะตองใหพระสงฆไปแนะนําและชักชวนใหเด็กเขามาปฎิบัติ
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ธรรมตามวัด โดยเชิญชวนใหเด็กเขามาในวันพระบาง ในวันสําคัญทางศาสนา และพระสงฆแนะนําให
เด็กฝกสมาธิทําจิตใจใหสงบ มีการจัดเขาคายคุณธรรมใหเด็กมาเรียนมาอบรมที่วัด มีการพาเด็กไปนั่ง
วิปสสนากัมมัฏฐานที่ปาชาใหเขาไดฝกสมาธิ และทางโรงเรียนก็ควรชวยอํานวยความสะดวกทางดาน
สถานที่ เมื่อเวลาพระเขาไปสอน และดานผูปกครองในวันหยุดควรนําเด็กมาประพฤติปฏิบัติธรรมไมใช
เอาแตทํางาน อยากใหพอแมมารับผิดชอบดวยอีกสวนหนึ่ง ชวยกันหลายๆฝาย
พระสงฆทานหนึ่งไดใหความเห็นวา ควรจะใหความสนใจในดานคุณธรรมมากกวานี้
การศึกษาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็ดีอยู แตควรจะนํามาใชใหมากกวานี้ ควร
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหลึกซึ้งและ
ควรนํามาใชดวย
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ไดใหความเห็นวา บทบาททางสังคม ผูนําในชุมชนจะตองเปนตัวอยางที่
ดีไมวาจะเปนผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบลตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับลูกบาน การทําใหบุคคลที่
พบเห็นทําใหคลอยตามมาก ควรจะตองมีการสงเสริม ประชาสัมพันธการอยางทั่วถึง
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ควรมีการสงเสริมทางออม เชน อาจจะเปนเรื่องของภาษี
เชนใหภาคเอกชนเขามาสนับสนุนตรงนี้ เปนการลดภาษีใหเอาไปลดกี่เปอรเซ็นต ใหเอกชนรับเปน
ผูดําเนินการใหเปนรูปธรรม วันขางหนารัฐบาลก็ไมตองเสียอะไร เพียงแตมีแนวคิดนโยบายมาใชใหเกิด
ประโยชน ตรงนี้ก็จะทําใหรัฐบาลไมตองใชงบประมาณของทางรัฐบาล แตวาเปนการสงเสริม แตวา
สงเสริมใหเอกชนทํา มันก็นาจะมีวิธีแกปญหามันก็นาจะไดผลเปนวิธีแกปญหาสวนหนึ่ง เชน รัฐบาลมี
งบประมาณสวนหนึ่ง อยางเชน โรงเรียนจัดใหนักเรียนเขาคายคุณธรรม แตทางโรงเรียนจะมีการเก็บเงิน
จากผูปกครอง ไมวาจะไปเขาคายปหนึ่งมีแตนโยบายที่จะใหนักเรียนไปเขาคายคุณธรรมปลูกฝงคุณธรรม
แตวาไมมีงบประมาณให ตองเก็บจากนักเรียน รัฐบาลควรจะสงเสริมเปนรูปธรรม ควรจะมีงบประมาณ
ใหตามที่จําเปนอันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง และการสนับสนุนจากภาคเอกชนในแงของใชภาษี จัดสรรใหเอกชน
มาสนับสนุน
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ในปจจุบันที่ทําอยู คือจัดตั้งสภาเยาวชนที่สามารถทํา
ได คือแกไขปญหาที่เด็ก เชน ตอนนี้เด็กแถวเชียงใหมแถวบานนอกมีปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และ
ป ญ หาการมี เ พศสั ม พั น ธ ก อ นวั ย อั น ควร การแก ไ ขป ญ หาคื อ จะต อ งใช เ วลา โดยนํ า เด็ ก มาเรี ย น
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพื่อปลูกฝงสิ่งที่ดีงามและหลักธรรมที่ชัดเจน เปนตัวอยางใหเขาดู นําเด็ก
เหลานี้เขาสูหลักธรรมใหมากที่สุด วิธีการนําเด็กเขาสูหลักธรรมไมจําเปนตองพูดหลักธรรมทั้งหมด ถา
พูดหลักธรรมทั้งหมดเด็กจะเบื่อเราตองเรียนรูนิสัยของเด็กดวยประยุกตใหเขากับปจจุบันผลสุดทายก็สรุป
เปนธรรมอยางหนึ่งทําใหเขาเกิดความศรัทธาในการเขาวัดใหเขาเขาวัดมากที่สุด เขาก็จะเปนคนดี เมื่อ
เขาเขาวัดแลวเราเอาหลักธรรมตางๆ เปนสิ่งเตือนใจใหเขาปฏิบัติ ในปจจุบันอาตมารวบรวมเด็กตั้งแต
ชั้นประถมศึกษาปที่4 จนถึงอุดมศึกษาเชื่อวาแกปญหาไดสวนหนึ่ง คือพุทธศาสนาวันอาทิตย เด็กป.4-
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ป.6 ชักชวนเขามาอีกทีเรียนนักธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก เมื่อถึงชั้นม.3 แลวจะขึ้น ม.4 ปญหาใน
ปจจุบันคือ ปญหาเด็กติดยาอาตมามุงไปทางเด็กที่ติดยาเสพติด ใครบางที่เลิกยามีเด็กคนหนึ่งที่เลิกยา
ก็จับเขาขึ้นมาเขามาพูดคุยใหเขาเปดใจกับเราไดวาทําไมจึงเลิกมีอะไรดลใจใหเขาเลิกยา และชวนเขาให
มาเปนวิทยากร หมายถึงวา เรานําเขาไปพูดที่ไหนก็ไดเปนตัวอยางที่ดีปจจุบันนี้อาตมาจัดตั้งโครงการ
เยาวชนกลับใจโครงการนี้คิดวาคงจะกวางขวางเพราะมอบหมายงานใหระดับตําบลมอบใหกับองคการ
บริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน เปนผูไปเสาะหาเด็กแลวเราจะเปนผูเขาหาเด็กทําใหเกิดเปนรูปธรรม
อีกครั้งหนึ่งมีการคัดเลือกเยาวชนดีเดนเด็กที่ดีอยูแลวมีการใหกําลังใจ อาตมาเชื่อวาเด็กถามีพื้นฐานที่ดี
เชื่อวาเขาทําดีได สังเกตเด็กที่รวมกันเปนหมูมากๆที่เขาทําอะไรไดทําความเสียหายไดอยางนากลัว
เพราะเขาขาดที่พึ่งที่ปรึกษาที่ดี แนวทางการแกปญหา คือเขาใหถึงเด็กแลวเราจะไดความในใจของเด็ก
อาตมาอบรมนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อาตมาสามารถดึงความในใจของเขามาได ถาเด็กคน
ไหนเผยความในใจใหเราฟงนั่นแหละเด็กคนนั้นเขากําลังตองการที่พึ่งทางใจ แลวเราสามารถที่จะใหที่
พึ่งทางใจกับเขาไดโดยตรง ในการอบรมจะตองมีการติดตามและอบรมอยางตอเนื่องจึงจะไดผลดีทุก
วันนี้กําลังทํากับเยาวชนอยู
จากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคใต พบว า พระสงฆ โ ดยส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับแนวทางในการแกไขปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม คือ การแกไขปญหา
ดังกลาว ควรเปนนโยบายของรัฐบาล ควรชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา ในขณะนี้รัฐบาลตองใหการ
สนับสนุน จะใหพระชวยอยางเดียวคงไมได มันตองมีปจจัย การอุดหนุนและการสนับสนุน การไปสอน
ตามโรงเรียนตางๆ ใหพระเดินทางโดยไมมีงบประมาณเลย ขณะนี้มีการเสนอครูสอนศีลธรรมซึ่งมันก็พอ
ชวยได คือ รัฐบาลขาดการชวยเหลือทางดานตางๆ เชน พระจะไปเผยแผศาสนาทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งบุคลากรมีแตยังขาดงบประมาณ รวมถึงอุปกรณที่ใชในการสอนยังคงขาด บางครั้งรัฐบาล
ควรตองเขามาใหความชวยเหลือและประสานงานทางฝายพุทธจักรดวย
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา การแกไขปญหา ควรเริ่มตนจากการอบรมผูใหญกอน
ควรเริ่มจากสถาบันครอบครัว เมื่อพอแม หรือคนในครอบครัวมีคุณธรรมและจริยธรรม เด็กก็จะทําตาม
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา “ ตองชวยกันการปลูกฝงใหคนไดเรียนรูทางพุทธศาสนา
มากขึ้น ยกตัวอยางเรื่องใกลตัว เชน การรูจักออนนอมถอมตน รูจักศึกษาธรรมะและนําเขามาแกไข ซึ่ง
ตรงนี้อาจจะเปนรูปธรรม หรือตัวอยางที่เปนนามธรรม เชน อาตมาอยูจังหวัดสุราษฎร คนสุราษฎร
โดยสวนใหญจะเปนชาวสวน เด็กๆอาจจะชวยทางพอแมในการแบงเบาภาระ โดยชวยงานพอแมเมื่อ
กลับบาน และกอนจะออกจากบานเด็กๆก็จะกราบไหวพอแมทุกครั้ง ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถชวย
ได ”
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และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา มีการพัฒนานอยโดยเฉพาะสวนของพระสงฆที่จํา
พรรษาอยู มี พ ระสงฆ จํ า นวนมาก บทบาทพระสงฆ ก็ ไ ม มี อ ะไรนอกจากการสอนหนั ง สื อ การเทศน
สวนมากจะจัดอบรมกันที่วัดหรือในชวงที่โรงเรียนตางๆ พาเด็กมาเรียนพุทธศาสนา หรือในโอกาสที่มีการ
ทําบุญทอดผาปา จะมีการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมไปบาง
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ไดกลาววา “ พระสงฆมีบทบาทสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แตพระสงฆ
มีกําลังนอย บางครั้งพระสงฆเอง การเรียนของพระสงฆก็ไมไดกาวไปขางหนา บางทีตัวเองยังสอนตัวเอง
ไมไดเลยจะไปสอนคนอื่นซึ่งมันยาก พระที่สอนและทําประโยชนแกสวนรวมมีมาก แตบางครั้งเขาไปสอน
มากก็ไมได เพราะพระสงฆเองก็ไมไดมีกําลังมาก ”
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า ตามโรงเรี ย นต อ งจั ด ให มี ห อ งจริ ย ธรรม แม ก ระทั่ ง
พระพุทธรูปที่วางไวหนาโรงเรียนบางโรงเรียนยังไมมี มีแตศาลพระภูมิ โรงเรียนสรางลานกีฬา ศาลา
อเนกประสงค โรงเพาะชํา โรงทําการเกษตร โรงยิม แตไมมีหองจริยธรรม ไมมีหองแสดงเปนศูนยกลาง
การศึกษา การแกไขปญหาจริงๆ คือโรงเรียนควรพาเด็กมาวัดดวยการทํากิจกรรม ทําความสะอาดวัด
บําเพ็ญประโยชน ครูอาจารยควรใหความสําคัญควรพาเด็กนักเรียนมาเขาวัดฟงธรรมบาง หรือไมก็
นิมนตพระคุณเจาไปสอนตามโรงเรียนบาง เพื่อเปนแนวทางการแกปญหา หรือวาเปนการทํางานรวมกัน
ระหวาง วัด โรงเรียน และชุมชน เพื่อรวมกันแกไขปญหาไดอีกทางหนึ่ง
พระสงฆ อี ก ท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า แนวทางการแก ไ ขป ญ หา คื อ ควรจะให จั ด อบรม
คุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียนเดือนละหนึ่งครั้ง จัดอบรมเขาคายคุณธรรมและจริยธรรม คายผูนํา
คายปฏิบัติธรรม หรือใหไปปฏิบัติธรรมที่วัด ไปอยูในวัดสัก 3 วัน 5 วัน ใหทุกโครงการรวมกัน ทั้ง
โรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรเอาใจใสกับเด็กที่เขามารับการอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม ไมวาจะไปอบรมจริยธรรมใหเด็กตามศูนยก็ดี หรือเด็กมารับการอบรมที่วัดก็ดี ควรจะ
สอดสองดูแลพฤติกรรมของเด็กวาเปนอยางไร หรือควรจะพูดจากับเขาอยางไร เพื่อใหเด็กเหลานั้นเชื่อ
ฟงและปฏิบัติตาม เปาหมายก็คือสนใจเด็กสนใจผูที่จะมาอบรมแลวก็คิดแกปญหาตรงนั้น ซึ่งเปน
เปาหมายสําคัญ
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ไดใหความเห็นวา แนวทางการแกไขปญหา คือ การรณรงคอยางไรให
คนมีศีลธรรม มีศีลหา เมื่อคนมีศีลหาแลวโลกนี้ก็จะสงบสุข ดังนั้นทางราชการตองลงมาดูแลดวย
ศาสนาอื่นก็มีการเนนการเขาไปปฏิบัติ แตศาสนาพุทธไมมีการเนนการเขาไปปฏิบัติ อาตมาคิดวาถาเรา
เกณฑคนใหอาทิตยละครั้งเขาไปรับฟงธรรม ปฏิบัติธรรม เมื่อทํานานๆ ก็จะเคยชินไปเอง
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา แนวทางการแกไขปญหา คือ การจัดการอบรมก็เปนสวนหนึง่
แตถาไดผลก็อยูที่ระดับเยาวชนที่เปนเด็ก โดยเฉพาะในสวนที่เขากําลังศึกษาหรือกําลังเรียนอยู แตถา
เปนบุคคลที่เกี่ยวของอยางผูนําชุมชนในระดับชั้นตางๆ พวกนี้รูสึกวายังหางจากวัดที่ใหความรูเกี่ยวกับ
คุณธรรม ทางที่ดีควรจะใหหนวยงานที่เปนหนวยบังคับบัญชาของเขามีคําสั่งหรือมีโครงการอะไรก็
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แลวแต ใหบุคคลเหลานี้ไดเขามามีสวนเกี่ยวของในการรับรูรับรูรับฟง ไดสัมผัสเกี่ยวกับชีวิตของผูที่ทํา
ใหเกิดศีลธรรมจรรยาขึ้นในสังคมบาง
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา ในเรื่องนี้รัฐบาลตองเขามาเกี่ยวของ คือรัฐบาลตองออก
กฎระเบียบเลยวาโรงเรียนแตละโรงเรียนตองมีการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมศีลธรรม ทําใหเด็กไดสนใจ
อานสนใจที่จะศึกษา และมีการสอบวิชานี้ดวย จึงทําใหเด็กไดอานและมีความเขาใจมากขึ้น แลวพาไป
ปฏิบัติจริง เชน ในชวงเทศกาลวันสําคัญทางศาสนา ใหพระภิกษุเปนผูอบรมสั่งสอน หรือมีงบประมาณ
จากรัฐบาลใหพระภิกษุตามวัดตางๆ อบรมสั่งสอน โดยไมตองแบกภาระใหกับวัดในการรับผิดชอบ
ตองการใหรัฐบาลมีงบประมาณอุดหนุน ถารัฐบาลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เชน องคการบริหารสวน
จังหวัด องคการบริหารสวนตําบลมี งบประมาณมาสงเสริมและสนับสนุน จะทําใหมีโ อกาสที่จ ะได
ฝกอบรมเด็กมากขึ้น
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา แนวทางการแกไขปญหา คือ หลายๆฝายตองรวมมือ
กัน เริ่มตนที่ผูนําทางฝายฆราวาส และผูนําทางฝายคณะสงฆควรรวมมือกัน เชน พระภิกษุ สามเณร
เจาอาวาส เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด อุบาสกอุบาสิกา และผูนําในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล รวมถึงนายกรัฐมนตรี
ควรรวมมือกันในการแกไขปญหา
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา แนวทางในการแกไขปญหา คือสื่อสําคัญมาก ไมวาจะเปน
สื่อทางดานโทรทัศน รัฐบาลควรแกไขปญหาทางสื่อที่ออกมาทุกวันนี้ เชน ขาวเกี่ยวกับดารา และสื่อ
ทําใหเด็กเลียนแบบวัฒนธรรมของตะวันตก ดังนั้นถาเราตองมาซึมซับสรางเด็กของเราใหมีคุณธรรม
จริยธรรมขึ้นมา ชวยกันสื บทอดเสริมสรางใหเด็กของเรามีวัฒนธรรม และเขาใจจารีตประเพณีของ
บรรพบุรุ ษที่ สืบทอดกั นมา จึงควรแกไ ขป ญ หาที่สื่ อตา งๆ และควรนํ า หลักธรรมทางศาสนาเข า ไป
เผยแพรในสื่อตางๆ ดวย
พระสงฆ อี ก ท า นหนึ่ ง มี ค วามคิ ด เห็ น ว า แนวทางในการแก ไ ขป ญ หาการขาดคุ ณ ธรรม
จริยธรรมของคนในสังคม แนวทางการแกไขปญหามีหลายดาน เชน ปญหาเศรษฐกิจจึงทําใหย่ิงแขงขัน
กั น มากขึ้ น ซึ่ ง มั น ต า งกั บ หลั ก ของพระพุ ท ธศาสนา หลั ก พระพุ ท ธศาสนาให เ ดิ น ทางสายกลางคื อ
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทาน
ใหอยูอยางพอเพียง หมายถึง การทํางานโดยไมตองแขงขัน มีการชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผกัน เพราะวา
สังคมไทยทุกวันนี้ขาดตรงนี้มากเลย
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวาแนวทางในการแกไขปญหาในการขาด
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายเริ่มตั้งแตครอบครัวพอแมจะตองมี
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เวลาในการอบรมสั่งสอบบุตรหลานและเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตรหลาน สถานศึกษาควรใหมีการ
สอนแบบสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในทุกกลุมสาระการเรียนรู
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา แนวทางในการแกไขปญหาในการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ตองเริ่มปลูกฝงในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมกันตั้งแตยังเด็ก
โดยมีพอและแมควรเปนแบบอยางที่ดีใหเด็กไดเห็น เพราะสถาบันครอบครัวเปนสถาบันแรกที่จะอบรม
บมนิสัยใหเด็กเปนคนดี และตอมาเปนสถานศึกษา ถาสถานศึกษาใดมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ
ศาสนา ควรใหพระสงฆเขาไปเปนผูสอน และฝกใหเยาวชนรูจักเขาวัดใหมากยิ่งขึ้น เนนหนักในเรื่องของ
การสอน ศีล 5 ปลูกฝงใหเยาวชนมีนิสัยรักครอบครัวและกลุมเยาวชนดวยกันเอง สวนประการสุดทาย
ควรแก ไ ขที่ ตั ว ผู นํ า ในสถานที่ ต า ง ๆ ให มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ถ า ผู นํ า ขาดคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
ผูใตบังคับบัญชาก็จะปฏิบัติตามแบบอยางที่ไมดีไปดวย
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาแนวทางในการแกไขปญหา
ในการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม คือตองปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน
เพราะปญหาเกิดมาจากเด็กและเยาวชนที่ไมไดรับการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม เพราะการเรียน
หนังสือในโรงเรียนจะสนับสนุนไปทางดานวิชาการ ดานการประกอบอาชีพมากกวาดานคุณธรรม ไมเนน
ดานคุณธรรมนําความรู ปญหาก็เลยเกิดเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมา แนวทางในการแกไขปญหา ก็คือสงเสริม
ใหเด็กมีความรูดานคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตเยาววัย ไมใชสงเสริมตอนระดับมหาวิทยาลัยแลว ตอน
ทํางานแลว ใหยึดหลักจะหวานพืชก็เตรียมดิน จะกินก็เตรียมอาหาร จะพัฒนาการก็เตรียมคน คือตอง
ส ง เสริ ม เด็ ก เยาวชนเป น เบื้ อ งต น ต อ งส ง เสริ ม ให เ ยาวชนให รู จั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู จั ก ความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ รูจักสัมมาคารวะ รูจักความกตัญูกตเวทีตอพอแม ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย
เริ่มตั้งแตครอบครัวพอแมจะตองมีเวลาในการอบรมสั่งสอบบุตรหลาน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับบุตร
หลาน สถานศึกษา ครูอาจารยควรใหมีการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการเรียนการ
สอน หรือบรรจุเขาไปไวในหลักสูตร
4. บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน กลาวคือ บทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบันมีการเผยแผเขาไปในโรงเรียน และตําบลใหมีครูพระเขาไปสอน
องคกรสงฆเปนองคกรพึ่งพาตนเองสวนมาก แตไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ในปจจุบันพระสงฆทํา
เต็ม ที่แ ลว เกี่ ย วกับ การพั ฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรม แตพ ระสงฆมี ศัก ยภาพไมเหมื อ นกัน การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมอยูที่วาคนภายนอกจะมีความสนใจ และนําไปปฎิบัติมากนอยแคไหน และพระสงฆ
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อีกทานหนึ่ง มีความเห็นตรงกันวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในปจจุบันพระสงฆทําเต็มที่เหมือนกัน
ทุกวันนี้มีการสงพระไปสอนจริยธรรมตามโรงเรียนอยางนอยก็ใหเขาเรียนรูถึงบุญคุณพอแม ครูบาอาจารย
และประเทศชาติ
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน พระสงฆจะมี
สวนรวมกับประชาชนโดยชักชวนใหประชาชนมารวมฟงเทศนในวันพระ วันเขาพรรษาโดยพระสงฆมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมไมวาจะเปนผูสูงอายุหรือเยาวชน ไดมีการตอบปญหาธรรมะ เพื่อใหเด็กได
ถามปญหา ในสวนรวมก็มีอยูหลายโครงการที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เชน โครงการ
ครูพระสอนศีลธรรมก็เปนสวนหนึ่ง แตที่เรียกวาบทบาทที่ไมอยูในโครงการก็มี พระสงฆบางรูปก็เสียสละ
เขามาชวยเหลือดวยความสมัครใจ แตพระสงฆบางรูปไมเสียสละเทาที่ควร เชน ในตําบลจะมีพระสงฆที่
เสียสละและเขาไปดูแลนอยมาก
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไมคอยมีโอกาสอบรมใหกับเด็ก
สวนมากจะอบรมใหผูใหญที่เขารูแลว เหมือนกับการอบรมศีลธรรมในวันพระ แตอบรมเด็กไมคอยมี
สวนมากเปนคนที่รูแลว อาจเปนผูเฒาผูแกไมมีเด็ก สวนวันพระก็ไมตรงกับวัน เสาร อาทิตย อยากให
บรรจุลงในหลักสูตร เปนวิชาบังคับไปเลย บทบาทเหลือนอยลงกวาเดิม เพราะพระสงฆสวนมากจะไป
เรียนหนังสือตอ แตไมไดนําความรูที่ไดมาใชในการอบรมสั่งสอนใหแกประชาชนมากเทาไร
พระสงฆ อี ก ท า นหนึ่ ง กล า วว า ป จ จุ บั น การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมน อ ยมากคื อ ทาง
ฆราวาสเองก็ไมไดสนใจในพระพุทธศาสนามากนัก พระสงฆเองก็ออกไปเผยแผคําสั่งสอนขางนอก
ดังนั้น ทางโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยควรจะมีพระสงฆไปสอนใหความรูดานคุณธรรมและจริยธรรมให
นักศึกษามากขึ้น พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
ปจจุบัน เริ่มมีบทบาทมากขึ้น เพราะถาพระสงฆไมเขาไปมีบทบาทก็จะทําใหคนไมมีคุณธรรมมากขึ้น
ไมวาจะดานการเรียน การแสดงธรรมประจําวันพระ พระสงฆมีสวนชวยไดมากขึ้น
บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกวันนี้ พระสงฆไดขับเคลื่อนทุกรูปแบบ
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา นํามาใชใหถูกตองตามหลักคําสอนของพระองค แตบางครั้งก็ตองนํา
วิวัฒนาการสมัยใหมมาใชเพื่อใหทันสมัย ตองนํามาขัดเกลาและเปลี่ยนแปลงแตไมใหขัดกับหลักธรรม
คําสอนของพระองค
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม สังคมตองมีการพึ่งพาอาศัย
กันระหวางบานกับวัด เชน วัดก็ตองพึ่งพาญาติโยม ซึ่งจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในสมัยกอน
เราจะเห็นไดวาชุมชน กับวัดตองพึ่งพาอาศัยกันถึงจะอยูดวยกันได อยางมีการประชุมก็จะมาประชุมที่
วัด และการจัดงานวัดก็จะตองพึ่งพาชาวบานเพราะแคพระสงฆเองคงทําไมได
พระสงฆ ก ลุ ม หนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
ปจจุบัน ขึ้นอยูกับตัวบุคคล หรือวัด บางวัดก็ทําไดดี บางวัดก็ทําไดไมดี บางแนวความคิดก็มีปญหาใน
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เรื่องของการจัดการระบบตางๆ เชน บางวัดทําไดดีก็ทําอยูแลว แตบางวัดอยากทําแตไมมีงบสนับสนุน
หรือ พระบางรูปก็ตองไปเรียนหนังสือ มีเวลานอย เจาอาวาสจึงมีภาระมากขึ้น ก็ตองมีการพัฒนาแต
เป น รู ป แบบที่ ต า งคนต า งทํ า ก็ ทํ า ไปได น อ ยทํ า ไปได เ ท า ที่ จํ า เป น บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน พระสงฆสวนใหญมีบทบาททางดานความคิดสรางสรรค แตพระสงฆที่
ทํางานจริงๆมีจํานวนนอย ปจจุบันแคเทศนธรรมะ พระสงฆไปยุงเกี่ยวกับจตุคามมากเกินไป อยางจตุ
คามเต็มบานเต็มเมืองอาตมาองคหนึ่งที่ไมชอบจตุคาม ไมศรัทธาแตก็ไมลบหลู ถามวาชาวบานหอยจตุ
คาม ดูจากขาวโฆษณาโคตรมหาเศรษฐีแสดงวาหอยจตุคามไมตองทํางานเหรอ ซึ่งมันก็ผิดหลักศาสนา
พระพุทธเจาสอนในหลักธรรมวาใหมีความอุตสาหะ ขยันมั่นเพียรถึงจะไดเงินตรงนี้แหละเปนหลักธรรม
ที่ถูกตองเรื่องจตุคามเรื่องของๆขลังเมืองไทยของเรามีเยอะเลยเปนหวงในภาพลบในฐานะที่เปนพระ ยัง
มีคําถามในตัวเองวาตั้งแตองคการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นมา มีตําแหนงมีหนาที่ก็ตอตานพระสงฆบาง
ถามวาเขาผิดไหมเขาก็ไมผิด มีคําพูดคําหนึ่งที่ติดใจอยูคือ พระสงฆมีหนาที่รับจางทําพิธีกรรม ในคําพูด
ของคนบางกลุมที่เขาไมถึงสัจธรรมอาตมาเลยมีคําถามในตัวเองและในกลุมเพื่อนฝูงวาเราจะไปยืนตรง
จุดไหนของสังคม ใหสังคมยอมรับเพราะฉะนั้นตองปลูกฝงและก็ดึงเอาพระที่มีอุดมการณเดียวกันมา
รวมงานกันจึงจะเกิดพลังอันกวางขวางจึงจะสรางบทบาทของพระสงฆที่ชัดเจนและประสบความสําเร็จได
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง มี ค วามเห็ น ว า บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมใน
ปจจุบันเปนไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากพระสงฆมีการศึกษามากขึ้น จึงมีบทบาทในการพัฒนามากขึ้น
บทบาทของพระสงฆในปจจุบัน คือ พระสงฆเขาไปสอนคุณธรรมในโรงเรียน และขณะนี้มีธรรมะสัญจรซึ่ง
เปนโครงการที่ไปสอนคุณธรรมจริยธรรมใหแกประชาชนตามโรงเรียน ตามอําเภอ และตําบลตางๆดวย
จากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคใต พบว า พระสงฆ โ ดยส ว นใหญ มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน คือบทบาทพระสงฆในปจจุบัน ไม
เหมือนเมื่อกอน ในปจจุบันบทบาทของพระสงฆลดนอยลงไป เมื่อกอนโรงเรียนอยูในวัด การสอนพระก็
เปนครูสอน แตในปจจุบันนี้พอโรงเรียนออกนอกวัดมีบุคคลากรทางฆราวาสเปนครูสอน พระจึงลด
บทบาทลงไป วัดเพียงแตชวยแกปญหาทางดานจิตใจ หรือเปนที่พึ่งทางใจเปนหลัก บทบาทพระสงฆ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทุกวันนี้ไดพัฒนานอยมาก เพราะสวนมากมุงไปในทางปลุกเสก
ไปทางพิธีกรรมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แนวทางนี้ก็เลยลดบทบาทลงไปมากไมเหมือนในอดีต การเรียนก็ตองมา
เรียนที่วัด แตทุกวันนี้โรงเรียนเปนเรื่องภายนอกวัด บทบาทของพระสงฆจึงนอยลง มีวิธีเดียวก็คือวา
ตองออกไปชวยกันเผยแผธรรมตามโรงเรียน
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง มีความเห็นวา ถาพูดถึงบทบาทการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เมื่อ
สมัยกอ น โรงเรียนก็เปนโรงเรียนวัด แตทุกสิ่งทุกอยางพระสงฆมีสวนรวมในการคิดและพิจารณา มี
บทบาทสําคัญที่ทําใหสังคมไทยตั้งแตยุคแรกพัฒนาไปได ปจจุบันองคการคณะสงฆมีบทบาทนอยมาก
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ไมมีสิทธิมีเสียงในการรวมพัฒนา พระสงฆบางทีก็อาจจะติดอยูในเรื่องพระธรรมวินัยก็เลยลดบทบาทลง
ไป แตพระสงฆที่มีประสิทธิภาพในการทํางานมีความเขาใจเรื่องบทบาทศาสนา มีบางทานที่มีสวนสําคัญ
ในการฟนฟูศักยภาพของตนเองเพื่อจะพัฒนาสังคม ถาจะใหพระสงฆมีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมฝายเดียวคงไมเพียงพอ ถาเปนไปไดหนวยงานทางราชการ และฝายการเมืองควรเขามามี
บทบาทในการพัฒนาดวย
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา บทบาทพระสงฆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน
ก็ดีขึ้นมาก เกี่ยวกับโครงการตางๆ ที่ไดเขาไปมีบทบาทมีสวนรวม อยางเชน การจัดคายในการเขาไป
ฝกอบรมความรูแกเยาวชนในสถานศึกษา ก็เปดโอกาสใหพระไดเขาไปพูดคุยสนทนาเรื่องธรรมะกับผูที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะกับหนวยงานที่เกี่ยวกับวัด หรือการเผยแผธรรมะตามหนวยงานราชการตางๆ
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบัน
ก็ยังมีอยูมากเหมือนเดิมแตเราไมไดเห็นภาพ เชน ถาเราอยูในเมืองใหญ อยูในกรุงเทพเราก็จะไดเห็นแต
พระบิณฑบาตแลวก็ศึกษาเลาเรียนตามปกติ แตวาเราไมไดเห็นภาพเหมือนตามชนบท จะเห็นพระ
หนุ ม ๆเข า ไปสอนหนั ง สื อ ตามโรงเรี ย น หรื อ เผยแผ พุ ท ธศาสนาตามโรงเรี ย น ซึ่ ง มี ก อ นที่ ก ระทรวง
วัฒนธรรมจะมีการจัดพระเขาไปสอนในโรงเรียน แตพอกระทรวงวัฒนธรรมเขามาจัดการก็รูสึกวามันจะ
วุนวายมากกวาเดิม เพราะจริงๆแลวเวลาเราทํางานก็อยากทําดวยความสบายใจ ไมตองมีอะไรมา
ควบคุม โดยความคิดเห็นแลว คือ ถาในชนบท อยางเชน ภาคใตมีการอบรม พระจะมีหนวยงานเองไม
ขึ้นอยูกับหนวยงานใด พระสงฆที่มีความตั้งใจอยากจะทําก็มีการรวมกลุมกัน 4-5 รูป เพื่อเขาไปอบรม
ตามสถานที่ตางๆ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ไดกลาววา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในชวง
นี้ก็รูสึกวาลดนอยถอยลงไปมาก ในความรูสึกสวนตัว ตามวัดตางๆ ไมคอยจะมีการสงเสริม คือปลอย
เลยตามเลย ใครมาวัดก็ไดรับการอบรม ไมไดออกไปเผยแผตามที่ตางๆ เพราะการอบรมในโรงเรียน
ตางๆ ตองเสียคาใชจายมาก เพราะงบประมาณในการสอนศีลธรรมจริยธรรมตางๆ ใหเดือนประมาณ
2000 บาท จายไป 4 – 5 ครั้งก็หมดแลว ในสวนนี้รัฐบาลควรจะใหความสําคัญไดมากกวานี้ ในสวน
คาใชจายของพระ พระเสียสละเวลาแลวแตบางทีพระก็ตองออกคาใชจายเอง
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา บทบาทของพระสงฆที่จะเสียสละมาทํางานในสวนนี้มีนอย ถึงแม
จะมีการอบรมสัมมนาตัวแทนพระสงฆที่จะลงมาทํางานตรงนี้ซึ่งตัวแทนที่เขารับการอบรมคอนขางมาก
แตในความเปนจริงเมื่อลงมาทํางานจริงๆ ยังคงขาดบุคลากรที่มีความเสียสละที่จะมาทํางานตรงนี้ จึงทํา
ใหไมคอยจะประสบความสําเร็จเทาที่ควร
พระสงฆอี ก ทา นหนึ่ ง กลา ววา บทบาทของพระสงฆ ใ นการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริ ยธรรมใน
ปจจุบัน ตามที่อาตมาไดไปอบรมตามสถานที่ตางๆ และมีการอบรมในเรื่องพระคุณพอแม มีการฉาย
สไลด ใ ห เ ด็ ก ได ดู เด็ ก ๆก็ รู สึ ก ซาบซึ้ ง ในเรื่ อ งของบุ พ การี ช น แล ว ก็ นํ า หลั ก ธรรมที่ ไ ด เ อาไปใช ใ น
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ชีวิตประจําวันไปสอนเด็ก รูสึกวาเด็กชนบทที่ไดรับการอบรม เขาคายอบรมจริยธรรมแลวอาตมาตามไป
ดูหลังจากอบรมแลวที่โรงเรียน จาการสอบถามคุณครูบอกวาไปในทางที่ดี เลิกพฤติกรรมเกาๆ เชน
นิสัยกาวราว รูจักเคารพผูใหญ รูจักการวางตัวกับพอกับแม แตกอนนี้เคยมีนิสัยเกรี้ยวกาจ ไมเชื่อฟง
คําสั่งสอนของพอแม แตพอไดมารับการอบรมคําสั่งสอนจากพระ ก็นําคําสั่งสอนที่ไดจากการอบรม เชน
พระคุณของพอแมแลวก็นําธรรมะที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
ปจจุบัน ยังไมมีบทบาทเทาที่ควรเพราะวาขนาดครูสอนศีลธรรมยังถูกตัดไปอีก ดังนั้นในการแกไข
ปญหาควรจะเริ่มจากพระนักศึกษาที่มีความรูเกี่ยวกับดานคุณธรรมจริยธรรม อยางเชน ครูสอนศีลธรรมก็
ควรจะมีบทบาทตรงนั้นในการชวยเหลือในการที่จะสงเสริมใหกับนักเรียนนักศึกษาหรือผูนําในสังคม
ชวยเหลือทุกดาน
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ไดกลาววา บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตอนนี้
ก็เขาไปสอนหนังสือก็รูสึกวาเด็กจะใหความสนใจมาก ความสนใจมีเราก็คิดวาเปนการปลูกตนไม เด็กก็
เปรียบเหมือนกับตนกลา เมื่อเราเขาไปรดน้ําพรวนดินกอนที่จะปลูก เพราะเด็กปจจุบันนี้จะเปนผูใหญที่ดี
ในวันขางหนา
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา ในปจจุบันบทบาทของพระสงฆกับการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีอยูแลว แตมีเพียงสวนนอยที่ไดออกไปเผยแผหลักธรรม อันเนื่องมาจาก
หน ว ยงานต า ง ๆ นิ ย มที่ จ ะนิ ม นต พ ระสงฆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเท า นั้ น และไม มี ห น ว ยงานของรั ฐ ทํ า หน า ที่ ที่
รับผิดชอบในการดูแลการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอน
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา ในปจจุบันบทบาทของพระสงฆกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เปดโอกาสใหพระสงฆไดเขาไปสอนใน
โรงเรียนจึงทําใหพระสงฆมีบทบาทมากยิ่งขึ้นโดยมีสํานักวัฒนธรรมเขามาชวยทําใหพระสงฆไดเขามา
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน และประกอบกับทางโรงเรียนมีการอุปกรณและสื่อการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้นเยาวชนมีโอกาสไดเรียนรูตั้งแตยังเด็ก
ในบางส ว นก็ ยั ง ให คํ า ตอบว า พระสงฆ ยั ง มี โ อกาสเข า มามี บ ทบาทในการสอนในเรื่ อ งของ
คุณธรรมจริยธรรมนอยมากแทนที่จะใหพระสงฆไดอบรมสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมในวัด แตกลับใหพระ
สงตองออกไปสั่งสอนนอกวัดตามจุดตาง ๆ ซึ่งไมมีความสะดวกสบายในหลาย ๆ เรื่อง ถึงแมวาปจจุบัน
พระสงฆจะเขาไปอบรมสั่งสอนในสถานศึกษาแลวก็ตามแตก็ยังจํากัดในเรื่องของเวลา หรือขอจํากัดอื่น ๆ
อีกหลายประการ ทําใหการอบรมสั่งสอนไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร
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จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ในปจจุบันบทบาทของ
พระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คือ ปจจุบันพระสงฆมีบทบาทมากโดยเฉพาะการนําชาวบาน
ในชุมชน รวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งวัดก็ทําไดในระดับหนึ่ง ในการชี้นําแนวทางใหกับชุมชนตาง
ๆ ในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน เชน ตั้งสหกรณออมทรัพยตามหมูบาน หรือการสรางศูนยการเรียนรู
วิชาทองถิ่นภายในหมูบาน หรือการที่นําเยาวชนศึกษาดูงานตามกลุมเปาหมาย และอีกบทบาทของ
พระสงฆในปจจุบัน คือ พระสงฆเขาไปเผยแผพุทธศาสนาตามโรงเรียน นําหลักคุณธรรมและจริยธรรม
ไปสอนนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ และยังมีการเผยแพรหลักธรรมคําสอนใหแกประชาชนตามชุมชน
ตางๆ ดวย
5. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงโดยผานสถาบันทางสังคม
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยผานสถาบันทางสังคม
(1) สถาบันครอบครัว จากการสัมภาษณพระสงฆในภาคเหนือพบวา ความคาดหวังที่มีตอ
บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบัน
ครอบครัว คือ ความคาดหวังใหสถาบันครอบครัวมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยหัวหนาครอบครัว พอแม
ควรเปนแบบอยางที่ดี การอบรมสั่งสอนลูกหลานใหเปนคนดี ตองเริ่มจากตัวพอแม คืออยากจะใหพอ
แมเวลาไปวัดควรพาลูกไปดวย เหมือนสังคมของชาวพมา เขารักลูกเขาเขาจึงพาลูกไปวัดตั้งแตเด็ก เลย
ทําใหมีความคิดทางดานคุณธรรมและจริยธรรมสูงมาก
พระสงฆ ก ลุ ม หนึ่ ง ได ใ ห ค วามเห็ น ว า สถาบั น ครอบครั ว เป น ป จ จั ย หลั ก ที่ อ าตมาคาดหวั ง
เพราะครอบครัวเปนกลุมที่ใกลชิดมีความกลมเกลียวกันมากที่สุดมีอะไรคนในครอบครัวจะรูกอน และ
ขณะที่คนในครอบครัวมีปญหาควรจะตองปรึกษาคนในครอบครัวเดียวกัน สถาบันครอบครัวเปน
สถาบันแรกที่เราตองเขาไปแกปญหา ทุกวันนี้อาตมาทํางานเกี่ยวกับงดเหลาเขาพรรษา รณรงคใหคนงด
เหลาเขาพรรษา เชน ทุกวันนี้เหลาเปนตัวปญหาในครอบครัว ประชาชนประมาณเกือบสองพันคนแลว
ที่ ม างดเหล า กั บ อาตมา บอกว า ป ญ หาที่ มั น เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง หมดเกิ ด จากเหล า ทํ า ให ค รอบครั ว แตกแยก
เพราะฉะนั้นถางดเหลาไดครอบครัวจะมีความรัก ความอบอุน ปญหาทั้งหมดก็จะไมเกิดขึ้น เชน
ปญหาเด็กเรรอน ปญหาครอบครัวแตกแยก ปญหาการหยารางทิ้งลูกใหเปนเด็กกําพรา มากสุดก็คงเปน
ปญหาเด็กหนีออกจากบาน เคยมีเด็กนักเรียนชั้นป.4 มาพูดกับอาตมาวาอาจารยมาเมื่อไรก็สอนบอกวา
พอแมเปนผูมีพระคุณ แตเด็กกลับบอกอาจารยวา ถาอาจารยเปนผูมีพระคุณหนูไมเถียง ถาจะใหหนูไหว
พอแมหนูไหวไมได อาตมาถามวา ทําไมไหวไมได ถาเวลาพอเมาที่ไรหนูตองวิ่ง ถาวันไหนวิ่งไกลวันนั้น
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ปลอดภัย แตถาวันไหนวิ่งไมทันวันนั้นก็เจ็บ เพราะฉะนั้นหนูจึงไหวพอแมไมได อาตมาก็บอกวาที่แตะหนู
ไมใชพอแตเปนเหลา วันไหนพอไมเมาพอก็เปนพอที่ดีของลูก
และพระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา สถาบันครอบครัว โดยหัวหนาครอบครัวจะตองเปน
ผูชี้แนะใหแกลูกหลานในเรื่องตางๆ เชน สุรา ยาเสพติด การพนัน รวมทั้งการเลนเกมสดวย แตจะให
พระเขาไปยุงมากก็ไมได ดังนั้นจึงตองฝากหัวหนาครอบครัว พอแมใหชวยดูแล และอบรมสั่งสอน
ลูกหลานวาสิ่งไหนดีสิ่งไหนไมดี แตในปจจุบันนี้ครอบครัวขาดความอบอุน เนื่องจากพอแมตองออกไป
ทํางานนอกบานตั้งแตเชา เมื่อลูกตื่นมาก็ไมเจอพอแม พอตอนเย็นกลับมาบานบางครั้งก็ไมเห็นหนาพอ
แม หรือบางครอบครัวพอแมทะเลาะกัน ดังนั้นจึงทําใหเกิดปญหาครอบครัวตามมา ทําใหลูกเหินหาง
จากพอแม และไมไดรับการอบรมคําสั่งสอนจากพอแม ความคาดหวัง คือ ตองการใหพอแมเขาไปรับ
การอบรมจากพระสงฆแลวไปถายทอดใหแกบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว ตองการใหผูปกครอง
สอนใหเด็กรูจักใชจายอยางมีเหตุผล ใชจายอยางพอเพียง ใชจายในสิ่งที่จําเปน และรูจักแยกแยะวาสิ่ง
ใดดีสิ่งใดไมดี ตองการใหพอแมเปนผูอธิบายใหเด็กรูถึงคุณคาและพอแมก็ควรปฏิบัติตามที่พูดดวย เพื่อ
เปนตัวอยางที่ดีใหแกลูก
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ในปจจุบันพอแมตองทํางานหาเลี้ยงลูกไปวันๆ ถา
สังเกตเห็นทั้งพอและแม ในตอนเชาตองออกจากบานไปทํางาน ตอนเย็นกลับบานลูกก็ไปโรงเรียนเจอกัน
ไมกี่ชั่วโมง ตลอดทั้งเทอม อาจจะกินขาวเย็นดวยกันไมกี่ครั้ง หรืออาจจะไมมีเลย เศรษฐกิจพอเพียงใน
แงของอาตมาก็คือวาใหพอแมรูจักพอในสวนหนึ่ง ในแงของการทํางานก็สวนหนึ่ง สวนที่ดูแลครอบครัวก็
สวนหนึ่ง เนื่องจากมันมีสิ่งเราจากภายนอกมาก ตองซื้อตองฟุงเฟอมันจึงทําใหคนแขงขันกัน การยึด
แนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีนอย ดังนั้นจึงควรสงเสริมการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชกันแบบจริงจังถึงจะไดผล
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา “ มีความคาดหวังกับสถาบันครอบครัวสูง เพราะวาทุกสถาบัน
ตองมีความเกี่ยวเนื่องกันอยูที่วาพระหรือองคกรตางๆจะตองนําเสนอ โดยอาตมาจะเนนหลักแนวคิด
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือการไมฟุงเฟอ ไมทําตามกระแสของสังคม ตองการใหใชชีวิตใน
รูปแบบพออยูพอกิน ไมฟุงเฟอ กับวัตถุนิยม “ และอีกทานหนึ่ง กลาววา สถาบันครอบครัวควรรณรงค
ในเรื่องการงดดื่มสุรา และใหรูจักประหยัด รูจักใชจายอยางพอเพียงเฉพาะในสิ่งที่จําเปนเทานั้น คือสิ่งที่
ไมจําเปนก็จะตัด ลด ละ เลิก
พระสงฆทานหนึ่ง ไดมองถึงจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนเมืองแหงลานนาเมืองแหงวัฒนธรรม
เมื่ อ ก อ นสิ บ ป ที่ แ ล ว รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของคนล า นนา คื อ โดยส ว นใหญ มี ก ารประกอบอาชี พ
เพาะปลูก โดยนํามาเปนพืชเศรษฐกิจในสวนของแตละฤดูกาล เชน ฤดูเห็ดก็เอาเห็ดมาขาย ถึงจะได
กําไรไมมากนัก โดยยึดรูปแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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(2) สถาบันการปกครอง จากการสัมภาษณพระสงฆในภาคเหนือพบวา ความคาดหวังที่มี
ตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบัน
การปกครอง คือ ความคาดหวังใหสถาบันการปกครอง กลาวคือ จะตองพัฒนาศักยภาพบุคคลตองทําให
เกิดคุณธรรมจริยธรรมใหไดมากที่สุด เพื่อจะไดเปนอยางที่คนเขาพูดกันวาความรูตองคูคุณธรรม เราตอง
เนนทุกภาคสวนจะตองเขาถึงแกนแทของพระพุทธศาสนาและนําหลักธรรมของพุทธศาสนามาใชให
ได ม ากที่ สุ ด จะเป น การแก ป ญ หาทั้ ง มวลได เพราะพระพุ ท ธศาสนาถื อ เป น หลั ก ธรรมที่ เ ป น สากล
หลั ก ธรรมที่ เ ป น สากลทุ ก คนปฏิ บั ติ ไ ด ห มดทุ ก ระดั บ ชั้ น แต ว า คนไม เ ข า ถึ ง หลั ก ธรรมทุ ก วั น นี้ แ ม แ ต
พระสงฆยังนํามาใชไมถูกตองตามหลักของพระธรรมไมเขาถึงแกนแท ทําใหชาวพุทธหลงใหลในสิ่งที่ไม
ถูกตอง หลักธรรมของพระพุทธศาสนาถูกตองอยูแลวศึกษาใหเขาถึงทุกชนชั้นทุกตําแหนงทุกหนาที่ไมวา
สถาบันไหนมีหลักธรรมที่ถูกตองแลวนั้นจะมีความสงบสุขการพัฒนาเปนไปอยางตอเนื่อง
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา สถาบันการปกครองจะตองเปนตัวอยางในการนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ตองนํามาปฏิบัติใหเห็นจริงวาสามารถทําได เปนตนวามีแนวความคิด
อะไรที่จะสงเสริม สมมุติวาสถาบันการปกครองมีงบประมาณอยูจํานวนหนึ่งจะบริหารจัดการอยางไรให
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชนสูงสุดโดยใชงบประมาณตรงนี้ใหเห็นชัดเจน คนเรา
มีคุณธรรม และเนนใหผูนําปลูกจิตสํานึกในดานการนําหลักธรรมมาปฎิบัติ คนเรามีคุณธรรมจริยธรรม
ในระดั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง จนมาถึ ง ผู บ ริ ห ารระดั บ ต น แล ว จะทํ า ให เ กิ ด ความสงบสุ ข และความ
เจริญรุงเรืองตอไป
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา ควรเชิญกํานัน ผูใหญบานมาอบรมหรือประชุมหารือกัน
เปนบางครั้ง หรือพระสงฆแนะนําเกี่ยวกับหลักการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไปแลวใหกํานันหรือ
ผูใหญบานไปถายทอดใหลูกบานอีกที เชน การรณรงคสรางความสมานฉันท การไมแกงแยงชิงดีชิง
เดนกัน ควรหันหนาเขาหากัน อยางที่ผานอยางที่ผานมาแลวใหมันผานไป เพื่อกอใหเกิดความสงบสุข
ภายในประเทศ
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันทางสังคม สถาบันการปกครองไม
คอยสนับสนุนเทาที่ควร ผูนําทางสถาบันการปกครองควรมีการปกครองที่ดี มีการนําหลักคุณธรรมไม
ควรสงเสริมอบายมุข บางทีมีการวางกฎวางมาตรการแตก็ยังแกไขไมได มองปญหาและยอมรับแลวทํา
การแกไขทีละขั้นทีละประการใหสอดคลองกับหลักธรรมที่วางไว
(3) สถาบันศาสนา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือพบวา ความคาดหวังที่มีตอ
บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบัน
ศาสนา กลาวคือ สถาบันศาสนามีหนาที่ตองรับผิดชอบ สวนใหญมุงหวังการพัฒนาควบคูคุณธรรม
และจริยธรรม มุงหวังทั้งหมดถาองคกรสงฆจะสามารถขับเคลื่อนได ศาสนาก็บงชี้อยูแลววาการที่มี
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จริย ธรรม คื อ ความเจริญ งอกงามของพุทธศาสนา ถ าไม มีจ ริย ธรรมแลว ก็ไ มมี ความเจริ ญ งอกงาม
พุทธศาสนิกชนก็อาจหมดความศรัทธาไปได สถาบันศาสนาเปนสวนที่เปนเศรษฐกิจพอเพียงมานาน
ตั้งแตอดีตกาล เชน การดําเนินชีวิตของพระสงฆ ใชชีวิต แบบเรียบงาย อยูดวยความพอเพียงเสมอ
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ความคาดหวังตอสถาบันศาสนา ตองการใหนําวิชาศีลธรรมและ
จริยธรรมบรรจุลงไปในหลักสูตร เพื่อใหเด็กประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา เชน โอวาท
3 คือ ทําความดี ละเวนความชั่ว และทําจิตใจใหผองใส
พระสงฆอีกทา นหนึ่ง กลา ววา สถาบันศาสนาตอนนี้ไ มคอยจะเคลื่อ นไหวเทาไร เพราะ
พระสงฆอยูแบบพอเพียงอยูแลว อยางเชน สังคมปจจุบันจะเห็นไดวาพระสงฆไมคอยไดเขาไปยุงเทาไร
ที่เขาไปเกี่ยวของสวนมากจะเปนพระสงฆที่จัดการดานวิชาการ พระสงฆที่เปนแกนนําการปกครองสงฆ
เชน สมเด็จพระสังฆราช เจาคณะจังหวัด เจาคณะตําบล ไมคอยกระตือรือรนเพราะวาพระสงฆอยูกัน
แบบพอเพียงอยูแลว และไมตองการใหพระภิกษุไปยุงเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพราะมันดูไมดี ดัง
คําสอนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจาสอนไววาเราเปนผูนําทางดานจิตใจ ก็ควรจะเปนผูนําดานจิตใจ
มากกวา
พระสงฆทานหนึ่ง คาดหวังใหชวยสงเสริมสถาบันศาสนา โดยใหพระสงฆออกมาเผยแผ
คุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ตามโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ ควรเปดโอกาสใหกับพระสงฆมากขึ้น
เพราะศาสนาไมคอยจะสงเสริมพระสงฆตองดิ้นรนเองตองการใหมาชวยสนับสนุนอยางมาก และ
ตองการใหสถาบันศาสนามีความเขมแข็งขึ้นกวาเดิม ใหภิกษุสามเณรมีการศึกษาเลาเรียนอยางทั่วถึง
แลวก็เปดโอกาสในการศึกษาเลาเรียนเพื่อจะเปนกําลังในการเผยแผตอไป
และตองการใหพัฒนา
สถาบันศาสนา ใหสถาบันศาสนามีบทบาทมากกวานี้
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา เนื่องจากสังคมสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป มีปจจัยตางๆ
มากขึ้น จากเหตุ ปจจั ยทํ าให เห็ นวา พระบางทา นบางรู ปมี อะไรมากขึ้ น แนวความคิดบางรูปก็ เป น
ตัวอยางที่ดี บางรูป ก็อาจเปนตัวอยางที่ไมได แตโดยสวนใหญแลวพระควรจะเปนตัวอยางไดดีกวา
คฤหัสถ
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง มี ค วามคาดหวั ง ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงคือ เกี่ยวกับพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติ ถาเปนหนังสือพระพุทธศาสนาอยาง
แทจริงแลวคือ มุงใหพบความหลุดพนจากกิเลส สถาบันศาสนาผูที่อยูในพระพุทธศาสนาคือ พระสงฆ
และสามเณร ผูที่ไดชื่อวาเปนผูที่อยูใกลชิดกับศาสนาตองเปนผูที่เสียสละ เปนผูที่เขาถึงและปฎิบัติตาม
หลักธรรมที่ถูกตอง และนํามาเผยแพรใหประชาชนไดปฎิบัติใหถูกตอง ถาสถาบันที่เปนที่เคารพนับถือไม
ทําใหเกิดความศรัทธาแลว ตรงกันขามพุทธศาสนาจะตองศึกษาหลักธรรมใหเขาถึงหลักแกนแท ปด
ความคิดที่เปนของตัวเองออกไปแลวนําธรรมะเขามาใชใหไดมากที่สุด คําวาพระคือผูที่เสียสละเปนผูละ
จากทางโลก แตปจจุบันยังมีความคิดเหมือนกับชาวบานทั่วไปยังมีการเสาะแสวงหา ดังนั้นทุกสถาบัน
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ศาสนาคือสถาบันหลักที่มั่นคงแตผูที่เขามาอยูในพุทธศาสนาจะตองเขาใหถึงแลวประคับประคองไปให
รอด จะตองเปนที่พึ่งที่ศรัทธาใหชาวบานใหได
พระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความคาดหวังจะทําใหสังคมและประเทศชาติรมเย็นเปนสุข ทุกคน
ตองมีหลักธรรมในจิตใจ มีความสํานึกในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ตามแนวพระราชดํารัส ตาม
โอวาทคําสั่งสอนของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูจะทําใหบานเมืองอยูกันอยางเปนสุข และคาดหวังให
ประชาชนเขาใจและศรัทธาในคําสอนของพระพระพุทธเจาที่ทานไดสั่งสอนไว เมื่อเขาใจหลักธรรมคํา
สอนแลวก็ควรนํามาเผยแผใหแกประชาชนไดรับรูรับทราบ
(4) สถาบันการศึกษา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือพบวา ความคาดหวังที่
มีต อ บทบาทพระสงฆใ นการพั ฒ นาคุณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งโดยผ า น
สถาบันการศึกษา กลาวคือ สถาบันการศึกษามีสวนสําคัญมาก เพราะการศึกษาไทยในปจจุบันนี้จะ
ขาดจริ ย ธรรม คื อ บทบาทของพระสงฆ ที่ เ ข า ไปในสถาบั น มี น อ ยมาก ทุ ก วั น นี้ เ ด็ ก ๆและเยาวชนมี
การศึกษากันอยางกวางขวาง แตภายใตการศึกษาอยาใหความรูเพียงอยางเดียวจะตองพัฒนาคุณธรรม
ไปดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณธรรมเปนเรื่องหลักตองมากอน สถาบันการศึกษาเปนสถาบันที่จะตอง
พัฒนาเปนหลักกวาสถาบันอื่นและสถาบันนี้ตองเปนแกนหลักในสังคมใหการศึกษา ใหโอกาสทางสังคม
ดูจากสถิติยังไมเปนที่พึงพอใจเทาไรนัก
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา ตองการใหโรงเรียนเนนการสอนจริยธรรมมากกวาเดิม
เพราะในปจจุบันวิชาการทางพระพุทธศาสนาหรือวาดานคุณธรรมจริยธรรมของเด็กไมคอยไดรับการ
สงเสริมสักเทาไร โรงเรียนบางครั้งก็ยังไมมีชั่วโมงใหกับพระภิกษุ และสามเณรไปสอน อยากใหสงเสริม
ในหลักจริยธรรมพื้นฐานกอนแลวนําสวนอื่นๆมาประกอบกับหลักธรรมอีกทีคือ การนําเอาหลักธรรมไป
เขากับสวนวิชาพื้นฐานอื่นๆเพื่อจะเปนแนวทางใหเด็กๆไดปฏิบัติตอไปขางหนา บรรจุเพิ่มวิชาศาสนาเขา
ในหลั ก สู ต ร ให นั ก เรี ย นเรี ย นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมตั้ ง แต อ นุ บ าล สถาบั น การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม
สนับสนุนชี้ใหเห็นอยางชัดเจน ก็จะทําใหระบบเศรษฐกิจพอเพียงสําเร็จไปไดแตตองชวยกัน จะฝากไว
กั บ สถาบั น ใดสถาบั น หนึ่ ง ไม ไ ด ทุ ก สถาบั น ต อ งส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ซึ่ ง กั น และกั น และ
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนควรสงเสริมใหครูพระเขาไปสอนคุณธรรมจริยธรรมในทุกสถาบัน
ถาเปนไปไดอยากใหทุกโรงเรียนในประเทศ เพราะเมื่อเด็กทุกคนไดรับคุณธรรมจริยธรรมอยางเต็มเปยม
เต็มความสามารถแลวจะทําใหเด็กมีความคิดความเจริญกาวหนาในดานสติปญญา ดานความคิด และ
การพิจารณาไตรตรองสิ่งไหนดีสิ่งไหนไมดี
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ตองการใหสถาบันการศึกษามีการอบรมใหความรูกันอยาง
จริงจัง เพราะโดยสวนมากครูจะไมคอยเอาใจใสดูแลนักเรียนเทาไร เชน นักเรียนบางคนติดยาก็ใหฝาย
ปกครองดูแลรับผิดชอบแทนที่จะชวยกันสอดสองดูแล และสถาบันการศึกษาควรสงเสริมทุกดาน ถึง
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โรงเรียนจะเปนโรงเรียนที่เปนทางดานวิถีพุทธ แตหากเกี่ยวกับหนังสือคนควาไมมีเลย บางทีอาตมาตอง
ไปขอจากคุณโยมที่เขาไมใชแลว
(5) สถาบันเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือพบวา ความคาดหวังที่มี
ตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบัน
เศรษฐกิจ กลาวคือ ควรนําหลักธรรมมาชวยกระตุนเตือนใหประชาชนรูจักพอเพียง คําวาพอเพียง
หมายถึง ประหยัด มัธยัสถ ใหคณะสงฆประยุกตใชในการเผยแผใหประชาชนอยูดีกินดีอยูอยางพอเพียง
ถาเรารูจักพอประมาณก็จะไมเดือดรอน แตถามีความโลภก็จะทําใหเดือดรอน หลักความพอเพียงของ
ตนพอที่จะมีอยูไดก็จะเจริญ ประชาชนควรประหยัด มัธยัสถ ทําสิ่งที่เปนประโยชนตอประเทศ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา อยาเอารัดเอาเปรียบกันเกินไป ไมควรไปเอื้อตอวัตถุนิยมของ
ตางชาติหากมีวิธหลีกเลี่ยงไดก็หลีกเลี่ยง ใหหันมาใชของไทย กินของไทยดีกวา
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา สินคาที่อยูในมือนายทุน ที่ผูขายกําหนดราคา สวนมากเปน
ของนายทุน ชาวไร ชาวนา ชาวสวนที่เปนผูปลูกพืชผักผลไมไมไดเปนผูกําหนดราคา เปนเพียงผูผลิต แต
พอคาคนกลางเปนคนกําหนด อันนี้ก็เปนสวนหนึ่งที่คนยากจนก็จนลงทุกที สวนคนรวยก็รวยกันเปน
กระจุกเรื่องของสถาบันเรื่องของคาของเงินก็ทําใหเดือดรอน ถามวาพระตองยุงกับการเมืองหรือไม พระ
ไมยุงแตพระตองพูด สวนมากชาวบานจะไมเขาใจก็ทุกอยาง คือ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจก็เปน
แบบเดียวกันทุกอยางเปนการเมืองหมด แตพระไมเลนการเมือง เพียงแคตองการแกปญหาใหถูกตองทุก
วันนี้เราจะไมไดอยูกับที่แตประเทศเพื่อนบานก็แซงหนาเราไป อาจจะสงผลใหอยางที่เห็นโรงงานตางๆปด
ไปตั้งหลายโรงแลว
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือพบวา ความ
คาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผานสถาบันสื่อสารมวลชน กลาวคือ คาดหวังใหเขามารวมกันสนับสนุนเผยแผหลักธรรมมะ หลัก
จริยธรรม อยากเห็นพระเทศนออกโทรทัศนทุกวัน และคาดหวังใหจัดทําสื่อเกี่ยวกับสงฆถายทอดในสิ่งที่
เปนความจริง สิ่งที่ไมเปนความจริงก็ไมควรจะถายทอดออกไป อยางถายทอดเรื่องเกี่ยวกับตัวพระสงฆ
อยางในภาวะปจจุบัน ในสิ่งที่พระสงฆทําดีไมคอยจะถายทอด แตสิ่งที่ทําชั่วผิดพลาดผิดวินัยเอา
ออกมาถายทอด ควรจะหาสิ่งดีๆที่พระสงฆทําคุณประโยชนใหแกสังคมมาเผยแผบาง
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา สื่อสารมวลชนควรเพิ่มบทบาทในการสงเสริม ยกยองการ
ทําความดีใหเพิ่มขึ้น ปรับรูปแบบและสาระการนําเสนอขาวสารขอมูล ใหเปนขอมูลดานดีหรือดานบวก
ใหมากขึ้น ผูที่เกี่ยวของทุกฝายควรสงเสริมการสรางคนดีใหสังคมเพิ่มมากขึ้น สื่อสารมวลชนบางสวนก็
ดี แตขอเนนวาเวลาที่พระสงฆทําอะไรที่เปนประโยชนตอสังคมควรที่จะถายทอดใหสังคมรับรู จะตอง
พัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของของสื่อสารมวลชน เชน สื่อทางโทรทัศน อินเตอรเน็ต
การจะ
นําเสนอขอมูลขาวสารตางๆ ตองใหเหมาะสม สื่อควรคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมคือ สิ่งไหนที่ควรเผยแผ

53

สิ่งที่ไหนไมควรเผยแผ เมื่อเรานําสิ่งที่ดีๆออกมาเผยแผใหแกเด็กและเยาวชน จะทําใหเด็กไดรับแตสิ่งที่ดี
นํามาพัฒนาตนเอง นํามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา มีความคาดหวังกับสถาบันสื่อสารมวลชนมาก เพราะเปนสิ่งที่
เห็นกันทุกวันเห็นบอยมากควรจะปลูกฝง ควรเนนดานศาสนา ควรมีการเผยแผขอมูลขาวสารตางๆ
เกี่ยวกับศาสนาใหประชาชนไดรับรูรับทราบ เชน สื่อทางวิทยุ โทรทัศน อยางนอยวันละ 3-4 รายการ
แตพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ไมคาดหวังอะไรกับสถาบันสื่อสารมวลชน แตถามีการ
ถายทอดทางโทรทัศนควรมีรายการสําหรับพระบาง ทุกวันนี้ถือวามีนอย การประชาสัมพันธก็มีนอย ถา
หากจะเปนขาวประชาสัมพันธตางๆก็ขอใหเปนขอมูลที่เปนจริง ถูกตองชัดเจนอยาบิดเบือน บางครั้งก็มี
ความผิดเพี้ยนไปมาก อยางเชน หนังสือพิมพ อยากใหมีความชัดเจน ถูกตอง ในเนื้อหาขาวสารตางๆ
(7) สถาบันนันทนาการ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือพบวา ความคาดหวัง
ที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผาน
สถาบันนันทนาการ กลาวคือ ตองการใหพระสงฆเขามามีบทบาทมากกวานี้ ควรใหเด็กเขาชมรมตางๆ
เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนที่สุด และรัฐบาลควรจะใหบริการมากกวานี้ สถาบันศาสนาก็ควรจะจัด
ภูมิทัศนใหชาวบานไดเขามาพักผอนและชื่นชมกับธรรมชาติตรงนั้น ถาเขาคายอบรมไมวานักเรียนหรือ
ผูใหญ หากอบรมศีลธรรมก็จะจรรโลงจิตใจไดมาก
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา การใชเวลาในการทํากิจกรรมนันทนาการ ในปจจุบันอุบาสก
อุบาสิกาก็เขาวัดก็เปนการเผยแผความรูใหพวกเขา ถาเปนไปไดก็ใหชักจูงเกี่ยวกับการออกกําลังกายให
ออกกําลังกายในวัดก็ได เพราะวัดก็ถือเปนสถานที่สาธารณะ เราสามารถแบงเขตเลน และทํากิจกรรม
ในวัดก็ได ใหเด็กไดเรียนรูการเพาะปลูกเพื่อการเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได สิ่งเหลานี้ถามุงหวังใหองคกร
สงฆทําอยางเดียวคงทําไดยาก เพราะไมมีสถานที่และบุคลากร
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ทางพระสงฆมีการสงเสริมเหมือนกัน โดยการจัดกิจกรรม
จัดสถานที่ตางๆ เชน ตามลานวัดภายในวัด จัดใหมีการเขียนคําสุภาษิตติดตามตนไม(ตนไมพูดได) จัด
ให มี ห อ งสมุ ด ภายในวั ด และควรมี เ พลงเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งของพุ ท ธศาสนา เพลงส ง เสริ ม การรั ก ชาติ
บานเมือง เพลงธรรมะทําใหเด็กเมื่อฟงแลวมีความซาบซึ้งกินใจ คิดบรรยายมาในเรื่องดี
จากการสัม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคใต พบว า พระสงฆ มีค วามคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
คาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผานสถาบันทางสังคม ดังนี้
(1) สถาบันครอบครัว จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวน
ใหญ มีความคิดเห็น เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันครอบครัว กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียงตามคาดหวังใน
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ครอบครัว คือ ตองอาศัยคุณธรรม ถาคนเราไมรูจักคุณธรรม ไมมีคุณธรรมในจิตใจ และไมเขาใจแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนอยางไร ถาไมเขาใจก็จะปฏิบัติไมได เพราะขณะนี้ระบบการใชจาย
ตางๆ ของประชาชนยึดติดกับการบริโภคนิยม สิ่งไมดีมีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ เชน
โทรทัศนที่โฆษณาสินคาตางๆ คนเราบางทีก็ยึดติดกับการบริโภคนิยม วัตถุนิยม แตถาเรารูกําลังฐานะ
ของตัวเราโดยการใชหลักคุณธรรม พออยูพอกินตามอัตภาพตามฐานะคือ ตองอาศัยคุณธรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองปลูกฝงจิตสํานึกทางดานคุณธรรม อบรมบมนิสัยใหรูจักพอดี พอเหมาะ
พอควรตามฐานะที่ตัวเองมีอยู แตถาไมมีคุณธรรมอยูในจิตสํานึกแลว มีมาเทาไรก็จายเทานั้น ซึ่งสิ่งที่
กําลังดําเนินชีวิตกันอยูไมใชเศรษฐกิจแบบพอเพียง แตเปนการใชจายแบบฟุมเฟอย เพราะเขาขาด
จิตสํานึก
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา คาดหวังมากที่สุด เพราะสถาบันครอบครัวเปนสถาบัน
หลัก ทุกสิ่งจะดีก็จะเปนไปไดจากสถาบันครอบครัว ความคาดหวังใหเยาวชน ไมตองเขาใจลึกซึ้งใน
พระพุทธศาสนา แตสามารถนําหลักคําสอนในหลักคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะประคองชีวิตไปได
อยางมีความสุข เปนไดอยางนี้อาตมาก็พอใจ กับสถาบันครอบครัว อาตมาทําไดเฉพาะในปจจุบันที่จะ
ทําอยูก็คือ เขาไปในโรงเรียน และในชุมชนชนบท สามารถเขาไปติดตอพูดคุยกับผูปกครองได สามารถ
เขาไปพูดคุยแบบตัวตอตัว เนื่องจากเปนสังคมเล็กๆประชากรหมูบานก็รอยกวาครัวเรือน บทบาททาง
สถาบันครอบครัวก็คือ ตองออกเผยแผหลักธรรมพระพุทธศาสนาแลวก็ปลูกฝงเยาวชนใหมีคุณคา
มากกวาปจจุบันนี้ ก็คือสมัยกอนถาเด็กเจอพระขนาดอาตมาตอนเด็กๆ อายุ 4 - 5 ป เมื่อเจอพระก็ยก
มือไหว ยกตัวอยางเชน สมัยนี้เดินผานเด็กๆ ยังไมยกมือไหวพระสงฆเลย หลักธรรมคําสั่งสอนมัน
เปลี่ยนไปจากเมื่อกอน เมื่อกอนนี้การสอนศีลธรรมจริยธรรมดีมากๆ
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา พอแมมีบทบาทสําคัญในการที่จะอบรมสั่งสอนในเรื่อง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เพราะสวนมากพอแมไมไดอบรมสั่งสอนลูกหลานมากเทาไร สวนมากจะตามใจ
คาดหวังวาอนาคตจะเขามาวัดและศรัทธาในพระสงฆมากขึ้นจากผลงานที่อาตมาทําอยูสามารถที่จะ
มองภาพรวมจากพระสงฆรูปอื่นไดสําหรับอาตมาเองคิดวาอนาคตตองดีขึ้นเฉพาะไมวาจะเปนบาน วัด
โรงเรียนที่เขามาเกี่ยวของกับพุทธศาสนาโดยตรง
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา คุณธรรมจริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียงอยูดวยกันได โดยยึดหลัก
การอดออม การเสียสละ ความสามัคคี เราก็สามารถพูดใหโยมเขาใจวาจะอยูดวยกันไดทั้งคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียง ใหพึ่งพาตัวเองไดกอน พอพึ่งพาตัวเองไดเราก็สามารถชวยเหลือคน
ที่ยังพึ่งพาตัวเองไมได ก็จะถือเปนการเอื้อเฟอเผื่อแผ และการอยูรวมกันอยางมีความสุข
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา ที่จริงบทบาทเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไดฟง
พระสงฆหลายรูปก็มีความชื่นชมยินดีวาถามีการนําไปใชไดทั่วถึงกวางขวางก็จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมไดมาก คําวาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง สันโดษ หมายถึงวาเราเอาสิ่งที่เรา
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สามารถกระทําไดหรือวารับได ตามสติปญญาแลวก็ความสามารถของเราที่มันไมผิดกฏเกณฑ ศีลธรรม
จริยธรรม ทําอะไรก็ตามใหเหมาะสมกับตัวเราเอง ถานึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระพุทธศาสนา
หรือคําภาษาบาลีวาสันโดษ เชน ถาเรามีทีวี 14 นิ้วเราดูไดไหม ถาเราดูไดเราก็ไมตองซื้อ 21 นิ้ว ไมตอง
ซื้อจอแบนพลาสมา เรื่องนี้เขาก็เรียกวาสันโดษพอเพียง ถาเรามีมอเตอรไซดเราก็สามารถไปไดเราก็ไม
ตองซื้อรถยนต ก็คือสันโดษตามสติปญญาตามความสามารถของเรา คือหลักความเปนจริง สันโดษคือ
ไมตองเปนหนี้เปนสิน ถาพูดวาทางครอบครัวสอนลูกหลานอยูแตพอมีพอกิน แตพอดี ไมฟุมเฟอย
จนเกินไป สอนลูกสอนหลานที่ครูพระไปสอนที่โรงเรียนก็สอนเรื่องนี้ ใหประหยัด ใหรูจักอดออม สิ่งที่
ควรใช ก็อ ยา ไปใช ให มัน มากเกิน สิ่ง ที่ไ มค วรใช ก็ควรละเวน ทางพระก็ สอน ทางครู บ าอาจารย ที่
โรงเรียนก็สอน ทางบานพอแมก็สอนลูกเหมือนกัน ตองรวมดวยชวยกัน หัวหนาชุมชนตองรับบทบาท
ตรงนั้นมา เพื่อชี้แนะแนวทางและรณรงคเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบรรยายใหชาวบานฟงเพื่อสรางความเขาใจใหกับ ชาวบาน เพราะบางคนยังไมเขาใจ และบางคนก็
ยังเห็นแกตัว กลัวเสียเปรียบ ปลอยชีวิตใหมันผานไปโดยเปลาประโยชน ตรงนี้พระหัวหนาชุมชนตอง
มาประชุมตองทํางานกันอยางจริงจังในแตละหมูบาน และผูใหญ กํานันตองมารวมมือกัน ตองมาชี้นํา
แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหชาวบานเห็น ใหชาวบานเขาใจ
พระสงฆ อี ก กลุ ม หนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า สถาบั น ครอบครั ว เป น สื่ อ กลาง ให เ ยาวชนบาง
สถานศึกษาที่เรารับผิดชอบอยูไดเรียนรู สวนมากจะเปนความรูในวิชาที่เขามีเวลาที่วางไมวาจะเปนเรื่อง
ใดแลวแตที่มีความสามารถหารายไดก็ดี หรือในการชวยสงเสริมในครอบครัว ไมวาจะเปนการปลูกพืชผัก
สวนครัวที่สามารถจะชวยพอแมไดก็ทําอยู และมีความคาดหวังจากสถาบันครอบครัว เพราะถาเด็กไดรับ
การอบรมคุณธรรมจริยธรรมภายในครอบครัว เด็กก็จะเชื่อฟงพอแมมากขึ้น เห็นพอแมเปนพระอรหันต
ในบาน เมื่อลูกเชื่อฟงพอแม ครอบครัวก็จะเกิดความเปนสุข พอแมก็ไมเหนื่อยเพราะลูกเชื่อฟง และทํา
ใหสถาบันครอบครัวแข็งแกรงขึ้น เวลาลูกมีปญหามาพอแมจะยอมรับปญหาของลูก แกไขปญหาใหลูก
ได แตถาบางครั้งลูกไมเชื่อฟงพอแม เมื่อมีปญหาขึ้นมาก็ไมรูจะปรึกษาใคร แตถาเด็กไดมาอบรม
จริยธรรมที่วัด ครูพระจะสอนใหลูกเชื่อฟงพอแม รูจักเคารพพอแม ใหรูวาพอแมเปนพระอรหันตของเรา
แลว เด็กก็จะประพฤติปฏิบัติตามจะเชื่อฟงพอแมมากขึ้น ถาเด็กเชื่อฟงพอแมก็จะทําใหครอบครัวมั่นคง
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา ควรเริ่มตนจากพอแมผูปกครองจะตองมีเวลาอบรมสั่งสอน
ชี้นําแนวทางที่ดีใหกับลูก ไมใชปลอยใหเปนหนาที่ของครู หรือปลอยเปนภาระของสังคม อยางคํากลาว
ที่วา “ รากฐานของชีวิตก็คือความรู รากฐานของสังคมก็เริ่มตนจากครอบครัว ” เริ่มจากพอแมเปนคนจุด
ประกาย เปนคนที่อบรมสั่งสอนกอน จึงจะคอยขยายไปในวงกวาง ในปจจุบันนี้พอแมมักจะฝากใหครู
ชวยสอน ครูก็ฝากใหพอแมชวยมีเวลาใหกับลูกบาง เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาไมรูจะทําอยางไร เด็กและ
เยาวชนก็เลยกลายเปนปญหาสังคมขึ้นมา ซึ่งมันคาบเกี่ยวไปทุกเรื่อง เชน เรื่องยาเสพติด ความเห็นแก
ตัว ความไมเอาใจใสในหนาที่ของตัวเอง จึงอยากจะฝากในเรื่องนี้ดวย
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พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา บทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยผาน
สถาบันครอบครัว ควรเริ่มพัฒนาจากครอบครัวที่เคยรูจักกอน จะเปนญาติสนิทก็ได แลวตอไปก็คือ
ครอบครัวของคนที่เคยรูจัก แตถาจะหมายถึงครอบครัวอื่น เชน การแสดงธรรม เพราะผูใหญโดยสวน
ใหญแลวจะไมคอยมาวัดกัน ถึงมาวัดเขาก็มาทําบุญอยางเดียว ไมคอยประพฤติปฏิบัติกันเทาไร ถาจะ
พัฒนาควรจะเริ่มจากครอบครัวที่เรารูจักสนิทกอน
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา บทบาทของครอบครัวอยางนอยพอแมตองเปน
ตนแบบใหกับบุตรหลาน โดยพอแมควรพาบุตรหลานเขาวัดบาง เชน ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็
ยังดี ตรงนี้เปนสวนหนึ่งที่จะชวยบุตรหลานของทานใหไดรับสิ่งที่เปนประโยชนเพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ
ได เพราะวากิจกรรมในวัดไมวาจะเปนวันพระ หรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีการบรรยาย
ธรรม มีการฟงธรรม ฟงเทศน แลวจะเนนในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมเปนสวนใหญ
(2) สถาบันการปกครอง จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวน
ใหญ มี ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ บทบาทพระสงฆ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันการปกครอง กลาวคือ ตองอาศัยการปกครองของสวนรวมก็คือ
ประชาธิปไตย ของสังคมพื้นฐานในชุมชนในหมูบาน ตําบล โดยสวนมากการปกครองเราจะแนะ
แนวทางใหกับทางผูนําชุมชน ทุกวันนี้ก็มีการประสานกันบางมีการประชุมของทางหมูบาน การประชุม
ของทางโรงเรีย น ก็มี ก ารเชิ ญ กํ า นัน ผู ใ หญ บ า น อนุ ก รรมการเข า มาร ว มมือ กั น ในการการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจทางพอเพียง โดยกํานัน และผูใหญบานจะมาดูแลในเรื่องนี้
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา การใหความชวยเหลือพระสงฆของสถาบันการปกครองมี
แนวโนมดีขึ้น ตอนนี้กําลังขยายวงกวางโดยบางครั้งเราก็ทําหนังสือไวบาง หรือวาดวยวาจาบางก็มีจาก
สวนตางๆไมวาขององคกรปกครองสงฆก็ดี หรือวาสวนทองถิ่นก็ดี เราพยายามขยายวงกวางประจํากลุม
ผูใหญที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ทางบาน ทางโรงเรียน จนกระทั่งไปจนถึงเทศบาลเมือง มีแนวโนมที่จะ
ขยายวงกวางไปเรื่อยๆ
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา คาดหวังไมไดกับสถาบันการปกครอง กํานัน ผูใหญบาน
บุคคลเหลานี้เขามาเพื่อที่จะหาผลประโยชนจากทางวัดเทานั้น ดังนั้นจะไปคาดหวังอะไรได
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ถาใหพระไปมีบทบาทก็ทําไดแคสอน ถาเปนบทบาททางสังคมใน
ระดับการปกครองแลว ถาเปนระดับอําเภอ คือนายอําเภอมาทํางานกับหลวงพอ เจาคณะอําเภอ คือ
ฆราวาสกับพระทํางานรวมกัน เจาคณะอําเภอและนายอําเภอรวมมือกันทํางาน มีการประสานงานกัน
คาดหวังวาเวลาพระขอความรวมมือในการทํางานใหชวยรวมมือกัน ตองการใหสังคมมีความสุข นั่นคือ
สิ่งที่คาดหวังจากสถาบันการปกครอง และมีความคาดหวังใหสถาบันการปกครองชวยรณรงคในเรื่อง
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อจะใหเด็กวัยรุนเขาไปวัด ฟงธรรมหาพระบาง ทางพระก็จะได
อบรมคุณธรรมและจริยธรรมใหทีละนอยแบบคอยเปนคอยไป
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พระสงฆกลุมหนึ่ง มีความเห็นวา สถาบันการปกครองควรสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให
จริงจัง ที่จริงสถาบันการปกครองสามารถกําหนดขอบเขตสงเสริมไดทุกสถาบัน สงเสริมไปยังสถาบัน
ครอบครัว โรงเรียนก็จะทําไดแตไมคอยเปนรูปธรรม ขณะการศึกษาพระเอง พระผูที่มาอยูในพระธรรม
วินัยก็ยังตองขวนขวายดวยตนเองมากกวาที่จะสถาบันการปกครองชวยเหลือ ใหความสนับสนุนสงเสริม
ความคาดหวังอยากใหสงเสริมมากกวานี้ สวนรวมถาพูดถึงการปกครองสวนทองถิ่น การเขาไปมีบทบาท
ของสังคมนี้ ก็จะนอยแมแตพระสงฆผูเปนระดับเจาคณะการปกครอง อยางเชน เจาคณะตําบล เจาคณะ
อําเภอ เจาอาวาสก็มีบ ทบาทนอ ยในทองถิ่ นมันหลายปจ จัยที่ย ากจะเข า ไปสงเสริมทุ กกิจ กรรม ทุ ก
นโยบาย ความคาดหวังคือตองการจะใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่เปนหนวยงานบริหารจัดการเรื่องพุทธ
ศาสนาก็ดี คุณธรรมก็ดี ใหตนสังกัดระดับประเทศ ระดับผูบริหารระดับชาติไดเขามาสนใจอยางจริงจัง
เพราะวาเราตองถือวาหนวยงานนี้เปนแกนหลักหรือเปนแกนนําของชาติถาเราปลอยปละละเลยปลอย
เหมือนหนวยงานอื่นมันก็ไมไดผล
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา บทบาทของพระสงฆ คือตองพยายามไปพัฒนาตามโรงเรียน
ตางๆ แลวก็ตองทําไปเรื่อยๆ คาดหวังอะไรตองขอใหเราตั้งใจทําจริงบางสิ่งบางอยางมันจะไดผลนอย
เพียงใดเราตอบไมไดมันเปนไปตามปจจัย แตละตําบลตองมีวัดหนึ่งวัดถาวาวัดมีศักยภาพมีพระสงฆที่มี
ศักยภาพออกไปรวมดวยชวยกันไปในสถานที่ศึกษาตางๆ เริ่มจากการสรางคุณธรรมใหเกิดจากชุมชน
ถาเรารวมดวยชวยกันทั้งประเทศ วัดเปนจุดสําคัญที่จะปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็กแตเราตองทําจริงจัง
และตองทําอยางตอเนื่อง
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ตอนนี้อาตมาก็ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น คือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนตําบล แลวก็ไปเรื่อยๆ ขึ้นไป
ในหมูบาน ประชาชนก็ใหความสนใจรูสึกวาลูกหลานที่มารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแลว รูสึกวาดี
ขึ้น องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล ไปถึงระดับจังหวัด ใหความสนใจมากเลย รวมทั้งโรงเรียนใน
ถิ่นทุรกันดารที่ไมมีวัดอยูเลยหางเหินวัด ผูนําทองถิ่นไดพาเด็กมาอบรมจริยธรรม ซึ่งก็ไดผลดี เพราะเด็ก
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ตอนนี้ก็ยังคงสงเสริมโดยใหเด็กระหวางปการศึกษาหนึ่งตอง
มาอบรมจริยธรรมที่วัดสองครั้ง ในสถาบันการปกครองอยางนอยก็อยากใหผูนําหมูบานมาใหคําปรึกษา
มาใหคําแนะนําแกเด็กและเยาวชนรุนหลัง ใหผูนําทองถิ่นหรือผูนําทุกระดับมาใหคําแนะนําและใหสิ่งที่
เปนประโยชนกับเด็ก อยางนอยอาทิตยละหนึ่งวันก็ยังดี
(3) สถาบันศาสนา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ
มี ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
กลาวคือ ความคาดหวังตอสถาบันศาสนาในชวงนี้มันสั่นคลอน
พอเพียงโดยผานสถาบันศาสนา
เพราะสื่อตางๆ บางสิ่งบางอยางฝายพระสงฆก็ไมมีสื่อในการเผยแพรประชาสัมพันธ ทําใหสังคมมอง
วาพระไมมีผลงานอะไร แตในความเปนจริง ผลงานของพระมีมาก เชน การไปสอนคุณธรรมและ
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จริยธรรมใหกับนักเรียนตามโรงเรียนตางๆ โดยไมไดคิดคาใชจายอะไร เวลาโรงเรียนมีงานก็ชวยเหลือ
งานโรงเรียน แจกทุนใหนักเรียน แตไมมีการประชาสัมพันธใหสังคมไดรับรู ความคาดหวังสถาบันทาง
ศาสนาต อ งการให ภ าครั ฐ เข า มาช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น บ า ง เพราะสถาบั น ศาสนาในยุ ค ป จ จุ บั น
สวนมากก็จะตองพึ่งตนเอง วัดไหนมีหลวงพอดีหลวงพอเดน ประชาชนศรัทธาก็จะไปรอด วัดไหนไมมี
หลวงพอดีหลวงพอเดนพรก็ไปไมรอด คืออยากใหทางภาครัฐเขามาชวยเหลือจุนเจือดูแลบาง ชวยเหลือ
บางไมใชวาใหสมภารเจาอาวาสชวยเหลือคนเดียว สวนมากงบประมาณทางดานศาสนางบประมาณก็
ไมให สวนมากพระก็หากันเอง สวนมากก็เปนกับโรงเรียนพระอุดหนุนให แตวัดรัฐก็ไมมีจะสรางโบสถ
สรางวิหาร ศาลาการเปรียญ ที่อยูอาศัย สมภารจะหากันเอง คืออยากใหภาครัฐเขามาชวยเหลือบาง
และคาดหวังวารัฐจะมาชวยสนับสนุนในการเรียนของพระแลวก็พระเองตั้งใจเลาเรียนพระธรรมวินัย
คาดหวังวาเปนอยางนั้นแตคงเปนไปไดยาก
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ตอนนี้ก็มีบทบาท อยูที่วาพระมีความรูความสามารถมากนอยแค
ไหนเปนพระระดับไหน เปนพระบทบาทหนาที่อยูตรงไหน อยางเชน ถาอยากมีบทบาททางสถาบัน
ศาสนา ก็ตองทําตนใหอยูในคุณธรรมศีลธรรม ทําตัวใหอยูในระเบียบวินัยของสงฆที่บัญญัติไว อีกระดับ
หนึ่งเปนพระมหา เปนพระเปรียญมีความรู เปนพระอาจารยสอนก็ได ก็มีบทบาทกวางขึ้นในการเขาไป
สอนไปเทศนใหญาติโยมฟงได ใหศีลใหพรได เรื่องของเรื่องคือมีความรู นี้ก็คือบทบาทที่จะทําใหพระมหา
ทั้งหลายดีตอศาสนา พูดถึงกับการทําบุญ พูดถึงบทบาทมีอยูแลวในการบริหารจัดการ พระสงฆของทาน
ใหอยูในระบบ เจาขณะตําบลก็ดีมีหนาที่ดูแลหมูบาน เจาคณะจังหวัดก็มีบทบาทมีการดูแลอําเภอตางๆ
เจาคณะภาคก็มีบทบาทของตัวอยูแลวในการดูแลจังหวัดตางๆ ตอไปพูดถึงสมเด็จที่มีบทบาททางศาสนา
ขับเคลื่อนศาสนาของเราเปนศาสนาของการเรียนรูเปนศาสนาของทุกคนจริงๆ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ที่จริงแนวพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตอนนี้จะมีหลักของ
ศาสนาโดยตรง เชน การรูจักมี รูจักพอเพียงและรูจักวิเคราะหเกี่ยวกับแผนงานตางๆ ไมวาเกี่ยวกับการ
รูจักประหยัดการใชจายรูจักการสรางคุณคาอะไรเหลานี้มันเกี่ยวของกับหลักการของศาสนาโดยตรงอยูแลว
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา การสนับสนุนพระสงฆแตละอําเภอ แตละจังหวัด โดยสงเสริม
ใหพระภิกษุแตละรูปที่มีศักยภาพนั้นไปศึกษาในขั้นสูงขึ้น และนําความรูนั้นมาเผยแพรใหแกญาติโยม
ใหแกเยาวชนของไทย ในการจัดเปนศูนยตองมีศูนยแตละวัดตองมีศูนยอบรมคุณธรรมโดยปกติเลยนะ
โดยไมตองตั้งวาวัดนี้มีศูนยอบรมคุณธรรมไมตองตั้ง คือทุกวัดนั้นตองเตรียมศูนยอบรมคุณธรรมโดย
ธรรมชาติอยูแลว
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา จริงๆ ในสวนนี้ตองการใหวัดเปนสถานที่ เปนอุทยาน
การศึกษา เยาวชนหรือวาประชาชนที่เขามาภายในวัดเขาก็ตองการมีความสงบทั้งกาย วาจาและใจ
และความที่วาเดินเขามาที่วัดแลวก็ใหมีความสบายหรือวาไดศึกษาในสถานที่ตางๆ ของวัด และวัดเปน
แบบอยางที่ดีของเยาวชน

59

พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา หลักสําคัญคือ ถาเราปลูกฝงใหเด็กเขาใจพุทธศาสนา
เขาใจถึงความกตัญูตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยใหมันคงอยูไดเพราะตองอาศัยหลัก
ศาสนา เพราะวาศาสนาตองมีบทบาทและตีแพรเอาหลักธรรมคําสอนปลูกฝงใหกับเด็กตอไป เพราะเด็ก
จะเปนกําลังสําคัญของชาติตอไป สิ่งที่คาดหวัง คือถาพระใหความสําคัญกับการทําความเขาใจกับเด็ก
หรือวาการอบรมจริยธรรมกับเด็ก พุทธศาสนาจะมีบทบาทขึ้น นอกจากจะเปนพระสังฆาธิการปกครอง
วัด หรือเปนผูชวยเจาอาวาสดูแลทํางานวัดอีกอยางพระสงฆเราก็มีบทบาทในการสอนเด็ก ทั้งนี้ศาสนา
ก็จะเจริญยิ่งขึ้น มีคนเขามาศรัทธาพระสงฆ สถาบันศาสนาก็ยิ่งเดนชัดขึ้น
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ปจจุบันอาตมาก็เปนครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน คงไมคาดหวัง
อะไรไวถาหากวาภาครัฐจะเขามาชวยเหลือ อยางเชน กอนหนานี้ที่โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยเคยมีแตขณะนี้ไมมีแลว ครูสอนศีลธรรมเคยมี แตปจจุบันเปลี่ยนแปลงจากพระไปสอนเดือนละ
สี่ครั้ง ลดลงมาสอนเดือนละสองครั้ง ลดลงมาสัปดาหละหนึ่งครั้ง แลวก็ลดลงมาเปนปละครั้งเดียว จึงทํา
ใหเด็กมีความเหินหางจากวัดมากขึ้น ดังนั้นความคาดหวังคือ ทุกฝายตองรวมมือกัน ตองชวยกัน ทั้ง
ครอบครัว วัด โรงเรียน และชุมชน
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา บทบาทของสถาบันศาสนาก็คือ การพัฒนาพระสงฆใหมีความรู
ความสามารถยิ่งขึ้นเพื่อการสงเสริมการเรียนการสอน เพราะวาไมควรที่จะปจจุบันมันจะมีการสอน
พระภิกษุทางโลกมากขึ้นจนละเลยการเรียนการสอนดานวินัย เชน จากการสังเกตดูวัดบางวัดหรือ
โรงเรียนที่เปนโรงเรียนปริยัติธรรมจะมุงเนนในทางโลกมากเกินไป ไมไดพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
พระภิกษุสามเณรเทาไร ควรจะมุงเนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของพระภิกษุสามเณรใหมากกวานี้
ไมใชมุงเนนไปในเรื่องความรูทางโลกอยางเดียว คือสวนใหญแลวจะสังเกตดูไมวาจะเปนโรงเรียนปริยัติ
ธรรมทั้งทางโลก มหาวิทยาลัยจะเนนทางดานทางโลกมากกวา แลวก็ไมไดเนนเกี่ยวกับการประพฤติ
ปฏิบัติของพระ บางครั้งอาบัติของพระเล็กๆ นอยๆ จะมองขามไป ในเมื่ออาบัติเล็กๆ นอยๆ ของพระ
พระมองขามไป เยาวชนเห็นชาวบานเห็นสิ่งเล็กๆ นอยๆ เขาก็อาจจะขาดการเลื่อมใสศรัทธาได สิ่ง
เหลานี้จึงทําใหชาวบานไดเกิดการหางวัดขึ้นมา เกิดการเบื่อหนายขึ้นมาซึ่งอาจเปนไปได
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา ตองการใหสื่อเปดกวางมากขึ้น คือใหพระภิกษุไปแสดง
ความคิดหลักธรรมตางๆเพราะวาสื่อตางๆสวนมากจะนําเสนอแตสิ่งผิดๆ ก็คือ ตองการจะใหสื่อนําเสนอ
เกี่ยวกับดานศาสนาหลักธรรมคําสั่งสอน
(4) สถาบันการศึกษา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวน
ใหญ มีความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยผานสถาบันการศึกษา กลาวคือ การคาดหวังตอสถาบันการศึกษา คือ ตองการใหรัฐเอา
กิจกรรมทางดานศาสนา จริยธรรมหมวดศีลธรรมเขาไปสอน และควรบรรจุไวในหลักสูตร คือ ตองการ
ใหภาครัฐหรือกระทรวงที่รับผิดชอบการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญ
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ทางดานจริยธรรม หมวดศีลธรรมของนักเรียน ถานักเรียนไมผานวิชานี้ไปก็ถือวาไมผาน ตองผานจาก
วัดไปกอน มีการอบรมทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ คาดหวังไวอยางนี้
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา คาดหวังใหนักเรียนหรือเยาวชนไดมีสํานึกในสวนรวมของ
สังคมในเรื่องของสังคม ในเรื่องของชุมชนก็แลวแต ในเรื่องของยาเสพติดนี่ก็สําคัญใหญเลย เรื่องของ
ความประพฤติคิดวาจะตองมีความคาดหวังใหมันดีขึ้นถาไดตัวอยางที่ดีๆ ใหกับเยาวชน เชน ผูนําของ
หมูบาน จะตองวางตัวเปนแบบอยางที่ดีใหแกเยาวชน
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา มีความคาดหวังที่จะมีบทบาทตอสถาบันการศึกษา มี
พระสงฆหลายรูปที่เห็นเด็กแลวอยากสรางโรงเรียนให อยางเชน ในสถานที่หางไกล ยังมีพระสงฆพอจะมี
ความสามารถแจกแจงใหโยมชวยกันสรางโรงเรียนชวยกันคนละนิดคนละหนอย สรางโรงเรียน ถาเปน
อาตมาอยากจะสรางโรงเรียน เขาไปสอนหนังสือในโรงเรียน สถานศึกษา อยากจะใหพระสงฆเปนแกนนํา
ถาพูดถึงเรื่องศาสนาถาพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ก็ควรจะใหเปนบทบาทของพระสงฆมากกวา ดีกวา
เปนครูหรือฆราวาส
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ในเรื่องสถาบันการศึกษา อาตมาก็สงเสริมเยาวชนตั้งแตบวช
พรรษาแรกๆแลวก็เขาไปสงเสริมคุณธรรม อยางเชน อบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรม แลวก็เปนครูพระ
สอน และใหความชวยเหลือทุกเรื่องเกี่ยวกับศาสนาที่โรงเรียนใกลเคียง โรงเรียนใหความรวมมือดีก็ภูมิใจ
และดีใจที่ไดเขาไปสอน เขาไปสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ทุกวันนี้ก็คาดหวังมาก กับเด็กและเยาวชน โดยการเผยแพร
พระพุทธศาสนาใหดีกวาเดิม เพราะทุกวันนี้ก็ไดเสื่อมถอยลง แลวก็ใชหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเขามาชวยดวย ก็คือในคายกิจกรรมสงเสริมจะมีการรับประทานอาหาร
ไมใหเหลือ แลวก็ใชจายอยางประหยัด และชวยในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหเด็ก พยายาม
ใหเขาเปนคนมีความเมตตา ชวยเหลือซึ่งกันและกัน อยูในศีลหา เวนจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
เวนจากการทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอน เปดรับผูอื่น มีเมตตาธรรม พระพุทธเจาวามีเมตตาธรรม
ค้ําจุนโลก แตถาเรามีเมตตาซึ่งกันและกันใหเด็กรูจักเมตตา ตอนนี้ก็เขาไปสอนตามโรงเรียนตางๆ อยู
ประมาณสองโรงเรียนสามโรงเรียน ก็ใหเด็กนั้นรูจักคําวาบุญคุณของผูมีพระคุณ คุณของครูอาจารย
คุณของพระพุทธเจา คุณของพระมหากษัตริยที่เราอยู ดังนั้นเราตองตอบแทนคุณ
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ตองการใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรงเขามาดูแลอยาง
จริงจัง พระสงฆ หรือผูนําระดับชุมชน คือใหนําเอาหลักการหรือหลักปฏิบัตินําเอาไปใชอยางจริงจัง ก็
หมายความวาบุคคลเหลานี้นําไปใชเปนแบบอยาง ไมใชวาตัวเองนําไปพูดใหคนอื่นฟงแตตัวเองไมมี
ผลงาน ถาอยางนี้แลวคนในสังคมในหมูบานเขาไมเห็น เพียงแตพูด แตเอาจริงแลวไมมีอะไรเกิดขึ้น เขา
ไดยินผานไปแลวก็ผานไปเลย ไมมีผลอะไร
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พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ถาอาตมาไปบรรยายตามโรงเรียนตางๆ จะใชหลักคุณธรรม
นําไทย เศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะสงพระภิกษุเขาไป
บรรยายในโรงเรียนตางๆ โดยใชหลักคุณธรรมนําไทยดวยเศรษฐกิจพอเพียง เปนหลักอยูตอนนี้ก็หลาย
โรงเรียน คือบทบาทพระสงฆที่ไปเผยแพรปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในโรงเรียน
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า การให ค วามรู ใ นฐานะที่ อ าตมาเป น ผู บ ริ ห ารสถาน
การศึกษาแลวก็ตองชวยเหลือเด็กและเยาวชนแกปญหาการขาดความอบอุนจากพอแมหรือวาขาด
สถานที่ศึกษาไมมีใครดูแลทางวัดก็จะเขาไปชวยเหลือซึ่งทางวัดถ้ําสิงขรก็ไดทําอยูแลว เด็กที่มีปญหา
จากพอแมทอดทิ้งบางคนไมมีเงินที่จะเรียนหนังสือตามใหสนับสนุนใหเด็กไดเรียนตอระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สถาบันการศึกษา ถากระทรวงศึกษาธิการเอาใจใสดูแล
เรื่องบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ ถาผูนําดีลูกศิษยก็ดี ผูปฏิบัติตามก็ดีไปไดโดยหนาที่ไมขัดแยงกันกับ
สิ่งที่ตั้งเปาหมายวาทุกคนทํางานเพื่อชาติบานเมืองอันนี้คิดวาไมมีปญหา
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา การศึกษาตอนนี้โรงเรียนเกือบทุกแหงในจังหวัดสุราษฎรตองมี
พระเขาไปสอนในโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียน ทั้งในเขตในเทศบาล หรือนอกเขตเทศบาลจะมีพระเขาไป
สอนโดยคุณครูก็ใหความสําคัญกับพระมาก โรงเรียนมีพระเขาไปสอนอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กแลวก็
สอนวิชาการไปดวย ในขณะนี้มีวิชาพระพุทธศาสนาที่บรรจุเขาไปในการเรียนการสอน พระเขาไปสอน
ในจุดๆ นั้นก็คือพระเขาไปสอนสังคม ศีลธรรม จริยธรรมแลวก็วิชาพระพุทธศาสนาที่พระสอนอยูจะได
อบรมเด็กใหเด็กนั่งสมาธิบาง รูจักขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแตโบราณบาง รูจักกราบไหวแบบ
เบญจางคประดิษฐ ทําใหสถาบันการศึกษาอยากใหพระเขาไปสอนในโรงเรียนมาก แตวาจํานวนของ
พระมีไมถึงที่จะเขาไปไดทุกโรงเรียน
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา ปจจุบันพระเปนตัวแทนศาสนาที่เปนคณะกรรมการในขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนสถาบันการศึกษา ใหความสําคัญนอย มีเรื่องผลประโยชนไมใหพระเขาไปเกี่ยวของ
แตในบางเรื่องพระควรที่จะมีขอเสนอ พระควรที่จะมีขอบเขตในการตัดสิน การชี้แนะในการตั้งกรอบ
ขึ้นมาใหมีบทบาท ใหมีความเปนไปไดในสังคมมากกวานี้ พระคุณเจาพอที่จะชวยเหลือ แนะนําหรือวาชี้
เปนแนวทางใหกับทางศาสนศึกษาไดนําไปประพฤติปฏิบัติ อาตมาภาพคิดวา ควรจะฟงความคิดเห็นของ
พระบาง โดยเฉพาะเจาอาวาสวัดตางๆ เจาคณะตําบล อําเภอ จังหวัด เจาคณะภาคก็มีอยูทีนี้มันมองวา
เราตางคนตางอยูตางคนก็ตางทํา มันก็เลยกลายเปนวาไมไดผล
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ในสถาบันการศึกษาทุกโรงเรียนควรจะมีบุคลากรของ
ศาสนาที่มีความรูเกี่ยวกับศาสนาอยางนอยโรงเรียนละ 1 คน โดยจบทางดานศาสนาปรัชญาโดยเฉพาะ
เชน อาจจะจบจากมหาวิทยาลัยสงฆทั้งสองแหง ควรจะมีไมใชวาควรจะตองมีเพราะวาบุคลากรของ
โรงเรี ย นที่ ส อนพระพุ ท ธศาสนาตอนนี้ มั น มี วิ ช าพุ ท ธศาสนาที่ ส อนอยู จ ะไม มี ค วามรู ค วามสามารถ
เท า ที่ ค วร เพราะฉะนั้ น บุ ค ลากรที่ จ บจากทั้ ง สองมหาวิ ท ยาลั ย นี้ ท า นมี ค วามรู ค วามสามารถที่ จ ะ
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ถายทอดใหกับเด็กๆ ได แมวาปจจุบันจะมีครูพระสอนในโรงเรียนแตมันก็ไมเพียงพอ ครูพระไมมอี าํ นาจ
ที่จะดําเนินการอะไรมากมาย เพียงแตใหความรูเทานั้นเอง จะไปบังคับเหมือนกับครูในโรงเรียนไมได
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา บทบาทของสถาบันการศึกษา คือ ความคาดหวังให
ครูพยายามที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในการสอนนักเรียนนักศึกษาใหดี ครูจะตองเตรียมพรอม และมี
วิธีการสอนใหมๆ เพราะปจจุบันนี้ครูจะเปนลักษณะเชาชามเย็นชาม ขาดจรรยาบรรณของครูมาก ก็คือ
บางทีมีอาชีพเปนครูแตไปประกอบอาชีพอื่นเสริมดวย จึงทําใหชวงเวลาสอนไมวาง
(5) สถาบันเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดยสวน
ใหญ มี ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ บทบาทพระสงฆ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันเศรษฐกิจ กลาวคือ คาดหวังใหประชาชนไมใชฟุมเฟอยจนเกินตัว ให
รู จั ก ฐานะ ให รู จั ก ตน อยากให รั ฐ เข า ควบคุ ม การโฆษณาชวนเชื่ อ ของสิ น ค า ต า งๆ ทํ า อย า งไรให
ประชาชนรูจักการใชจายพอดีพอเหมาะกับรายรับรายจาย โดยที่วารัฐบาลเขาไปควบคุมราคาสินคา
หรือวาการโฆษณาประชาสัมพันธที่ทําใหประชาชนหลงงมงาย ในสิ่งที่จะซื้อบริโภคโดยไมคํานึงถึงกําลัง
ตัวเอง
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา ถาพูดถึงพระคุณเจาบางทีไปสอนก็นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีนโยบายใหเดินไป
ขางหนา ถาเอาธรรมะมาใชในระบบนี้ถาเราสามารถชวยเหลือตนเองได เราสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได
ในระดับหมูบาน ในระดับตําบล ในระดับอําเภอ มีการใชจายอยางประหยัด มัธยัสถ มีความพอเพียง ก็
สามารถที่จะสงเสริมเศรษฐกิจแบบใหเปนระบบกลไก สามารถที่จะไหลเวียนซึ่งอาตมาเชื่อวาคนเรามี
ความพอเพียง ถาทําไดตามองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาตมาเชื่อวาสามารถพัฒนาเศรษฐกิจทํา
ใหสังคมดีขึ้นมาก ไมตองทําอะไรมากมายเพียงรูจักคําวาพออยูที่ใจ
พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ควรเขามามีบทบาทเขามามีสวนรวมไดมากขึ้น แมยังไมได
มากแตมีจํานวนที่เพิ่มขึ้น พอจะเปนศูนยรวมของทุกองคกรที่เขามาใชสถานที่วัด แลวก็เมื่อมีโอกาสก็
แทรกเขาไปในสวนคุณธรรมจริยธรรมเขาไป แตมันก็ในระดับหนึ่งเทานั้น ตอนนี้ก็ยังขาดอยูเหมือนกันมี
ทั้งการประเมินเหมือนกันในสถาบันตรงนี้ กําลังทําวิจัย ก็ยังไมเกิดผลอะไร คาดหวังยังเปนความคิด ยัง
ไมเปนรูปธรรม จะเปนในรูปแบบสื่อตางๆและการติดตามวัดผลประเมิน คือยังขาดงบประมาณ
พระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สถาบันเศรษฐกิจจริงๆ วัดในสวนนี้ก็ชวยไดนอยแตก็
คอยใหกําลังใจ ในคําแนะนําในการประกอบอาชีพ ใหความหวังกับทางกลุมใหมีความอดทน ถามี
ความอดทนก็คงจะประสบความสําเร็จ สิ่งแรกคือความขยัน เพราะพระพุทธเจาพระองคไมไดทรงสอน
ใหคนเกียจคราน หมั่นขยัน หมั่นอดทน หมั่นอดออม มีนอยใชนอย มีมากใชมากแตไมถึงกับวาใชจน
หมด ถาคนเรารูคุณธรรม กินพอดี อยูพอดี เห็นคุณเห็นโทษตรงนั้น เอาหลักธรรมคําสอนมาปฏิบัติ
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และพระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา พยายามที่จะปลูกฝงใหเด็ก รูจักใชชีวิตแบบพอเพียง
สามารถพึ่งพาตนเองได เชน สอนใหเด็กปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินไดตามโครงการในพระราชดําริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนหนึ่งอาตมาก็ลงทุนไปใหกอน เพราะไมมีหนวยงานที่จะมาสนับสนุน
งบประมาณตรงนี้ อาตมาก็สละเงินสวนหนึ่งของอาตมาเพื่อที่จะซื้อพืชผักที่ออกมา ก็พยายามใหเด็กนํา
พืชผักสวนครัวออกไปขายสวนหนึ่ง พอขายแลวก็นําเงินสวนนี้ใหเด็กเก็บไวเอง โดยจัดตั้งเปนกลุมเพื่อ
ปลูกพืชผักสวนครัว แลวใหสมาชิกในกลุมเปนผูดูแลดานการเงิน
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดย
สวนใหญ มี ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันสื่อสารมวลชน กลาวคือ มีความคาดหวังใหสื่อสารมวลชนมีการเขา
ไปหาขอมูลที่แทจริงแลวแลวนํามาเผยแผเกี่ยวกับกิจกรรมทางดานศาสนา สวนมากนําเสนอขอมูลใน
ดานลบ ในดานบวกไมคอยจะมีการนําเสนอ เชน พระเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสรางความสามัคคีใหกับ
ชุ ม ชน พระเป น ผู อ นุ รั ก ษ ป า ไม ไ ว พระเป น ผู นํ า ชุ ม ชน สร า งในเรื่ อ งของศี ล ธรรมความสามั ค คี มี อ ยู
เยอะแยะแตไมคอยเอามาพูด ไปเอาสวนนอยของสังคมไปเอาชนกลุมนอยควรจะเผยแพรในสิ่งที่ดีใน
ดานศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมใหสังคมไดรับรูบาง
พระสงฆกลุมหนึ่งใหความเห็นวาสําคัญมากเกี่ยวกับการสื่อสารหรือวาสื่อสารมวลชน เพราะ
ทุ ก วั น นี้ เ รี ย กว า ประชาชนส ว นใหญ จ ะบริ โ ภคสื่ อ กั น สื่ อ มวลชน สื่ อ วิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น บางที ก็ น า
อนุโมทนาใหพระคุณเจาไปเทศนบาง ไปเทศนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการนําเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงมาประยุกตใช มาปรับเขารวมกับธรรมะใหได ถาเปนบางสถานีวิทยุบางสถานีก็ยัง
ไมเปดโอกาสใหพระคุณเจาไปมีบทบาทสักเทาไร บางทีรายการธรรมะเอาไวตอนที่ดึกๆที่ไมมีคนดูแลว
ถาเปนไปไดควรนํารายการธรรมะมาออกอากาศตอนกลางวันบาง เพื่อใหใหเยาวชนคนทั่วไปไดเห็นวา
พระก็มีบทบาท พระที่ทํางาน เสียสละเพื่อสังคมก็มี แตสื่อไมคอยจะเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชน
ทราบ เชน พระที่จัดอบรมการสอนจริยธรรมที่โรงเรียน พระที่ไปชวยสามจังหวัดชายแดนภาคใต พระที่
ไปชวยสรางโรงเรียน ซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน สรางโรงพยาบาล เยอะแยะมีหลายรูป อาตมาไมเขาใจ
เหมื อ นกั น ที่ อ อกอากาศไปมั น ไม ค อ ยจะสร า งสรรค อยากจะให มี ก ารเผยแพร ข า วสาร หรื อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งที่ดีในดานศาสนา คุณธรรม และจริยธรรมใหมากขึ้น เชน เวลาพระปฏิบัติ
ธรรม เขาปริวาสงานปฏิบัติธรรมอะไรตางๆ ตองการใหสื่อออกขาวไปบาง ซึ่งการเผยแผศาสนาไมจําเปน
วาผาเหลืองตองเผยแผแตสื่อมวลชนอยาเอาแตขาวไมดีออกไป แตขาวดีๆที่พระสงฆกําลังพัฒนาพระที่
กําลังปฏิบัติธรรมตองการใหสื่อชวยออกขาวไปบาง
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา สถาบันการสื่อสารมวลชนที่วัดก็ไดมีการจัดแถลงขาวทั่วไปหรือ
ออกหนั ง สื อ เกร็ ด ความรู ท างพุ ท ธศาสนาเผยแผ ใ ห ป ระชาชนได ศึ ก ษาหาความรู เ พิ่ ม เติ ม พู ด ทาง
วิทยุกระจายเสียงประจําหมูบาน จะพูดแลวก็เชิญชวนวาถามีบุตรหลานพยายามใหเขามาวัดบาง ก็
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ไดผลดี ประกาศบางครั้งเวลาโรงเรียนปดภาคเรียนก็จะจัดเด็กพวกนี้บวชสามเณรบาง บวชชีพราหมณ
แลวอบรมจริยธรรม ประกาศไปตามหมูบานบาง ปดปายประกาศบาง ออกทางทีวีชอง 11 สุราษฎรบาง
เพื่อจะใหเขามาบวชเมื่อสิกขาออกไปก็จะไดเปนเด็กดีของพอแมของสังคมตอไป
พระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา ตอนนี้ทางสถานีวิทยุ หรือโทรทัศนก็มีการแสดงธรรมมี
การเทศนาอยูเปนประจําอยูแลว สวนใหญแลวคนจะไมคอยสนใจกันเทาไร มุงไปทางดานความบันเทิง
มากกวา ดังนั้นควรจะมีการสอดแทรกเขาไปในรายการบันเทิงตางๆ ควรสอดแทรกเขาไปทุกศาสนา ทั้ง
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ไมจําเปนตองเปนศาสนาพุทธ สอดแทรกเนื้อหาสาระ
เขาไป พยายามใหคนมองใหเห็นภาพใหคนทําใหได อยากจะใหนําเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมใหมากขึ้น
หลักธรรมแลวก็ใหเปนกลางใหเปนกลางมากที่สุดเพราะปจจุบันนี้สื่อจะเปนถูกคุมคาม ใหสื่อนําเสนอใน
สิ่งที่เปนกลางมากที่สุดอยาโอนเอียง
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง กล า วว า ตอนนี้ อ าตมาก็ ส ร า งสถานี วิ ท ยุพ ระพุ ท ธศาสนา โดยให เ ด็ ก
นักเรียนมาพูดเรื่องของกิจกรรมในโรงเรียน แลวก็พยายามสรางเด็กนักเรียนทุกคน เชน ใหเด็กอานบท
รอยกรองในเรื่องของธรรม แลวก็อานภาษาไทยวันละคํา แลวก็มีคลื่นสถานีวิทยุที่เราตั้งขึ้นมาพยายามที่
จะสรางเด็กในชุมชนใหมีพัฒนาการ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีความกลาแสดงออก ใหเด็กรวมกัน
จัดทําขึ้นมา โดยองคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนดานเงินงบประมาณ เชน การจัดซื้ออุปกรณตางๆ
แลวก็ใหเด็กนักเรียนมาจัดรายการ ใหมาพบปะกับผูปกครองบางทางวิทยุ ตรงนี้ไดดําเนินการมา 3-4
เดือนแลว ผลตอบรับตรงนี้ก็คือ เด็กมีความกลาแสดงออกมากขึ้น เมื่อเด็กไปที่โรงเรียน เด็กก็จะมีความ
กลามากขึ้น เมื่อคุณครูสั่งใหเด็กออกมาอานบทรอยกรอง คือเด็กพรอมที่จะออกทุกคนโดยไมตองบังคับ
(7) สถาบันนันทนาการ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาพระสงฆโดย
สวนใหญ มี ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันนันทนาการ กลาวคือ สถาบันนันทนาการคือความเพลิดเพลิน
คาดหวังอยากใหสังคมเขามามีสวนรวมภายในวัดเวลามีกิจกรรมตางๆ ทางดานศาสนา ทางดานสังคม
เชน เมื่อมีสงกรานต อยากใหมีนันทนาการสังคมมารวมกิจกรรมภายในวัดมีการละเลนภายในวัด อยาก
ใหนันทนาการในภาควัฒนธรรมประเพณีเราควรจะจัดในวัดดีกวาตามแบบฉบับความเปนไทย รักษา
ขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย กิจกรรมภายในวัดอยางนอยมีการทําบุญตักบาตร ถวาย
สังฆทาน กิจกรรมฟงเทศน สนุกสนานรื่นเริงกันไปมีการละเลนอะไรกันไปอยูในขอบเขตของวัฒนธรรมไทย
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา กิจกรรมอบรมอะไรตางๆ สวนมากถาไมไดปูพื้นฐาน แตเขามารับ
การอบรม 3 วัน 7วัน หรือ15 วัน มันก็ไรประโยชน ถาจะไดประโยชนตองปลูกฝงตั้งแตตน บรรยาย และ
ถาจะไดประโยชนมากก็ตองเริ่มปลูกฝงจากที่บาน วัด และโรงเรียน
พระสงฆ ท า นหนึ่ ง ให ค วามเห็ น ว า สถาบั น นั น ทนาการ กล า วคื อ ธรรมะบั น เทิ ง ถื อ เป น
นันทนาการ ถาประยุกตเขาไปใชพระพุทธศาสนานํามาสงเสริมใหเขาใจงายขึ้น ประยุกตใชใหเขากับ
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ลักษณะของพฤติกรรมของชวงวัย อาตมาภาพเชื่อวาสามารถที่จะทําใหธรรมะไมเปนเรื่องที่เครียด ก็
สามารถที่จะทําใหโยมฟงธรรมะเขาใจและผอนคลายไปดวยในตัว เชน กิจกรรมการเขาคายคุณธรรม
จริยธรรม คือ การที่เรามีกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจแบบพอเพียงเขามาใช
สอดแทรกเขาไปในการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม นันทนาการในการเขาถึงเด็กมีการละเลนตางๆ เชน
มีการประสานใหเด็กมีความสามัคคี กิจกรรมตางๆตรงนั้นแลวแตเราจะเอาอะไรใหเด็ก กิจกรรมใหเด็ก
แลวแตเหตุการณนั้นๆ อยางเชน เกมปลุกใหดังมีหลังจากที่เราอบรมเด็ก อาการของเราตองดูดวยวาเด็ก
มีความเครียด มีกิจกรรมนันทนาการขึ้นมาใหเด็กมีความราเริง เปดใจใหฝกจิตปลอยจิตโดยเปนไปตาม
อัตโนมัติอยูแลว
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววา เมื่อเด็กมาอบรมจริยธรรมแลว อาตมาจะทําใหเกิดความสนุกขึ้น
จะมี การรองเพลง เตน แลวก็เลนเกมโชว จะทําใหเด็กๆ ไมเครียดไมใชวาไดแตวิชาการที่พระอบรม
อยางเดียว ยังมีกลุมวัฒนธรรมพื้นบานเขามาชวยในการตีกลองบาง รองเพลงบาง แลวก็แนะนําเกม
ขึ้นมาเลน ทําใหเด็กชอบมาอบรมจริยธรรมมาก และมีตํารวจ พยาบาลแลวก็ผูนําชุมชนมาใหขอคิดเห็น
ตํารวจก็จะมาใหความรูในเรื่องกฎหมายพื้นฐาน เรื่องการขับขี่ยานพาหนะ และพยาบาลก็จะเขามาพูด
ถึงเรื่องสุขอนามัยใหเด็กๆ ฟงวาควรจะตองรักษาสุขภาพตัวเองอยางไร เพื่อใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นในเรื่องนันทนาการนั้นมีความเปนไปได ความคาดหวัง
ของอาตมาจึงเขาไปสอนนักเรียน ใหเขาไดมีความรื่นเริง สบายใจที่ไดอยูกับพระไมใชใหรูสึกเบื่อเซ็ง
แลวก็ไปอยูในชุมชนก็เชนกัน มีธรรมะนันทนาการ มีธรรมะวาไรตี้ มีธรรมะติดปกที่เขาออกทีวี ธรรมะที่
สามารถฟงงาย เขาใจงาย และเอาไปประพฤติปฏิบัติไดในชีวิตประจําวันของเขา อันนี้ก็นาจะสงเสริม
โดยเฉพาะเทคโนโลยีตางๆ เพราะยังขาดอยูมากเลย ถาทางภาครัฐไดชวยสงเสริม อยางเชน เครื่องฉาย
วีดีโอ เครื่องฉายภาพสไลด ใหมีความทันสมัยขึ้น
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาววา สถาบันนันทนาการในโรงเรียนตอนนี้ก็มีอยูเหมือนกันใน
โรงเรียน ก็คือโรงเรียนวัดตอนนี้อาตมาก็เห็นอยูในเรื่องของการออกกําลังกายตามทาของเพลง อาตมาจะ
มีเพลงดอกไมบานอยูเปนเพลงของออกแนวของธรรมะก็ใหเด็กทําทาประกอบ แลวอาตมาใหทําทุกวัน
ศุกรกอนที่จะเลิกเรียน ทําทาประกอบเด็กจะไดออกกําลังกายไปดวยตรงนี้ ทําทาประกอบตามเสียงเพลง
เหมือนเพลงก็มีวาดอกไมบาน ดอกไมดั่งเหมือนสายน้ําอะไรแบบนี้จะใหเด็กไดทําทาประกอบอยู
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวาพระสงฆมีความคิดเห็น เกี่ยวกับความ
คาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผานสถาบันทางสังคม ดังนี้
(1) สถาบันครอบครัว จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆมีความ
คาดหวังกับสถาบันครอบครัวมาก เพราะถือวาเปนสถาบันแรกที่จะพัฒนาทางดานคุณธรรมจริยธรรม
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เพราะมีความใกลชิดกับเยาวชน และเปนสถาบันพื้นฐานที่จะทําใหเยาวชนเมื่อเติบโตเปนผูใหญจะเปน
คนดีมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
(2) สถาบันการปกครอง จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆไมมี
ความคาดหวั ง กั บ สถาบั น การปกครอง เนื่ อ งมาจากเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นรั ฐ บาลนโยบายต า งๆ ก็ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปดวยทําใหการเผยแพรธรรมมะไมไดรับการสนับสนุนที่ตอเนื่อง
(3) สถาบันศาสนา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆมีความ
คาดหวังวาจะไดรับความชวยเหลือในการพัฒนาบทบาทของพระสงฆใหมายิ่งขึ้น และควรที่จะมีการ
สนับสนุนใหคนรุนใหมไดเขามาบริหารงาน เพื่อใหเห็นมุมมองที่มีความแตกตางเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนา
(4) สถาบันการศึกษา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆมี ความ
คาดหวัง มากตอ บทบาทของตนเอง ในสถาบันการศึกษาเพราะตองการนําหลักธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาเขาไปเผยแผ และปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางที่ดีใหเยาวชนไดเห็นเปนแบบอยาง
(5) สถาบันเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆ
ไมคอยมีบทบาทในสถาบันเศรษฐกิจในระดับประเทศแตพระสงฆก็สามารถใหความชวยเหลือในระดับ
ชุมชนได โดยใหคําแนะนําใหชุมชนพึ่งพาตนเองโดยเนนหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตย ยุติธรรม
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา
พระสงฆไมมีความคาดหวังตอสถาบันสื่อสารมวลชน เพราะผูประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนไมให
ความสําคัญตอการเผยแผธรรม โดยจัดใหมีรายการเผยแผธรรมอยูในชวงที่ดึกจนเกินไป พระสงฆมีความ
ตองการใหสื่อสารมวลชนมองเห็นประโยชนของสังคมมากวาประโยชนของตนเอง
(7) สถาบันนันทนาการ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆ
ไมมีความคาดหวังตอบทบาทของสถาบันนันทนาการ เพราะพระสงฆไมคอยไดเขามามีสวนที่เกี่ยวของกับ
การนันทนาการอยูแลว แตก็อยากเนนใหการนันทนาการมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและเปนประโยชนโดย
ตระหนักถึงหนาที่ของตนโดยยึดความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกตอง สามารถนํามา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา พระสงฆมีความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผานสถาบันทางสังคม ดังนี้
1) สถาบันครอบครัว จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวาพระสงฆมี
ความคาดหวังกับสถาบันครอบครัวควรเนนที่ผูใหญจะตองทําตัวเปนตัวอยางที่ดีในการดํารงชีวิตโดยยึด
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หลักธรรมศีล 5 และตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสถาบันครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานแรกที่จะ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชน โดยจัดใหมีโครงการครอบครัวอบอุนใจรัก เพื่อปรับทัศนคติ
ในการใชชีวิต โดยไมยึดติดกับทรัพยสินเงินทอง เพราะสิ่งเหลานี้จะไมทําใหชีวิตมีความสุขที่แทจริงแต
ใหหันมาใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเนนหนักที่การลดอบายมุขตางๆ โดยการจัดทําโบชัวร
ติดตามวัด อาทิ งดเหลาเขาพรรษา
ในบางสวนของพระสงฆยังกลาววาพระสงฆยังมีบทบาทนอยมากสาเหตุเพราะไมสามารถ
เสริมสรางใหบุคลากรเขาบวช เพราะจํากัดดวยเวลาเขาไปสนทนาตามบาน หรือแมแตไปเทศนตาม
โรงเรียนจะมีเวลาที่นอย ดังนั้นควรมีการปรับปรุงที่ตัวพระสงฆ
(2) สถาบันการปกครอง จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา พระสงฆ
ตองมีการพัฒนาตนเองใหดีกอนแลว มีการปรับปรุงคณะสงฆใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน แลวคอยไป
เผยแผหลักธรรมตามสถาบันปกครอง จึงจะบังเกิดผลที่เปนประโยชนและสามารถนําไปใชไดจริงได โดย
พระสงฆ ที่ อ อกไปเผยแผ จํ า เป น ต อ งมี เ ทคนิ ค ในการเผยแพร ใ ห ป ระชาชน เปลี่ ย นแนวคิ ด ที่ ว า หลั ก
เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรื่องของความตระหนี่ และในอนาคตที่จะถึงอันใกลนี้มีแนวโนนที่ดีขึ้น เพราะ
ผูใหญในจังหวัดใหความสนใจ
ในบางสวนของพระสงฆ กลาววาสถาบันการปกครองในสวนของขาราชการคงคาดหวังไดยาก
หรือนอย เพราะหนวยงานของรัฐที่เปนสถาบันการปกครองมีสวนนอยที่นิมนตพระสงฆใหออกไปอบรม
เผยแผ และในหน ว ยงานเองก็ มี ค วามวุ น วายและอี ก อย า งหนึ่ ง คื อ ความไม ซื่ อ สั ต ย ข องสถาบั น การ
ปกครองยังมีอยูมากซึ่งเปนจุดแรกที่สรางความลําบากที่พระสงฆจะเขาไปเผยแพรหลักธรรมได แตถา
สถาบั น การปกครองไม มี ค วามซื่ อ สั ต ย ก็ จ ะทํ า ให ก ารเผยแพร ห ลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น ไปอย า ง
ยากลําบาก ดังนั้นพระสงฆยังคาดหวังอีกวาถาสถาบันการเมืองมีจิตสํานึกถึงสวนรวมมากกวาสวนตัว
แลวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็คงจะไดบรรลุตามเปาหมาย
(3) สถาบั น ศาสนา จากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคตะวั น ออก พบว า ป จ จุ บั น
พระสงฆไดเปนผูนําในดานเศรษฐกิจพอเพียงอยูแลว แตติดขัดตรงที่รัฐบาลไมคอยใหการสนับสนุนใน
เรื่องของงบประมาณที่จะใหพระสงฆออกไปเผยแผพระสงฆ มีความตองการใหผูนําประเทศหันมาให
ความสนใจให ก ารสนั บ สนุ น โดยให พ ระสงฆ อ อกเผยแผ ห ลั ก ธรรมในเรื่ อ งของการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทยและในอีกดาน
หนึ่งพระสงฆตองปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี เนื่องมาจากการสอนเพียงอยางเดียวจะไมเห็นผล
เทาที่ควร ดังนั้นพระสงฆจะตองเปนตัวอยางที่ดีใหกับประชาชนไดเห็น หลักในการเผยแผคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจําเปนตองมีการผลิตพระนักเทศนใหมากยิ่งขึ้น เพราะใน
ปจจุบันมีพระนักเทศนอยูจํานวนนอย และไมจํากัดอยูที่บางสวนหรือเนนหนักเฉพาะบุคลากรภายในวัด
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หรือ บุคคลทั่วไป ควรที่จะเนนหนักไปที่บุคคลในทุก ๆ กลุมใหมีความเทาเทียมกัน และมีการเผยแผ
ออกไปตามสถาบันการศึกษา
(4) สถาบันการศึกษา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา พระสงฆได
ใหการสนับสนุนในเรื่องของการใหทุนการศึกษา และจัดใหมีวิทยากรเพื่อเผยแผคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งโดยที ่ผู ศ ึก ษาไมต อ งเสีย คา ใชจ า ยในการศึก ษา แตจ ะใช
ทุนการศึกษาสงเคราะหจากทุนของพระสงฆ พระสงฆตองการใหมีการบรรจุหลักสูตรการศึกษาใน
เรื่อ งของแนวปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งไวใ นหลัก สูต รการศึก ษา และจัด ใหมีก ารเรีย นการสอนใน
เรื่อ งของพระพุท ธศาสนาใหม ากยิ่ง ขึ้น ในปจ จุบัน นี้ถือ วา เปน โอกาสที่ดี ที ่มีก ารเปด โอกาสให
พระสงฆไดมีการศึกษามาก
(5) สถาบันเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา
พระสงฆมีขอจํากัดในเรื่องของเศรษฐกิจ แตถามีการปลูกฝงจิตสํานึกใหแกเยาวชนใหเปนพื้นฐานดาน
คุณธรรมจริยธรรม การรูจักใช รูจักประหยัด ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหเยาวชนเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนนหลักใหเยาวชนและบุคคลในสังคมใหรูวาในโลกปจจุบันมีสิ่งที่ไมแนนอนแต
ควรจะเนนในเรื่องของปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตมากกวาเพราะทรัพยากรของเมืองไทย
นับวันก็จะนอยลง ควรใหบุคคลเนนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ในสวนของพระสงฆเองก็ไดมีการ
ฝกอบรมอาชีพตาง ๆ เชน การทํากรอบรูป การทําน้ํายาซักผา น้ํายาลางจาน ตามหลักของเศรษฐกิจ
พอเพียงและนําไปสอนใหแกเยาวชน ทําใหเยาวชนสามารถหารายไดดวยตนเอง และพระสงฆความ
เปนผูนําและรวมกลุม ตั้งกฎกติกา ในการรวมกันจัดตั้งสหกรณ
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวาสิ่งที่
สื่อสารมวลชนนําเสนอสวนใหญในแงลบและไมเหมาะสม แตในสวนที่ดีเกี่ยวกับพระสงฆมีเพียงสวน
นอยที่สื่อสารมวลชนนําเสนอในสื่อตาง ๆ พระสงฆมีความตองการใหสื่อสารมวลชนนําเสนอสิ่งที่ดีของ
พระสงฆ ซึ่งพระสงฆคาดหวังวาในอนาคตนาจะดีขึ้นเนื่องจากมีการปรับปรุงแกไขอยู
(7) สถาบันนันทนาการ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวาควรให
ประชาชนเปนผูจัดทําซึ่งสถาบันนันทนาการไมใชกิจของสงฆโดยตรง แตพระสงฆจะคอยใหการสนับสนุน
และดูแลอีกที โดยมีบทบาทในเรื่องของการผลิตสื่อประเภทตางๆ ในการเผยแพรโดยใชวีการสอนวิชา
ศีล ธรรมให มี ค วามสนุ ก เพลิ ด เพลิ น มากกว า เป น ความน า เบื่ อ และสอดแทรกหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงใหบุคคลเกิดความสนใจแตก็มีขอจํากัดที่หนวยงานที่มีสวนรวมในการจัดนันทนาการยังขาด
ความจริงจังในการทํางาน
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จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พระสงฆมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยผานสถาบันทางสังคม ดังนี้
1) สถาบันครอบครัว จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
พระสงฆมีความคาดหวังใหหัวหนาครอบครัว พอแมจะตองเปนผูอบรมสั่งสอนลูกหลานในเรื่องตางๆ
ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งฝากหั ว หน า ครอบครั ว พ อ แม ใ ห ช ว ยดู แ ล และอบรมสั่ ง สอนลู ก หลานให เ ป น คนดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม แตในปจจุบันนี้ ลูกจะหางเหินจากพอแม และไมไดรับการอบรมสั่งสอนจากพอ
แม เพราะสวนใหญพอแมไมคอยมีเวลา ตองออกจากบานไปทํางาน ความคาดหวัง คือ ตองการใหพอ
แมเขาไปรับการอบรมจากพระสงฆแลวไปถายทอดใหแกบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัว ตองการให
พอแมเปนผูอธิบายใหเด็กรูถึงคุณคาและพอแมก็ควรปฏิบัติตามดวย เพื่อเปนตัวอยางที่ดีใหแกลูกและ
ตองการใหผูปกครองสอนใหเด็กรูจักอดออม ใชจายอยางพอเพียง ใชจายในสิ่งที่จําเปน และรูจักผิดชอบ
ชั่วดี
(2) สถาบันการปกครอง จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา
พระสงฆ มี ค วามคาดหวั ง กั บ สถาบั น ปกครอง เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ รวมทั้ ง กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นควรให
ความสําคัญและใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ถาระดับชุมชน ก็คือผูใหญบาน ผูนําชุมชนตองมีขอมูล
ขาวสารทางราชการ และชี้แจงแนะนําอธิบายใหประชาชนทราบเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตองอธิบายใหฟง และนําไปปฏิบัติใหเกิดความคืบหนา อยากใหผูนํา
ชุมชน เชน นายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบานมาใหคําปรึกษา ใหคําแนะนําแกเด็กในสิ่ง
ที่เปนประโยชนกับเด็ก
(3) สถาบัน ศาสนา จากการสัม ภาษณ พระสงฆ ในเขตภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ พบว า
พระสงฆมีความคาดหวังใหชวยสงเสริมสถาบันศาสนา ใหมีบทบาทมากขึ้นกวาเดิมโดยเฉพาะทางดาน
การศึกษา โดยใหพระสงฆออกมาเผยแผคุณธรรมและจริยธรรมมากขึ้น ตามโรงเรียนหรือสถาบันตาง ๆ
ควรเปดโอกาสใหกับพระสงฆมากขึ้น เพราะศาสนาไมคอยจะสงเสริมพระสงฆ และตองการใหสถาบัน
ศาสนามีความเขมแข็งขึ้นกวาเดิม ใหภิกษุสามเณรมีการศึกษาเลาเรียนอยางทั่วถึง แลวก็เปดโอกาสใน
การศึกษาเลาเรียนเพื่อจะเปนกําลังในการเผยแผตอไป และตองการใหพัฒนาสถาบันศาสนาใหมีบทบาท
มากกวานี้
(4)สถาบันการศึกษา จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา
ความคาดหวังตอสถาบันการศึกษา ตองการใหโรงเรียนเนนการสอนจริยธรรมมากกวาเดิม เพราะใน
ปจจุบันวิชาพระพุทธศาสนาหรือศีลธรรมไมคอยไดรับการสงเสริม และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนควรสงเสริมใหครูพระเขาไปสอนคุณธรรมตามโรงเรียนตางๆ ทุกสถาบันตองสงเสริมและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน
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(5) สถาบันเศรษฐกิจ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
พระสงฆใหการสนับสนุนดานการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย สวัสดิการชุมชน การชวยเหลือเด็กยากจน
โดยใหคณะกรรมชุมชนบริหารจัดการเอง เนนภูมิปญญาของทองถิ่นของชาวบาน นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชุมชน
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
สื่อสารมวลชนสวนใหญนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพระสงฆ ในดานลบมากกวาดานบวก ในสวนที่ดี
ไมคอยจะมีการนําเสนอ หรือประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับรู อยากจะใหมีการเผยแพรขาวสาร หรือ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับสิ่งที่ดีในดานศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมใหมากขึ้น และในการทํางานดาน
สื่อสารมวลชน สื่อตางๆควรนําหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใชดวย
(7) สถาบันนันทนาการ จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา
คาดหวังใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทํากิจกรรมตางๆ ภายในวัด เชน ในวันสําคัญทางศาสนา
หรืองานประเพณีตางๆ ใหเขามารวมทํากิจกรรมภายในวัด อยากใหมีกิจกรรมนันทนาการ การละเลน
ตางๆภายในวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
โดยใหประชาชนเปนผูจัดทํากิจกรรม
นันทนาการ เพราะไมใชกิจของสงฆโดยตรง แตพระสงฆจะคอยใหการสนับสนุนและดูแลอีกที
6. สิ่ ง ที่ ช ว ยส ง เสริ ม บทบาทของพระสงฆ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหประสบความสําเร็จ คือ สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จตองมีองคประกอบหลายๆ ดานชวยสงเสริม
และรวมมือกันทั้ง พระสงฆ อุบาสกและอุบาสิกาหรือสิ่งที่จะชวยสงเสริมใหพระสงฆสอนจริยธรรม
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา ตองมีความรวมมือกัน และประสานงานกันระหวางชุมชน
ทองถิ่น จังหวัด อําเภอ ตําบล วัด และโรงเรียน เพื่อปลูกฝงหรือวางแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งหมดตองประสานงานเปนหนึ่งเดียวกัน จึงทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และภาครัฐควรใหการสนับสนุน และ
เอาใจใสในโครงการตางๆของพระสงฆ โดยเนนทางโรงเรียนตองมีวิชาศีลธรรม มีผูรู มีอาจารยสอน
โดยตรงไมตองใหพระสงฆเขามาสอนฝายเดียว เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม เด็กวัยรุนสมัยนี้ตอง
ปลูกฝงตั้งแตเด็ก ตองมีการอบรมดานคุณธรรมและจริยธรรมตั้งแตเด็ก พระภิกษุสามเณรควรจะเปน
แบบอยางที่ดีกับประชาชน ไมเนนการปลุกเสกเกี่ยวกับพระ เชน การปลุกเสกจตุคามรามเทพ
และพระสงฆอีกกลุมหนึ่ง มีความเห็นวา สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ คือ ขึ้นอยูกับตัว
บุคคล หรือตัวผูปฎิบัติเอง และควรสนับสนุนดานการศึกษาของพระสงฆ ใหพระสงฆมีการศึกษาที่สูงที่
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ดีขึ้ น คื อ เหมื อ นกั บ ตอนนี้ พ ระสงฆกํ า ลั ง ทํ า ตามฆราวาสอยู เ พราะฆราวาสนํ า หน า ไปมาก ควรให
พระสงฆไปศึกษาเพิ่มเติม หรือควรสนับสนุนดานการศึกษาใหกับพระสงฆ โดยใหพระสงฆไดศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทเพื่อใหพระสงฆมีความรู และหาวิธีการอบรมใหมๆเขามาแลวนําไป
ถายทอดใหกับประชาชนตออีกครั้งหนึ่ง
พระสงฆทานหนึ่ง กลาววาหลักธรรมคําสอนมาจากคําสอนของพระพุทธเจา จะทําอะไรก็
แลวแตใหรูจักพอประมาณ ในการบริโภค ในที่นี้หมายถึง การบริโภคหลายๆอยางไมวาจะเปนอาหารการ
กิน เงินทอง มีแตการบริโภคทั้งนั้น พระสงฆก็ตองอยูอยางประหยัดอยูแลว ตองเปนคนสงเสริมให
ประชาชนนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช พระสงฆ ก็ ต อ งเผยแพร วิ ธี คิ ด ต า งๆที่ เ ป น
พระพุทธศาสนาที่เปนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองมีวิธีคิดวิธีพูดใหญาติโยมเห็นวาจะนําไปใชกับ
คฤหัสถ ชี้ใหเห็นชัดวาสวนไหน คือ เศรษฐกิจพอเพียง
พระสงฆอีกทานหนึ่ง กลาวว าคณะสงฆ และสถาบันตางๆควรจะมีการพัฒนาเรื่องของ
บทบาทของพระสงฆที่จะออกไปเปนวิทยากรใหความรูตางๆ มีการนําเสนอหลักธรรมใหแกประชาชนไม
จําเปนตองไปเทศนอยางเดียว จะตองเขาถึงประชาชน พระที่เขาถึงประชาชนนั้นมีสวนนอยมาก ถาวา
พระมีความชํานาญและมีใจรัก มีสถาบันตางๆสงเสริมในทุกๆดาน มีการใหกําลังใจผูนอยไดรับพลัง
มวลชน เราตองสรางศรัทธาใหเกิด เราจะไดรับความรวมมือและพัฒนาอยางเปนกระบวนการ เรา
สามารถบูรณาการไดตามที่เรากําหนดไว เชน มีพระรูปหนึ่งไมขอเอยนาม ทานจัดงานรื่นเริงขึ้นตรงนี้
งานของทานทุกอยางอยูในวัดของทานหมด ทานเปนที่พึ่งของชาวบานไดพระรูปนี้ทานทํางานโทรเรียก
นายอําเภอๆตองรีบมา ขณะที่เมื่อกอนตองไปเรียนเชิญนายอําเภอบางทีก็วางบางทีก็ไมวาง แตขณะนี้
เห็นวาการทํางานของทานนี่ทางอําเภอและทางราชการก็ใหความสําคัญเมื่อเปนอยางนี้ก็สามารถที่จะแกไข
ปญหาอะไรไดทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหากนําหลักธรรมหรือพระบรมราโชวาทมา
ประยุกตใชก็สามารถจะทําไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกอยางตองชวยกันอยางชัดเจนชวยอยางจริงจังและ
จริงใจ ไมทําเพราะตําแหนงหนาที่หรือมีงบประมาณการจัดการ พอหมดงบหมดเงินก็หมดโครงการ
ตองทําอยางเต็มที่ทําอยางตอเนื่อง อีกอยางการเขาถึงปญหาเขาใหถึงชาวบานจะไดรูปญหาแลวก็ไป
ชวยแกปญหาไมใชไปชวยสรางปญหา เมื่อเขายึดเราเปนที่พึ่งทางใจแลวเราสามารถพัฒนาได คือตอง
ชวยกันอยางจริงจังและจริงใจ พยายามเขาใหถึงชาวบาน
พระสงฆควรเผยแผในดานความรูตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เปนประโยชนตามแนว
พระราชดํารัสก็ดีจะทําใหสังคมอยูดวยความรมเย็นเปนสุข ปราศจากการแกงแยงชิงดี ความเห็นแกตัว
ความทะเยอทะยาน สิ่งเหลานี้จะลดนอยลง คนในสังคมจะอยูกันดวยความรักความเขาใจกัน ตองมี
คุณธรรม คือ ขันติ หรือความอดทน แตถาเรามีขันติเราก็จะฝาฟนอุปสรรคทุกอยางไปได จะตองมีสติคิด
ใหรอบคอบ มีปญญา ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งสําคัญคือความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจ ที่จะเผยแผ
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และพั ฒ นาสั ง คม ถ า พระสงฆ มี ค วามจริ ง ใจช ว ยกั น พั ฒ นา ให เ ป น ไปในทางแนวเดี ย วกั น โดยไม มี
ประโยชนแอบแฝง ก็จะทําใหประสบผลสําเร็จ
จากการสั ม ภาษณ พ ระสงฆ ใ นเขตภาคใต พบว า พระสงฆ โ ดยส ว นใหญ มี ความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับสิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหประสบความสําเร็จ คือ ขึ้นอยูที่พระภิกษุ ตองมีความนาเลื่อมใสนาศรัทธากอน ก็คืออันดับ
แรกถาเราไมมีความนาเลื่อมใสนาศรัทธาแลว ถึงจะไปบรรยายอยางไรก็ตาม ชาวบานก็จะไมเชื่อถือ ไม
ศรัทธาหรือจะไมใหความรวมมือ ดังนั้นขอแรกจะใหสําเร็จไดนั้นก็คือพระภิกษุนั้นตองมีการปฏิบัติที่ดีงาม
มีศีลที่ดีงาม จึงจะสามารถสําเร็จได คือ พระสงฆที่อยูในวัด ไมวาจะเปนเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ
เจาคณะจังหวัด เจาอาวาสทุกวัด และพระสงฆทั่วไป และพระสงฆควรมีความมุงมั่นความตั้งใจ ในการ
อบรมสั่งสอน อยูที่ตัวพระภิกษุสงฆเอง ถาเราอยูใหเปนครู แลวก็อยูใหเขาเห็น วาลักษณะของภิกษุสงฆ
เปนอยางไร ทําอยางไรแลวก็สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหดีไดอยางไร บางครั้งพระที่นั่งเฉยๆสามารถที่
จะเปนแบบอยางใหกับเยาวชนพุทธศาสนิกชนไดดีกวาพระที่พูดมาก อาตมาเชื่อวาถาตนเองปฏิบัติให
เห็นแลวก็จะมีคนปฏิบัติตามไดถือวาเปนครูที่ดีที่สุด และพระสงฆตองเขาใจบทบาทที่ชัดเจนของตัวเอง
กอน แลวก็สําคัญก็คือการศึกษาดวย พระสงฆเปนสัญลักษณของการศึกษา ถาพระสงฆเขาใจบทบาท
ของตัวเองกอนนะแลวก็พัฒนาศักยภาพของตนเองตอ การพัฒนาคุณธรรมมันเปนเรื่องของนามธรรม
ควรจะทําใหสําเร็จ ตองรูศักยภาพของคนที่ตองพัฒนาไปทางดานคุณธรรม คือตองเขาใจบทบาทตัวเองกอน
พระสงฆทานหนึ่งใหความเห็นวาสิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ ขึ้นอยูกับญาติโยม บางทีพระอยาก
ไปสอนตามโรงเรียน แตไมมีรถ ไมมีคาน้ํามัน จึงทําใหลําบาก ทําใหไมประสบความสําเร็จ ตองอยูที่
คุณครู อยูที่สังคมวาใหการสนับสนุนพระ ถาใหการสนับสนุนพระพระก็มีกําลังใจที่จะเขาไปสอน และ
ตองมีความศรัทธาของญาติโยมอุบาสกอุบาสิกา ถาไมมีชาวบานหรือประชาชนโดยรอบศรัทธาก็จะไม
สามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาใชไดสําเร็จ ในสวนนี้ก็ญาติโยม ประชาชนตองชวยกันสนับสนุน
โครงการตางๆ ทําใหทางวัดไดมีโครงการอบรมจริยธรรมแกนักเรียน หรือหนวยงานของเอกชนก็ไดให
การสนับสนุนเขามา
และพระสงฆอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนา
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งให ป ระสบความสํ า เร็ จ คื อ ควรมี ก าร
ประชาสัมพันธของหนวยงานที่ทํางานบริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการนี้ใหเขาไปใหถึงพระสงฆองคเจาทุก
ระดับแลวก็พยายามสรางแรงจูงใจผานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของใหเรงรัดเลือกเฟนหาบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถสูงหรือวาแมแตบุคลากรที่มีความรูในระดับไหนก็แลวแต แตขอใหไดรับความรู
อยางจริงจัง และไดนําไปใช
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พระสงฆทานหนึ่ง ใหความเห็นวา สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ ในสวนตรงนี้สถาบันการศึกษา
มากกวา แลวก็สถาบันครอบครัวตรงไหนที่เด็กมีปญหามากๆในครอบครัวคือ เขาถึงตัวแตสวนมาก
ปญหาที่เรารับฟงในครอบครัวไมสามารถแกไขใหเขาได เพราะนั่นคือการเปนอยู การใชจาย มันก็เลยเปน
ปญหาที่ตอเนื่อง ทําใหสถาบันครอบครัวของเขาออนแอแลวก็เปนปญหาที่เกิดขึ้นมากๆ เพราะวาเปน
ปญหาของชนชั้นระดับไมใชกลางเปนชนชั้นระดับต่ํามากกวา และในสวนภูมิภาคดวยก็เปนสวนยากที่จะ
แกไขตัวเอง
และอีกทานหนึ่ง ใหความเห็นวา ควรสงเสริมการเรียนใหพระสงฆมากที่สุด เชน พระสงฆที่
เขามาบวชใหมที่เพิ่งจบ ม.6 มา ก็พยายามใหศึกษาตอระดับปริญญาตรีใหได เพราะขณะนี้ทางคณะ
สงฆไทยการศึกษามีความกาวไกลไปมาก มีถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอก และมีวิทยาลัยสงฆ
ที่สุราษฎรธานี มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยซึ่งเปน
วิทยาลัยของสงฆ มีระดับปริญญาตรี และปริญญาโท อยากจะสงเสริมอยากใหพระไปเรียนทุกป เมือ่ มี
พระที่มีความรูมากขึ้นมาสอน ก็ทําใหการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมขับเคลื่อนไปไดดวยดี ดังนั้นจึง
อยากใหสงเสริมใหพระเรียนสูงๆ อยางนอยใหจบปริญญาตรีใหได จะไดสั่งสอนเยาวชนไดงายๆ ก็คือให
พระสงฆพัฒนาตัวเองขึ้นมากอน ทั้งทางดานความรู และการปฏิบัติเสร็จแลวถึงจะไปเผยแผใหกับ
เยาวชนตามสถาบันศึกษาตางๆ คือตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก ตั้งแตชั้นอนุบาลมาเลย คือโรงเรียนทุก
โรงเรียนควรจะมีบุคลากรที่มีความรูทางศาสนา อยางนอยควรจะมีพระสงฆเขาไปปลูกฝงเขาไปสอนดวย
พระสงฆทานหนึ่งกลาววา สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ คือ การสงเสริมก็เปรียบเสมือนการเอื้ออํานวย
กัน ระหวางพระภิกษุที่นําเสนอและญาติโยมที่มารับฟง อยากจะใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกวา
คือ พระภิกษุไปแลกเปลี่ยนความคิดกับทางญาติโยม เพราะหลักคําสั่งสอนบางขอก็ไมสามารถใชไดใน
ยุคปจจุบัน
และพระสงฆอีกทานหนึ่งกลาววา ตรงนี้คิดวาใหเด็กมาอยูรวมกับพระภิกษุ หรืออยูใกลกับ
พระพุทธศาสนาใหมากขึ้น เพราะอยางนอยคนที่เด็กจะเชื่อฟงระหวางคุณครูกับพระภิกษุ อาตมามองดู
แลววาเด็กจะเชื่อ ฟงพระมากกวาคุณครู ตรงนี้คือจุดสําคัญเลยที่อาตมามีจิตใจรักที่จะเขาไปอยูใน
โรงเรียนเกือบทุกวันเลย อาตมาชอบเด็กๆ ในชวงพักเที่ยงอาตมาฉันเพลเสร็จอาตมาไปนั่งพักอยูในหองเด็ก
รูสึกวาเด็กจะเขามาถามมาพูดมาคุยกับอาตมาเยอะเลย รูสึกวาเด็กจะเอาใจใสในเรื่องของพระมากกวา
คุณครูเสียอีก ถาพูดจริงๆแลว คุณครูมีการดุดาวากลาวเด็กนักเรียน แตพระมีแตออนนอมถอมตนเด็กถึง
จะชอบ เด็กมีจิตใจที่จะอยูกับพระมากกวาอยูกับคุณครู เหมือนการที่วาเด็กมาอบรมแลวอาตมาตั้ง
โครงการไวแค 3 คืนกับ 4วัน โดยมากินอยูที่วัดเด็กมาพอวันสุดทายเด็กไมอยากกลับ อาตมาใหแคแสดง
ความคิดเห็นวาการที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมานักเรียนมีความรูสึกอยางไร เปนคําพูดที่ออกจากปากเด็กวา
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มาอยูแลวมีความอบอุนกายและอุนใจ แลวก็มีธรรมะอยูไดมีธรรมะมากขึ้นและโครงการนี้อยากจะใหมี
มากกวานี้ เพราะเด็กไมอยากจะกลับไปอยูบาน พอกลับไปอยูบานก็เที่ยวไปตามประสาเด็ก ถามาอยู
กับพระพระก็จะไดใหทํากิจกรรม คือเด็กจะรักพระมากกวาคุณครูซะอีก ตามที่อาตมาสัมผัสมาแลว
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา พระสงฆสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให
ประสบความสําเร็จ คือ พระสงฆตองการใหหนวยงานของรัฐ ครอบครัวและบุคคลในสังคมรวมมือรวม
ใจที่จะปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาควรมี
การประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยไมเลือกปฏิบัติลด
การเหลื่อมล้ําในศาสนา รัฐบาลควรใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกพระสงฆในการเผยแผและจัดทําสื่อ
โสตทัศนูปกรณตางๆ และขอความรวมมือกับนักวิชาการที่มีความรูในดานเศรษฐกิจพอเพียงรวมกันผลิต
สื่อในการเผยแพร
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา สถาบันตางๆ ตองใหความสําคัญ
สนับสนุนรวมมือกับพระสงฆใหมาก และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และควร
จัดตารางเวลาเรียนใหพระสงฆไดเขาไปเผยแผหลักธรรมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในโรงเรี ย น เหตุ เ พราะว า การปลู ก ฝ ง หลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงตองเริ่มตนตั้งแตเยาวชนยังอยูในชวงของอายุยังนอยจะงายขึ้น นอกจากนี้ยังตองมี
ความรวมมือกับหลายฝายรวมกันฝกอบรมใหเยาวชนรูจักคุณคาของการใชเงิน ใหรูจักการออมทรัพย
และรูจักการหา ถาเยาวชนรูถึงคุณคาในจุดนี้แลวความพอเพียงก็จะเกิดขึ้นเอง ในสวนของผูนําชุมชน
ตาง ๆ ควรใหความสําคัญโดยจัดใหมีโครงการนําศีลธรรมเขาสูหมูบาน และพระสงฆควรที่จะศึกษาวา
คนที่มีชวงอายุ และชวงวัยที่ตางกันของผูรับฟง วาควรใชเทคนิคแบบไหนในการพัฒนาคุณธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรจัดใหมีการพัฒนาและอบรมพระสงฆ ใหมีการเรียนรูใหมากยิ่งขึ้น
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา พระสงฆสวนใหญมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ คือ ทุกฝายตองรวมกันปฏิบัติ รวมกันพัฒนาจึงจะสําเร็จ ตอง
รวมมือกันระหวางครอบครัว ชุมชน วัด และโรงเรียน เพื่อวางแนวทางไปในทิศทางเดียวกัน และสิ่งที่
ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆคือ พระสงฆในฐานะที่เปนองคกรหนึ่งที่มีความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ
จิตใจ ดังนั้นพระสงฆจะตองใหการอบรม ใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนา อันเปนเหตุเปนปจจัย
ในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข พระสงฆตองสอนใหประชาชนรู ใหสังคมรูวาการดําเนินชีวิต
อยูในสังคมตองประพฤติปฏิบัติตนอยางไร อยางนอยก็ใหมีศีลธรรม แตในปจจุบันประชาชนก็รับศีลกัน
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โดยมากกรับศีลไป แตไมไดนําไปปฏิบัติ อยางนี้จึงทําใหไมเกิดผล ตรงนี้ก็ขึ้นอยูที่จิตสํานึกของประชาชน
ที่จะมองใหในสวนตรงนั้นวามันมีประโยชนอยางไร
7. สิ่ ง ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระสงฆ
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคเหนือ พบวาพระสงฆโดยสวนใหญ มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระสงฆ คือ สื่อมีมาก แลวก็มีความโลภ และความหลงที่มากเกินไป ถาเราหยุดตรงนี้ได ถามีอะไรที่
หยุดยั้งได ก็จะทําใหอยูบนเศรษฐกิจที่พอเพียง สิ่งที่พอเปนอยูก็ประสบความสําเร็จได การขาดความรู
ของพระสงฆ และการไดรับขอมูลนอย การติดขัดในเรื่องของพิธีการทางศาสนา ก็เปนอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ เงินก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่เปน
อุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของพระสงฆ สิ่งแวดลอมขางนอกก็เปนอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมากเด็กจะสนใจเทคโนโลยีมากกวา เชน การแขงรถ การเลนเกม
การเลนการพนัน เด็กจึงไมคอยสนใจดานคุณธรรมและจริยธรรมตางๆ การครองชีพ ความเปนอยู
ความหางไกลจากวัด เนื่องจากการเดินทางลําบากก็เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ของพระสงฆเชนกัน
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา อุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ขึ้นอยูกับสังคม
และการยอมรับ เกี่ยวกับเศรษฐกิจคือ ชุมชนแตละแหงมุงแตทํางาน ไมมีเวลาวางมัวแตทํามาหากิน
มากเกินไป และเวลาที่พระไปเทศนหรือประชาสัมพันธใหเนนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมีนอยเพราะ
ประชาชนในชุมชนสวนใหญมุงแตทํางานงานมากกวา ถาหากมีการนํามาปฏิบัติก็คงจะดี จะเห็นวา
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมเปนอุปสรรคในการพัฒนา เชน ผูปฏิบัติธรรมนุงชุดขาวจํานวนมากๆจะเห็นวา
เขาทําไดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตในชุมชนและหมูบานไมคอยเห็นเทาไร และกิเลสของตัว
บุคคลก็อุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เปนสวนหนึ่งที่ทําใหไมเปนไปตามที่คาดหวัง กลับ
อยากจะไดมากขึ้นกวาเดิม และอีกอยางคือสื่อยั่วยุที่ทําใหเกิดความอยากไดอยากมี สรุปคือ ความ
โลภ ความโกรธ และความหลงนั่นเอง และปจจุบันจะมีการนําใชเทคโนโลยีมากเกินไป ปจจัยหลาย
อยางก็เขามามีบทบาทในการดํารงชีวิตไมวาจะเปนดานความสะดวกเขามามาก เหมือนเปนกิเลสอยาง
หนึ่ง
พระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา ความไมเขาใจในเศรษฐกิจพอเพียงวาเปนอยางไร
และยังมีกระแสอะไรตางๆที่ทําใหคนสวนมากมองขามเศรษฐกิจพอเพียง กระแสรอบนอก กระแสสิ่งเรา
ตางๆ มันเปนอุปสรรคของการดําเนินงาน ถึงแมเราจะดําเนินไปไดแตวายังมีวิธีคิด ยังมีแนวปฏิบัติ จะ
เห็นแตกตางวาคนทําอยางนั้นยังไปได ทําไมตองมาอยูกับวิธีแนวคิดอยางนี้ สถาบันเหลานั้นตองชวย
ดําเนินไปพรอมๆกัน ทุกสวนตองดําเนินไปพรอมกัน ไมใชสวนหนึ่งไปขางหนา แตอีกสวนหนึ่งไปคนละ
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แนวทาง เมื่อไปไมพรอมกันก็เกิดอุปสรรค เกิดปญหากันอยางมาก แตถาสถาบันทุกสถาบันไปพรอมกัน
แลว ก็จะทําใหแนวคิดนี้ไปไดดี
พระสงฆทานหนึ่ง มีความเห็นวา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมยังไมทั่วถึง โดยสถาบันหลัก
ตองใหความสนใจ เขาใหถึงและรวมมือกันอยางเต็มที่ ถาขาดสิ่งนี้ก็จะเปนอุปสรรค เชน พระผูนอย
ทํางานเต็มที่แตพระผูใหญมองไมเห็น พอผูใหญมองไมเห็น งานตางๆก็ไมสามารถดําเนินไปได ใน
บางครั้งเราก็ตองการใหผูใหญมาเห็น เราตองการแนวรวม บางครั้งที่ผูใหญมองไมเห็นมันก็เปนเรื่อง
ลําบาก อาตมาคิดวาถาหากมองเห็นถึงปญหาก็จะสามารถแกปญหาได ผูที่บริหารชั้นสูงบางครั้งลงมา
ไมถึง อาตมาสังเกต บางครั้งพระบาทสมเด็จฯ พระเจาอยูหัวทรงเสด็จพระราชดําเนินโดยที่ไมตองมี
พระราชโองการ คือไปสวนพระองค บางครั้งไปเห็นปญหาตางๆแลวทรงแกไข ก็เชนเดียวกับพระผูปกครอง
หรือตําแหนงตางๆของผูบริหาร ในบางครั้งถาดูจากรายงานก็ได แตรายงานบางครั้งก็ไมเปนจริง
พระสงฆอีกทานหนึ่ง มีความเห็นวา พระสงฆควรเผยแผความรูที่เปนประโยชนใหแกสังคม
เมื่ อ สั ง คมได รั บ จะทํ า ให สั ง คมอยู ด ว ยความร ม เย็ น เป น สุ ข ปราศจากการแก ง แย ง ชิ ง ดี ชิ ง เด น กั น
ความเห็นแกตัว ความทะเยอทะยาน สิ่งเหลานี้จะลดนอยลง คนในสังคมจะอยูกันดวยความรักความ
เขาใจกัน แตในปจจุบันการสงเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมีนอย แมกระทั่งสื่อสื่อใดไมเห็นสมควร
ยกตัวอยาง วิทยุก็ดี โทรทัศนก็ดี อันใดไมสมควรแกการเผยแพร เชน สิ่งที่เปนอบายมุขตางๆ เราตอง
รว มมือ กัน ริเ ริ่ม แตพ อมี ขอ หา มข อจํ ากัดแต คนในสังคมไมทํ ากั น ชอบแอบขโมยแล วนํ า มาเผยแพร
แกปญหาในขอนี้ยากมาก
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคใต พบวาสิ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ คือ ตัวพระสงฆเองไมไดใหความสนใจ ไม
พรอมที่จะเสียสละที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางจริงจัง ความ
แตกตางของพระสงฆในดานการศึกษา ขาดความรวมมือระหวางสถาบันครอบครัว โรงเรียน และ
ชุมชน ปจจุบันนี้คนในสังคมจะเนนเรื่องวัตถุมากเกินไป ยึดติดกับวัตถุ ไมคอยเปนแบบอยางที่ดี ฟุงเฟอ
ไมดําเนินชีวิตอยางพอเพียง รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาภายนอกมากกวาเปนรูปธรรม การ
พัฒนาดานคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนหรือนักเรียนไมไดสนใจ
และขาดการสนับสนุนดาน
งบประมาณจากผูนําทองถิ่น
พระสงฆกลุมหนึ่ง ใหความเห็นวา สิ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คือ ขาด
ความรว มมือ จากสถาบั นการศึ ก ษา เชน บางครั้ง พระภิก ษุ จะขอเข า ไปบรรยายตามโรงเรี ย น ตาม
หนวยงานตางๆ บางครั้งไมไดรับความรวมมือ เขาวามันเสียเวลา อยางขอไปบรรยายตามโรงเรียน
บางครั้งไมไดรับความรวมมือจากผูบริหารโรงเรียน ซึ่งในแตละครั้งที่ไปบรรยายก็ไมไดคิดคาตอบแทน
เพียงแตเขาไปเผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหนักเรียนไดรับทราบเทานั้น แตก็ไมไดรับการ

77

สนับสนุนเทาที่ควร และอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอีกขอหนึ่ง คือ ความเจริญทางโลกใน
การปฏิบัติธรรมในสวนนี้ของพระพุทธศาสนาทําไดยาก จะทําอยางไรที่จะทําใหคนทั้งหลายมาประพฤติ
ปฏิบัติธรรมในสวนนี้ใหได ก็คือตองพยายามปลูกฝงทางดานจิตใจใหไดมากที่สุด
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคกลาง พบวา สิ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆคือ ตัวพระสงฆเองไมไดความสนใจ และ
เสียสละที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอยางแทจริงประกอบกับความแตกตางของพระสงฆในดานของ
การศึกษา ความรู ความเขาใจ และหลักการในการเผยแผที่แทจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขาดความรวมมือของคนในสังคมที่จะพัฒนาตนเองใหเขาสู
ความเจริญตามคําสอนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออก พบวา สิ่งที่เปนอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ ประกอบดวย
1. ครอบครัว พอแมขาดการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเหตุเพราะสภาวะเศรษฐกิจที่
ทําใหพอแมลูกไมมีโอกาสพบหนากัน แตจะชดเชยดวยการใหสิ่งของ และสิ่งที่เปนที่ยึดเหนี่ยวของ
เยาวชนคือเพื่อน ทําใหเยาวชนในปจจุบัน ขาดความรักความอบอุนจากครอบครัว
2. การศึกษา ไมมีการนําหลักสูตรเขามาบรรจุในสถานศึกษา พระสงฆมีความ
คิดเห็นวาเด็กที่มีชวงชั้นระดับประถมศึกษาปที่ 3 – 5 สามารถปลูกฝงและบังคับได ดังนั้นจึงตองใชความ
พยายามโนมนาวใหสถานศึกษาบรรจุหลักสูตรในการสรางคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาไป มิฉะนั้นถาละเลยก็จะเปนการยากที่จะปลูกฝงได
3. งบประมาณ บางจังหวัดไมมีงบประมาณใหกับพระสงฆในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาเหตุอันเนื่องมาจากรัฐบาลไมใหการสนับสนุนเทาที่ควร
4. พระสงฆ ตัวของพระสงฆเองยังขาดความรูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทําใหไมกลาที่จะไปเผยแผกับบุคคลที่มีฐานะการศึกษาที่สูงกวา
5. สถานที่ ตางสถานที่ปญหาและอุปสรรคยอมตางกันตามสภาพของสิ่งแวดลอม
จากการสัมภาษณพระสงฆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สิ่งที่เปนอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆ คือ อุปสรรคในเรื่องของ
ปญหาการทํางานของพระสงฆโดยมากจะเปนในลักษณะที่วาพระสงฆที่อยูในพระพุทธศาสนาทานก็
ไมไดเดินไปในแนวรุกโดยเต็มที่ แตวาทานวาจะอยูในแนวรับ ฉะดังนั้นประชาชน หรือเด็กและเยาวชน
สวนมาก จึงมองไมเห็นความสําคัญเกี่ยวกับพุทธศาสนามากนัก สวนมากปญหาอุปสรรคของพระสงฆก็
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คือ สังคมยังไมยอมรับในคําสอน แตจริงๆแลวคําสอนเปนสิ่งที่เปนความจริง ถานําไปวิเคราะหดูแลว
นําไปปฏิบัติ มันก็จะเกิดผลไดจริง เมื่อรูแลวแตไมไดนําไปปฏิบัติมันก็คงไมเกิดผล ซึ่งปญหาก็คือ เมื่อรับ
การอบรมไปแตไมไดนําไปปฏิบัติ เชน บางชุมชนไปรับการอบรมมา อาจจะมีเอกสารมากมายแตก็ไมมี
การปฏิบัติจริง ไมมีจิตสํานึกจริงตามเศรษฐกิจพอเพียง ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ คือ
รัฐบาลไมคอยมองเห็นความสําคัญเทาที่ควร และขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ ขาดความรวมมือ
ระหวางสถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการ
จากการประชุมสนทนากลุม (Focus Groups) พระสังฆาธิการจํานวน 20 รูปเกี่ยวกับบทบาท
พระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปประเด็นที่ไดมี
การกลาวถึงไวดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมในปจจุบัน
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยประการแรก
คื อ คนในสั ง คมให ค วามสํ า คั ญ กั บ วั ต ถุ ม ากเกิ น ไป เป น การบริ โ ภควั ต ถุ นิ ย มตามกระแสวั ฒ นธรรม
ตะวันตกโดยขาดสติ จึงละเลยที่จะสนใจหลักคําสอน ไมใสใจศึกษาธรรมะ ตลอดจนไมมีการนําหลักธรรม
คําสอนมาปฏิบัติ ซึ่งไดมีกลาวถึงไวดังนี้
“การที่ชาวพุทธไมสนใจเขาวัดปฏิบัติ แมเขาวัดแตไมสนใจจะฟงคําสอน หรือคนควาศึกษา
คําสอนของพระพุทธองคที่พระสงฆเผยแพร เมื่อไมศึกษาคนควา หรือไมสนใจฟง จึงไมรูคาของคุณธรรม
และนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไมได ทั้งนี้อาจเปนเพราะปญหาเศรษฐกิจและกระแสสังคม”
“คนในสังคมปจจุบันจะนิยมยกยอง เนนไปดานวัตถุมากเกินไป ไหลไปตามกระแสของวัตถุ
บริโภควัตถุ โดยขาดการพิจารณาใครครวญ”
“ติดอยูกับวัตถุนิยม เนนเงิน ความมีหนามีตาทางสังคม สถาบันการศึกษา ไมมีหลักสูตรให
พระสงฆ เขาไปมีสวนรวม ( หลักสูตรนานาชาติ ) สังคมที่มีความแข็งขันกันอยางมาก จึงทําใหตองดิ้นรน
เพื่อความเปนอยูมากขึ้น”
“ปญหาสวนใหญมาจากเรื่องการครองชีพในสังคมปจจุบัน หรือจะเปนปญหาสวนมากเลยจะ
ดีกวา ความเห็นแกตัวเกิดเปนหมวดหมูของคนในสังคมปจจุบัน จะมองหาคุณธรรม จริยธรรม เรียกไดวา
มีเพียงสวนนอยเทานั้น”
“สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสังคมที่นําเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใชและเปนปญหาที่ทําใหเกิด
ความกาวราวและอกตัญูตอผูมีพระคุณ ฉะนั้น ควรสงเสริมใหเยาวชนสนใจเรื่องศาสนา ในเรื่องของ
การใหทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรม”
“ประชาชนในสังคมไมยึดมั่นในศีล 5 มีความโลภ เกิดกิเลส และทําทุกอยางที่ทําใหตนเอง
ไดรับผลประโยชนมากที่สุด สงผลใหสังคมและสถาบันครอบครัว รวมถึงเยาวชน หางเหินจากหลักธรรม
ประชาชนในสังคมหางไกลวัด และ ไมนอมนําหลักธรรมมาประพฤติปฏิบัติ”
อีกประการหนึ่งจากสภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ สงผลใหบิดามารดาไมมีเวลาในการอบรม
เลี้ยงดูบุตร อีกทั้งระบบการศึกษาไทยไมไดมุงเนนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมากนัก แตกลับมุงเนนให
คนเกงทางดานวิชาการ เพื่อนําไปประกอบอาชีพ โดยละเลยเรื่องของการพัฒนาทางดานจิตใจ จึงสงผล
ใหเยาวชนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หางเหินวัด ไมสนใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมี
การกลาวถึงประเด็นเหลานี้ไว คือ
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“การหางจากวัด ไมเอาใจใสในการศึกษาธรรม มีแตหาทางเที่ยวเสียสวนมาก ขาดการอบรม
จากบิดามารดา ตางคนตางหางกัน ไมมีเวลาพอ เพราะ หนาที่การงาน กลับถึงบานก็มืดค่ํา ออนเพลียใน
การทํางาน”
“ผูปกครองเด็ก ( พอ แม ) ไมเปนแบบของลูก”
“การศึกษามุงแตแสวงหาอาชีพ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสนิ อยางเดียว ในเรื่องคุณธรรมไมคอยได
สนใจเทาไร”
“ยุคสมัยเปลี่ยนไป วัยรุนหรือเยาวชนก็เปลี่ยนไป ตามสังคม ( ที่นายทุนกําหนดใหเปนไป )
การที่ใหเด็กไดพบพระเปนประจํา คือ เปนสวนหนึ่งของชีวิต ก็พอเปนแนวทางแกปญหาไดบาง”
“ตามสถานการณปจจุบัน นับตั้งแตเด็ก เยาวชน ตลอดถึงประชาชนโดยทั่วไป ขาดคุณธรรม
จริยธรรมเปนสวนใหญ ตนเหตุที่สําคัญอีกประการคือ ศีลธรรมในทางพระพุทธศาสนาถูกมองขาม”
“ปจจุบันนับวันจะมีมาก เพราะ สื่อตางๆ วัฒนธรรมใหมๆตลอดจนวัตถุเจริญมากขึ้น คนขาด
ความพอเพียง หลงวัตถุจนลืมธรรมจึงเดือดรอน เพราะมุงแยงผลประโยชนกันและกัน”
“ขาดการอบรมจากครอบครัว คือมีปญหาในครอบครัว เชน พอแม ทะเลาะวิวาทกัน แยกทาง
กัน ความยากจน การดื่มสุรา ยาเสพติดใหโทษ เลนการพนัน ติดอบายมุข”
“เกิดจากบุคคลตองการความตองการทางดานวัตถุ ( เงิน , ผลประโยชน ) มากเกินความพอดี
เกิดการตอสู แยงผลประโยชน แทบทุกสาขา อาชีพ แมจะไดจากแนวทางไมถูกตอง”
นอกจากนี้ พระสังฆาธิการทานหนึ่ง ไดกลาวสรุปไววา “ปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรม มา
จาก 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานนอก กับ ปจจัยดานใน ปจจัยดานนอก เชน เทคโนโลยี สื่อตางๆ เปนตน
เพราะการรับสิ่งเหลานี้มาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน จึงลืมคิดถึงผลกระทบที่ตามมา ขาดภูมิคุมกัน
และรูเทาทัน ทั้งคุณและโทษของสิ่งเหลานั้น สวนปจจัยภายใน คนในสังคมไดรับการขัดเกลาหรืออบรม
ทางดานจิตใจกันคอนขางนอย ไมมีเวลา เนื่องจากภาระหนาที่ตางๆ”
2. สาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงสาเหตุที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไม
ประสบความสําเร็จไววา ประการแรก เกิดจากการขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ความรูความสามารถและศักยภาพของพระสงฆในการเผยแผพระธรรมคําสอนดวย
“บุคลากรขาดความรู และความเอาใจใสจากรัฐ”
“ขาดผูใหการสนับสนุน ( งบประมาณ )”
“ความไมจริงใจผูบริหารบานเมือง สงเสริมไมตอเนื่อง หรืออาจจะเปนเพราะ ไมเชื่อมั่นใน
ความรูของพระสงฆ”
“ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งขาดความจริ ง ใจในการแก ป ญ หา งบประมาณ การไม ต อ เนื่ อ งของ
โครงการ”
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“รัฐบาลไมสนับสนุนอยางจริงจัง ( ควรทําเปนวาระแหงชาติ ) และควรจะทําอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ“
“การเอาใจใสดูแล และ การใหความรวมมือ ทั้งในภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจน
งบประมาณในการจัดกิจกรรมเผยแผ บุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ในคุณธรรม จริยธรรมที่ชัดเจน
ตลอดจนการใหความรวมมือของคนในสังคม ในการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม”
“ความรวมมื อของทุกภาคสวน ความไมจริงใจในการส งเสริม ความไมตอ เนื่องในการ
ทํางาน”
“ขาดการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม จากภาครั ฐ ด า นพั ฒ นาความรู ความเข า ใจ ด า นการเผยแผ
คุณภาพของพระสงฆในการเผยแผ และ งบประมาณในการดําเนินงาน”
ประการที่สอง เกิดจากปญหาในการจัดการศึกษาที่ไมไดมุงเนนดานคุณธรรม จริยธรรม และ
สถานศึกษาไมเห็นความสําคัญและไมไดใหการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอยาง
จริงจัง สงผลใหเยาวชนไมเห็นความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมเทาที่ควร
“ขาดขอบังคับในการเรียนการสอน เพราะมีขอบังคับในหลักสอนแตยังเยาว ธรรมก็จะอยูใน
ความจดจําของเด็กไปตลอดจนถึงเปนใหญ”
“การศึกษา เพราะการศึกษาในปจจุบัน สงเสริมเฉพาะคนเกง ไมไดสงเสริมคนดีและหลักสูตร
ที่ใชกันอยูก็เกินความรูของนักเรียนเกินไป ทั้งที่ชั่วโมงในการสอนนักเรียนมีนอย”
“การศึ ก ษารวมทั้ ง แผนการศึ ก ษาที่ ไม เ ป น แบบเฉพาะของสั ง คมไทย แต ไ ปลอกแบบจาก
ตางประเทศ ที่เราเห็นวาเจริญ แทจริงเปนความเขาใจผิดและดําเนินการผิดมาแตตน”
“การศึกษา เพราะการศึกษาในปจจุบัน สงเสริมเฉพาะคนเกง ไมไดสงเสริมคนดีและหลักสูตร
ที่ใชกันอยูก็เกินความรูของนักเรียนเกินไป ทั้งที่ชั่วโมงในการสอนนักเรียนมีนอย”
ประการที่สาม คนในสังคมปจจุบันใหความสําคัญกับวัตถุ เรื่องของการทํามาหากิน มากกวา
เรื่องของการพัฒนาจิตใจและมโนธรรม คนมีความเห็นแกตัวมากขึ้นและมองขามความสําคัญเรื่อ ง
คุณธรรม จริยธรรม
“การเผยแผไมเขาถึงจุดในสังคม การสงเสริมมีเพียงจุดสวนนอยนิดจากขอมูลขาวสาร ในยุค
สังคมปจจุบัน สื่อในยุคเทคโนโลยีกาวนําล้ําหนามากกวาการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สังคมยุค
ปจจุบันมองขามเรื่องคุณธรรม และจริยธรรม”
“คนมุงไปทางวัตถุนิยมมากไป”
“ทุกคนมุงอยางเดียววา ทํางานอยางไรจึงจะประสบความสําเร็จ มีชองทางอะไรที่จะทํางาน
แลว มีทางสําเร็จในทางดําเนินชีวิต”
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“สิ่งแวดลอมที่เปนปฏิปกษกับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คือ พระสงฆสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม แตรัฐสงเสริมวัตถุนิยม บริโภคนิยมตามกระแสโลกาภิวัฒน พูดงายๆคือ น้ํานอยยอมแพไฟ คือ
กําลังหรือพลังธรรมยังสูกับกระแสโลกาภิวัตนไมได”
3. แนวทางในการแกไขปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงแนวทางในการแกไขปญหาวา ประการแรก รัฐควรตองใหการ
สงเสริม อย างจริ งจัง และใหการสนับ สนุนอยางต อเนื่อ ง และทุก ฝายจํ าเปน ตอ งใหความรว มมือกั บ
พระสงฆในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
“รัฐบาลตองกระตุน และ สนับสนุนอยางตอเนื่อง”
“รัฐตองสงเสริมสนับสนุนทุกดานที่เกี่ยวของกับศีลธรรม โดยยึดสถาบันศาสนาเปนหลัก”
“รัฐเอาใจใสสังคม บาน วัด โรงเรียน”
“รัฐควรนําวันโกน และ วันพระกลับมาเปนวันหยุดราชการ เพื่อใหคนเขาวัดฟงธรรม”
“ใหความสําคัญทางศาสนา โดยทุกฝายรวมมือกัน เขาวัดฟงธรรม ปฏิบัติธรรมกันเปนประจํา”
ประการที่สอง ตองมีการปรับระบบการศึกษาที่มุงเนนเรื่องคุณธรรมและปฏิบัติอยางจริงจัง
ตลอดจนมีการจัดอบรมธรรมและฝกปฏิบัติธรรมในสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
“ควรจะใหทั้งภาคบังคับ นักเรียน นักศึกษา ตลอดทั้งขาราชการ เขาวัดในวันสําคัญ เพื่อการ
สะสมธรรมไวทีละนอย ธรรมก็จะเกิดขึ้นในคนที่ไดยิน ไดฟง เอาไปปฏิบัติยอมมีธรรมและความปฏิบัติ
ธรรมก็จะเกิดขึ้นได”
“ให ก ารศึ ก ษา ปลู ก ฝ ง จิ ต สํ า นึ กด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ให เ ห็ น คุ ณ และโทษ ทํ า ให เ ป น
คานิยม”
“สถาบันการศึกษาตองรวมกับคณะสงฆ รวมกันแกปญหา”
ประการที่สาม ควรมีการพัฒนาความรูความสามารถของพระสงฆทั้งทางโลกและทางธรรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอน ตลอดจนสงเสริมบทบาทของพระสงฆใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
“พัฒนาบุคลากรใหมีความรู สามารถนําไปเผยแผใหเกิดผลสําเร็จ”
“ยกระดับการศึกษาและขยายความรูทางโลกและทางธรรมแกพระสงฆไทยโดยทั่วถึง”
“ตองสงเสริมบทบาทของพระสงฆในการทํางาน การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมตอสังคมให
มากขึ้น เพราะ พระสงฆสวนหนึ่งก็ยังไมเขาใจบทบาทของตัวเอง”
ประการที่สี่ ควรมีการสงเสริมและยกยองคนดีในสังคมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหคนทําความดี
มีกําลังใจ
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“การแสดงออกอยางชัดเจน วาทําดีแลวไดดีอยางไร ทําไมดีแลวไดไมดีอยางไร ในปจจุบันคน
ดีเริ่มทอ เพราะ คนทําดีแลว ไมไดมีความรูสึกวาตนเปนคนดี เพราะ สังคมสวนใหญยกยองและสงเสริม
แตคนเกง ไมก็คนมีฐานะ”
“สงเสริมสนับสนุนคนดีในสังคม ใหเปนตัวอยางแกอนุชนรุนหลัง”
4. บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในปจจุบัน
พระสั งฆาธิ ก ารไดก ลา วถึ งบทบาทพระสงฆ กับ การพั ฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรมในป จจุ บั น
ประการแรก คื อ พระสงฆ ยั ง ไม ค อ ยมี บ ทบาทมากที่ ค วร ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของมากเทาที่ควร ประกอบกับพระบางสวนยังไมคอยเขาใจบทบาทหนาที่ของตน
สับสนในบทบาทหนาที่ ไมมีการดําเนินการอยางจริงจัง และขาดประสบการณในการเผยแผธรรม
“พระสงฆไมมีบทบาทเทาที่ควร เพราะ สวนใหญขาดความรวมมือจากทางบานเมือง แตมี
เพียงสวนนอยที่ใหความรวมมือ พระสงฆเปนเนื้อนาบุญของโลก จึงมีความเสียสละสําหรับสวนรวม เชน
หลวงตามหาบัว เทศนอบรมสงเคราะหชาวโลก”
“พระสงฆในปจจุบันก็มีการแนะนําตามแตพอจะแนะนํา ไวใหเอาไปปฏิบัติ เพราะสิ่งแวดลอม
มาก ทางเสื่อมก็มาก”
“ทําตามมี ตามเกิด คือ ใครมีกําลังก็ทํา หมดกําลังก็หยุด ไมมีหนวยงานใด สนับสนุนเปน
พิเศษตอเนื่อง”
“พระสงฆไดทําไปตามขีดความรูความสามารถ และ กําลังการสนับสนุนจากรัฐแลวพระสงฆ
ตองเพิ่มขี ดความรู ความสามารถ และ รัฐ ตองสนับ สนุน ใหมากขึ้น จะไดเ พียงพอกับ การขาดแคลน
คุณธรรม จริยธรรมของผูคนในสังคม”
“พระสงฆขาดการสนับสนุนดานงบประมาณในการเผยแผ สถาบันตาง ๆ ไมเปดโอกาสให
พระสงฆไดมีสวนรวม”
“ไมไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ”
“ขาดสื่อ ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน และนโยบายสนับสนุนภาครัฐ”
“การจัดนิมนตพระ เขาไปในสถาบันตางๆมีนอยมาก ปริมาณก็มีนอย ไมเหมาะสมกับจํานวน
ของนักเรียน”
“สังคมเปด โอกาสนอ ยมาก เพราะ ไปขัด กับ ความอยากของมนุษ ย สิ่ง ฟุมเฟอ ยมากมาย
เหลือลน ไมทราบคุณคาของชีวิต”
ประการที่สอง พระสงฆในปจจุบันมีบทบาทในการเผยแผหลักธรรมคําสอน เปนที่พึ่งทางใจ
ช ว ยให ก ารสงเคราะห แ ก ผู ทุ ก ข ย าก ตลอดจนบทบาทในการเป น ครู พ ระสอนหนั ง สื อ และคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา และเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชน
“วัด เปนที่พึ่งทางใจ ใหการสงเคราะห เพราะ คุณธรรมชักนําความคิด ผูกมิตรกับชุมชน”
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“บทบาทที่ สํ า คั ญ คื อ การช ว ยปลู ก ฝ ง คํ า สอนในพระพุ ท ธศาสนา เพื่ อ นํ า มาปฏิ บั ติ ทั้ ง ใน
ประชาชน กลุมนอยและกลุมใหญ จนถึงกลุมในสังคมทุกระดับชน”
“พระสงฆ มีบทบาทเปนแบบอยางที่ดี สําคัญที่ทุกครอบครัวและทุกฝาย”
“พระสงฆจะตองมีความรับผิดชอบอยางสูงตอสังคม โดยยึดเอาพุทธจริยวัตรของพระพุทธองค
และพระอริยเจา ทั้งในอดีตและครูบาอาจารยที่มีศีลาจารวัตรงาม ที่ทานทุมเทตองานพระพุทธศาสนา
งานสงเคราะหโลก”
“พระสงฆจะตองเอาหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยางแทจริง ใหสังคมไดรับรู”
“พระสงฆ เขาไปสอนหนังสือตามสถาบันการศึกษาตางๆ”
5. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันทางสังคม
5.1 สถาบันครอบครัว
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง โดยผ านสถาบั นครอบครั ว ว า ควรมีบ ทบาทในการแนะนํา อบรมสั่ งสอน
คุณธรรมใหกับครอบครัว ใหเด็กไดรูจักเรื่องของความกตัญูกตเวที เปนแบบอยางที่ดี สรางแรงศรัทธา
และเปนที่พึ่งที่ปรึกษาใหกับครอบครัว อยางไรก็ดี ครอบครัวก็ควรตองใหความรวมมือกับพระสงฆในการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน สงเสริมในบุตรเขาวัด ฟงธรรม เปนแบบอยางที่แกบุตรหลาน
ดังคํากลาวตอไปนี้
“แนะนําเยาวชนใหรูจักความกตัููของคุณพอ คุณแม รูจักตอบแทนบุญคุณตอผูมี
พระคุณ”
“แนะแนวการดํารงชีพในสถาบันครอบครัวจัดระบบและระเบียบในครอบครัว ปลูกฝงให
เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ที่สนองความตองการของระบบครอบครัว( พอดี – พอใช – พอแลว )”
“พระสงฆมีบทบาทมากที่สุด เพราะ เปนแบบใหครอบครัวมีศีลธรรมและมีความกตัญู
กตเวที”
“พระสงฆตองพยายามแนะนําสถาบันครอบครัวแตละครอบครัว ใหใชหลักธรรมที่เรียกวา
ทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน คือ ประโยชนปจจุบันและใหเห็นโทษของอบายมุข”
“พระสงฆตองนําเสนอคํา 3 คํา คือ พอใช พอดี พอแลว ใหแกสถาบันครอบครัว”
“พระสงฆ ค วรมี บ ทบาทต อ ครอบครั ว โดยการอบรมหรื อ จั ด อบรม ส ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรมในครอบครัว”
“ครอบครั ว ต อ งให ค วามร ว มมื อ กั บ พระสงฆ ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมของ
เยาวชน ไมโยนใหพระฝายเดียว ผูนําครอบครัวตองเปนแบบอยางของเยาวชน”
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“อยากใหพอแม นําลูกเขาวัด หรือไปกราบนมัสการสถานที่สําคัญที่ตนนับถือ หรือฟง
ธรรมเพราะ ปจจุบันผูปกครองไมคอยมีเวลาวาง พาลูกเขาวัด หรือทํากิจกรรม ทางศาสนา จึงทําให
คุณธรรมและศีลธรรมลดนอยลงไป”
5.2 สถาบันปกครอง
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันการปกครอง วาควรมีบทบาทในการแสดงหลักธรรมเกี่ยวกับ
การปกครอง เปนแบบอยางที่ดีในการเปนผูนํา และมีสวนรวมในการปกครองโดยเปนที่ปรึกษาดาน
คุณธรรมจริยธรรม
“ใหพระสงฆแสดงหลักธรรม หัวขอธรรมเกี่ยวกับหลักการปกครอง”
“เปนแบบอยางในการปกครองในชั้นผูปกครองรักษาความสงบและระเบียบ แบบแผนใน
การปกครอง ตั้งแตระดับชั้นผูนอยจนถึงระดับชั้นปกครอง ปลูกฝงความรูสึกผิดชอบ ในการดําเนินชีวิต
ของครอบครัว อยางเชน บุคคลในครอบครัวพอ – แม – พี่นอง – บุตร – หลาน”
“จัดพระสงฆใหมีสวนรวมในการปกครอง โดยเปนที่ปรึกษาดานคุณธรรม จริยธรรม”
“ผูปกครองในระดับตางๆ ควรปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนอย เชน วันพระ หรือ วัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันหยุด ผูปกครองควรปฏิบัติธรรม เชน ปฏิบัติวิปสสนา ใหเปนแบบอยาง
อยางตอเนื่อง”
“ผูบริหารระดับสูง เชน ผูนําประเทศ หรือ ผูนําในหนวยงานตางๆ ตองศึกษาคําสอนพระ
พุทธองคใหเขาใจ และ นําไปปฏิบัติใหเปนตัวอยาง และตองจริงใจตอสังคม”
“รัฐบาลควรกระตุนและสนับสนุน รวมถึงใหงบประมาณและสั่งการไปยังกระทรวง ทบวง
กรม ตางๆ เพื่อสนับสนุนในการทํากิจกรรม หรือ กระตุนดวย รวมถึงรวมมือกับมหาเถรสมาคม”
“รัฐตองเปนแกนนําสําคัญในดานนโยบายที่ตองเปนแบบแผนอันเดียวกัน แลวสงตอสู
ทองถิ่น หรือ สวนภูมิภาค โดยใชวัด หรือ พระสงฆกระจายแผงความคิดหลัก หรือแนวปรัชญาใดๆที่
สังคมตองการ”
5.3 สถาบันศาสนา
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันศาสนา วาควรมีบทบาทในการเผยแผศาสนาตามหลักคําสอน
ของพระพุทธเจา เปนที่พึ่งทางใจแกพุทธศาสนิกชน ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูทุกขยาก เปนแบบอยาง
ทีดีแกคนในสังคม ประสานความรวมมือกับภาครัฐในการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนอยางจริงจัง เชน
การส งเสริ มให มีการอบรมในการปฏิ บัตธรรม ในขณะเดี ยวกั นตองไมละเลยในการพัฒ นาตนอยา ง
ตอเนื่อง และบทบาทของพระที่มีสมณศักดิ์สูงในการสงเสริมพระที่มีสมณศักดิ์นอยกวาใหเผยแผธรรม
“เปนที่พึ่งทางใจของประชาชนได ใหการสงเคราะหดวยการใหความรู คูคุณธรรม บมเพาะ
คุณธรรม รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ ชักนําความคิด ผูกมิตรชุมชน”
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“สืบทอดคําสอนของพระพุทธเจา อยางในสวน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตน ถือเปนสวน
พื้นฐานในการสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาแนวทางการประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน”
“พระสงฆ มีบทบาทที่สุด เพราะเปนแบบใหทุกคน เมตตาทุกคน”
“เปนผูนําทางดานจิตใจ เปนตัวอยาง เปนผูนําไปสูความสงบ โดยอาศัยพิธีกรรมเปน
เครื่องโนมนาว”
“มหาเถรสมาคม ต อ งร ว มกั บ รั ฐ บาล และสั่ ง การไปยั ง วั ด ต า งๆทั่ ว ประเทศ ให ก าร
สนับสนุนและกระตุนดานการเผยแผใหมาก และ ใหกระทําอยางตอเนื่อง และใหถือวางานดานการ
เผยแพรนั้น เปนงานสําคัญอยางยิ่งของวัดทุก ๆ วัด”
“พระสงฆ ทุ ก รู ป ต อ งมองตนเองและพั ฒ นาตนเสมอ ต อ งระลึ ก อยู เ สมอว า อุ ด มคติ
อุดมการณสูงสุด เราคืออะไร ตองดําเนินชีวิตตามอุดมการณอันสูงนั้นคือ ตองปฏิบัติตามหลัก ไตรสิกขา
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น เมื่อนั้นแหละ พระสงฆจึงจะเปนที่คาดหวังของสังคมได”
“รูจริง ขยัน ประหยัด อดทนตอสิ่งตางๆ มีคารวะธรรม 6”
“วัดเปนสถาบันศาสนาที่มากที่สุด ที่จะสามารถสนองนโยบายหรือทําตามความคิดหลัก
แตขาดการสนับสนุนจากรัฐโดยตรง พระสงฆทํากันเองและทําตามแนวคิดตามปรัชญา แนวพุทธเพียง
อยางเดียว โดยบางครั้งยังขาดการศึกษาดานทางโลก”
“ผูนําทางศาสนา ควรใหการสนับสนุน ใหพระผูน อย ไดมี โอกาสในการเผยแผและให
กําลังใจแกพระผูนอยในการปฏิบัติหนาที่”
“สงเสริมใหมีการอบรมปฏิบัติธรรม จัดสถานที่และงบประมาณในการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง ใหครอบคลุมทุกตําบล”
5.4 สถาบันการศึกษา
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันการศึกษา วาควรมีบทบาทในการอบรม แนะนํา สั่งสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา โดยเขาไปประสานกับสถานศึกษาในการบรรยายธรรม หรือจัดกิจกรรมตาง ๆ
เชน จัดกิจกรรมแขงขัน หรือ ปฏิบัติธรรมที่วัด เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และมีบทบาทในการเปน
แบบอยางที่ดีแกเยาวชน ตลอดจนจัดใหวัดเปนแหลงศึกษาศีลธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
“สงเสริมศีลธรรมในสถานศึกษา”
“เขาศึกษาในสถาบันตางๆ สอนธรรมตามสถาบันการศึกษามีการเรียนการสอน สวดมนต
สวดสรภัญญะ แขงขันตอบปญหาทางธรรม เริ่มแตเวทีเล็กๆ จนถึงเวทีระดับประเทศ”
“การประสานงานกับสถานศึกษาเพื่อเขาบรรยายตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย”
“ตองชว ยสงเสริมความเจริญงอกงามของบุคคล ในทางรา งกาย สติป ญญา อารมณ
ความประพฤติ และการดํารงตนอยูไดดวยดีในสังคม”
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“จัดกิจกรรมดานคุณธรรม ใหนักเรียนและครูไดปฏิบัติจริง และเปนนโยบายตอเนื่องดวย
โดยเฉพาะ 5 ดี คือ สัญลักษณดี สถานที่ดี กิจกรรมดี วันดี กัลยาณมิตรดี”
“ควรที่จะเปนแหลงการศึกษาศีลธรรมใหเริ่มแตขั้นพื้นฐานอยางจริงจัง ซึ่งในปจจุบันนี้
สถาบันการศึกษาสวนใหญ สงเสริมทางดานวิชาการ มากเกินไป จนเกิดการแขงขันกันตั้งแตเริ่มตนชีวิต
ฐานะการศึกษาจําเปนตองสรางฐานชีวิตที่ขาดคุณธรรมไป”
5.5 สถาบันเศรษฐกิจ
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันเศรษฐกิจ วาควรมีบทบาทในการเปนแบบอยางการดําเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตัวอยางในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ใหการอบรม
ธรรมะและการใชชีวิตอยางพอเพียงแกพุทธศาสนิกชน
“แนะนําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดําริของในหลวง”
“อบรมธรรมะแกพนักงานบาง หรือ สงเสริม สนับสนุนใหพนักงานไดมีโอกาส เขาวัด ฟงธรรมใน
วันพระ”
“เปนแบบอยางที่ดี เพราะนําหลักธรรมมาใช”
“เปนตัวอยางในเรื่อง การใชทรัพยากรที่มีอยู ใหมีประโยชนสูงสุด มีมาตรการของแตละวัด”
5.6 สถาบันสื่อสารมวลชน
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันสื่อสารมวลชน วาควรมีบทบาทในการเผยแผหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาโดยผานสื่อตาง ๆ เชน พระดีเจประจําสถานีวิทยุของวัด เพื่อใหความรูที่ถูกตองดานศีลธรรม
จรรยาแกสังคม ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชน
“เผยแพรหลักคําสอนของพระพุทธองคผานสื่อตาง ๆ ใหมากกวานี”้
“ตองใหความรู ศีลธรรมกับสังคม”
“การสงขอมูลขาวสาร เปนไปอยางถูกตอง สื่อเพื่อใหความรูในทุก ๆ ระดับชั้น”
“พระ เปนแบบที่ดี เพราะ สื่อสารให กตัญู กตเวที รูบุญ – รูบาป ได”
“พระที่ไดรับการอบรมผูประกาศเรียบรอยแลว การเปนพระดีเจคุนหูกัน หรือ วัดใดมีความพรอม
ก็เปดสถานีของวัดนั้น โดยใชสื่อเปนเครื่องมือ”
5.7 สถาบันนันทนาการ
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันนันทนาการ วาควรมีบทบาทในการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ภายในวัดที่สามารถสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเขาไปได เชน จัดกิจกรรมธรรมนันทนาการ
จัดลานกีฬา ดนตรี เปนตน พัฒนาวัดใหเปนสถานที่เพื่อการพักผอนทางจิตใจ ซึ่งพระสงฆสามารถเขา
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รวมรายการทางโทรทัศนเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการสอดแทรกเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชน
“พัฒนาวัดใหมีความรมรื่น เพื่อเปนสถานที่พักผอนได”
“จัดลานกีฬา ดนตรี ใหเพลิดเพลินและหางไกลจากอบายมุข”
“การแนะแนวการใชศาลาใหเปนประโยชน เรียกวา การพักผอน หยอนใจ ทั้งในกลุมครอบครัว
และในกลุมชนในสังคม”
“พระเปนแบบอยางใหทุกคน ทําความดี”
“ปจจุบันก็มีรายการโชวหลายรายการ ที่นิมนตพระผูมีความรูและเปนที่นิยมมารวมรายการ
การที่เปนเวทีมีสวนชวยในการสงเสริมใหพระ มามีบทบาทในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เปนอยางมาก”
“ควรสอดแทรกคุณธรรม ในการใหความบันเทิง ผูฟง ผูชม จะไดขอคิดไปใชในการดําเนินชีวิต
ดวย”
“ส ง เสริ ม นั น ทนาการที่ ส ร า งสรรค ม ากขึ้ น โดยให พ ระสงฆ เ ข า ไปช ว ย แนะนํ า เรี ย กว า
ธรรมนันทนาการ เชน สํานักปฏิบัติธรรมตาง ๆ”

6. สิ่ ง ที่ ช ว ยส ง เสริ ม บทบาทของพระสงฆ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงสิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนเรื่องเกี่ยวกับความรูความสามารถของพระสงฆ ทั้งในเรื่องของ
การเสียสละ ความขยันหมั่นเพียร และความสามารถในการเขาถึงสังคม
ดังที่พระสังฆาธิการทานหนึ่ง ไดกลาวไววา “หลักธรรม 4 ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอม
ดวยความขยัน ลุกขึ้นทํางาน อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา กัลยาณมิตา คบเพื่อนดี สมชีวิตา
เลี้ยงชีพตามสมควรแกอัตภาพ”
นอกจากนี้ พระสังฆาธิการยังไดกลาวถึงเรื่องของความสามัคคี ความรวมมือกันอยางจริงจัง
การไดรับงบประมาณสนับสนุนอยางตอเนื่อง และการใหโอกาสในการเผยแผพระธรรม
“ด า นความสามั ค คี และรู จั ก การเสี ย สละส ว นน อ ยของตน เพื่ อ ประโยชน ส ว นใหญ ข อง
บานเมือง”
“ประชาชนจะตองใหโอกาสกับพระในการเผยแผ”
“สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา คณะสงฆ รัฐบาล ตองรวมมือกันอยางจริงจัง”
“นโยบายและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง”
“รัฐบาลตองสนับสนุนทั้งเงิน ทั้งนโยบายดวย”
“พั ฒ นาคุ ณ ภาพของพระสงฆ ที่ จ ะเป น วิ ท ยากรในการเผยแผ แ นวทางปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง ใหมีความเขมแข็ง และไดรับการสนับสนุน ใหพระสงฆไดทํางานไดอยางเต็มที่”
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7. สิ่ง ที่เ ปน อุป สรรคในการพั ฒ นาคุ ณธรรม จริ ย ธรรมตามแนวปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงของพระสงฆ
พระสังฆาธิการไดกลาวถึงสิ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คือ การขาดการสนับสนุนอยางพอเพียงทั้งในเรื่องของงบประมาณและโอกาสในการ
เผยแผหลักธรรมคําสอน คนในสังคมไมสนใจฟงธรรม ไมประพฤติ ปฏิบัติตามพระธรรม เห็นความสําคัญของ
วัตถุมากกวาจิตใจ สังคมเลื่อมโทรมลงดวยอบายมุข นอกจากนี้ พระสงฆที่มีบทบาทหนาที่ในการเผยแผพระ
ธรรมยังไมเขมแข็งเพียงพอ เมื่อถูกกระแสตอตานจากชาวบานจึงเกิดการทอแท หรือ ขาดการพัฒนาความรู
ตลอดจนการขาดการประสานงานหรือรวมมือกับสถาบันตาง ๆ หรือยังไมมีปฏิบัติอยางจริงจัง
“การที่คนในสังคมไมประพฤติ ปฏิบัติตาม พระธรรม คําสั่งสอนของพระสงฆ”
“สาเหตุเกิดจากความเขาใจกันผิดทางความคิด ในนัยยะของความถูกตองกับถูกใจ”
“พระสงฆไมไดรับโอกาสในการเผยแผ ประชาชนไมคอยยอมรับในการเผยแผของพระสงฆ

และไมคอยฟงธรรม”
“การใหก ารสนับ สนุน ในการพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง เช น
งบประมาณ บุคลากร”
“ขาดการสนับสนุนอยางพอเพียง รวมถึงความรูของพระสงฆ สั่งการสอนตางๆที่ไมเอื้ออํานวย
งบประมาณไมเพียงพอในการสนับสนุน”
“อบายมุข 6 ประการ ความฟุมเฟอย สุรุยสุราย ปากลนกนรั่ว ชักหนาไมถึงหลัง เกียจคราน
ตามกระแสสังคมตะวันตกมากเกินไป”
“มหาเถรสมาคม หรือ คณะสงฆ ยังไมทําอยางจริงจัง”
“พระสงฆไมกลาเขาไปหาประชาชน และการที่พระสงฆจะเขาไปหาประชาชน ก็จะคิดวา
พระสงฆจะมาขออะไรประชาชนอีก ประชาชนจะตองนั่งสมาธิดวยตนเองเสียมากกวา”
“พระสงฆไมเขมแข็งในบทบาท เมื่อโดนชาวบานตอตาน ก็เกิดความยอทอ ไมอยากทําตอไป
รัฐบาลตองเนนหนวยงานทุกหนวยงานใหชวยกันดวย”
“การไมประสานงานกับที่ประชุม รวมมือกันกับสถาบันตางๆ โดยมีพระสงฆเปนองคกรหลัก
ตางองคกร ตางก็ขาดเงินสนับสนุนตอพระสงฆ
“พระสงฆสวนหนึ่งขาดงบประมาณที่สําคัญคือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา อารมณ
ธรรมกัมมัฎฐาน เมื่อถูกโลกธรรมกระทบ ทุกอยางก็เสื่อมสลาย มีความอดทนนอยกวาที่ควรจะมี”
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สวนที่ 3 ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน
จากการสอบถามความคิดเห็ นของพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกั บบทบาทพระสงฆกั บการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,037 ตัวอยาง สรุปผลได
ดังนี้

เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
ต่ํากวา 18 ป
18-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
56-65 ป
มากกวา 65 ป
ไมระบุ
กลุมสถานภาพ รับราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ
นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
ไมระบุ

รอยละ
40.41 ระดับการศึกษา
59.59
10.22
37.22
24.20
15.33
8.00 รายไดตอเดือน
3.09
0.39
1.54

มัธยมศึกษา ปวช.
หรือต่ํากวา
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมระบุ
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000-10,000บาท
10,001-20,000บาท
20,001-30,000บาท
30,001-40,000บาท

รอยละ
20.06
14.85
47.06
2.80
15.24
27.19
33.65
14.85
7.23
1.16

18.51
33.17
43.68
4.63

40,001-50,000บาท

0.58

มากกวา50,000บาท
ไมระบุ

0.39
14.95
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ตาราง 1 พฤติกรรมในการเขาวัด ฟงเทศนในรอบ 1 ปที่ผานมา
อันดับ

พฤติกรรมในการเขาวัด

1
2
3
4
*

เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง
เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา
เขาวัดและฟงเทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวันพระ
ไมเคยเขาวัดและฟงเทศนเลย
ไมระบุ

อันดับ

พฤติกรรมในการเขาวัด

ภาพรวม

45.13
41.18
6.75
3.76
3.18

เพศ
ชาย หญิง

42.96
41.77
6.92
4.30
4.06

ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
*
อันดับ

1
2
3
4
*

46.60
40.78
6.63
3.40
2.59

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

60.19 48.77 25.00 36.28 54.81
26.54 45.81 50.00 48.37 35.58
2.84 5.42 20.50 3.72 1.92
10.43 - 1.00 2.33 4.81
- 3.50 9.30 2.88

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง 37.74 42.49 61.35 47.17 31.33 9.38
เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา 54.72 44.82 29.48 37.11 37.35 71.88 25.00
เขาวัดและฟงเทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวันพระ 5.66 4.40 4.38 7.55 19.28 12.50 75.00
ไมเคยเขาวัดและฟงเทศนเลย
0.94 3.11 3.59 6.29 4.82 6.25
ไมระบุ
0.94 5.18 1.20 1.89 7.23
พฤติกรรมในการเขาวัด

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง 51.04
เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา 37.50
เขาวัดและฟงเทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวันพระ 3.65
ไมเคยเขาวัดและฟงเทศนเลย
5.73
ไมระบุ
2.08

42.73
47.97
4.65
1.74
2.91

45.47 37.50 48.70 46.52 41.38
37.31 48.08 36.36 39.96 44.83
9.27 10.58 6.49 5.33 3.45
4.42 1.44 3.90 5.33 10.34
3.53 2.40 4.55 2.87
-

จากตาราง 1 แสดงวาพฤติกรรมในการเขาวัด ฟงเทศนในรอบ 1 ปที่ผานมาของพุทธศาสนิกชน
ในภาพรวมคือ เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้งมากที่สุด รอยละ 45.13 รองลงมาคือ เขาวัด
และฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา รอยละ 41.18 เขาวัดและฟงเทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวัน
พระ ร อ ยละ 6.75 และไม เ คยเข า วั ด และฟ ง เทศนเ ลย ร อ ยละ 3.76 ตามลํ า ดั บ และเมื่ อ จํ า แนกตาม
สถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
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เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง (รอยละ
42.96 และ46.60)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาคใต มีพฤติกรรมเขาวัดและฟงเทศนบาง
โอกาสหรือนานๆครั้ง (รอยละ 60.49, 48.77 และ 54.81) สวนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา (รอยละ 50.00และ 48.37)
อายุ โดยกลุมอายุต่ํากวา 18 ป 18-25 ป 46-55 ป และ 56-65 ป เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวัน
สําคัญทางศาสนา (รอยละ 54.72, 44.82, 37.35 และ 71.88) ในขณะที่อายุ 26-35 ปและ36-45 ป เขาวัด
และฟงเทศนบางโอกาสหรือนานๆครั้ง (รอยละ 61.35และ 47.17) สวนอายุมากกวา 65 ป เขาวัดและฟง
เทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวันพระ (รอยละ 75.00)
สถานภาพ โดยกลุมขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปเขาวัดและฟงเทศนบาง
โอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง (รอยละ 51.04 และ 45.47) ในขณะที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาเขาวัดและฟงเทศน
เฉพาะวันสําคัญทางศาสนา (รอยละ 47.97)
ระดับการศึกษา โดยกลุมมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา และสูงกวาปริญญาตรี เขาวัดและฟงเทศน
เฉพาะวันสําคัญทางศาสนา (รอยละ 48.08และ44.83) ในขณะที่กลุมปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี
เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง (รอยละ 48.70 และ 46.52)
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ตาราง 2 การนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัตใิ นชีวิตประจําวัน
การนําหลักธรรมคําสอนมาใช

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

12.92
34.33
46.58
4.53
1.16
0.48
3.54

เพศ
ชาย หญิง

13.13
35.56
42.48
5.97
2.15
0.72
3.52

การนําหลักธรรมคําสอนมาใช
ต่ํากวา18 18-25

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
การนําหลักธรรมคําสอนมาใช

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

12.78
33.50
49.35
3.56
0.49
0.32
3.55

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

6.16
27.01
53.08
9.48
3.79
0.47
3.22

26.60
46.80
23.15
1.97
1.48
3.95

21.50
40.00
36.00
2.00
0.50
3.80

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

5.12
25.58
61.86
5.58
1.86
3.31

ใต

6.25
33.17
57.21
3.37
3.42

56-65 มากกวา
65

3.77 6.22 13.55 22.64 27.71 15.63 100.00
33.02 32.90 31.87 35.85 45.78 53.13
55.66 52.85 48.21 38.99 25.30 28.13
7.55 6.22 4.38 1.26 1.20
1.04 1.59 1.26
3.13
0.78 0.40
3.33 3.37 3.52 3.77 4.00 3.78 5.00
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

15.63
42.71
35.42
5.21
1.04
3.67

6.69
29.94
56.10
5.81
0.87
0.58
3.36

17.22 12.98 20.78 11.07 17.24
34.66 29.33 35.71 33.61 55.17
43.93 51.44 40.26 48.77 24.14
2.43 6.25 1.95 4.71 3.45
1.55
1.64
0.22
1.30 0.20
3.64 3.49 3.76 3.48 3.86
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จากตาราง 2 แสดงวาพุทธศาสนิกชนมีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวันในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.54) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก ( X =3.52 และ 3.55)
ภูมิลําเนา โดยภาคกลาง และภาคเหนือ มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก ( X =3.95 และ 3.80) ในขณะที่ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกรุงเทพมหานคร มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.42 ,3.31และ 3.22)
อายุ โดยกลุมอายุมากกวา 65 ป มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อยูในระดับมากที่สุด ( X =3.95) ในขณะที่อายุ 46-55 ป 56-65 ป 36-45 ป และ 26-35 ป
มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก ( X =4.00,
3.78, 3.77, 3.52) สวนอายุ 18-25 ปและต่ํากวา 18 ป มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูในระดับปานกลาง ( X =4.00, 3.78)
สถานภาพ โดยกลุมขา ราชการ/เจาหน าที่ของรัฐ และประชาชนทั่ว ไป มี การนํ าหลัก ธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูในระดับมาก ( X =3.67และ 3.64) ในขณะที่
นักเรียน นิสิต นักศึกษามีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน อยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.36)
ระดับการศึกษา โดยกลุมสูงกวาปริญญาตรี และปวส./อนุปริญญา มีการนําหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุ ท ธศาสนามาปฏิ บั ติ ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น อยู ใ นระดั บ มาก ( X =3.86 และ 3.76) ในขณะที่
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา และปริญญาตรี มีการนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน อยูในระดับปานกลาง ( X =3.49 และ 3.48)
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ตาราง 3 หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบตั ิ
อันดับ

หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติ

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
15

ศีล 5
การประพฤติตนเปนคนดี /ทําความดี ละเวนความชั่ว
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
อริยสัจ 4
ความเมตตากรุณา ชวยเหลือผูอื่นที่ทุกขยาก
มรรค /มรรคมีองค 8
ตนเปนที่พึ่งแหงตน /อัตตาหิอัตโนนาโถ
ขันติ /ความอดทน
อยูแบบพอเพียง /ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การมีสมาธิ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์
ความซื่อสัตย
ความสันโดษ
ทศพิธราชธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
ความกตัญู

อันดับ

หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติ

ภาพรวม

33.23
10.79
9.62
5.34
4.27
3.95
3.42
3.31
3.31
2.56
2.46
2.35
2.35
2.14
1.60

เพศ
ชาย หญิง

32.14
8.24
10.16
6.32
3.30
8.79
4.95
1.65
2.47
1.92
1.37
1.65
3.30
1.65
1.92

ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
15

33.92
12.41
9.27
4.72
4.90
0.87
2.45
4.37
3.85
2.97
3.15
2.80
1.75
2.45
1.40

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

26.53
4.08
17.86
3.06
8.67
1.02
7.14
2.55
2.04
4.59
3.06
0.51
2.55

44.44
4.68
7.02
1.17
19.30
3.51
2.34
12.87
1.17
2.34

30.81
11.35
8.65
0.54
2.16
9.73
9.19
3.78
5.95
4.32
0.54

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

31.67
18.33
11.11
7.22
3.89
0.56
7.22
3.33
1.67
2.78
1.67
1.67
2.78
0.56

ใต

33.82
15.20
9.31
8.82
4.90
0.49
2.45
0.98
3.43
1.47
1.47
4.41
1.96
1.96

56-65 มากกวา
65

ศีล 5
38.54 32.85 32.46 35.21 22.67 45.45
การประพฤติตนเปนคนดี /ทําความดี ละเวนความชั่ว 12.50 8.07 14.91 12.68 6.67 9.09
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
5.21 12.68 7.46 11.97 8.00
อริยสัจ 4
14.58 6.63 2.63 2.11 5.33
ความเมตตากรุณา ชวยเหลือผูอื่นที่ทุกขยาก
2.08 4.61 3.95 3.52 10.67
มรรค /มรรคมีองค 8
2.08 4.32 7.89 1.41
ตนเปนที่พึ่งแหงตน /อัตตาหิอัตโนนาโถ
3.13 6.05 2.63 0.70
ขันติ /ความอดทน
2.08 3.75 2.19 0.70 4.00 15.15 40.00
อยูแบบพอเพียง /ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.08 0.86 3.95 2.82 14.67 3.03 20.00
การมีสมาธิ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์
1.04 2.59 2.19 1.41 5.33 6.06
ความซื่อสัตย
1.73 1.32 6.34 1.33 9.09
ความสันโดษ
3.13 1.73 2.63 2.82 4.00
ทศพิธราชธรรม
2.31 6.14
คุณธรรม จริยธรรม
3.13 1.44 0.88 4.93 1.33 3.03 20.00
ความกตัญู
4.17 1.15 0.88 3.52
-
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ตาราง 3 หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบตั ิ (ตอ)
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
12
14
15

หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติ

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

ศีล 5
32.91
การประพฤติตนเปนคนดี /ทําความดี ละเวนความชั่ว 12.03
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
7.59
อริยสัจ 4
3.80
ความเมตตากรุณา ชวยเหลือผูอื่นที่ทุกขยาก
3.16
มรรค /มรรคมีองค 8
4.43
ตนเปนที่พึ่งแหงตน /อัตตาหิอัตโนนาโถ
1.27
ขันติ /ความอดทน
1.90
อยูแบบพอเพียง /ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.96
การมีสมาธิ ทําจิตใจใหบริสุทธิ์
1.90
ความซื่อสัตย
0.63
ความสันโดษ
2.53
ทศพิธราชธรรม
7.59
คุณธรรม จริยธรรม
1.90
ความกตัญู
1.27

32.50
10.31
11.25
10.31
3.44
0.63
6.25
3.75
1.56
2.19
1.88
3.13
2.50
2.19

32.86 35.05 25.71 34.71 41.94
10.40 9.79 15.00 11.72 9.68
9.22 6.19 15.71 9.89 6.45
2.60 7.22 2.14 5.75
5.67 1.55 5.00 5.06 3.23
6.62
5.00 5.29 3.23
1.89 1.55 1.43 4.83
3.31 6.19 3.57 1.61 3.23
3.55 5.67 7.86 0.92
2.84 3.09 1.43 2.99 6.45
3.78 2.06 4.29 1.84
1.89 1.03
3.45
2.36
1.43 2.30 6.45
2.13 5.15
0.69 3.23
1.42 3.61 2.14 0.92
-

จากตาราง 3 แสดงวาหลักธรรมคําสอนที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติในภาพรวมคือ ศีล 5
มากที่สุด รอยละ 33.23 รองลงมา คือ การประพฤติตนเปนคนดี /ทําความดี ละเวนความชั่ว รอยละ
10.79 ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว รอยละ 9.62 อริยสัจ 4 รอยละ 5.34 และ ความเมตตากรุณา ชวยเหลือผูอื่น
ที่ทุกขยาก รอยละ 4.27 ตามลําดับ และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีหลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ศีล 5 (รอยละ 32.14
และ33.92)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ศีล 5 (รอยละ 26.53, 44.44, 30.81, 31.67 และ33.82)
อายุ โดยอายุต่ํากวา 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป และ56-65 ป มีหลักธรรม
คําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ศีล 5 (รอยละ 38.54, 32.85, 32.46, 35.21, 22.67 และ45.45) ในขณะที่อายุ
มากกวา 65 ป มีหลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ขันติ/ความอดทน (รอยละ 40.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี
หลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ศีล 5 (รอยละ 32.91, 32.50 และ 32.86)
ระดับการศึกษา โดยกลุมมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี และสูงกวา
ปริญญาตรี มีหลักธรรมคําสอนที่ยึดถือปฏิบัติคือ ศีล 5 (รอยละ 35.05, 25.71 34.71 และ 41.94)
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ตาราง 4 การไดยินและเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันดับ

การไดยินและเขาใจ

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

1 เคยไดยินและเขาใจ
46.67 42.96 49.19 42.65 41.87 66.00 35.35
คือ อยูอยางพอเพียง /พอมี พออยู พอกิน ,ประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย ,ความมีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
2 เคยไดยิน แตไมเขาใจ
43.59 46.06 41.91 44.55 49.26 26.00 54.88
3 ไมเคยไดยินและไมเขาใจ
7.14 9.07 5.83 9.48 8.87 5.50 6.98
* ไมระบุ
2.60 1.91 3.07 3.32 - 2.50 2.79
อันดับ

การไดยินและเขาใจ
ต่ํากวา18 18-25

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ใต

48.56
42.31
4.81
4.33

56-65 มากกวา
65

1 เคยไดยินและเขาใจ
31.13 36.53 47.81 61.01 67.47 81.25 75.00
คือ อยูอยางพอเพียง /พอมี พออยู พอกิน ,ประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย ,ความมีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
2 เคยไดยิน แตไมเขาใจ
50.00 54.15 46.22 30.19 18.07 6.25 25.00
3 ไมเคยไดยินและไมเขาใจ
14.15 6.99 5.18 6.92 7.23 6.25
* ไมระบุ
4.72 2.33 0.80 1.89 7.23 6.25
อันดับ

การไดยินและเขาใจ

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

1 เคยไดยินและเขาใจ
52.60 37.21 51.43 47.60 55.19 42.83 68.97
คือ อยูอยางพอเพียง /พอมี พออยู พอกิน ,ประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย ,ความมีคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ
2 เคยไดยิน แตไมเขาใจ
38.02 53.20 39.51 37.98 35.71 48.57 27.59
3 ไมเคยไดยินและไมเขาใจ
4.69 8.14 6.40 11.54 5.84 6.76 3.45
* ไมระบุ
4.69 1.45 2.65 2.88 3.25 1.84
-

จากตาราง 4 แสดงวา ในภาพรวมพุทธศาสนิกชนเคยไดยินและเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 46.67 มากที่สุด โดยเขาใจวาเปนการอยูอยาง
พอเพียง / พอมี พออยู พอกิน ,ประหยัด อดออม ไมฟุมเฟอย ,ความมีคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ
เคยไดยิน แตไมเขาใจ รอยละ43.59 และ ไมเคยไดยินและไมเขาใจ รอยละ 7.14 และเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
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เพศ โดยเพศชาย เคยไดยินแตไมเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รอยละ 46.06 ในขณะที่เพศหญิงเคยไดยินและเขาใจ เกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 49.19
ภูมิลําเนา โดยภาคเหนือและภาคใต เคยไดยินและเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ66.00 และ 48.56) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เคยไดยินแตไมเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(รอยละ 44.55, 49.26 และ 54.88)
อายุ โดยอายุ 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และมากกวา 65 ป เคยไดยินและเขาใจ
เกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ47.81, 61.01, 67.47, 81.25 และ
75.00) ในขณะที่อายุตํ่ากวา 18 ป และ 18-25 ป เคยไดยินแตไมเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 50.00 และ 54.15)
สถานภาพ โดย ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ และประชาชนทั่วไปเคยไดยินและเขาใจเกี่ยวกับ
“คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ52.60 และ 51.43) ในขณะที่นักเรียน นิสิต
นักศึกษา เคยไดยินแตไมเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ
53.20
ระดับการศึกษา โดยมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา และสูงกวาปริญญาตรี เคยได
ยินและเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ47.60, 55.19 และ
68.97) ในขณะที่ปริญญาตรี เคยไดยินแตไมเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รอยละ 48.57
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ตาราง 5 ความคิดเห็นที่วาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเด็กและ
เยาวชน ปญหาความยากจน ฯลฯ
อันดับ

1
2
3
4
*

ความคิดเห็น

ชวยไดอยางมาก
ชวยไดพอสมควร
ชวยไดเล็กนอย
ชวยไมไดเลย
ไมระบุ

อันดับ

ภาพรวม

58.47
35.95
3.51
0.21
1.86

เพศ
ชาย หญิง

56.67
36.11
5.56
1.67

ความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
*

ชวยไดอยางมาก
ชวยไดพอสมควร
ชวยไดเล็กนอย
ชวยไมไดเลย
ไมระบุ

อันดับ

1
2
3
4
*

ใต

70.00 81.18 40.91 52.63 56.44
24.44 16.47 50.76 42.11 38.61
4.44 2.35 4.55 2.63 2.97
- 0.99
1.11 - 3.79 2.63 0.99

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

36.36 58.16 65.00 63.92 51.79 46.15 66.67
51.52 36.88 29.17 35.05 37.50 46.15 33.33
6.06 2.84 5.00 1.03 3.57 7.69
0.71
6.06 1.42 0.83
7.14
ความคิดเห็น

ชวยไดอยางมาก
ชวยไดพอสมควร
ชวยไดเล็กนอย
ชวยไมไดเลย
ไมระบุ

59.54
35.86
2.30
0.33
1.97

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

72.28
24.75
2.97
-

57.81
35.94
3.91
2.34

55.79 47.47 43.53 71.29 65.00
38.20 47.47 50.59 23.92 30.00
3.43 4.04 5.88 2.87 5.00
0.43
0.48
2.15 1.01
1.44
-

ตาราง 5 แสดงวาในภาพรวมพุทธศาสนิกชนเห็นวาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพิ่ ม มากขึ้ น จะช ว ยลดป ญ หาของสั ง คมได อ ย า งมาก ร อ ยละ 58.47
รองลงมาคือ ชวยไดพอสมควร รอยละ 35.95 ชวยไดเล็กนอย รอยละ 3.51 และ ชวยไมไดเลย รอยละ
0.21 ตามลําดับ และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
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เพศ โดยทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง เห็ น ว า การที่ ค นในสั ง คมมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมไดอยางมาก (รอยละ 56.67 และ59.54)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เห็นวาการที่
คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของ
สังคมไดอยางมาก (รอยละ 70.00, 81.18, 52.63 และ56.44) ในขณะที่ภาคเหนือเห็นวาการที่คนในสังคม
มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเพิ่ ม มากขึ้ น จะช ว ยลดป ญ หาของสั ง คมได
พอสมควร รอยละ 50.76
อายุ โดยอายุ 18-25 ป, 26-35 ป, 36-45 ป 46-55 ป และมากกวา 65 ป เห็นวาการที่คนใน
สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมได
อยางมาก (รอยละ 58.16, 65.00, 63.92, 51.79 และ 66.67) ในขณะที่อายุต่ํากวา 18 ป เห็นวาการที่คน
ในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมได
พอสมควร รอยละ 51.52 สวนอายุ 56-65 ป เห็นวาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมไดอยางมากและพอสมควรเทากัน รอยละ
46.15
สถานภาพ โดย ขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เห็น
วาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหา
ของสังคมไดอยางมาก (รอยละ 72.28, 57.81 และ 55.79)
ระดับการศึกษา โดยปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี เห็นวาการที่คนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมไดอยางมาก (รอยละ
71.29, 65.00) ในขณะปวส./อนุปริญญา เห็นวาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคมไดพอสมควร รอยละ 50.59 สวนมัธยมศึกษา
หรือต่ํากวาเห็นวาการที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะ
ชวยลดปญหาของสังคมไดอยางมากและพอสมควรเทากัน รอยละ 47.47
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ตาราง 6 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม
ควรเปนหนาที่ของใครจึงจะเหมาะสม
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
*
อันดับ

บุคคล

ทุกคน
ผูปกครอง
ครู
พระสงฆ
รัฐบาล
ทุกหนวยงาน
ตัวเราเอง
ผูปกครองและครู
ผูปกครองและรัฐบาล
อื่นๆ
ไมระบุ

ภาพรวม

31.63
24.88
13.60
13.50
9.45
3.95
1.25
0.39
0.29
0.39
0.68

เพศ
ชาย หญิง

26.97
21.72
18.62
16.23
11.46
2.63
1.67
0.24
0.24
0.24

บุคคล
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
*

ทุกคน
ผูปกครอง
ครู
พระสงฆ
รัฐบาล
ทุกหนวยงาน
ตัวเราเอง
ผูปกครองและครู
ผูปกครองและรัฐบาล
อื่นๆ
ไมระบุ

34.79
27.02
10.19
11.65
8.09
4.85
0.97
0.49
0.49
0.49
0.97

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

43.13
24.17
4.27
6.64
14.22
2.37
0.95
1.90
1.42
0.95

21.67
20.69
27.59
17.24
7.88
3.94
0.99
-

8.50
37.00
18.00
21.00
2.50
11.50
0.50
1.00

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

30.19 43.01 30.68 23.27 9.64
12.26 19.69 24.30 33.33 38.55
21.70 9.33 17.13 16.35 7.23
14.15 14.77 10.36 10.69 21.69
17.92 8.29 9.96 8.18 7.23
0.94 3.37 3.59 2.52 12.05
2.83 0.26 1.20 2.52 2.41
0.52 0.40 0.63
0.80
1.20
0.52 0.40 0.63
0.26 1.20 1.89
-

50.23
15.35
7.44
12.56
9.30
2.33
0.93
1.40
0.47
-

ใต

32.69
27.88
11.54
10.58
12.98
2.88
1.44

56-65 มากกวา
65

15.63
37.50 25.00
15.63 50.00
18.75 25.00
6.25
6.25
-
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ตาราง 6 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม
ควรเปนหนาที่ของใครจึงจะเหมาะสม (ตอ)
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
*
*

บุคคล

ทุกคน
ผูปกครอง
ครู
พระสงฆ
รัฐบาล
ทุกหนวยงาน
ตัวเราเอง
ผูปกครองและครู
ผูปกครองและรัฐบาล
อื่นๆ
ไมระบุ

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

26.56
32.29
13.02
12.50
7.29
4.17
2.60
0.52
1.04

43.31
18.90
11.34
10.76
11.63
2.33
0.87
0.29
0.58
-

24.50
26.93
16.34
15.23
8.39
4.86
1.10
0.44
0.66
0.44
1.10

24.04
26.92
12.98
15.87
13.46
2.88
2.40
0.96
0.48

24.68
29.22
11.04
18.18
11.04
3.25
0.65
1.95

38.32 37.93
23.98 31.03
11.07 10.34
11.27 6.90
8.81 3.45
3.48 6.90
1.43
0.82
0.41 3.45
0.41
-

ตาราง 6 แสดงว า พุ ท ธศาสนิ ก ชนเห็ น ว า การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคนมากที่สุด รอยละ 31.63 รองลงมา คือ
ผูปกครอง รอยละ 24.88 ครู รอยละ 13.60 พระสงฆ รอยละ 13.50 และรัฐบาล 9.45 ตามลําดับ และเมื่อ
จําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง เห็ น ว า การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคน (รอยละ 26.97 และ 34.79)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เห็นวาการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคน (รอยละ
43.13, 50.23 และ 32.69) ในขณะที่ ภาคเหนือเห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของผูปกครอง (รอยละ 37.00) สวนภาคกลางเห็นวา
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของครู
(รอยละ 27.59)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคน (รอยละ 30.19, 43.01 และ 30.68)
ในขณะที่ 36-45 ป 46-55 ป และ56-65 ป เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของผูปกครอง (รอยละ 33.33, 38.55 และ 37.50) สวนมากกวา 65
ปเห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่
ของครู(รอยละ50.00)
สถานภาพ โดย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคน รอยละ 43.31 ในขณะที่ขาราชการ เจาหนาที่
ในสวนราชการ และประชาชนทั่วไป เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของผูปกครอง (รอยละ 32.29, 26.93)
ระดับการศึกษา โดยปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของทุกคน (รอยละ 38.32, 37.93)
ในขณะที่ มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา และปวส./อนุปริญญา เห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ควรเปนหนาที่ของผูปกครอง (รอยละ 26.92, 29.22)
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ตาราง 7 ความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานการณปจจุบัน
อันดับ

ความคิดเห็น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13

เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแผพระธรรม
เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สรางความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติอยูในศีลธรรมอยางเครงครัด /วางตัวใหเหมาะสม
ทําหนาที่ของสงฆใหดีที่สุด
ใฝศึกษาธรรมะ หาความรูเพิ่มเติมทั้งทางโลก ทางธรรม
การบรรยายธรรมในโรงเรียน
เปนผูนําดานคุณธรรม /มีคุณธรรมสูง
เปนพระนักพัฒนา /พัฒนาใหเปนวัดตัวอยาง
ชวยเหลือบรรเทาทุกขใหชาวบาน/เปนที่พึ่งทางใจ
จัดกิจกรรมใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน
กลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
การเผยแพรผานสื่อตางๆ

อันดับ

ความคิดเห็น

ภาพรวม

29.25
25.16
17.92
10.80
3.69
3.56
3.43
1.84
1.32
1.19
1.19
0.53
0.13

เพศ
ชาย หญิง

28.72
23.05
20.21
10.64
4.26
4.96
2.84
1.06
0.71
0.71
1.42
1.42
-

ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13

เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแผพระธรรม
เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สรางความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติอยูในศีลธรรมอยางเครงครัด /วางตัวใหเหมาะสม
ทําหนาที่ของสงฆใหดีที่สุด
ใฝศึกษาธรรมะ หาความรูเพิ่มเติมทั้งทางโลก ทางธรรม
การบรรยายธรรมในโรงเรียน
เปนผูนําดานคุณธรรม /มีคุณธรรมสูง
เปนพระนักพัฒนา /พัฒนาใหเปนวัดตัวอยาง
ชวยเหลือบรรเทาทุกขใหชาวบาน/เปนที่พึ่งทางใจ
จัดกิจกรรมใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน
กลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
การเผยแพรผานสื่อตางๆ

29.56
26.42
16.56
10.90
3.35
2.73
3.77
2.31
1.68
1.47
1.05
0.21

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

31.98 42.42 17.09 42.42 30.06
25.89 57.58 26.50 19.70 20.25
17.77 - 25.64 12.12 15.34
10.66 - 10.26 9.09 15.34
3.05 - 5.13 3.03 3.68
3.05 - 7.26 - 2.45
1.52 - 4.55 10.43
- 5.13 1.52 2.03 - 2.56 1.02 - 0.43 4.55 1.02 - 3.03 1.84
2.03 - 0.61

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

33.70 34.38 23.49 27.97 21.43 16.00 33.33
11.96 22.57 37.58 26.27 27.14 24.00 16.67
18.48 18.06 14.09 14.41 22.86 40.00 33.33
8.70 9.72 13.42 14.41 8.57 4.00
7.61 2.43 2.68 4.24 7.14
4.35 1.39 4.70 3.39 4.29 8.00
10.87 3.13 0.67 5.08
2.08 2.01
4.29 8.00
1.39 1.34 2.54
16.67
2.78
1.43
3.26 1.39
2.86
0.69
1.69
1.09
-
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ตาราง 7 ความคิดเห็นตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานการณปจจุบัน (ตอ)
อันดับ

ความคิดเห็น

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13

เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแผพระธรรม
เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สรางความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิบัติอยูในศีลธรรมอยางเครงครัด /วางตัวใหเหมาะสม
ทําหนาที่ของสงฆใหดีที่สุด
ใฝศึกษาธรรมะ หาความรูเพิ่มเติมทั้งทางโลก ทางธรรม
การบรรยายธรรมในโรงเรียน
เปนผูนําดานคุณธรรม /มีคุณธรรมสูง
เปนพระนักพัฒนา /พัฒนาใหเปนวัดตัวอยาง
ชวยเหลือบรรเทาทุกขใหชาวบาน/เปนที่พึ่งทางใจ
จัดกิจกรรมใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน
กลาคิดกลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
การเผยแผผานสื่อตางๆ

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

32.74
24.78
14.16
11.50
2.65
7.08
1.77
0.88
2.65
1.77
-

34.12
19.59
18.92
9.80
4.39
2.03
4.73
1.69
1.01
1.69
1.69
0.34

22.40
31.23
17.03
12.30
3.79
3.15
3.15
2.52
1.26
1.26
1.26
0.63
-

24.86 23.36 33.15 45.00
19.46 30.84 25.28 20.00
21.08 22.43 14.89 10.00
12.43 8.41 11.80 10.00
5.41 3.74 3.09
3.78 4.67 2.53
7.03 1.87 2.53 5.00
1.62 1.87 1.97
1.08 2.80 1.12
1.08
1.97
1.62
1.12
0.56 10.00
0.54
-

ตาราง 7 แสดงวาพุทธศาสนิกชนบทเห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแผพระธรรม
มากที่สุด รอยละ 29.25 รองลงมาคือ เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 25.16
สรางความเขาใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 17.92 ปฏิบัติอยูในศีลธรรมอยางเครงครัด /วางตัวให
เหมาะสม รอยละ 10.80 และทําหนาที่ของสงฆใหดีที่สุด รอยละ 3.69 ตามลําดับ และเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแพรพระธรรม
(รอยละ 28.72และ 29.56)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เห็นวาบทบาทพระสงฆ
ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่ง
สอนผู ม าทํ า บุ ญ / เผยแพร พ ระธรรม (ร อ ยละ 31.98, 42.42 และ30.06) ในขณะที่ ภ าคกลาง และ
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ภาคเหนือ เห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานการณปจจุบันคือ เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ57.58 และ 26.50)
อายุ โดยต่ํ า กว า อายุ 18 ป 18-25 ป และ36-45 ป เห็ น ว า บทบาทพระสงฆ ใ นการพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ
/ เผยแพรพระธรรม(รอยละ33.70, 34.38, 27.97) ในขณะที่ 26-35 ป 46-55 ป และ56-65 ป เห็นวา
บทบาทพระสงฆ ใ นการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในสถานการณ
ปจจุบันคือ เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (รอยละ 37.58, 27.14 และ 24.00) สวน
มากกวา 65 ปเห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแพรพระธรรมและสรางความเขาใจในหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเทากัน (รอยละ33.33)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็นวา
บทบาทพระสงฆ ใ นการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในสถานการณ
ปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแพรพระธรรม (รอยละ 32.74 และ 34.12) ในขณะที่ ประชาชน
ทั่วไป เห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานการณปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแพรพระธรรม รอยละ 31.23
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า ปริ ญ ญาตรี เห็ น ว า
บทบาทพระสงฆ ใ นการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิจ พอเพีย งในสถานการณ
ปจจุบันคือ เทศนสั่งสอนผูมาทําบุญ / เผยแพรพระธรรม (รอยละ 24.86, 33.15, 45.00) ในขณะที่ ปวส./
อนุปริญญาเห็นวาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานการณปจจุบันคือ เปนผูนําในการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รอยละ 30.84
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ตาราง 8 ความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
• สถาบันครอบครัว
(1.1) จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใช
เวลารวมกัน เชน การเขาวัดทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทาง
ศาสนา การจัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความ
เปนมาของวัด หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด
อันดับ

1
2
3
4
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

40.21
33.75
22.85
2.99
0.19

คาเฉลี่ย ( X )

4.05 4.12

อันดับ

38.42
37.71
20.53
2.86
0.48

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
*

41.42
31.07
24.43
3.07
-

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

44.55 29.56 34.50 41.86 50.00
29.38 68.47 40.00 18.14 14.42
23.22 1.97 23.00 35.35 29.81
2.84 - 2.50 3.72 5.77
- 0.93 -

4.00 4.00 4.67 4.12 3.75 3.73
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

53.77 44.04 41.04 25.16 36.14 31.25
22.64 30.31 38.25 42.77 27.71 37.50 100.00
22.64 22.54 18.73 26.42 28.92 31.25
0.94 3.11 1.99 5.66 4.82
2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.98

4.02

4.16

4.05

3.89

4.06
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5.00

อันดับ

1
2
3
4
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

35.42
41.15
18.75
4.69
-

50.29
23.55
24.13
2.03
-

35.10 42.79 35.71 40.78 44.83
37.09 23.08 38.96 34.43 41.38
24.28 31.25 23.38 21.11 10.34
3.09 2.88 1.95 3.69 3.45
0.44
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.13

3.95

4.07

3.86

4.12

4.06

ตาราง 8 ขอ 1.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆในการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันครอบครัว โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน เชน การเขาวัดทําบุญตัก
บาตรและฟงธรรมในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวได
เขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญ
ตาง ๆ ภายในวัด อยูในระดับมาก ( X =4.05 ) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.12 และ 4.00 )
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความ
คาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.00, 4.12, 3.75 และ 3.73) ในขณะที่ภาคกลาง มีความคาดหวังอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.67)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป มีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก ( X =3.98, 4.02, 4.16, 4.05, 3.89, 4.06) ในขณะที่กลุมที่มีอายุมากกวา 65 ปมีความ
คาดหวังอยูในระดับมากที่สุด ( X =5.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.13 , 3.95 และ 4.07)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.86, 4.12, 4.06 และ 4.24 )
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4.24

• สถาบันครอบครัว
(1.2) สรางเครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน วัด
โรงเรียน และชุมชน ในฐานะผูนําทีช่ าวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

48.70
23.82
23.63
3.09
0.19
0.58
3.93

เพศ
ชาย หญิง

52.74
19.81
23.39
3.10
0.95
3.97

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

45.95
26.54
23.79
3.07
0.32
0.32
3.90

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

46.45
22.27
29.38
1.90
4.03

73.40
1.97
24.63
4.23

40.00
23.50
34.00
1.00
1.50
4.09

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

41.40
38.14
14.42
4.65
1.40
3.67

ใต

42.79
32.21
16.35
7.69
0.96
3.66

56-65 มากกวา
65

52.83 45.60 59.76 45.28 33.73 46.88 50.00
23.58 27.46 15.54 23.27 34.94 21.88
17.92 24.61 22.31 25.16 24.10 21.88 50.00
5.66 2.33 2.39 4.40 3.61 3.13
1.26
0.63 3.61 6.25
3.83 3.92 4.02 3.89 3.81 3.93 4.50
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

49.48
18.75
27.08
3.65
1.04
3.98

45.93
28.20
22.09
3.49
0.29
3.87

50.77 43.75 46.75 50.00 37.93
22.74 27.40 27.92 21.93 24.14
22.74 21.15 23.38 24.80 34.48
2.65 5.77 1.95 2.87 3.45
0.41
1.10 1.92
3.95 3.82 3.92 3.96 4.03
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ตาราง 8 ขอ 1.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันครอบครัว โดยสรางเครือขาย
เชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน ในฐานะผูนําที่ชาวบานใน
ชุมชนใหความเคารพนับถือ อยูในระดับมาก ( X =3.93) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.97 และ 3.90 )
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.03, 4.23, 4.09, 3.67 และ 3.66)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.83, 3.92, 4.02, 3.89, 3.81, 3.93 และ 4.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.98 , 3.87 และ 3.95)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82, 3.92, 3.96 และ 4.03 )
• สถาบันการปกครอง
(2.1) จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับ
ระบบการเมืองการปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัดปฏิบตั ิธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนาทีน่ ักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

45.03
24.49
24.01
4.92
1.06
0.48

47.02
20.29
26.25
4.06
1.19
1.19

คาเฉลี่ย ( X )

3.86 3.94

43.69
27.35
22.49
5.50
0.97
-

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

38.86 55.67 55.50 34.88 41.35
20.85 2.96 22.50 39.53 35.58
30.81 41.38 21.00 15.35 12.02
7.11 - 1.00 7.44 8.65
1.90 - 0.93 2.40
0.47 - 1.86 -

3.81 3.90 4.38 3.97 3.57 3.52
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ระดับความคาดหวัง
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ต่ํากวา18 18-25

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

53.77 41.71 43.43 42.77 50.60 65.63 50.00
27.36 25.39 18.33 28.93 28.92 15.63 25.00
13.21 26.68 32.67 19.50 13.25 15.63 25.00
5.66 4.66 4.78 5.03 4.82 3.13
0.78 0.80 3.77
0.78
2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.75

อันดับ

1
2
3
4
5
*

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ระดับความคาดหวัง

3.90

4.02

3.69

3.74

3.94

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

50.52
23.44
19.27
5.21
1.56
-

40.12
28.78
23.55
6.10
0.58
0.87

46.14 48.08 51.30 41.39
21.85 27.40 24.03 25.41
26.49 15.38 18.83 27.46
3.75 8.17 3.90 4.30
1.32 0.48 0.65 1.43
0.44 0.48 1.30
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.81

3.81

3.93

3.70

3.85

3.89

ตาราง 8 ขอ 2.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการปกครอง โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง เชน จัดอบรม
เขาวัดปฏิบัติธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติ อยูใน
ระดับมาก ( X =3.86) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.94 และ 3.81)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.90, 4.38, 3.97, 3.57 และ 3.52)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.75, 3.90, 4.02, 3.69, 3.74, 3.94 และ 4.00)
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44.83
20.69
27.59
6.90
-

3.93

สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.81 , 3.85 และ 3.93)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.70, 3.85, 3.89 และ 3.93)
• สถาบันการเมืองการปกครอง
(2.2) ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯในรูปแบบสื่อ
ตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดทิ ศั น ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.01
27.29
23.43
4.44
0.96
0.87

คาเฉลี่ย ( X )

3.84 3.87

อันดับ

44.87
23.87
23.87
5.25
0.72
1.43

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

41.75
29.61
23.14
3.88
1.13
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

36.97
21.80
30.33
8.53
2.37
-

57.14
0.99
40.89
0.99
-

51.50
32.50
14.00
2.00
-

33.95
41.86
17.21
5.12
0.47
1.40

ใต

36.54
38.46
14.90
6.25
0.96
2.88

3.82 3.84 4.37 3.78 3.63 3.60
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

39.62 41.71 45.42 47.80 43.37 43.75 25.00
33.96 27.98 21.51 24.53 32.53 31.25 75.00
21.70 26.42 27.89 17.61 10.84 21.88
2.83 2.85 3.98 8.18 6.02 3.13
0.78 1.20 0.63 2.41
1.89 0.26
1.26 4.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.82

3.90

3.95

3.75

3.57

3.84
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3.25

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.75
20.83
26.04
7.29
0.52
1.56

40.12
31.10
23.26
3.78
1.16
0.58

44.15 41.35 55.19 41.19 20.69
27.59 37.02 24.68 25.20 27.59
22.52 16.83 14.94 26.43 48.28
3.75 3.37 3.90 5.12 3.45
1.10 0.48 0.65 1.23
0.88 0.96 0.65 0.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.89

3.81

3.84

3.71

3.80

3.87

ตาราง 8 ขอ 2.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการปกครอง โดยปลูกฝง
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ในรูปแบบสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ
วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ อยูในระดับมาก ( X =3.84) และเมื่อจําแนก
ตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.87 และ 3.82)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.84, 4.37, 3.78, 3.63 และ 3.60)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82, 3.90, 3.95, 3.75, 3.57, 3.84 และ 3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89 , 3.81 และ 3.84)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.71, 3.80, 3.87 และ 4.14)

114

4.14

• สถาบันการเมืองการปกครอง
(2.3) เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลทีเ่ กี่ยวของ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

42.82
28.35
20.15
6.08
1.06
1.54

คาเฉลี่ย ( X )

3.76 3.79

อันดับ

41.53
28.64
21.72
5.25
1.19
1.67

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

43.69
28.16
19.09
6.63
0.97
1.46

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

35.07 58.62 47.50 40.47 33.17
28.44 3.94 35.50 35.81 37.50
27.01 37.44 12.00 12.09 12.50
7.58 - 2.50 6.51 13.46
1.42 - 2.33 1.44
0.47 - 2.50 2.79 1.92

3.74 3.79 4.33 3.71 3.55 3.43

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

36.79 41.19 37.85 50.94 56.63 53.13
33.96 31.61 21.12 25.79 25.30 37.50 75.00
13.21 21.24 31.47 13.84 10.84 6.25
10.38 4.92 7.57 5.66 3.61
25.00
0.78 1.20 1.89
3.13
5.66 0.26 0.80 1.89 3.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.56

3.77

3.92

3.71

3.78

3.59
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2.75

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

48.96
23.96
19.27
4.69
1.04
2.08

34.88
34.88
20.06
6.98
1.16
2.03

45.25 40.87 42.86 42.83 34.48
24.50 34.62 31.17 26.64 31.03
22.08 11.54 16.23 23.57 31.03
5.96 9.13 7.14 5.12 3.45
1.10 0.96 0.65 1.23
1.10 2.88 1.95 0.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.82

3.67

3.82

3.54

3.68

3.83

ตาราง 8 ขอ 2.3 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการปกครอง โดยเปนผูนําใน
การรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุมนักการเมือง
วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ อยูในระดับมาก ( X =3.76) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79 และ 3.74)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79, 4.33, 3.71, 3.55 และ 3.43)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.56, 3.77, 3.92, 3.71, 3.78, 3.59 และ 2.75)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82 , 3.67 และ 3.82)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.54, 3.68, 3.83 และ 3.93)
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3.93

• สถาบันศาสนา
(3.1) เปนผูนําในการอนุรักษ สืบทอดพระพุทธศาสนา เชน เปนผูนําในการ
ประกอบศาสนพิธี
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

44.65
31.05
20.15
2.99
0.39
0.77
4.04

เพศ
ชาย หญิง

47.49
29.83
17.90
2.86
0.48
1.43
4.05

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

42.72
31.88
21.68
3.07
0.32
0.32
4.03

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

40.28
41.23
15.64
1.90
0.95
4.22

62.07
34.98
2.96
4.32

45.00
38.00
15.00
1.00
1.00
4.21

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

35.35
20.93
37.67
5.12
0.93
3.73

ใต

41.35
20.67
28.37
6.73
1.92
0.96
3.73

56-65 มากกวา
65

40.57 38.86 53.78 54.72 33.73 28.13 50.00
23.58 34.20 27.89 30.82 32.53 46.88
29.25 23.83 15.14 10.06 25.30 21.88 50.00
2.83 2.59 2.79 3.14 4.82 3.13
1.89
1.26
1.89 0.52 0.40
3.61
3.83 4.05 4.07 4.11 3.98 4.19 3.50
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

44.79
36.46
14.06
4.69
4.13

39.53
30.52
26.16
2.62
0.58
0.58
3.97

50.11 48.56 46.10 42.62 41.38
29.36 24.04 32.47 34.84 31.03
15.89 21.15 17.53 20.08 24.14
2.87 4.33 3.90 2.05 3.45
0.44 0.96
1.32 0.96
0.41
4.06 3.91 4.07 4.11 4.00
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ตาราง 8 ขอ 3.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันศาสนา โดยเปนผูนําใน
การอนุรักษสืบทอดพระพุทธศาสนา เชน เปนผูนําในการประกอบศาสนพิธี อยูในระดับมาก ( X =4.04)
และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.05 และ 4.03)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.22, 4.32, 4.21, 3.73 และ 3.73)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.83, 4.05, 4.07, 4.11, 3.98, 4.19 และ 3.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.13 , 3.97 และ 4.06)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.91, 4.07, 4.11 และ 4.00)
• สถาบันศาสนา
(3.2) จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอนเทศนาธรรม
สอนวิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.16
27.29
20.93
2.80
0.29
1.54

49.16
26.97
19.09
2.63
0.72
1.43

คาเฉลี่ย ( X )

4.00 4.00

45.79
27.51
22.17
2.91
1.62

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

50.71 65.52 46.00 38.60 35.58
30.33 33.50 36.00 20.47 16.83
15.64 0.99 14.50 37.21 35.10
2.37 - 2.00 2.79 6.73
- 0.50 - 0.96
0.95 - 1.00 0.93 4.81

4.00 4.10 4.33 4.16 3.77 3.64
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อันดับ

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

42.45 43.01 51.00 53.46 46.99 53.13 50.00
14.15 30.05 32.27 19.50 31.33 25.00 25.00
35.85 24.61 14.74 16.98 12.05 18.75
6.60 2.07 1.99 3.14 3.61 3.13
0.94
1.26
0.26
5.66 6.02
25.00

คาเฉลี่ย ( X )

3.62

อันดับ

1
2
3
4
5
*

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ระดับความคาดหวัง

4.01

4.14

3.92

4.13

4.00

4.33

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

50.52
26.04
15.10
3.13
5.21

38.66
26.45
30.52
3.78
0.29
0.29

52.10 44.71 55.19 47.13 37.93
28.48 24.04 26.62 29.51 37.93
15.67 26.92 16.88 19.26 17.24
2.21 4.33 0.65 1.84 6.90
0.44
1.10
0.65 2.25
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.05

3.87

4.07

3.88

4.08

4.07

ตาราง 8 ขอ 3.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันศาสนา โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอนเทศนาธรรม สอนวิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ
ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน อยูในระดับมาก ( X =4.00)และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.00 และ 4.00)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.10, 4.33, 4.16, 3.77 และ 3.64)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.62, 4.01, 4.14, 3.92, 4.13, 4.00 และ 4.33)
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4.07

สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.05 , 3.87 และ 4.07)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.88, 4.08, 4.07 และ 4.07)
• สถาบันศาสนา
(3.3) เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปยังคณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆเปนแบบอยางของการมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อันดับ

1
2
3
4
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

45.03
30.28
21.70
2.41
0.58

คาเฉลี่ย ( X )

4.04 4.00

อันดับ

51.31
25.06
20.53
2.39
0.72

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
*

40.78
33.82
22.49
2.43
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

42.18 62.07 45.00 35.35 41.35
37.91 35.96 39.50 20.47 18.27
18.01 1.97 13.00 40.00 34.13
0.95 - 2.00 3.26 5.77
0.95 - 0.50 0.93 0.48

4.07 4.18 4.34 4.23 3.74 3.72
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

48.11 40.16 50.20 49.69 40.96 46.88
16.98 31.09 31.08 32.70 36.14 28.13 50.00
27.36 27.72 17.53 15.09 12.05 21.88 25.00
6.60 1.04 1.20 2.52 4.82 3.13 25.00
0.94
6.02
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.76

4.01

4.11

4.13

4.15

4.00
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3.75

อันดับ

1
2
3
4
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
ไมระบุ

48.96
28.65
17.71
3.13
1.56

38.95
28.20
29.65
2.91
0.29

48.57 45.67 48.05 44.26 34.48
33.33 27.88 24.03 34.02 41.38
15.89 20.19 25.97 20.08 24.14
1.77 4.81 1.95 1.43
0.44 1.44
0.20
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.05

3.93

4.14

3.98

3.94

4.11

ตาราง 8 ขอ 3.3 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันศาสนา โดยเผยแผหลักธรรม
คําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังคณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ
เพื่อใหพระสงฆเปนแบบอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ
มาก ( X =4.04) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.00 และ 4.07)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.18, 4.34, 4.23, 3.74 และ 3.72)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.76, 4.01, 4.11, 4.13, 4.15, 4.00 และ 3.75)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.05 , 3.93 และ 4.14)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.98, 3.94, 4.11 และ 4.17)
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4.17

• สถาบันการศึกษา
(4.1) เปนพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

49.18
26.81
19.38
3.38
0.68
0.58

คาเฉลี่ย ( X )

3.99 4.02

อันดับ

50.36
27.92
16.71
4.06
0.24
0.72

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

48.38
26.05
21.20
2.91
0.97
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

57.82 55.17 58.00 40.00 35.58
26.07 40.89 27.00 21.86 18.75
13.74 3.94 13.00 31.63 33.65
1.90 - 1.50 5.12 8.17
0.47 - 2.88
- 0.50 1.40 0.96

3.96 4.07 4.37 4.11 3.80 3.60

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

37.74 48.19 50.20 50.31 55.42 59.38 50.00
27.36 27.46 28.29 27.67 24.10 18.75 25.00
24.53 21.50 18.73 16.98 12.05 12.50 25.00
4.72 2.59 2.39 3.77 6.02 6.25
4.72 0.26 0.40
0.94
1.26 2.41 3.13
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.79

4.00

4.04

4.03

4.00

3.94
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4.00

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

54.17
26.56
13.02
5.73
0.52

42.73
26.74
25.00
3.49
1.74
0.29

50.77 46.15 51.95 50.41 24.14
28.04 25.48 21.43 28.28 51.72
17.44 20.67 22.73 17.62 17.24
2.65 4.81 3.25 3.07 3.45
0.22 2.40
0.41
0.88 0.48 0.65 0.20 3.45

คาเฉลี่ย ( X )

4.02

3.90

4.05

3.88

3.92

4.03

ตาราง 8 ขอ 4.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา โดยเปน พระ
วิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อยูในระดับมาก ( X =3.99) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพ
กลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.02 และ 3.96)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.07, 4.37, 4.11, 3.80 และ 3.60)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79, 4.00, 4.04, 4.03, 4.00, 3.94 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.02 , 3.90 และ 4.05)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.88, 3.92, 4.03 และ 4.29)
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4.29

• สถาบันการศึกษา
(4.2) เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.17
26.42
23.92
4.05
1.06
0.39

คาเฉลี่ย ( X )

3.86 3.94

อันดับ

43.20
23.39
27.92
3.34
1.43
0.72

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

44.08
24.64
27.01
3.79
0.47

54.19
7.88
36.45
1.48
-

53.00
18.50
28.00
0.50
-

35.35
42.79
14.88
4.65
0.93
1.40

ใต

35.10
37.02
13.94
11.06
2.88
-

3.81 3.95 4.24 4.09 3.59 3.46
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

33.96 39.38 52.19 47.17 44.58 46.88 75.00
37.74 32.38 15.54 23.90 22.89 25.00
18.87 23.83 25.90 23.90 27.71 25.00 25.00
5.66 3.63 4.38 4.40 2.41 3.13
3.77 0.52 1.99
0.26
0.63 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.58

อันดับ

1
2
3
4
5
*

44.82
28.48
21.20
4.53
0.81
0.16

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคาดหวัง

3.83

3.96

3.91

4.00

3.94

4.25

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.79
24.48
27.08
3.65
-

40.41
34.88
18.02
4.65
1.74
0.29

47.02 40.87 44.81 45.70 55.17
19.65 32.21 31.17 24.59 13.79
27.81 21.15 19.48 24.80 24.14
3.97 3.37 4.55 3.89 6.90
0.88 2.40
0.61
0.66
0.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.95

3.69

3.98

3.75

3.79

3.91

124

3.97

ตาราง 8 ขอ 4.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา โดยเปนพระสอน
ศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยูในระดับมาก ( X =3.86) และเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.94 และ 3.81)
ภูมิ ลํ า เนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ความ
คาดหวั งอยูในระดับ มาก ( X =3.95, 4.24, 4.09, 3.59) ในขณะที่ ภาคใต มีความคาดหวังอยูใ นระดั บ
ปานกลาง ( X =3.46)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.58, 3.83, 3.96, 3.91, 4.00, 3.94 และ 4.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.95 , 3.69 และ 3.98)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.75, 3.79, 3.91 และ 3.97)
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• สถาบันการศึกษา
(4.3) จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

49.28
27.10
17.84
3.95
1.16
0.68

คาเฉลี่ย ( X )

3.79 3.83

อันดับ

52.03
24.11
18.38
3.82
1.19
0.48

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

39.34
29.38
25.59
3.32
1.42
0.95

72.41
5.91
19.21
1.48
0.99

62.50
20.50
16.50
0.50
-

33.95
44.65
14.42
5.12
0.47
1.40

ใต

39.90
33.65
13.46
10.58
2.40
-

3.77 3.85 4.09 3.95 3.58 3.51
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

50.00 40.16 51.00 57.86 55.42 71.88 100.00
27.36 34.72 23.11 20.13 22.89 12.50
12.26 21.76 18.33 18.24 13.25 6.25
5.66 2.33 5.18 3.14 4.82 9.38
4.72 0.78 1.59
0.26 0.80 0.63 3.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.59

อันดับ

1
2
3
4
5
*

47.41
29.13
17.48
4.05
1.13
0.81

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคาดหวัง

3.80

3.80

3.92

3.80

3.75

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

51.56
23.96
19.79
4.17
0.52

41.28
34.30
18.31
4.07
1.74
0.29

55.63 51.44 49.35 47.54 58.62
21.63 27.40 32.47 25.61 20.69
16.56 14.42 16.88 20.70 13.79
3.97 3.85 1.30 4.71 3.45
1.10 2.88
0.41 3.45
1.10
1.02
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.87

3.71

3.83

3.71

3.82

3.84
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3.76

ตาราง 8 ขอ 4.3 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา โดยจัดการศึกษา
โรงเรียนพระปริยติธรรม อยูในระดับมาก ( X =3.79)และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.83 และ 3.77)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.85, 4.09, 3.95, 3.58 และ 3.51)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.59, 3.80, 3.80, 3.92, 3.80, 3.75 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.87 , 3.71 และ 3.83)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.71, 3.82, 3.84 และ 3.76)
• สถาบันการศึกษา
(4.4) จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

46.58
26.52
20.54
4.63
1.06
0.68
3.81

เพศ
ชาย หญิง

47.73
21.96
23.63
4.06
1.43
1.19
3.89

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

45.79
29.61
18.45
5.02
0.81
0.32
3.76

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

45.97
24.17
24.17
4.27
0.47
0.95
3.90

66.50
6.90
25.12
1.48
4.14

50.50
22.00
25.50
0.50
0.50
1.00
4.01

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

38.14
38.60
14.42
7.44
1.40
3.60

ใต

32.69
39.90
13.94
10.58
2.88
3.44

56-65 มากกวา
65

46.23 40.41 54.18 49.69 43.37 50.00 50.00
32.08 35.23 18.73 17.61 25.30 15.63 25.00
12.26 20.21 20.32 23.90 25.30 25.00 25.00
5.66 3.63 4.38 6.92 3.61 6.25
3.77 0.26 1.99 0.63
0.26 0.40 1.26 2.41 3.13
3.58 3.77 3.87 3.90 3.93 3.97 4.00
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อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

49.48
21.88
21.35
6.77
0.52
-

41.28
36.05
15.70
4.65
2.03
0.29

50.33 40.87 49.35 45.70 48.28
19.43 29.81 30.52 23.98 34.48
24.50 22.60 13.64 24.80 13.79
3.75 4.33 5.84 4.30 3.45
0.66 1.92 0.65 0.61
1.32 0.48
0.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.84

3.64

3.96

3.78

3.69

3.90

ตาราง 8 ขอ 4.4 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา โดยจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยสงฆ อยูในระดับมาก ( X =3.81) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89 และ 3.76)
ภูมิ ลํ า เนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ความ
คาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.90, 4.14, 4.01, 3.60) ในขณะที่ภาคใต มีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.44)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.58, 3.77, 3.87, 3.90, 3.93, 3.97 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.84 , 3.64 และ 3.96)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.78, 3.69, 3.90 และ 3.72)
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3.72

• สถาบันการศึกษา
(4.5) เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับ
โรงเรียน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

51.40
24.40
19.96
3.09
0.19
0.96
3.89

เพศ
ชาย หญิง

53.46
21.48
21.48
2.86
0.72
3.94

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

50.00
26.38
18.93
3.24
0.32
1.13
3.85

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

43.60
23.70
25.59
4.27
2.84
3.93

73.40
2.96
23.65
4.21

58.50
23.50
17.50
0.50
3.93

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

36.74
41.40
16.28
3.72
1.86
3.67

ใต

46.15
29.33
16.83
6.73
0.96
3.71

56-65 มากกวา
65

50.00 39.12 62.55 57.86 55.42 68.75 75.00
25.47 33.42 14.74 18.87 24.10 15.63
17.92 23.83 19.92 18.24 13.25 12.50 25.00
4.72 2.59 1.99 4.40 3.61 3.13
1.89
1.04 0.80 0.63 3.61
3.77 3.85 4.01 3.91 3.81 3.91 4.25
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
ต่ํากวา ปริญญา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี

53.65
16.15
24.48
4.69
1.04
3.99

40.70
34.30
19.77
3.20
0.58
1.45
3.77

58.72 48.56 58.44 49.80 51.72
19.87 24.52 27.27 23.57 17.24
18.54 22.60 12.99 21.93 24.14
2.21 3.37 1.30 3.28 6.90
0.96
0.66
1.43
3.94 3.88 3.83 3.92 3.93
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ตาราง 8 ขอ 4.5 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา โดยเปนผูนํา
เครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน อยูในระดับมาก ( X =3.89)และ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.94 และ 3.85)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.93, 4.21, 3.93, 3.67 แล 3.71)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.77, 3.85, 4.01, 3.91, 3.81, 3.91 และ 4.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.99 , 3.77 และ 3.94)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.88, 3.83, 3.92 และ 3.93)
• สถาบันเศรษฐกิจ
(5.1) เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ
วารสาร แผนพับ วีดิทัศน)
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

38.38
30.28
24.20
5.50
1.16
0.48

37.47
27.45
27.68
5.73
1.19
0.48

คาเฉลี่ย ( X )

3.79 3.85

39.00
32.20
21.84
5.34
1.13
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

41.23 41.38 36.50 33.95 38.94
30.81 2.96 40.00 43.26 33.65
19.91 55.67 18.50 12.56 15.38
6.64 - 4.00 6.98 9.62
1.42 - 0.50 2.33 1.44
- 0.50 0.93 0.96

3.75 3.72 4.53 3.69 3.48 3.58
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อันดับ

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

48.11 42.75 32.27 38.36 28.92 40.63 25.00
21.70 29.79 23.90 32.70 46.99 37.50 75.00
17.92 20.98 37.85 22.64 13.25 18.75
10.38 4.92 4.78 4.40 7.23 3.13
0.94 1.55 1.20 0.63 1.20
0.94
1.26 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.79

อันดับ

1
2
3
4
5
*

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ระดับความคาดหวัง

3.64

3.92

3.63

3.66

3.85

4.28

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

35.42
33.85
25.00
5.21
0.52
-

41.86
32.27
16.57
6.98
2.03
0.29

37.75 45.67 40.91 36.89 10.34
27.37 31.25 36.36 28.89 20.69
29.58 13.94 16.23 27.66 62.07
3.53 7.21 5.19 5.12 6.90
0.88 1.92 1.30 1.02
0.88
0.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.79

3.64

3.92

3.63

3.66

3.85

ตาราง 8 ขอ 5.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพั ฒนาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งผ า นสถาบัน เศรษฐกิจ โดยเผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน) อยูในระดับ
มาก ( X =3.79) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.85 และ 3.75)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต มีความคาดหวังอยูในระดับ
มาก ( X =3.72, 4.53, 3.69, และ 3.58) ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลาง( X =3.48)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79, 3.64, 3.92, 3.63, 3.66, 3.85 และ 4.28)
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4.28

สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79 , 3.64 และ 3.92)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.63, 3.66, 3.85 และ 4.28)
• สถาบันเศรษฐกิจ
(5.2) ชวยเหลือชุมชนในการสรางงานสรางรายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการ
เรียนรูดานอาชีพหรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.07
25.84
24.20
4.34
1.06
0.48

คาเฉลี่ย ( X )

3.86 3.95

อันดับ

46.54
24.82
25.30
2.15
0.48
0.72

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

42.39
26.54
23.46
5.83
1.46
0.32

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

42.65 56.65 49.50 38.14 34.13
28.44 4.93 22.50 40.93 31.25
23.22 38.42 25.50 13.95 20.67
4.74 - 1.00 4.65 11.06
- 1.00 1.40 2.88
0.95 - 0.50 0.93 -

3.81 3.85 4.33 3.98 3.59 3.59
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

34.91 45.08 47.81 44.03 40.96 53.13 25.00
29.25 29.53 23.90 18.87 24.10 18.75 50.00
26.42 20.98 23.90 28.93 25.30 28.13 25.00
4.72 3.37 3.59 7.55 6.02
3.77 0.78 0.80
1.20
0.94 0.26
0.63 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.76

3.82

3.90

3.95

3.85

4.09
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3.75

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.92
20.83
25.52
5.73
-

40.99
33.14
19.48
3.49
2.33
0.58

45.70 40.38 50.00 45.49 20.69
21.63 25.48 26.62 26.02 17.24
27.15 26.44 17.53 23.36 55.17
4.19 4.33 5.19 4.51 3.45
0.66 3.37 0.65 0.41
0.66
0.20 3.45

คาเฉลี่ย ( X )

3.93

3.72

3.95

3.82

3.79

3.87

ตาราง 8 ขอ 5.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันเศรษฐกิจ โดยชวยเหลือ
ชุมชนในการสรางงานสรางรายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพหรือเปนคลังสมอง
สงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน อยูในระดับมาก ( X =3.86) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.95 และ 3.81)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต มี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.85, 4.33, 3.98, 3.59 แล 3.59)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.76, 3.82, 3.90, 3.95, 3.85, 4.09 และ 3.75)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.93 , 3.72 และ 3.95)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82, 3.79, 3.87 และ 4.32)
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4.32

• สถาบันสื่อมวลชน
(6.1) จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่
สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสราง
ความเขาใจทีถ่ ูกตองในการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ แกประชาชน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.01
29.60
23.24
3.18
0.68
0.29

คาเฉลี่ย ( X )

3.85 3.94

อันดับ

43.91
25.30
26.73
2.86
0.48
0.72

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

42.39
32.52
20.87
3.40
0.81
-

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

37.91 58.13 45.50 35.81 38.46
28.91 2.96 32.50 39.53 43.27
27.01 38.92 22.00 18.60 10.10
4.74 - 5.12 5.77
0.95 - 2.40
0.47 - 0.93 -

3.79 3.86 4.36 3.90 3.69 3.48

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.40 39.64 49.00 42.77 48.19 28.13
39.62 31.61 19.12 30.82 26.51 43.75 75.00
13.21 25.91 27.09 22.64 15.66 25.00 25.00
1.89 2.33 3.59 3.77 7.23 3.13
1.89 0.26 1.20
0.26
2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.64

3.89

3.97

3.84

3.74

3.75
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3.50

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

50.52
21.35
21.35
6.77
-

36.63
39.24
20.64
2.03
1.16
0.29

45.92 42.31 44.16 42.83 34.48
25.39 39.42 29.22 27.25 20.69
25.17 13.94 25.32 24.80 37.93
2.43 2.40 1.30 4.30 6.90
0.66 1.92
0.61
0.44
0.20
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.86

3.74

3.93

3.64

3.94

3.87

ตาราง 8 ขอ 6.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันสื่อมวลชน โดยจัดโครงการ/
กิจ กรรมอบรมให ความรูเ กี่ย วกับ หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่ สอดคลอ งกับ หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองในการเผยแพรความรู
ขาวสารตาง ๆ แกประชาชน อยูในระดับมาก ( X =3.85) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.94 และ 3.79)
ภูมิ ลํ า เนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ความ
คาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.86, 4.36, 3.90, 3.69) ในขณะที่ภาคใต มีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.48)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.64, 3.89, 3.97, 3.84, 3.74, 3.75 และ 3.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.86 , 3.74 และ 3.93)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.64, 3.94, 3.87 และ 4.03)
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4.03

• สถาบันสือ่ มวลชน
(6.2) ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสือ่ ใน
รูปแบบตาง ๆ เชน สือ่ วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

ภาพรว
เพศ
ม
ชาย หญิง

45.90
26.52
23.72
2.89
0.68
0.29
3.89

48.21
22.67
26.01
2.15
0.48
0.48
3.98

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

1
2
3
4
5
*

43.60
22.75
27.49
4.74
0.95
0.47
3.92

55.67
3.94
40.39
4.36

58.00
19.50
20.50
2.00
3.97

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

36.74
41.86
17.67
2.79
0.93
3.70

ใต

36.54
43.27
12.98
4.81
2.40
3.53

56-65 มากกวา
65

39.62 41.97 51.79 49.06 48.19 53.13 50.00
29.25 30.05 18.33 27.67 24.10 28.13 50.00
25.47 24.87 26.69 20.75 18.07 15.63
3.77 2.59 1.99 2.52 7.23 3.13
1.89 0.26 1.20
0.26
2.41
3.83 3.89 4.01 3.88 3.79 3.81 3.50
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

44.34
29.13
22.17
3.40
0.81
0.16
3.84

ภูมิลําเนา
กทม. กลาง เหนือ อีสาน

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

47.92
25.52
22.40
4.17
3.89

40.12
32.27
22.38
3.78
1.16
0.29
3.79

49.89 47.60 53.90 43.85 24.14
21.63 27.88 27.92 25.61 24.14
25.61 19.71 15.58 26.64 44.83
1.77 2.88 1.95 3.28 6.90
0.66 1.92
0.61
0.44
0.65
3.98 3.80 3.84 3.93 4.07
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ตาราง 8 ขอ 6.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันสื่อมวลชน โดยประสาน
ความรวมมือ กับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ
โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ อยูในระดับมาก ( X =3.89) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.98 และ 3.84)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.92, 4.36, 3.97, 3.70 และ 3.53)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.83, 3.89, 4.01, 3.88, 3.79, 3.81 และ 3.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89 , 3.79 และ 3.98)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.80, 3.84, 3.93 และ 4.07)
• สถาบันสื่อมวลชน
(6.3) เสริมสรางความรวมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมไปสูประชาชน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

48.60
24.01
22.85
3.76
0.58
0.19

49.64
21.72
24.58
3.10
0.48
0.48

คาเฉลี่ย ( X )

3.90 3.95

47.90
25.57
21.68
4.21
0.65
-

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

42.18 62.56 49.00 47.44 42.31
20.38 3.45 27.00 27.44 41.35
31.75 33.99 22.50 17.67 8.65
4.74 - 1.50 6.05 6.25
0.95 - 0.47 1.44
- 0.93 -

3.86 3.99 4.31 3.93 3.77 3.50
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อันดับ

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

52.83 47.41 52.59 44.65 46.99 56.25 25.00
31.13 22.80 15.94 27.04 27.71 34.38 75.00
13.21 25.91 27.49 22.64 16.87 3.13
2.83 3.37 3.19 5.66 6.02 3.13
0.52 0.80
3.13
2.41
3.76 3.95 4.03 3.84 3.77 3.53 3.25
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

52.60
18.75
20.83
7.29
0.52
3.86

45.06
27.33
23.26
3.49
0.87
3.86

50.11 52.88 46.75 48.98 20.69
23.18 30.29 28.57 19.26 27.59
23.40 12.02 20.78 26.43 44.83
2.43 3.85 3.25 4.71 6.90
0.44 0.96 0.65 0.61
0.44
3.94 3.71 3.84 3.96 4.03

ตาราง 8 ขอ 6.3 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันสื่อมวลชน โดยเสริมสราง
ความรวมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปสูประชาชน อยู
ในระดับมาก ( X =3.90) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.95 และ 3.86)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.99, 4.31, 3.93, 3.77 และ 3.50)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป มีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก ( X =3.76, 3.95, 4.03, 3.84, 3.77, 3.53) ในขณะที่อายุมากกวา 65 ปมีความคาดหวังอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.86 , 3.86 และ 3.94)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.71, 3.84, 3.96 และ 4.03)
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• สถาบันนันทนาการ
(7.1) จัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ โดยใชสถานทีภ่ ายในวัดทํากิจกรรม
นันทนาการสําหรับเยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถานภายในวัด การจัดกิจกรรม
โตวาที กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

35.58
32.50
26.23
4.63
0.58
0.48
3.95

เพศ
ชาย หญิง

36.04
37.23
22.20
3.10
0.72
0.72
4.07

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

35.28
29.29
28.96
5.66
0.49
0.32
3.88

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

43.13
18.48
27.01
9.48
1.90
3.67

16.75
79.31
2.96
0.99
4.74

31.00
38.50
30.00
0.50
4.09

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

45.58
14.42
33.02
4.65
0.47
1.86
3.70

ใต

40.38
13.94
37.50
7.69
0.48
3.60

56-65 มากกวา
65

52.83 43.78 29.48 25.79 18.07 25.00 25.00
22.64 23.58 40.24 42.77 39.76 40.63 50.00
21.70 26.94 26.29 23.90 30.12 31.25 25.00
1.89 4.15 3.59 6.92 9.64 3.13
0.94 1.04 0.40
0.52
0.63 2.41
3.94 3.85 4.06 4.05 3.90 4.03 4.25
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
ต่ํากวา ปริญญา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี

24.48
43.23
26.04
5.73
0.52
4.04

48.55
19.48
26.74
3.49
1.45
0.29
3.81

30.91 42.79 27.92 38.11 34.48
38.19 25.48 35.71 31.35 34.48
25.39 27.40 31.17 25.41 17.24
4.86 3.85 5.19 4.10 13.79
0.48
0.82
0.66
0.20
4.03 3.89 3.94 3.95 3.90
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ตาราง 8 ขอ 7.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันนันทนาการ โดยจัดโครงการ/
กิจกรรมนันทนาการ โดยใชสถานที่ภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวร
ชมโบราณสถานภายในวัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ อยูใน
ระดับมาก ( X =3.95) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.07 และ 3.88)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.67, 4.74, 4.09, 3.70 และ 3.60)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.94, 3.85, 4.06, 4.05, 3.90, 4.03 และ 4.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.04 , 3.81 และ 4.03)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89, 3.94, 3.95 และ 3.90)
• บทบาทดานอืน่ ๆ
(8.1) เปนผูนําในการสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.36
25.75
23.53
5.30
0.39
0.68

50.36
21.24
22.91
4.30
0.24
0.95

คาเฉลี่ย ( X )

3.86 3.92

40.29
28.80
23.95
5.99
0.49
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

41.71 73.89 32.00 40.93 33.65
31.75 2.96 14.50 36.74 41.35
15.17 23.15 51.50 13.02 16.35
8.53 - 1.50 8.37 7.69
1.90 0.95 - 0.50 0.93 0.96

3.82 3.60 4.20 4.34 3.59 3.59
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อันดับ

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

47.17 43.78 47.81 40.25 33.73 56.25 50.00
28.30 30.83 25.90 17.61 20.48 12.50 25.00
18.87 18.91 21.91 33.33 37.35 28.13 25.00
5.66 5.96 3.59 6.29 4.82 3.13
0.52 0.40
1.20
0.40 2.52 2.41
3.79 3.75 3.88 4.03 4.04 4.09 4.00
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
ต่ํากวา ปริญญา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี

46.88
25.00
20.83
6.25
0.52
0.52
3.82

40.41
32.56
20.93
5.52
0.58
3.76

47.02 41.83 38.31 43.65 58.62
20.75 23.08 25.32 27.46 27.59
26.71 27.88 31.82 22.54 3.45
3.97 6.25 3.90 6.15 3.45
0.22
6.90
1.32 0.96 0.65 0.20
3.97 3.92 3.99 3.83 3.48

ตาราง 8 ขอ 8.1 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนผูนําในการสงเสริมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก ( X =3.86) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.92 และ 3.82)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.60, 4.20, 4.34, 3.59 และ 3.59)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79, 3.75, 3.88, 4.03, 4.04, 4.09 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82 , 3.76 และ 3.97)
ระดับการศึกษา โดยมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี มีความคาดหวัง
อยูในระดับมาก ( X =3.92, 3.99, 3.83) ในขณะที่สูงกวาปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับปาน
กลาง ( X =3.48)
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• บทบาทดานอืน่ ๆ
(8.2) เปนผูนําทางจิตวิญญาณในการพัฒนาจิตแกพุทธศาสนิกชน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

46.00
23.34
23.24
6.36
0.39
0.68

คาเฉลี่ย ( X )

3.86 3.93

อันดับ

50.36
23.87
18.85
5.73
0.24
0.95

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

ใต

47.87 67.00 44.50 35.81 35.58
19.91 28.57 40.00 14.42 14.90
22.27 4.43 13.00 39.53 35.58
9.48 - 1.50 7.91 12.50
- 0.50 - 1.44
0.47 - 0.50 2.33 -

3.82 3.79 4.24 4.23 3.58 3.50
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.17 43.52 49.00 47.80 39.76 43.75 50.00
14.15 22.28 23.90 25.16 32.53 43.75
30.19 28.76 20.32 15.09 20.48 6.25 25.00
6.60 4.92 6.37 10.06 4.82 6.25 25.00
1.89
0.40
0.52
1.89 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.65

อันดับ

1
2
3
4
5
*

43.04
22.98
26.21
6.80
0.49
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคาดหวัง

3.84

3.90

3.90

4.02

4.25

3.25

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

50.52
21.35
19.27
7.81
1.04

40.70
22.09
31.10
5.23
0.87
-

49.01 48.08 43.51 46.31 27.59
25.17 19.23 33.77 22.13 37.93
18.32 23.56 16.23 25.41 24.14
6.18 7.21 5.19 6.15 10.34
0.22 1.92
1.10
1.30
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.86

3.78

3.94

3.75

4.07

3.84
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ตาราง 8 ขอ 8.2 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนผูนําทางจิตวิญญาณในการ
พัฒนาจิตแกพุทธศาสนิกชน อยูในระดับมาก ( X =3.86) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยาง
พบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.93 และ 3.82)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.79, 4.24, 4.23, 3.58 และ 3.50)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป มีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก ( X =3.65, 3.84, 3.90, 3.90, 4.02, 4.25) ในขณะที่อายุมากกวา 65 ป มีความคาดหวังอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.86 , 3.78 และ 3.94)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.75, 4.07, 3.84 และ 3.93)
• บทบาทดานอืน่ ๆ
(8.3) เปนผูนําดานสังคมสงเคราะหแกผูยากไร
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

42.72
27.58
21.79
6.75
0.68
0.48

44.63
25.06
22.20
6.68
0.48
0.95

คาเฉลี่ย ( X )

3.79 3.82

41.42
29.29
21.52
6.80
0.81
0.16

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

39.81 53.69 50.00 33.95 37.02
27.01 5.42 30.50 36.74 37.50
19.91 40.89 18.00 17.67 12.98
12.32 - 1.00 9.77 10.10
0.47 - 0.47 2.40
0.47 - 0.50 1.40 -

3.76 3.67 4.35 3.85 3.59 3.48
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อันดับ

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

38.68 42.23 43.43 40.88 53.01 50.00
32.08 29.27 21.51 28.30 28.92 21.88 100.00
19.81 22.02 27.09 20.75 9.64 21.88
7.55 5.96 7.17 8.18 6.02 6.25
1.89 0.26 0.80 0.63
0.26
1.26 2.41
3.67 3.80 3.89 3.74 3.68 3.88 3.00
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

41.15
23.96
25.00
8.85
0.52
0.52
3.82

38.66
31.69
22.09
6.10
1.45
3.74

48.12 42.31 47.40 42.83 17.24
25.61 31.25 25.97 26.43 41.38
20.09 18.27 20.78 22.75 31.03
5.30 6.25 5.19 7.17 10.34
1.44
0.82
0.88 0.48 0.65
3.84 3.70 3.84 3.80 3.69

ตาราง 8 ขอ 8.3 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนผูนําดานสังคมสงเคราะหแก
ผูยากไร อยูในระดับมาก ( X =3.79) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82 และ 3.76)
ภูมิ ลํ า เนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ มี ความ
คาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.67, 4.35, 3.85, 3.59) ในขณะที่ภาคใต มีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.48)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป มีความคาดหวังอยู
ในระดับมาก ( X =3.67, 3.80, 3.89, 3.74, 3.68, 3.88) อายุมากกวา 65 ป มีความคาดหวังอยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82 , 3.74 และ 3.84)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.70, 3.84, 3.80 และ 3.69)
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• บทบาทดานอืน่ ๆ
(8.4) เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรมชีวิตแกชาวบานในชุมชน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

51.11
23.92
18.61
5.40
0.48
0.48

คาเฉลี่ย ( X )

3.82 3.89

อันดับ

56.32
20.05
18.14
4.30
0.24
0.95

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

44.55
24.17
22.75
7.58
0.47
0.47

66.50
4.43
28.08
0.99
-

64.50
23.00
11.00
0.50
1.00

39.53
40.00
14.42
4.65
0.47
0.93

ใต

41.83
26.92
16.83
13.94
0.48
-

3.78 3.82 4.21 3.87 3.63 3.61
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

51.89 48.96 51.39 49.06 57.83 53.13 50.00
19.81 29.02 21.91 20.13 18.07 34.38 25.00
17.92 17.88 22.31 20.13 14.46 9.38 25.00
10.38 3.89 4.38 8.81 4.82
0.26
0.63 2.41
1.26 2.41 3.13
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.77

อันดับ

1
2
3
4
5
*

47.57
26.54
18.93
6.15
0.65
0.16

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคาดหวัง

3.80

3.92

3.80

3.79

3.74

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

55.73
15.10
21.88
6.25
0.52
0.52

46.22
26.74
20.35
6.10
0.58
-

53.42 53.85 54.55 50.20 24.14
24.94 27.40 20.13 24.18 31.03
16.11 12.98 19.48 19.88 37.93
4.19 5.29 5.19 5.33 6.90
0.44 0.48
0.41
0.88
0.65
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.93

3.80

3.81

3.74

3.89

3.84
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ตาราง 8 ขอ 8.4 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรมชีวิต
แกชาวบานในชุมชน อยูในระดับมาก ( X =3.82) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89 และ 3.78)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.82, 4.21, 3.87, 3.63 และ 3.61)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.77, 3.80, 3.92, 3.80, 3.79, 3.74 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.93 , 3.80 และ 3.81)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.74, 3.89, 3.84 และ 3.93)
• บทบาทดานอืน่ ๆ
(8.5) เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

41.08
29.70
19.19
8.20
0.77
1.06
3.70

เพศ
ชาย หญิง

43.68
28.40
19.81
6.68
0.48
0.95
3.76

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

39.32
30.58
18.77
9.22
0.97
1.13
3.66

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

34.60
36.02
10.90
15.64
2.37
0.47
3.36

61.58
5.42
32.02
0.99
4.25

36.50
27.00
33.00
2.00
0.50
1.00
4.01

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

40.47
37.67
8.84
10.23
0.47
2.33
3.48

ใต

32.69
41.35
12.50
11.54
0.48
1.44
3.46

56-65 มากกวา
65

36.79 42.49 40.64 40.88 40.96 50.00
38.68 30.83 27.49 23.90 30.12 34.38 25.00
15.09 16.32 24.30 21.38 18.07 12.50 50.00
8.49 8.55 7.17 11.95 6.02
1.04 0.40
1.20
25.00
0.94 0.78
1.89 3.61 3.13
3.59 3.65 3.81 3.73 3.71 3.77 3.50
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อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคาดหวัง

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

40.63
27.08
21.88
9.38
0.52
0.52

37.21
34.30
17.15
10.17
0.87
0.29

45.70 36.54 48.05 40.37 24.14
26.27 35.10 25.32 29.92 48.28
19.43 17.31 20.78 19.06 17.24
6.18 8.17 5.19 9.22 6.90
0.66 1.44
0.61 3.45
1.77 1.44 0.65 0.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.74

3.60

3.78

3.61

3.85

3.69

ตาราง 8 ขอ 8.5 แสดงวา ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทของพระสงฆใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปนผูนําในการรณรงคสงเสริม
การรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย อยูในระดับมาก ( X =3.70) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุม
ตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.76 และ 3.66)
ภูมิลําเนา โดย ภาคกลางและภาคเหนือ มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =4.25, 4.01)
ในขณะที่ กรุงเทพมหานคร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง
( X =3.36, 3.48 และ 3.46)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.59, 3.65, 3.81, 3.73, 3.71, 3.77 และ 3.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.74 , 3.60 และ 3.78)
ระดับการศึกษา โดยมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี มีความคาดหวัง
อยู ใ นระดั บ มาก ( X =3.61, 3.85, 3.69) ในขณะที่ สู ง กว า ปริ ญ ญาตรี มี ค วามคาดหวั ง อยู ใ นระดั บ
ปานกลาง ( X =3.45)
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3.45

• ภาพรวมทั้งหมด
อันดับ

1
2
3
4
5
*

อันดับ

ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

ภาพรวม

43.14
24.25
23.23
4.22
0.62
4.54
3.88

เพศ
ชาย หญิง

45.09
21.46
24.41
3.76
0.56
4.72
3.93

ระดับความคาดหวัง
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

อันดับ

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )
ระดับความคาดหวัง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

41.82
26.15
22.43
4.52
0.66
4.41
3.85

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

41.00
23.26
24.91
5.61
0.78
4.44
3.88

55.98
3.57
36.08
0.08
0.26
4.04
4.33

45.84
22.30
26.12
1.30
0.14
4.30
4.01

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

36.60
36.86
15.39
5.43
0.45
5.28
3.64

ใต

36.94
34.31
14.33
8.38
1.46
4.58
3.57

56-65 มากกวา
65

43.21 41.03 45.91 43.87 42.17 47.00 35.00
28.11 27.52 19.12 21.38 24.24 23.50 34.00
17.51 23.30 26.41 23.80 21.40 21.50 22.00
5.32 3.53 3.81 5.46 5.06 3.13 3.00
1.40 0.42 0.67 0.50 0.39 0.25 1.00
4.45 4.20 4.08 4.98 6.75 4.63 5.00
3.73 3.87 3.98 3.89 3.85 3.91 3.78
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
ต่ํากวา ปริญญา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี

44.79
20.35
24.56
5.40
0.33
4.56
3.92

39.66
29.83
20.88
4.34
1.00
4.29
3.78

45.55 43.17 45.25 42.76 33.24
21.08 27.35 25.14 23.24 23.31
24.58 19.12 21.61 24.91 33.24
3.51 4.83 3.53 4.25 5.52
0.49 1.17 0.21 0.49 0.55
4.79 4.37 4.26 4.35 4.14
3.95 3.78 3.88 3.91 3.97
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ตาราง 8 ภาพรวมทั้งหมด แสดงว า ความคาดหวังของพุทธศาสนิก ชนที่มีต อ บทบาทของ
พระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม อยูในระดับมาก
( X =3.88) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.98 และ 3.84)
ภูมิลําเนา โดยกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.92, 4.36, 3.97, 3.70 และ 3.53)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.83, 3.89, 4.01, 3.88, 3.79, 3.81 และ 3.50)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.89 , 3.79 และ 3.98)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความคาดหวังอยูในระดับมาก ( X =3.80, 3.84, 3.93 และ 4.07)
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ตาราง 8.1 ภาพรวมความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทพระสงฆ
1. สถาบันครอบครัว
1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน
เชน การเขาวัดทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัด
กิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด
1.2 สรางเครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน วัด โรงเรียน และ
ชุมชน ในฐานะผูนําที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ
ภาพรวม
2. สถาบันการปกครอง
2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมือง
การปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัดปฏิบัติธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่
นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติ
2.2 ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯในรูปแบบสื่อตาง ๆ เชน
หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
2.3 เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ
ภาพรวม
3. สถาบันศาสนา
3.1 เปนผูนําในการอนุรักษ สืบทอดพระพุทธศาสนา เชน เปนผูนําในการประกอบศาสนพิธี
3.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอนเทศนาธรรม สอน
วิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน
3.3 เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
คณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆเปนแบบอยางของการมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภาพรวม
4. สถาบันการศึกษา
4.1 เปนพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
4.2 เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
4.3 จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม
4.4 จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ
4.5 เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน
ภาพรวม

X

ระดับ
ความ
คาดหวัง

4.05

มาก

3.93

มาก

3.99

มาก

3.86

มาก

3.84

มาก

3.76

มาก

3.82

มาก

4.04
4.00

มาก
มาก

4.04

มาก

4.02

มาก

3.99
3.86
3.79
3.81
3.89
3.87

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
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ตาราง 8.1 ภาพรวมความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอ)
บทบาทพระสงฆ
5. สถาบันเศรษฐกิจ
5.1 เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคน
ที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร
แผนพับ วีดิทัศน)
5.2 ชวยเหลือชุมชนในการสรางงานสรางรายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพ
หรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน
ภาพรวม
6. สถาบันสื่อมวลชน
6.1 จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่
ถูกตองในการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ แกประชาชน
6.2 ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ
6.3 เสริมสรางความรวมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปสูประชาชน
ภาพรวม
7. สถาบันนันทนาการ
7.1 จัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ โดยใชสถานทีภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับ
เยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถานภายในวัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ
ภาพรวม
8. บทบาทดานอื่น ๆ
8.1 เปนผูนําในการสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
8.2 เปนผูนําทางจิตวิญญาณ ในการพัฒนาจิตแกพุทธศาสนิกชน
8.3 เปนผูนําดานสังคมสงเคราะหแกผูยากไร
8.4 เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรมชีวิตแกชาวบานในชุมชน
8.5 เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย
ภาพรวม
ภาพรวมทั้งหมด

X

ระดับ
ความ
คาดหวัง

3.79

มาก

3.86

มาก

3.83

มาก

3.85

มาก

3.89

มาก

3.90

มาก

3.88

มาก

3.95

มาก

3.95

มาก

3.86
3.86
3.79
3.82
3.70
3.81
3.88

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

คาเฉลี่ย
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จากตาราง 8.1 แสดงวา ภาพรวมทั้งหมดของความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.88) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆผานสถาบันศาสนา
มากที่ สุ ด ( X =4.02) รองลงมาคื อ สถาบั น ครอบครั ว ( X =3.99) สถาบั น นั น ทนาการ ( X =3.95)
สถาบันสื่อมวลชน ( X =3.88) สถาบันการศึกษา ( X =3.87) สถาบันเศรษฐกิจ ( X =3.83) สถาบันการ
ปกครอง ( X =3.82) ตามลําดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ ความคาดหวั ง ต อ บทบาทของพระสงฆ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันครอบครัว พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดย การ
จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน เชน การเขาวัด
ทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรให
ครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และ
สถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด ( X =4.05) และสรางเครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
ระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน ในฐานะผูนําที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ ( X =3.93)
ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผ านสถาบันการปกครอง พบวาอยู ในระดั บ มากทุกขอ โดยจัดโครงการ/กิ จกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัด
ปฏิบัติธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติมากที่สุด
( X =3.86) รองลงมาคือ ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯในรูปแบบ
สื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
( X =3.84) และ เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ ( X =3.76) ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันศาสนา พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเปนผูนําในการอนุรักษ สืบทอด
พระพุ ท ธศาสนา เช น เป น ผู นํ า ในการประกอบศาสนพิ ธี แ ละเผยแผ ห ลั ก ธรรมคํ า สอนทางศาสนาที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง คณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆ
เปนแบบอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดเทากัน ( X =
4.04) รองลงมาคือ จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอนเทศนาธรรม สอน
วิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน ( X =4.00) ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันการศึกษา พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเปนพระวิทยากร หรือพระสอน
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ศีลธรรมในโรงเรียนมากที่สุด ( X =3.99) รองลงมาคือ เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน ( X =3.89) เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย ( X =3.86) จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ ( X =3.81) และจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติ
ธรรม ( X =3.79) ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันเศรษฐกิจ พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยชวยเหลือชุมชนในการสราง
งานสรางรายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพหรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแก
ชาวบาน ( X =3.86)มากที่สุด รองลงมาคือ เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ
เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน) ( X =3.79) ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันสื่อมวลชน พบวาอยูในระดับมากทุกขอ โดยเสริมสรางความรวมมือกับ
สื่ อ มวลชนในการเผยแพร กิ จ กรรมส ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมไปสู ป ระชาชนมากที่ สุ ด
( X =3.90) รองลงมาคือ ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสื่อ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ ( X =3.89) และ จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมให
ความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสื่อมวลชน
เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองในการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ แกประชาชน
( X =3.85) ตามลําดับ
ความคาดหวังต อบทบาทของพระสงฆ ในการพัฒ นาคุ ณธรรมจริ ยธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันนันทนาการ พบวาอยูในระดับมาก โดยจัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ
โดยใชสถานที่ภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถาน
ภายในวัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ ( X =3.95)
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ตาราง 9 คุณลักษณะของพระสงฆที่มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(9.1) บวชเรียนมานานหลายพรรษา
อันดับ

1
2
3
4
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด

38.86
30.18
23.92
4.24
2.80

คาเฉลี่ย ( X )

3.77 3.86

อันดับ

39.38
26.01
27.68
4.77
2.15

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
*

ใต

36.49 23.65 41.00 44.65 48.08
42.65 2.96 33.50 33.95 37.02
10.90 73.40 12.50 15.81 8.17
7.11 - 5.00 4.65 4.33
2.84 - 8.00 0.93 2.40

3.71 3.45 4.70 3.45 3.70 3.55
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด

50.00 42.49 32.27 38.36 34.94 31.25
24.53 31.09 27.49 26.42 39.76 46.88 50.00
16.98 22.80 34.26 22.64 12.05 18.75 25.00
5.66 3.11 2.79 6.92 6.02 3.13 25.00
2.83 0.52 3.19 5.66 7.23
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.73

อันดับ

1
2
3
4
*

38.51
33.01
21.36
3.88
3.24

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคิดเห็น

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
คาเฉลี่ย ( X )

3.84

3.92

3.65

3.39

3.66

3.25

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

39.06
23.96
27.08
3.65
6.25
3.77

46.22
34.30
14.24
3.78
1.45
3.68

32.23 44.23 34.42 39.96 17.24
31.13 38.46 33.77 28.07 37.93
29.80 10.58 25.32 26.64 31.03
4.42 3.85 3.25 3.89 10.34
2.43 2.88 3.25 1.43 3.45
3.83 3.56 3.75 3.86 3.62

154

ตาราง 9 ขอ 9.1 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ ดานบวชเรียนมานานหลายพรรษา มีผล
ตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.77) และเมื่อ
จําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.86 และ 3.71)
ภูมิลําเนา โดย ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความเห็นอยูในระดับมาก
( X =4.70, 3.70 และ 3.55) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร และ ภาคเหนือ มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
เทากัน ( X =3.45)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.73, 3.84, 3.92, 3.65, 3.39, 3.66 และ 3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.77 , 3.68 และ 3.83)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.56, 3.75, 3.86 และ 3.62)
(9.2) มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

ภาพรวม

47.83
28.25
18.23
4.15
1.25
0.29
3.78

เพศ
ชาย หญิง

47.73
24.34
20.76
5.25
1.19
0.72
3.82

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

47.90
30.91
16.50
3.40
1.29
3.75

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

35.07
39.34
12.80
8.53
4.27
3.44

55.17
4.93
39.90
4.35

63.50
13.50
21.50
1.00
0.50
4.06

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

41.40
42.79
9.77
5.12
0.93
3.56

ใต

45.19
38.94
8.17
5.77
1.92
3.52

56-65 มากกวา
65

50.94 41.97 48.21 54.72 51.81 53.13 100.00
30.19 34.46 25.90 19.50 24.10 28.13
12.26 18.65 19.52 18.24 20.48 18.75
4.72 3.89 4.38 6.29 1.20
1.89 1.04 1.99 0.63
0.63 2.41
3.67 3.73 3.79 3.84 3.94 3.91 4.00
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อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

48.96
26.56
20.31
2.60
1.56
-

44.48
36.92
13.66
3.78
1.16
-

50.33 55.77 55.84 43.24 37.93
21.63 28.37 25.32 29.92 37.93
20.97 9.13 16.88 20.70 13.79
5.08 4.81 1.95 4.92 6.90
1.32 1.92
1.23 3.45
0.66
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.84

3.66

3.85

3.65

3.88

3.77

ตาราง 9 ขอ 9.2 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง มี
ผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.78) และ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.82 และ 3.72)
ภูมิลําเนา โดย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความเห็นอยูใน
ระดับมาก ( X =4.35, 4.06, 3.56 และ 3.52) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
เทากัน ( X =3.44)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.67, 3.73, 3.79, 3.84, 3.94, 3.91 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.84 , 3.66 และ 3.85)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.65, 3.88, 3.77 และ 3.52)
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3.52

(9.3) ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยา
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.39
39.25
15.24
1.74
0.10
0.29

คาเฉลี่ย ( X )

4.24 4.26

อันดับ

43.91
39.62
13.37
2.39
0.72

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

ใต

52.61 47.29 52.50 29.30 36.06
32.70 52.71 36.50 36.74 37.98
12.32 - 10.00 30.23 22.60
2.37 - 0.50 2.79 2.88
- 0.48
- 0.50 0.93 -

4.23 4.36 4.47 4.42 3.93 4.06
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

41.51 44.04 47.01 38.36 43.37 37.50 75.00
39.62 34.72 41.83 47.17 36.14 40.63 25.00
18.87 20.47 9.16 11.95 10.84 15.63
0.78 1.99 1.26 7.23 6.25
0.63
0.63 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.23

อันดับ

1
2
3
4
5
*

43.04
39.00
16.50
1.29
0.16
-

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคิดเห็น

4.22

4.34

4.22

4.19

4.09

4.75

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

38.54
47.92
8.85
4.17
0.52
-

45.06
32.56
22.38
-

45.92 42.79 48.05 44.67 48.28
40.62 38.94 35.06 38.11 34.48
11.04 15.87 16.23 14.96 17.24
1.77 2.40 0.65 2.05
0.20
0.66
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.20

4.23

4.32

4.22

4.31

4.25
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4.31

ตาราง 9 ขอ 9.3 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดาน
ศีลธรรม จรรยา มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก
( X =4.24) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.26 และ 4.23)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.36, 4.47, 4.42, 3.93 และ 4.06)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.23, 4.22, 4.34, 4.22, 4.19, 4.09 และ 4.75)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.20 , 4.23 และ 4.32)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.22, 4.31, 4.25 และ 4.31)
(9.4) สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออมได
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.94
34.33
17.55
2.12
0.39
0.68

คาเฉลี่ย ( X )

4.11 4.07

อันดับ

48.69
30.31
17.66
2.15
0.48
0.72

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

42.39
37.06
17.48
2.10
0.32
0.65

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

43.13 44.33 46.00 44.19 47.12
42.18 50.25 36.50 19.53 24.04
10.90 5.42 16.00 30.70 24.04
2.84 - 0.50 2.79 4.33
0.47 - 0.93 0.48
0.47 - 1.00 1.86 -

4.14 4.24 4.45 4.20 3.80 3.90
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

55.66 43.26 47.81 42.14 40.96 40.63 50.00
21.70 33.42 39.04 36.48 30.12 40.63 25.00
22.64 22.02 9.16 16.98 18.07 12.50 25.00
1.04 2.39 3.14 6.02 6.25
0.26 0.80 0.63
0.80 0.63 4.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.99

4.09

4.23

4.11

4.00

4.16
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4.00

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

41.67
40.63
13.02
3.65
0.52
0.52

46.22
28.49
24.71
0.58
-

44.59 49.04 41.56 45.29 37.93
37.31 25.96 39.61 36.68 48.28
13.47 21.63 16.88 14.96 10.34
2.65 1.44 1.30 2.66
0.66 0.96
0.20 3.45
1.32 0.96 0.65 0.20
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.19

4.03

4.17

3.99

4.20

4.16

4.28

ตาราง 9 ขอ 9.4 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรง
และทางออมได มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก
( X =4.11) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.07 และ 4.14)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.24, 4.45, 4.20, 3.80 และ 3.90)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.99, 4.09, 4.23, 4.11, 4.00, 4.16 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.19 , 4.03 และ 4.17)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.99, 4.20, 4.16 และ 4.28)
(9.5) มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.93
27.58
20.93
2.51
0.29
0.77

50.12
26.73
19.33
2.39
0.48
0.95

คาเฉลี่ย ( X )

4.01 4.01

46.44
28.16
22.01
2.59
0.16
0.65

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

45.02 65.02 46.00 41.40 42.79
29.38 32.02 39.00 18.14 20.19
23.22 2.96 14.50 33.95 28.85
1.42 - 4.19 6.73
- 0.93 0.48
0.95 - 0.50 1.40 0.96

4.00 4.03 4.29 4.25 3.73 3.76
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อันดับ

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

43.40 44.30 56.18 54.72 36.14 46.88 75.00
28.30 26.17 27.49 24.53 39.76 31.25
25.47 27.20 13.94 15.72 15.66 15.63
2.83 1.55 1.20 5.03 3.61 6.25
0.26 0.80
0.52 0.40
4.82
25.00

คาเฉลี่ย ( X )

3.97

อันดับ

1
2
3
4
5
*

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ระดับความคิดเห็น

3.95

4.09

3.99

4.18

4.03

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

53.65
23.96
17.19
4.17
1.04

44.48
25.58
27.91
1.74
0.29

49.67 40.38 39.61 53.89 41.38
31.13 30.77 35.71 24.80 27.59
15.23 24.04 22.73 18.24 24.14
2.21 2.88 1.95 2.25 3.45
0.66 1.44
1.10 0.48
0.82 3.45

คาเฉลี่ย ( X )

3.98

3.94

4.10

3.97

4.09

4.02

ตาราง 9 ขอ 9.5 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม
มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =4.01) และ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.01 และ 4.00)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.03, 4.29, 4.25, 3.73 และ 3.76)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.97, 3.95, 4.09, 3.99, 4.18, 4.03 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.98 , 3.94 และ 4.10)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.97, 4.09, 4.02 และ 3.96)
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3.96

(9.6) มีความเปนผูนําในชุมชนทองถิน่
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.73
26.23
19.86
5.21
0.58
0.39

คาเฉลี่ย ( X )

3.81 3.83

อันดับ

48.69
23.39
20.76
5.97
0.72
0.48

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

ใต

37.91 50.74 56.50 46.05 48.08
32.23 4.93 28.00 32.56 32.69
20.38 44.33 14.50 11.16 9.62
9.00 - 1.00 8.37 7.21
- 0.47 2.40
0.47 - 1.40 -

3.80 3.70 4.39 3.85 3.60 3.55
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

47.17 45.34 52.19 52.20 45.78 31.25 100.00
22.64 30.05 21.51 20.13 32.53 40.63
24.53 19.69 19.52 19.50 14.46 21.88
3.77 4.66 6.37 5.66 4.82 6.25
1.89
0.40 1.89
0.26
0.63 2.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.89

อันดับ

1
2
3
4
5
*

47.09
28.16
19.26
4.69
0.49
0.32

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคิดเห็น

3.80

3.84

3.82

3.72

3.69

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

51.04
23.44
17.19
7.29
0.52
0.52

45.93
30.52
18.60
4.07
0.58
0.29

47.90 41.83 47.40 46.93 51.72
23.84 34.13 28.57 25.00 20.69
22.30 17.79 19.48 21.31 20.69
4.86 4.81 4.55 6.15 6.90
0.66 1.44
0.20
0.44
0.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.77

3.78

3.87

3.70

3.82

3.83
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3.86

ตาราง 9 ขอ 9.6 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีความเปนผูนําในชุมชนทองถิ่น มีผลตอ
การเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.81) และเมื่อ
จําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.83 และ 3.80)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.70, 4.39, 3.85, 3.60 และ 3.55)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ปมีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.89, 3.80, 3.84, 3.82, 3.72, 3.69 และ 4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.77 , 3.78 และ 3.87)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.70, 3.82, 3.83 และ 3.86)
(9.7) ใหการชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบาน
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

45.32
28.25
18.51
6.08
0.96
0.87

คาเฉลี่ย ( X )

3.75 3.79

อันดับ

50.36
21.96
18.14
7.88
0.24
1.43

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

41.91
32.52
18.77
4.85
1.46
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

39.81
27.96
21.80
7.58
1.90
0.95

65.02
3.94
30.05
0.99
-

54.00
31.50
12.50
1.00
1.00

40.93
37.21
11.63
7.44
0.47
2.33

ใต

27.88
39.90
16.83
13.94
1.44
-

3.72 3.73 4.23 3.79 3.57 3.45
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

33.02 46.89 46.22 50.31 43.37 43.75 50.00
33.02 28.50 23.51 25.16 34.94 50.00
27.36 18.13 23.90 13.21 7.23
50.00
4.72 5.18 5.18 10.69 7.23 3.13
1.89 0.52 1.20
2.41 3.13
0.78
0.63 4.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.79

3.78

3.86

3.66

3.48

3.34
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4.50

อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

39.58
33.33
15.63
8.85
1.04
1.56

42.44
30.81
20.64
4.94
1.16
-

49.89 37.02 42.86 48.36 31.03
23.62 37.50 29.87 26.23 41.38
18.76 17.31 19.48 18.24 24.14
5.74 6.73 6.49 6.15 3.45
0.88 1.44 1.30 0.41
1.10
0.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.61

3.76

3.81

3.62

3.73

3.78

ตาราง 9 ขอ 9.7 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆในการใหการชวยเหลือ บรรเทาปญหา
แกชาวบาน มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก
( X =3.75) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.79 และ 3.72)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเห็น
อยูในระดับมาก ( X =3.73, 4.23, 3.79 และ 3.57 ) ในขณะที่ภาคใต มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง
( X =3.45)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป และอายุมากกวา 65 ป มีความเห็นอยู
ในระดับมาก ( X =3.79, 3.78, 3.86, 3.66 และ 4.50) ในขณะที่ 46-55 ปและ 56-65 ป มีความเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง ( X =3.48, 3.34)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.61 , 3.76 และ 3.81)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.62, 3.73, 3.78 และ 3.76)
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3.76

(9.8) ขยันหมัน่ เพียรพัฒนาตนใหรอบรูทงั้ ทางโลกและทางธรรม
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

อันดับ

ภาพรวม

37.70
36.55
20.35
3.86
1.06
4.05

เพศ
ชาย หญิง

39.86
37.23
17.66
3.58
0.95
4.10

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

36.49
35.55
21.80
4.74
0.95
4.01

49.26
46.80
3.94
4.43

29.50
55.00
12.50
2.00
1.00
4.36

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

35.81
22.79
33.49
6.05
0.47
3.75

ใต

37.50
24.04
28.85
6.25
2.88
3.74

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

39.62 37.82 40.64 36.48 31.33 28.13 50.00
31.13 34.46 38.65 38.99 37.35 46.88 25.00
25.47 24.61 17.13 14.47 20.48 9.38
3.77 2.33 3.19 6.29 7.23 9.38
0.52 0.40 3.14 1.20 3.13 25.00
0.26
0.63 2.41 3.13
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.98

อันดับ

1
2
3
4
5
*

36.25
36.08
22.17
4.05
1.13
4.02

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคิดเห็น

4.04

4.14

4.03

3.99

4.10

3.50

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

39.58
31.77
19.27
7.29
1.56
0.52

34.88
33.43
27.91
3.20
0.29
0.29

38.85 37.50 33.12 40.37 24.14
41.06 37.50 41.56 36.48 51.72
15.01 20.67 18.83 18.03 10.34
2.87 3.37 3.25 4.51 3.45
1.55 0.96 3.25 0.20 6.90
0.66
0.41 3.45

คาเฉลี่ย ( X )

3.93

3.98

4.16

4.07

4.06

4.09
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4.14

ตาราง 9 ขอ 9.8 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทาง
โลกและทางธรรม มีผลตอการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับ
มาก ( X =4.05) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.10 และ 4.02)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.01, 4.43, 4.36, 3.75 และ 3.74)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.98, 4.04, 4.14, 4.03, 3.99, 4.10 และ 3.50) สถานภาพ โดย
ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับ
มาก ( X =3.93 , 3.98 และ 4.16)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.07, 4.06, 4.09 และ 4.14)
(9.9) มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

ภาพรวม

30.86
21.31
11.67
18.03
17.45
0.68
3.01

เพศ
ชาย หญิง

36.75
17.90
15.04
13.37
15.99
0.95
3.22

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

38.68
29.25
15.09
6.60
9.43
0.94
3.44

26.68
26.42
7.51
20.73
17.62
1.04
2.86

26.86
23.62
9.39
21.20
18.45
0.49
2.87

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

15.17
22.27
3.32
25.12
32.23
1.90
2.31

61.08
2.96
32.02
1.97
1.97
4.19

26.00
15.00
6.00
26.00
27.00
2.58

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

32.67
17.93
18.33
13.94
17.13
3.21

37.11
15.09
11.95
15.09
20.75
3.04

25.58
38.14
5.58
14.42
14.88
1.40
2.92

ใต

27.40
26.92
12.02
22.60
11.06
3.07

56-65 มากกวา
65

21.69 37.50 50.00
10.84 15.63 25.00
9.64
30.12 40.63 25.00
25.30 6.25
2.41
2.59 2.84 3.25
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อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

29.69
17.71
14.58
19.27
18.75
-

27.33
28.49
8.14
16.86
18.31
0.87

35.10
16.11
13.69
17.88
16.56
0.66

34.13
23.56
7.69
19.71
14.42
0.48

27.27
22.08
13.64
18.83
18.18
-

28.89
21.72
11.07
18.03
19.47
0.82

17.24
20.69
27.59
13.79
20.69
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.02

2.90

3.12

3.01

2.99

2.94

3.17

ตาราง 9 ขอ 9.9 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ มี
ผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.01) และ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.22 และ 2.87)
ภูมิลําเนา โดย ภาคกลาง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.19) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X =2.31, 2.58, 2.92
และ 3.07)
อายุ โดยต่ํ า กว า อายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป และ 56-65 ป และอายุ
มากกวา 65 ป มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.44, 2.86, 3.21, 3.04, 2.59, 2.84 และ 3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.02 , 2.90 และ 3.12)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับปานกลาง ( X =3.01, 2.99, 2.94 และ 3.17)
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(9.10) มีบุคลิกภาพที่นาเลือ่ มใสศรัทธา
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

48.31
23.82
18.90
5.40
2.89
0.68

คาเฉลี่ย ( X )

3.75 3.80

อันดับ

51.79
18.85
19.57
6.21
2.86
0.72

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

40.76
34.60
16.59
7.11
0.95
-

63.05
5.42
30.54
0.99
-

56.00
16.00
17.00
2.00
8.50
0.50

41.40
33.02
13.02
6.98
2.79
2.79

ใต

41.35
28.85
17.79
9.62
2.40
-

3.73 3.65 4.23 3.71 3.56 3.63
อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

44.34 47.67 50.20 54.09 39.76 65.63 25.00
21.70 27.98 19.12 23.90 21.69 15.63 25.00
28.30 16.06 24.30 11.95 20.48 6.25 25.00
5.66 5.96 3.59 5.03 9.64 6.25
1.30 2.79 5.03 4.82 6.25 25.00
1.04
3.61
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.95

อันดับ

1
2
3
4
5
*

45.95
27.18
18.45
4.85
2.91
0.65

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ระดับความคิดเห็น

3.72

3.90

3.63

3.64

3.59

3.25

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

52.60
21.88
16.15
7.81
1.04
0.52

43.60
28.78
20.06
5.81
0.58
1.16

50.33 45.19 54.55 48.16 34.48
19.43 22.12 21.43 25.61 17.24
19.87 19.71 14.94 18.03 41.38
4.42 6.25 5.84 5.33 6.90
5.52 6.73 3.25 1.84
0.44
1.02
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.75

3.78

3.75

3.65

3.72

3.76
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4.10

ตาราง 9 ขอ 9.10 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธา มีผลตอ
การเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.01) และเมื่อ
จําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.80 และ 3.73)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.65, 4.23, 3.71, 3.56 และ 3.63 )
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ปและ 56-65 ป มีความเห็นอยู
ในระดับมาก ( X =3.95, 3.72, 3.90, 3.63, 3.64 และ 3.59) ในขณะที่อายุมากกวา 65 ป มีความเห็นอยู
ในระดับปานกลาง ( X =3.25)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.75 , 3.78 และ 3.75)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.65, 3.72, 3.76 และ 4.10)
(9.11) มีประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

49.66
26.04
20.44
2.80
0.39
0.68

56.80
22.43
15.27
3.82
0.72
0.95

คาเฉลี่ย ( X )

3.99 3.97

44.82
28.48
23.95
2.10
0.16
0.49

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

42.18 62.07 62.50 40.47 42.31
30.81 36.95 21.50 19.53 21.63
24.17 - 15.00 34.88 26.92
2.37 - 1.00 1.86 8.65
- 1.40 0.48
0.47 0.99 - 1.86 -

4.00 4.02 4.37 4.05 3.76 3.76
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อันดับ

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

56-65 มากกวา
65

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

49.06 44.30 51.00 58.49 48.19 71.88 50.00
25.47 28.76 29.48 18.87 27.71
25.00
23.58 24.09 16.33 16.98 13.25 25.00 25.00
1.89 1.81 2.79 4.40 6.02 3.13
0.52 0.40 0.63
0.52
0.63 4.82
-

คาเฉลี่ย ( X )

3.98

อันดับ

1
2
3
4
5
*

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

ระดับความคิดเห็น

3.99

4.06

3.91

4.03

3.69

4.00

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ

56.25
25.52
14.58
2.60
0.52
0.52

43.31
27.91
25.29
2.33
0.58
0.58

54.08 52.40 55.19 49.18 41.38
24.94 18.75 22.73 27.66 41.38
16.56 24.04 17.53 20.29 13.79
3.31 4.33 3.25 2.25 3.45
0.22 0.48 1.30 0.20
0.88
0.41
-

คาเฉลี่ย ( X )

4.04

3.96

4.01

3.85

3.95

4.02

ตาราง 9 ขอ 9.11 แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ มีประสบการณในการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก
( X =3.99) และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.97 และ 4.00)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.02, 4.37, 4.05, 3.76 และ 3.76)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.98, 3.99, 4.06, 3.91, 4.03 ,3.69 และ4.00)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =4.04 , 3.96 และ 4.01)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.85, 3.95, 4.02 และ 4.21)
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4.21

• ภาพรวมทั้งหมด
อันดับ

1
2
3
4
5
*

ระดับความคิดเห็น

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

ภาพรวม

39.93
23.32
21.07
4.68
2.35
8.65
3.85

เพศ
ชาย หญิง

42.54
23.63
18.04
4.81
2.15
8.83
3.89

ระดับความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
*

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

อันดับ

1
2
3
4
5
*

33.85
23.06
24.37
6.52
3.63
8.57
3.72

49.43
38.63
3.12
0.25
0.25
8.33
4.37

43.21
24.29
17.17
3.33
3.71
8.29
3.88

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

36.55
14.69
31.74
5.39
1.94
9.69
3.63

ใต

37.18
16.63
27.96
7.69
2.20
8.33
3.64

56-65 มากกวา
65

40.96 38.06 41.67 43.87 35.84 40.89 47.92
22.80 22.56 26.83 21.28 22.09 18.49 20.83
23.11 24.76 16.77 17.30 20.18 22.92 12.50
3.30 4.25 3.98 5.82 7.43 7.55 4.17
1.49 1.88 2.42 3.25 3.41 1.56 4.17
8.33 8.48 8.33 8.49 11.04 8.59 10.42
3.88 3.82 3.94 3.81 3.74 3.74 3.86
ระดับความคิดเห็น

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
ไมระบุ
คาเฉลี่ย ( X )

38.16
23.11
23.13
4.58
2.48
8.54
3.82

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
ต่ํากวา ปริญญา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี

41.67
22.61
18.32
5.95
2.69
8.77
3.83

37.69
21.39
26.53
3.92
2.01
8.45
3.79

41.23 39.74 39.02 40.27 30.75
25.57 19.99 24.78 23.91 31.61
17.29 24.20 21.16 20.29 20.98
4.60 5.05 4.27 4.85 4.89
2.54 2.72 2.54 2.12 3.16
8.77 8.29 8.23 8.57 8.62
3.91 3.75 3.86 3.86 3.91

ตาราง 9 ภาพรวมทั้งหมด แสดงวา คุณลักษณะของพระสงฆ ที่มีผลตอการเผยแผคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม อยูในระดับมาก ( X =3.85) และเมื่อจําแนกตาม
สถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.89 และ 3.82)
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ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี
ความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.72, 4.37, 3.88, 3.63 และ 3.64)
อายุ โดยต่ํากวาอายุ 18 ป 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป 56-65 ป และอายุมากกวา
65 ป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.88, 3.82, 3.94, 3.81, 3.74 ,3.74 และ3.86)
สถานภาพ โดย ขาราชการ เจาหนาที่ในสวนราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.83 , 3.79 และ 3.91)
ระดั บ การศึ ก ษา โดยมั ธ ยมศึ ก ษาหรื อ ต่ํ า กว า ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา ปริ ญ ญาตรี และสู ง กว า
ปริญญาตรี มีความเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.75, 3.86, 3.86 และ 3.91)
ตาราง 9.1 ภาพรวมคุณลักษณะของพระสงฆที่มีผลตอการเผยแผคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
บทบาทพระสงฆ

คาเฉลี่ย
X

1. บวชเรียนมานานหลายพรรษา
2. มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยา
4. สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออมได
5. มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม
6. มีความเปนผูนําในชุมชน ทองถิ่น
7. ใหการชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบาน
8. ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม
9. มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ
10. มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธา
11. มีประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ภาพรวม

3.77
3.78
4.24
4.11
4.01
3.81
3.75
4.05
3.01
3.75
3.99
3.85

ระดับ
ความ
คาดหวัง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

ตาราง 9 ภาพรวมคุณลักษณะของพระสงฆที่มีผลตอการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยูใน
ระดับมาก โดย ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยามากที่สุด ( X =4.24) รองลงมาคือ
สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออมได ( X =4.11) ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบรู
ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ( X =4.05) มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในการสั่ ง สอนด า นศี ล ธรรม ( X =4.01) มี
ประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( X =3.99) มีความเปนผูนําในชุมชน ทองถิ่น ( X =3.81)
มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง ( X =3.78) บวชเรียนมานานหลายพรรษา ( X =3.77) ใหการ
ชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบานและมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธาเทากัน ( X =3.75) และมีเพียง
หนึ่งประเด็นที่อยูในระดับปานกลาง คือ มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ ( X =3.01)
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ตาราง 10 อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของพระสงฆ
อันดับ

1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
11
13
14
15
16
16

ความคิดเห็น

การขาดความใสใจ สนใจในเรือ่ งศาสนา /คนไมเขาวัด
พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม
การหมดความศรัทธา เลื่อมใสในตัวพระสงฆ
การแกงแยงชิงดี หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ
ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและ
หนวยงานตางๆ
วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจ
พระสงฆรับกิจนิมนตมากเกินไป
ขาดความขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
การไมเขาใจในคําสอนและหลักธรรม
พระสงฆไมใหความสําคัญกับการเผยแพรอยางจริงจัง
การขาดความสามัคคีระหวางประชาชนกับพระสงฆ
พระสงฆตองปรับตัวใหเขากับพุทธศาสนิกชน
พระสงฆที่มีความสามารถมีนอย
คนสวนใหญรับฟงแตไมปฏิบัติตาม
ความไมสะดวกในการเดินทางของพระสงฆ
การใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
การไมเชื่อถือคําสอน คําเทศนาของพระสงฆ

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

กทม.

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

ใต

39.10
19.22
12.92
5.01

37.30
19.44
12.30
4.76

40.33
19.07
13.35
5.18

23.56 50.00 38.17 48.00 51.85
23.56 8.33 20.97 21.00 11.85
12.07 - 16.67 4.00 17.78
9.77 8.33 4.30 2.00 1.48

4.04
4.04
3.07
2.10
1.78
1.78
1.62
1.62
1.29
1.13
0.97
0.16
0.16

4.76
2.38
3.57
1.59
1.19
1.98
3.57
1.98
1.98
1.98
0.40
0.40
0.40

3.54
5.18
2.72
2.45
2.18
1.63
0.27
1.36
0.82
0.54
1.36
-

6.32 - 1.61 4.00 5.19
5.75 16.67 1.08 5.00 2.96
- 7.53 2.00 2.22
3.45 - 1.61 2.00 1.48
2.30 8.33 1.61 - 1.48
4.60 - 3.00 0.57 - 4.84 2.30 - 0.54 3.00 1.48
2.87 - 2.22
1.72 8.33 - 2.00 1.15 - 4.00 - 0.54 - 0.54 -
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ตาราง 10 อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของพระสงฆ (ตอ)
อันดับ

ความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1
2
3
4
5
5
7
8
9
9
11
11
13
14
15
16
16

การขาดความใสใจ สนใจในเรือ่ งศาสนา /คนไมเขาวัด
พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม
การหมดความศรัทธา เลื่อมใสในตัวพระสงฆ
การแกงแยงชิงดี หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ
ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและ
หนวยงานตางๆ
วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจ
พระสงฆรับกิจนิมนตมากเกินไป
ขาดความขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
การไมเขาใจในคําสอนและหลักธรรม
พระสงฆไมใหความสําคัญกับการเผยแพรอยางจริงจัง
การขาดความสามัคคีระหวางประชาชนกับพระสงฆ
พระสงฆตองปรับตัวใหเขากับพุทธศาสนิกชน
พระสงฆที่มีความสามารถมีนอย
คนสวนใหญรับฟงแตไมปฏิบัติตาม
ความไมสะดวกในการเดินทางของพระสงฆ
การใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
การไมเชื่อถือคําสอน คําเทศนาของพระสงฆ

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

44.29 41.26 33.59 36.46 41.54 38.10 25.00
2.86 17.04 20.61 27.08 24.62 23.81 50.00
8.57 10.76 16.03 12.50 16.92 23.81
2.86 3.59 9.16 3.13 7.69 4.76
10.00
5.71
7.14
2.86
4.29
4.29
2.86
2.86
1.43
-

4.48
5.83
1.35
2.69
2.24
3.14
1.35
2.24
1.35
1.35
1.35
-

3.05
3.82
1.53
4.58
1.53
2.29
1.53
2.29
-

4.17
2.08
5.21
1.04
2.08
1.04
2.08
2.08
1.04

1.54
4.62
1.54
1.54
-

4.76
4.76
-
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25.00
-

ตาราง 10 อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคณ
ุ ธรรมจริยธรรมของพระสงฆ (ตอ)
อันดับ

ความคิดเห็น

1
2
3
4
5

การขาดความใสใจ สนใจในเรือ่ งศาสนา /คนไมเขาวัด
พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม
การหมดความศรัทธา เลื่อมใสในตัวพระสงฆ
การแกงแยงชิงดี หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ
ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและ
หนวยงานตางๆ
วิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจ
พระสงฆรับกิจนิมนตมากเกินไป
ขาดความขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
การไมเขาใจในคําสอนและหลักธรรม
พระสงฆไมใหความสําคัญกับการเผยแพรอยางจริงจัง
การขาดความสามัคคีระหวางประชาชนกับพระสงฆ
พระสงฆตองปรับตัวใหเขากับพุทธศาสนิกชน
พระสงฆที่มีความสามารถมีนอย
คนสวนใหญรับฟงแตไมปฏิบัติตาม
ความไมสะดวกในการเดินทางของพระสงฆ
การใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง
การไมเชื่อถือคําสอน คําเทศนาของพระสงฆ

5
7
8
9
9
11
11
13
14
15
16
16

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

36.46
26.04
17.71
4.17

40.26
11.26
12.55
3.46

38.64 41.26 34.65 38.46 23.53
24.62 16.78 25.74 18.68 29.41
11.74 10.49 19.80 12.82 17.65
6.06 3.50 2.97 5.13 11.76

2.08
5.21
1.04
3.13
2.08
1.04
1.04
-

7.79
4.76
3.03
2.16
3.03
2.16
2.60
2.16
0.87
2.16
1.30
0.43
-

1.89
2.65
4.17
1.89
0.76
1.52
1.14
1.14
1.89
0.38
1.14
0.38

5.59
3.50
4.90
0.70
1.40
4.20
2.80
2.10
1.40
0.70
0.70

2.97
1.98
5.94
1.98
1.98
0.99
0.99
-

4.03
5.13
1.47
3.66
1.47
2.56
0.73
2.20
1.47
1.83
0.37
-

จากตาราง 10 อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความ
ใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไมเขาวัดมากที่สุด รอยละ 39.10 รองลงมาคือ พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไม
เหมาะสม รอยละ 19.22 การหมดความศรัทธา เลื่อมใสในตัวพระสงฆ รอยละ 12.92 การแกงแยงชิงดี
หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ รอยละ 5.01 ไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานตางๆ
และวิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจเทากัน รอยละ 4.04 และเมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุม
ตัวอยางพบวา
เพศ โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง เห็นวาอุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของ
พระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไมเขาวัด (รอยละ 37.30 และ 40.33)
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5.88
5.88
5.88
-

ภูมิลําเนา โดย ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เห็นวาอุปสรรค
สําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไม
เขาวัด (รอยละ50.00, 38.17, 48.00 และ 51.84) ในขณะที่กรุงเทพมหานคร เห็นวาอุปสรรคสําคัญในการ
เผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไมเขาวัดและ
พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสมเทากัน รอยละ 23.56
อายุ โดยกลุมอายุต่ํากวา 18 ป 18-25 ป 26-35 ปและ36-45 ป 46-55 ป และ 56-65 ป เห็นวา
อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /
คนไมเขาวัด (รอยละ 44.29, 41.26, 33.59, 36.46, 41.54 และ 38.10) ในขณะที่อายุมากกวา 65 ป เห็น
วาอุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม
รอยละ 50.00
สถานภาพ โดยกลุมขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เห็นวาอุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่อง
ศาสนา /คนไมเขาวัด (รอยละ 36.46, 40.26 และ 38.64)
ระดับการศึกษา โดยกลุมมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรี เห็นวา
อุปสรรคสําคัญในการเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /
คนไมเขาวัด (รอยละ 41.26, 34.65 และ 38.46) ในขณะที่สูงกวาปริญญาตรี เห็นวาอุปสรรคสําคัญใน
การเผยแผคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คือ พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม รอยละ 29.41
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ตาราง 11 ขอเสนอแนะสําหรับพระสงฆเพื่อใหสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ
อันดับ

ความคิดเห็น

1 มีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดี
ใหกับประชาชน
2 จัดทํากิจกรรม ชักชวนใหประชาชนเขาใจใน
หลักธรรมคําสอน
3 ตองมีการเผยแผในเชิงรุก ทั้งในวัดและนอกวัด
4 พระสงฆตองรวมมือกันเผยแผศาสนาอยางจริงจัง
5 ตองเปนผูเสียสละ มีความพยายามและอดทน
6 ควรมีการศึกษาหาความรูมาพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6 ปรับกลยุทธการสอนใหสนุกสนาน เขาใจงาย
8 เพิ่มชองทางในการเผยแพร บรรยายธรรมทางสื่อตางๆ
9 นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน
10 ควรมีการศึกษาและวางแผนกอนลงมือทําจริง
11 ควรมีสวนรวมในการสอนคุณธรรมในโรงเรียน
12 วางตัวเปนกลาง /เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
13 รูจักหนาที่ของตนเองในฐานะพระสงฆกับประชาชน
13 ไมใหยึดติดกับวัตถุ
13 จัดตั้งศูนยใหประชาชนไดเขามาศึกษาธรรม
16 เรงปราบปรามยาเสพติด อบายมุขในวัดอยางจริงจัง
16 ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

ภาพรวม

เพศ
ชาย หญิง

กทม.

42.11 43.50 41.16 52.80
14.37
12.55
5.47
5.26
4.86
4.86
3.04
2.23
1.82
1.21
0.61
0.40
0.40
0.40
0.20
0.20

13.50
11.00
5.50
6.00
5.00
2.50
4.50
2.50
2.00
1.00
0.50
1.00
0.50
0.50
0.50
-

14.97
13.61
5.44
4.76
4.76
6.46
2.04
2.04
1.70
1.36
0.68
0.34
0.34
0.34

9.60
0.80
9.60
1.60
2.40
9.60
6.40
4.80
0.80
0.80
0.80
-

ภูมิลําเนา
กลาง เหนือ อีสาน

33.33
16.67
16.67
16.67
16.67
-

ใต

40.53 36.36 41.11
18.42
12.63
2.11
10.53
6.84
2.63
2.11
1.05
1.58
1.05
0.53
-

12.99
12.99
10.39
2.60
6.49
9.09
3.90
1.30
2.60
1.30
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11.11
27.78
1.11
2.22
1.11
3.33
2.22
4.44
3.33
1.11
1.11
-

ตาราง 11 ขอเสนอแนะสําหรับพระสงฆเพื่อใหสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ (ตอ)
อันดับ

ความคิดเห็น
ต่ํากวา18 18-25

1 มีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดี
ใหกับประชาชน
2 จัดทํากิจกรรม ชักชวนใหประชาชนเขาใจใน
หลักธรรมคําสอน
3 ตองมีการเผยแผในเชิงรุก ทั้งในวัดและนอกวัด
4 พระสงฆตองรวมมือกันเผยแผศาสนาอยางจริงจัง
5 ตองเปนผูเสียสละ มีความพยายามและอดทน
6 ควรมีการศึกษาหาความรูมาพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6 ปรับกลยุทธการสอนใหสนุกสนาน เขาใจงาย
8 เพิ่มชองทางในการเผยแพร บรรยายธรรมทางสื่อตางๆ
9 นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน
10 ควรมีการศึกษาและวางแผนกอนลงมือทําจริง
11 ควรมีสวนรวมในการสอนคุณธรรมในโรงเรียน
12 วางตัวเปนกลาง /เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
13 รูจักหนาที่ของตนเองในฐานะพระสงฆกับประชาชน
13 ไมใหยึดติดกับวัตถุ
13 จัดตั้งศูนยใหประชาชนไดเขามาศึกษาธรรม
16 เรงปราบปรามยาเสพติด อบายมุขในวัดอยางจริงจัง
16 ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

อายุ(ป)
26-35 36-45 46-55

56-65 มากกวา
65

27.45 43.03 43.69 45.88 40.00 57.14

-

17.65 14.55 11.65 11.76 20.00 14.29
29.41 8.48 11.65 17.65 9.09
3.92 10.91 0.97 3.53 3.64
3.92 4.85 2.91 7.06 7.27
1.96
10.68 3.53 10.91 9.52
3.92 8.48 3.88 2.35 3.64
3.03 4.85
1.82 19.05
3.92 1.82 2.91 2.35 1.82
1.96 3.64 1.94
3.92 0.61 2.91
2.35
0.97 1.18
0.97 1.18
1.96 0.61
1.18
1.82
-

25.00
25.00
25.00
25.00
-
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ตาราง 11 ขอเสนอแนะสําหรับพระสงฆเพื่อใหสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ (ตอ)
อันดับ

ความคิดเห็น

1 มีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดี
ใหกับประชาชน
2 จัดทํากิจกรรม ชักชวนใหประชาชนเขาใจใน
หลักธรรมคําสอน
3 ตองมีการเผยแผในเชิงรุก ทั้งในวัดและนอกวัด
4 พระสงฆตองรวมมือกันเผยแผศาสนาอยางจริงจัง
5 ตองเปนผูเสียสละ มีความพยายามและอดทน
6 ควรมีการศึกษาหาความรูมาพัฒนาตนเองตลอดเวลา
6 ปรับกลยุทธการสอนใหสนุกสนาน เขาใจงาย
8 เพิ่มชองทางในการเผยแพร บรรยายธรรมทางสื่อตางๆ
9 นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเกิดประโยชน
10 ควรมีการศึกษาและวางแผนกอนลงมือทําจริง
11 ควรมีสวนรวมในการสอนคุณธรรมในโรงเรียน
12 วางตัวเปนกลาง /เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
13 รูจักหนาที่ของตนเองในฐานะพระสงฆกับประชาชน
13 ไมใหยึดติดกับวัตถุ
13 จัดตั้งศูนยใหประชาชนไดเขามาศึกษาธรรม
16 เรงปราบปรามยาเสพติด อบายมุขในวัดอยางจริงจัง
16 ควรรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รับราชการ นร./นิสิต/ ประชาชน มัธยม/ ปวส./อนุ ป.ตรี สูงกวา
/จนท.รัฐ นศ.
ป.ตรี
ต่ํากวา ปริญญา

58.33

35.39

43.24 35.34 37.36 48.45 64.29

8.33
15.28
1.39
2.78
5.56
1.39
1.39
2.78
2.78
-

14.61
12.36
10.67
5.06
1.69
9.55
1.69
3.37
2.81
1.69
1.12
-

15.77 16.54 21.98 12.37
11.26 16.54 15.38 7.22
3.15 6.77 1.10 5.15
6.31 4.51 7.69 5.15
7.21 7.52 1.10 3.61
2.70 1.50 4.40 7.22
4.05 3.01 3.30 4.12
1.80 3.01 2.20 1.55
1.80 2.26
2.58
0.90 1.50 2.20 1.03
0.45
2.20
0.45 0.75
1.03
0.75
0.52
0.45
1.10
0.45
-

จากตาราง 11 ขอเสนอแนะสําหรับพระสงฆเพื่อใหสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ คือ มีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ประชาชนมากที่สุด รอยละ 42.11 รองลงมาคือ จัดทํากิจกรรม ชักชวนใหประชาชนเขาใจในหลักธรรมคําสอน
รอยละ 14.37 ตองมีการเผยแพรในเชิงรุก ทั้งในวัดและนอกวัด รอยละ 12.55 พระสงฆตองรวมมือกันเผย
แผศาสนาอยางจริงจัง รอยละ 5.47 และตองเปนผูเสียสละ มีความพยายามและอดทน รอยละ 5.26 และ
เมื่อจําแนกตามสถานภาพกลุมตัวอยางพบวา
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7.14
7.14
7.14
7.14
7.14
-

เพศ โดยทั้ ง เพศชายและเพศหญิ ง เห็ น ว า พระสงฆ ค วรมี ค วามเป น ผู นํ า ผู ป ฏิ บั ติ ดี /เป น
แบบอยางที่ดีใหกับประชาชน (รอยละ 43.50 และ 41.16)
ภูมิลําเนา โดย กรุงเทพมหานคร ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต เห็นวา
พระสงฆควรมีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน (รอยละ 52.80, 40.53, 36.36
และ 41.11) ในขณะที่ภาคกลาง เห็นวาควรจัดทํากิจกรรม ชักชวนใหประชาชนเขาใจในหลักธรรมคําสอน
รอยละ 33.33
อายุ โดยกลุมอายุ 18-25 ป 26-35 ป 36-45 ป 46-55 ป และ 56-65 ป เห็นวาพระสงฆควรมี
ความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน (รอยละ 43.03, 43.69, 45.88, 40.00 และ
57.14) ในขณะที่ต่ํากวา 18 ป เห็นวาตองมีการเผยแผในเชิงรุกทั้งในวัดและนอกวัด รอยละ 29.41 สวน
มากกวา 65 ป เห็นวา ตองมีการเผยแผในเชิงรุก ทั้งในวัดและนอกวัด พระสงฆตองรวมมือกันเผยแผ
ศาสนาอยางจริงจัง ตองเปนผูเสียสละ มีความพยายามและอดทน และควรมีการศึกษาหาความรูมา
พัฒนาตนเองตลอดเวลาเทากัน รอยละ 25.00
สถานภาพ โดยกลุมขาราชการ/เจาหนาที่ของรัฐ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เห็นวาพระสงฆควรมีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน (รอยละ 58.33, 35.39,
43.24)
ระดับการศึกษา โดยกลุมมัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ปวส./อนุปริญญา และปริญญาตรีและสูง
กวาปริญญาตรี เห็นวาพระสงฆควรมีความเปนผูนํา ผูปฏิบัติดี /เปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชน (รอยละ
35.34, 37.36, 48.45 และ 64.29)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนการวิจัยแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Method
Research) ซึ่งประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative research) ดังนั้นจึงขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยแบงเปน 2 สวน
เพื่อความชัดเจนดังนี้
สวนที่ 1 สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณเชิงลึกพระสงฆ และสนทนากลุมพระสังฆาธิการ
สวนที่ 2 สรุปผลการวิจัยจากการสํารวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังของพระสงฆและพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆกับ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพือ่ ศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมพระสงฆ โดยจําแนกเปน
1.1 พระสังฆาธิการ จํานวนทั้งสิ้น 20 ตัวอยาง และ พระสงฆทั่วไป จํานวน 100 ตัวอยาง
โดยใชการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
1.2 กลุ ม พุ ท ธศาสนิ ก ชน โดยจํ า แนกเป น 1) กลุ ม นั ก เรี ย น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา 2) กลุ ม
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ 3) กลุมประชาชนทั่วไป จํานวน 1,037 ตัวอยาง โดยใชการสุมแบบเปน
กลุม (Area or Cluster Sampling) ในการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยการสุมกลุมตัวอยางจะกระจายตามพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค
จํานวน 5 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร เชียงใหม สุราษฎรธานี นครราชสีมา และชลบุรี
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดรับการพัฒนารวมกันระหวางกรมการศาสนาและสวนดุสิตโพล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยแบงเปน 2 ชุด คือ
2.1 แบบสัมภาษณพระสงฆและพระสังฆาธิการ
2.2 แบบสอบถามพุทธศาสนิกชน

3. ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
3.1 การเก็บขอมูลพระสังฆาธิการ ใชการประชุมสนทนากลุม (Focus Groups)
พระสังฆาธิการ ที่อยูในพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีพระสังฆาธิการมารวมประชุม
สนทนากลุมจากการนิมนตของกรมการศาสนา จํานวน 20 รูป
3.2 การเก็บขอมูลพระสงฆ ใชการวิธีการสัมภาษณพระสงฆที่อยูในพื้นที่เปาหมายใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน 100 ตัวอยาง
3.3 การเก็ บ ข อ มู ล พุ ท ธศาสนิ ก ชน มี ก ลุ ม เป า หมาย 3 กลุ ม ย อ ยคื อ 1) รั บ ราชการ/
เจาหนาที่ของรัฐ 2) นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 3) ประชาชนทั่วไป ที่อยูในพื้นที่เปาหมายในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค โดยใชวิธีการสอบถามและใหกลุมเปาหมายเปนผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน
1,037 ตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ใช 2 วิธีการคือ
4.1 การวิเคราะหเชิงการบรรยายเนื้อหาตามที่ปรากฏในขอความสําหรับแบบสัมภาษณ
พระสงฆและพระสังฆาธิการ
4.2 การวิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป QPS (Questionnaire Processing System)
สําหรับแบบสอบถามพุทธศาสนิกชน

สวนที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึกพระสงฆ และสนทนากลุมพระสังฆาธิการ
1. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณพระสงฆ และสนทนากลุมพระสังฆาธิการเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอ
บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบัน
ทางสังคมรูปแบบตาง ๆ สรุปไดดังนี้
สถาบันครอบครัว พระสงฆควรมีบทบาทในการสงเสริมใหครอบครัวนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางจริงจัง มีการสนทนากับผูปกครอง ควรเริ่มพัฒนาจากครอบครัวที่มีความ
สนิทสนมกันกอน
สถาบันการปกครอง พระสงฆควรมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในสาย
การปกครองใหมีคุณธรรมจริยธรรม แนะนําหลักการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับกํานัน ผูใหญบาน
เพื่อใหถายทอดใหกับลูกบานอีกที การประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน หรือผูบริหารในสวนที่เกียวของเชน โรงเรียน ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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สถาบันศาสนา พระสงฆควรมีบทบาทในการเปนผูนําดานจิตใจ เผยแผคุณธรรม
จริยธรรม เทศนาอบรมสั่งสอน เปนตัวอยางที่ดีแคฆราวาส
สถาบันการศึกษา ควรมีบทบาทเกี่ยวกับการสอนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา จัดกิจกรรมหรือคายสําหรับเยาวชนเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สถาบันเศรษฐกิจ พระสงฆควรมีบทบาทในการนําหลักธรรมมากระตุนเตือนให
พุทธศาสนิกชนรูจักพอเพียง รูจักพอประมาณ ใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพโดยเนนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยยุติธรรม การ
ปลูกฝงใหเยาวชนรูจักใชชีวิตแบบพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได เชน การสอนใหรูจักปลูกผักสวนครัว
สถาบันสื่อสารมวลชน พระสงฆควรมีบทบาทในการเผยแผหลักธรรมผานสื่อตาง ๆ เชน
โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต การออกหนังสือเกร็ดความรูพุทธศาสนา
สถาบันนันทนาการ พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดภูมิทัศนของวัดใหเปนที่พักผอน
และชื่นชมกับธรรมชาติ ชักชวนพุทธศาสนิกชนใหมาออกกําลังกายภายในวัด เปนแหลงฝกฝนทักษะ
ประสบการณในการเลี้ยงชีพ เชน การเพาะปลูกเพื่อใหพึ่งพาตนเองได จัดกิจกรรมตามสถานที่ตาง ๆ
ภายในวัด เชน ลานวัด การเขียนคําสุภาษิตติดตามตนไม หองสมุดภายในวัด เปดเพลงเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา เพลงปลุกใจรักชาติบานเมือง จัดกิจกรรมหรืออบรมสั่งสอนในลักษณะธรรมะบันเทิง ธรรมะ
นันทนาการ ธรรมะวาไรตี้ เชน จัดอบรมจริยธรรม แลวมีการรองเพลง เตน เลมเกมสโชว ประสานความ
รวมมือกับหนวยงาน การออกกําลังกายตามเพลง
2. ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆ สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ ปจจัยที่สงเสริม และ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค สามารถสรุปไดดังนี้
ปจจัยที่สงเสริม ตองประกอบดวยองคประกอบหลาย ๆ ดาน ตองอาศัยความรวมมือกัน
ทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชน การประสานงานกันระหวางวัด ชุมชน โรงเรียน การไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐทั้งในเรื่องงบประมาณและนโยบายที่ชัดเจน การไดรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาบรรจุ
หลักสูตรใหมีวิชาศีลธรรม ความรูความสามารถของพระสงฆ เทคนิควิธีการของพระสงฆในการเทศนา
หรือแนะนําใหเห็นวาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง ความศรัทธาที่มีตอพระสงฆหรือความนา
เลื่อมใสของพระสงฆ การประชาสัมพันธของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค การขาดงบประมาณ การขาดความรูของพระสงฆ การขาดการ
ทุมเทและไมพรอมที่จะเสียสละของพระสงฆ สิ่งแวดลอมทางเทคโนโลยีสมัยใหมและสื่อตาง ๆ ที่ดึง
ความสนใจไปจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสภาพทางเศรษฐกิจในการครองชีพและการหาเลี้ยงตัวเอง
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ทําใหไมมีเวลาเขาวัด การที่คนในสังคมเนนเรื่องวัตถุมากเกินไปหรือกิเลสในตัวบุคคล การไมยอมรับของ
สังคมในหลักคําสอนของพระสงฆ ความไมเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การขาดสื่อประชาสัมพันธ การ
ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําทองถิ่น และสถาบันการศึกษา
จากการสัมภาษณพระสงฆและสนทนากลุมพระสังฆาธิการ สามารถสรุปความคาดหวังที่มีตอ
บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบัน
ทางสังคมรูปแบบตาง ๆ เปนประเด็นความถี่ไดดังนี้
สถาบันทางสังคม
ภาพรวม
พระสงฆ
พระสังฆาธิการ
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ
สถาบันครอบครัว
ครอบครัวควรยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา 38.89
8
44.44
2
33.33
ใชในชีวิตประจําวัน
เป น สถาบั น พื้ น ฐานที่ ค วรให ค วามร ว มมื อ กั บ 36.11
7
38.89
2
33.33
พระสงฆ
หัวหนาครอบครัวควรเปนแบบอยางที่ดี/เริ่มตน 16.67
3
16.67
1
16.67
จากพอแม
จัดอบรม/รณรงคใหกับสถาบันครอบครัว
16.67
1
16.67
สถาบันการปกครอง
ผูนําการปกครองควรเปนแบบอยางในการนํา 40.11
3
23.08
4
57.14
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงาน
ต อ งมี ก ารประสานกั น ระหว า งสถาบั น การ 22.53
4
30.77
1
14.29
ปกครองกับพระสงฆ
สถาบันการปกครองตองมีการสงเสริมคุณธรรม 22.53
4
30.77
1
14.29
อยางจริงจังและตอเนื่อง
พระสงฆตองมีการพัฒนาตนเอง
14.84
2
15.38
1
14.29
สถาบันศาสนา
พระสงฆ ค วรออกเผยแผ ห ลั ก คํ า สอนและมี 40.00
7
46.67
1
33.33
บทบาทมากกวานี้
พระสงฆควรเปนแบบอยางแกคฤหัสถ
30.00
4
26.67
1
33.33
ตองการใหภาครัฐใหการสนับสนุน
26.67
3
20.00
1
33.33
ควรบรรจุคุณธรรมจริยธรรมลงในหลักสูตร
6.66
1
6.66
-
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สถาบันทางสังคม
สถาบันการศึกษา
เนนการสอนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนให
มากขึ้น โดยเนนหลักเศรษฐกิจ
หนวยงานที่เกี่ยวของควรดูแลใหการสนับสนุน
อยางจริงจัง
ควรมีบุคลากรของศาสนาประจําโรงเรียน
อยางนอย 1 คน
สถาบันเศรษฐกิจ
ค ว ร นํ า ห ลั ก ธ ร ร ม ม า ก ร ะ ตุ น เ ตื อ น ใ ห
พุทธศาสนิกชนรูจักพอเพียง
สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย
ขาดงบประมาณสนับสนุน
สถาบันสื่อมวลชน
รวมมือกับสื่อตาง ๆ เผยแผหลักธรรมมากขึ้น
สื่อมวลชนควรเพิ่มบทบาทในการสนับสนุน
สถาบันนันทนาการ
ชักชวนเยาวชนใหใชเวลาวางที่เปนประโยชน/
รวมกิจกรรมในวัด
พระสงฆควรเปนแบบอยางที่ดี
อบรมคุ ณ ธรรมเยาวชนด ว ยวิ ธี ก ารที่ ทํ า ให
สนุกสนาน เชน รองเพลง

ภาพรวม

พระสงฆ
พระสังฆาธิการ
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ

78.57

10

71.43

6

85.71

17.86

3

21.43

1

14.29

7.14

1

7.14

-

-

90.91

9

81.82

3

100.00

9.089
9.09

1
1

9.09
9.09

-

-

77.28
45.45

6
5

54.55
45.45

4
-

100.00
-

61.91

6

66.67

4

57.14

14.29
30.95

3

33.33

1
2

14.29
28.57
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ปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆ สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ ปจจัยที่สงเสริม และ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค สามารถสรุปเปนความถี่ไดดังนี้
สถาบันทางสังคม
ภาพรวม
พระสงฆ
พระสังฆาธิการ
ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ
ปจจัยที่สงเสริม
ความรวมมือกันทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชน 53.57
5
35.71
5
71.43
การประสานงานกันระหวางวัด ชุมชน โรงเรียน
ความนาเลื่อมใสของพระสงฆ
7.14
1
7.14
ความรูความสามารถของพระสงฆ
35.70
8
57.14
1
14.26
ความเสียสละของพระสงฆ
14.26
1
14.26
ปจจัยที่เปนอุปสรรค
การขาดความรูของพระสงฆ
17.43
2
18.18
1
16.67
สิ่งแวดลอม
18.18
2
18.18
ความไมเขาใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
12.88
1
9.09
1
16.67
การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําทองถิ่น 43.18
4
36.36
3
50.00
และสถาบันการศึกษา รวมถึงงบประมาณ
การขาดการทุมเทของพระสงฆ
17.43
2
18.18
1
16.67

สวนที่ 2 สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชน
ในการสํารวจความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1,037 ตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
รอยละ 59.59 โดยมีอายุระหวาง 18-25 ปมากที่สุด รอยละ 37.22 รองลงมาคือ อายุ 26-35 ป รอยละ
24.20 อายุ 36-45 ป รอยละ 15.33 อายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 10.22 อายุ 46-55 ป รอยละ 8.00 อายุ 5665 ป รอยละ 3.09 และมากกวา 65 ป รอยละ 0.39 ตามลําดับ มีกลุมสถานภาพเปนประชาชนทั่วไป
มากที่สุด รอยละ 43.68 รองลงมาคือ นักเรียน /นิสิต / นักศึกษา รอยละ 33.17 และรับราชการ / เจาหนาที่
ของรัฐ รอยละ 18.51 ตามลําดับ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด รอยละ 47.06 รองลงมาคือ
มัธยมศึกษา ปวช. หรือต่ํากวา รอยละ 20.06 ปวส./อนุปริญญา รอยละ 14.85 และสูงกวาปริญญาตรี รอยละ
2.80 ตามลําดับ มีรายไดตอเดือนระหวาง 5,000-10,000 บาทมากที่สุด รอยละ 33.65 รองลงมาคือ ต่ํากวา
5,000 บาท รอยละ 27.19 รายได 10,001-20,000 บาท รอยละ 14.85 รายได 20,001-30,000 บาท รอยละ
7.23 รายได 30,001-40,000 บาท รอยละ 1.16 รายได 40,001-50,000 บาท รอยละ 0.58 และมากกวา 50,000
บาท รอยละ 0.39 ตามลําดับ และมีภูมิลําเนาอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รอยละ 20.73 รองลงมา
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คือ กรุงเทพมหานคร รอยละ 20.35 ภาคใต รอยละ 20.06 ภาคกลาง รอยละ 19.58 และภาคเหนือ รอยละ
19.29 ตามลําดับ

1. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พุทธศาสนิกชนมีความคาดหวังตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันทางสังคมรูปแบบตาง ๆ สรุปไดดังนี้
สถาบันครอบครัว พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน เชน การเขาวัดทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวัน
ธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด
อยูในระดับมาก ( X =4.05) และสรางเครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน
วัด โรงเรียน และชุมชน ในฐานะผูนําที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ อยูในระดับมาก ( X =
3.93)
สถาบันการปกครอง
พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติมากที่สุด อยูในระดับ
มาก ( X =3.86) รองลงมาคือ ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯใน
รูปแบบสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ อยูในระดับมาก ( X =3.84) และ เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความ
รวมมือการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ อยูในระดับ
มาก ( X =3.76) ตามลําดับ
สถาบั น ศาสนา พระสงฆ ค วรมี บ ทบาทในการเป น ผู นํ า ในการอนุ รั ก ษ สื บ ทอด
พระพุ ท ธศาสนา เช น เป น ผู นํ า ในการประกอบศาสนพิ ธี แ ละเผยแผ ห ลั ก ธรรมคํ า สอนทางศาสนาที่
สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง คณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆ
เปนแบบอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดเทากัน อยูใน
ระดับมาก ( X =4.04) รองลงมาคือ จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอน
เทศนาธรรม สอนวิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน อยูในระดับมาก ( X =4.00)
ตามลําดับ
สถาบันการศึกษา พระสงฆควรมีบทบาทในการเปนพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนมากที่สุด อยูในระดับมาก ( X =3.99) รองลงมาคือ เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน อยูในระดับมาก ( X =3.89) เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษา
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พระพุทธศาสนาวันอาทิตย อยูในระดับมาก ( X =3.86) จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ อยูในระดับ
มาก ( X =3.81) และจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม อยูในระดับมาก ( X =3.79) ตามลําดับ
สถาบันเศรษฐกิจ พระสงฆควรมีบทบาทในการชวยเหลือชุมชนในการสรางงานสราง
รายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพหรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน
มากที่สุด อยูในระดับมาก ( X =3.86) รองลงมาคือ เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อ
ตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน) อยูในระดับมาก ( X =3.79) ตามลําดับ
สถาบันสื่อสารมวลชน พระสงฆควรมีบทบาทในการเสริมสรางความรวมมือกับ
สื่อมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปสูประชาชนมากที่สุด อยูใน
ระดับมาก ( X =3.90) รองลงมาคือ ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทาง
ศาสนาผานสื่อในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ อยูในระดับมาก ( X =3.89)
และ จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองในการ
เผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ แกประชาชน อยูในระดับมาก ( X =3.85) ตามลําดับ
สถาบันนันทนาการ พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ โดย
ใชสถานที่ภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถานภายใน
วัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ อยูในระดับมาก ( X =3.95)
2. ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปจจัยที่สงผลตอบทบาทพระสงฆ สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ ปจจัยที่สงเสริม และ
ปจจัยที่เปนอุปสรรค สามารถสรุปไดดังนี้
ปจจัยที่สงเสริม คุณลักษณะของพระสงฆที่มีผลตอการเผยแผรคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญอยู
ในระดับมาก โดย ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยามากที่สุด ( X =4.24) รองลงมา
คือ สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออมได ( X =4.11) ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบ
รู ทั้ ง ทางโลกและทางธรรม ( X =4.05) มี บ ทบาทเชิ ง รุ ก ในการสั่ ง สอนด า นศี ล ธรรม ( X =4.01) มี
ประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( X =3.99) มีความเปนผูนําในชุมชน ทองถิ่น ( X =3.81)
มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง ( X =3.78) บวชเรียนมานานหลายพรรษา ( X =3.77) ใหการ
ชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบานและมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธาเทากัน ( X =3.75) และอยูใน
ระดับปานกลาง คือ มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ ( X =3.01) ตามลําดับ
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ปจจัยที่เปนอุปสรรค การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไมเขาวัดมากที่สุด
รอยละ 39.10 รองลงมาคือ พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม รอยละ 19.22 การหมดความศรัทธา
เลื่อมใสในตัวพระสงฆ รอยละ 12.92 การแกงแยงชิงดี หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ รอยละ 5.01 ไมไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานตางๆ และวิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจเทากัน
รอยละ 4.04 พระสงฆรับกิจนิมนตมากเกินไป รอยละ 3.07 ขาดความขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งทางโลกและทาง
ธรรม รอยละ 2.10 การไมเขาใจในคําสอนและหลักธรรม และพระสงฆไมใหความสําคัญกับการเผยแพรอยาง
จริงจังเทากัน รอยละ 1.78 การขาดความสามัคคีระหวางประชาชนกับพระสงฆและพระสงฆตองปรับตัวให
เขากับพุทธศาสนิกชนเทากัน รอยละ 1.62 พระสงฆที่มีความสามารถมีนอย รอยละ 1.29 คนสวนใหญรับฟง
แตไมปฏิบัติตาม รอยละ 1.13 ความไมสะดวกในการเดินทางของพระสงฆ รอยละ 0.97 การใชอํานาจในทางที่
ไมถูกตองและการไมเชื่อถือคําสอน คําเทศนาของพระสงฆเทากัน รอยละ 0.16 ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และการสํารวจ ซึ่งใชวิธีการวิจัย
แบบผสมผสาน ในการใชขอมูลวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งขอมูลที่ไดมีความ
สอดคล อ งและไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น เกี่ ย วกั บ ความคาดหวั ง ที่ มี ต อ บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานสถาบันทางสังคมรูปแบบตาง ๆ ตอไปนี้
1. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระสงฆไดรับการคาดหวังในเรื่องของบทบาทการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันทางสังคมตาง ๆ ซึ่งบทบาทดังกลาวไดรับความคาดหวังที่มี
ความคลายคลึงกัน เนื่องจากคําวา “บทบาท” หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวังสําหรับผูที่อยูในสถานภาพ
ตาง ๆ วาจะตองปฏิบัติอยางไร (Role Expectation) (งามพิศ สัตยสงวน. 2532) และบทบาทที่ถูก
คาดหวังในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เปนบทบาทของพระสงฆ ซึ่งการแสดงบทบาทมีขอจํากัดตาม
หลักพระพุทธศาสนา จึงสงผลใหบทบาทที่ถูกคาดหวังนั้นมีความคลายคลึงกันในทางที่พระสงฆจะ
สามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซึ่งตามความคิดเห็นของพระสงฆและพระสังฆาธิการคาดหวังวา
พระสงฆควรมีบทบาทสรุปไดดังนี้
1) บทบาทในการอบรมสั่งสอนศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดและสามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งในการเทศนาภายในวัด
หรือการเปนครูพระสอนตามสถาบันการศึกษา ซึ่งเปนบทบาทที่พระสงฆสามารถปฏิบัติผานทางสถาบัน
ทางสังคมไดทุกรูปแบบ อยูในรูปของพระธรรมทูต ซึ่งพระธรรมทูตคือพระภิกษุ สามเณรที่มีความรูในทาง
พระพุทธศาสนาพอสมควรที่จะดําเนินการเผยแพรได แลวเสียสละไปพบกับประชาชนในถิ่นตาง ๆ เพื่อ
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หาทางโนมนาวประชาชนใหเกิดความสนใจเลื่อมใสในคุณคาแหงศีลธรรมและพระพุทธศาสนา (กฤษฎา
นันทเพชร. 2540: 12)
2) บทบาทในการเปนผูนําและเปนแบบอยางที่ดีในการใชชีวิตแบบพอเพียง พึ่งพาตนเอง
ได เปนบทบาทที่พระสงฆสามารถปฏิบัติผานทางสถาบันทางสังคมไดทุกรูปแบบโดยเฉพาะสถาบัน
ศาสนา อันหมายถึงการครองตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกพุทธศาสนิกชน ทั้งนี้
บทบาทที่พึงประสงคประการหนึ่งของพระสงฆคือ เปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยา เพื่อปลูก
ศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา.
2543: Online) และบทบาทดังกลาวยังสอดคลองกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการใหสังเกต
ตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Cognitive Theory) ของอัลเบิรด แบนดูรา (Albert
Bandura) ที่ เ ชื่ อ ว า การเรี ย นรู ส ว นใหญ ข องคนเกิ ด ขึ้ น จากการสั ง เกตจากตั ว แบบ ซึ่ ง สามารถที่ จ ะ
ถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน (ทิศนา แขมมณี. 2541)
3) บทบาทในการเปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน สถาบันการศึกษา หนวยงาน
ภาครัฐเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ในการปลูกฝงจิตสํานึกแกประชาชน ตองปลูกฝงจิตสํานึกใหมี
ความตระหนัก (Awareness) มีจิตสํานึก (Consciousness) มีการกระทํารวมกัน (Collective action) มี
เครือขาย (Network) ประสานงานและรวมมือกัน (สมพร เทพสิทธา. 2549).
4) บทบาทในการจัดกิจกรรมธรรมบันเทิงหรือกิจกรรมนันทนาการภายในวัดเพื่อสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในกลุมเยาวชน และบทบาทในการจัดภูมิทัศนภายในวัดใหเปนสถานที่พักผอนหยอน
ใจและชื่นชมกับธรรมชาติ เนื่องจากในการเผยแผธรรมสามารถควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่น ๆ เชน
พัฒนาหรือสงเคราะหดานวัตถุ แลวโนมใหหันเขาธรรมะ (กฤษฎา นันทเพชร. 2540) อีกทั้งการจัด
กิจกรรมธรรมบันเทิงยังเปนการชักชวนใหเยาวชนไดเขามาอยูในปรโตโฆสะ หรือสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่ง
หมายถึงสิ่งแวดลอมทางสังคมทั่วไปที่ดีที่เกื้อกูลแกการปลูกฝงจริยธรรมในที่นี้เนนไปที่ “กัลยาณมิตร” คือ
ผูคอยใหคําแนะนําที่ดี เชน บิดา มารดา ครู อาจารย และทานผูรูทั้งหมาย เด็กที่มีปรโตโฆสะที่ดีพรอมจะ
กาวหนาทางจริยธรรมมากกวาเด็กที่อยูในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย (แสงระวี เทพรอด. 2542: 39)
ดังนั้นการจัดกิจกรรมธรรมบันเทิงจึงเปนการปลูกฝงเรื่องของคุณธรรมใหกับเยาวชน ซึ่งเยาวชนเปน
เหมือนผาขาวที่บริสุทธิ์ เปนไมออนที่ดัดงาย จึงควรใหความสําคัญและความสนใจเปนพิเศษในการอบรม
และพัฒนาเยาวชนของเราตั้งแตยังเปนเด็ก ใหเปนเยาวชนที่พึงประสงค คือ เปนคนเกงดวยปญญา เปน
คนดีดวยคุณธรรม มีความสุขในสังคม (สมพร เทพสิทธา. 2549)
5) บทบาทในการเผยแผหลักธรรมผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต รวมถึง
การรวมรายการเกมโชวตาง ๆ เพื่อสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งบทบาทดังกลาวขางตนสอดคลองกับบทบาทที่พึงประสงคของวัดและพระสงฆกับการ
พัฒนาสังคมไทย จากการเสวนาที่จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่ 30
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พฤศจิ กายน พ.ศ.2543 พบว า บทบาทที่ พึง ประสงคข องพระสงฆบ างประการดั งนี้
(สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online)
1. พระสงฆ ค วรเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นด า นศี ล ธรรม จรรยา เพื่ อ ปลู ก ศรั ท ธาให เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ประชาชนในทองถิ่น
2. พระสงฆควรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม อันจะสงผลตอศักยภาพในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแผศาสนธรรมแกพุทธศาสนิกชน
3. พระสงฆควรเปนผูใหคําสอนและหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออม โดยตรงคือ เปน
ผูใหการฝกอบรมแกพุทธศาสนิกชน และโดยทางออม คือ การครองตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะกอ
ศรัทธาแกคนทั่วไป และการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรมพัฒนาจิตและหลักปริยัติทาง
ศาสนาแกคณาจารยและวิทยากรผูใหการอบรมแกเยาวชนอีกสวนหนึ่ง
4. พระสงฆควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนเยาวชน ดานศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมใน
สถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นําพุทธศาสนิกชนและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการ
อบรมศาสนธรรม ซึ่งอาจทําโดยวัด กลุมบุคคลโดยมีวัดเปนแกนนํา กลุมพระสงฆและสื่อมวลชน เปนตน
ในขณะเดียวกัน พุทธศาสนิกชนมีความคาดหวังตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานสถาบันทางสังคมตาง ๆ ในลักษณะคลายคลึงกัน
สถาบันครอบครัว พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน เชน การเขาวัดทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวัน
ธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด
อยูในระดับ มาก ( X =4.05) ทั้ งนี้เพราะพระสงฆควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่ งสอนเยาวชน ดา น
ศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นําพุทธศาสนิกชน
และเยาวชนเขามามีสวนรวมในการอบรมศาสนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุม
งานศาสนา. 2543: Online) อีกทั้งการจัดกิจกรรมทัศนาจรใหครอบครัวยังเปนการชวยสืบสานวัฒนธรรม
โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่อยูภายในวัดซึ่งเปนบทบาทอีก
ดานหนึ่งของพระสงฆเชนกัน(สมคิด โชติกวณิชย. 2539: 168-170) และอีกบทบาทหนึ่งคือการสราง
เครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน วัด โรงเรียน และชุมชน ในฐานะผูนําที่
ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ อยูในระดับมาก ( X =3.93) ซึ่งพระสงฆโดยเฉพาะในชนบทมี
บทบาทดานการพัฒนาทองถิ่น และมีบทบาทมากในฐานะผูนําดานการเสนอความคิดริเริ่ม และระดม
ความรวมมือของชาวบานในการพัฒนาตาง ๆ (วินัย เกงสุวรรณ. 2541: 22) ดังนั้นพระสงฆจึงไดรับการ
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คาดหวังใหเปนผูประสานในการสรางเครือขายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับมาก
สถาบันการปกครอง
พระสงฆควรมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมืองการปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัดปฏิบัติ
ธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติมากที่สุด อยูในระดับ
มาก ( X =3.86)เนื่องจากพระสงฆควรเปนผูใหคําสอนและหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออม
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online) รองลงมาคือ ปลูกฝง
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯในรูปแบบสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผน
พับ วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ อยูในระดับมาก ( X =3.84) ทั้งนี้
เพราะในป จ จุ บั น ที่ ก ารสื่ อ สารมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มากขึ้ น พระสงฆ ส ามารถดํ า เนิ น การเผยแพร
พระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวาง และเขาถึงประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมากขึ้น (กฤษฎา นันทเพชร.
2540) และเปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ อยูในระดับมาก ( X =3.76) ตามลําดับ เนื่องจาก
พระสงฆมีบทบาทดานการพัฒนาทองถิ่น ในชนบทพระสงฆมีบทบาทมากในฐานะผูนําดานการเสนอ
ความคิดริเริ่ม และระดมความรวมมือของชาวบานในการพัฒนาตาง ๆ (วินัย เกงสุวรรณ. 2541: 22)
สถาบันศาสนา พระสงฆควรมีบทบาทเปนผูนําในการอนุรักษ สืบทอดพระพุทธศาสนา
เชน เปนผูนําประกอบศาสนพิธีและเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปยังคณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆเปนแบบอยางของการมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากที่สุดเทากัน อยูในระดับมาก ( X =4.04) ซึ่งสอดคลอง
กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการใหสังเกตตัวแบบตามทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social
Cognitive Theory) ของอัลเบิรด แบนดูรา (Albert Bandura) ที่เชื่อวา การเรียนรูสวนใหญของคนเกิดขึ้น
จากการสังเกตจากตัวแบบ ซึ่งสามารถที่จะถายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพรอม ๆ กัน จึงอาจ
กลาวไดวา พระสงฆจึงเปนที่เหมาะสมในการเปนแบบอยางของการมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับคํากลาวที่วาพระสงฆควรเปนผูใหคําสอนและหลักศาสนธรรมทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยตรงคือ เปนผูใหการฝกอบรมแกพุทธศาสนิกชน และโดยทางออม คือ การครอง
ตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะกอศรัทธาแกคนทั่วไป และการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรม
พัฒนาจิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online) นอกจากนี้
พระสงฆยังถูกคาดหวังใหมีบทบาทในการจัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่ง
สอนเทศนาธรรม สอนวิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน อยูในระดับมาก ( X =
4.00) อีกดวย
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สถาบันการศึกษา พระสงฆควรมีบทบาทเปนพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนมากที่สุด อยูในระดับมาก ( X =3.99) ทั้งนี้เพราะพระสงฆควรมีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอน
เยาวชน ดานศีลธรรม เชน เปนวิทยากรอบรมในสถานศึกษา หรือจัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นํา
พุทธศาสนิกชนและเยาวชนเขามามีสวนรวมในการอบรมศาสนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online) รองลงมาคือ เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน อยูในระดับมาก ( X =3.89) เนื่องจากพระสงฆมีบทบาทดาน
การพัฒนาทองถิ่น ในชนบทพระสงฆมีบทบาทมากในฐานะผูนําดานการเสนอความคิดริเริ่ม และระดม
ความรวมมือของชาวบานในการพัฒนาตาง ๆ (วินัย เกงสุวรรณ. 2541: 22) นอกจากนี้พระสงฆยังถูก
คาดหวังใหมีบทบาทในดานวิชาการอื่นอีก กลาวคือ เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย อยูในระดับมาก ( X =3.86) จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ อยูในระดับมาก ( X =3.81)
และจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม อยูในระดับมาก ( X =3.79) ที่เปนดังนี้เพราะที่ผานมาการ
พัฒนาประเทศและการพัฒนาคนไมไดรับความสําเร็จ เนื่องจากในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคน
เราไม ไ ด พั ฒ นาที่ ร ากฐานของชี วิ ต และจิ ต ใจ เราไปพั ฒ นาประเทศที่ เ ศรษฐกิ จ พั ฒ นาคนที่ ค วามรู
ความสามารถ เมื่อเราไมไดพัฒนาประเทศและพัฒนาคนที่รากฐาน รากฐานของประเทศและรากฐาน
ของคนจึงออนแอ ทําใหประเทศของเราตองประสบภาวะวิกฤตตาง ๆ มีปญหาสังคมที่เพิ่มมากขึ้นและรุน
แรงยิ่งขึ้น และคนของเราถึงแมจะมีความรูสูง แตจิตใจไมไดสูงตามความรูไปดวย บางคนก็นําความรูไป
ใชในทางเอารัดเอาเปรียบคนอื่น หาประโยชนใหตนเองในทางไมชอบ (สมพร เทพสิทธา. 2549) ดังนั้น
พระสงฆจึงไดรับความคาดหวังวาจะสามารถชวยพัฒนาจิตใจของคนเจริญตามไปดวย
สถาบันเศรษฐกิจ พระสงฆควรมีบทบาทการชวยเหลือชุมชนในการสรางงานสราง
รายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพหรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน
มากที่สุด อยูในระดับมาก ( X =3.86) เนื่องจากการเผยแผธรรมสามารถควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่น
ๆ เชน พัฒนาหรือสงเคราะหดานวัตถุ แลวโนมใหหันเขาธรรมะ (กฤษฎา นันทเพชร. 2540) การชวยเหลือ
ใหชุมชนมีรายไดจึงเปนหนทางหนึ่งที่จะเผยแผธรรมควบคูกันไป ขณะเดียวกันก็เปนการสงเคราะห
ชวยเหลือชุมชน เพราะบทบาทอีกดานหนึ่งของพระสงฆคือการใหการสงเคราะหซึ่งหนาที่ทางสังคม
สงเคราะหของพระสงฆเกิดจากองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) การดําเนินชีวิตของพระสงฆตองเกี่ยวของ
กับคฤหัสถในเรื่องปจจัย 4 2) สภาวะและเหตุการณในสังคมเรียกรองใหมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้น 3) คุณธรรม เมตตาธรรม กรุณาธรรมของพระสงฆที่ตองการชวยเหลือผูอื่นใหพนทุกข (สุทธิพงษ
ตันตยาพิศาลสุทธิ์. อางถึง วินัย เกงสุวรรณ. 2541: 22) นอกจากนี้ พระสงฆยังถูกคาดหวังใหเผยแผ
หลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน) อยูในระดับ
มาก ( X =3.79) ในปจจุบันที่การสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พระสงฆสามารถดําเนินการ
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เผยแพรพระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวาง และเขาถึงประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมากขึ้น (กฤษฎา นันท
เพชร. 2540) การเผยแผหลักธรรมคําสอนดังกลาวไปยังกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจจึงเปนเรื่อง
ที่พระสงฆสามารถกระทําไดไมยากและไดรับการคาดหวังจากพุทธศาสนิกชนอยูในระดับมาก
สถาบันสื่อสารมวลชน พระสงฆควรมีบทบาทการเสริมสรางความรวมมือกับสื่อมวลชน
ในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปสูประชาชนมากที่สุด อยูในระดับมาก
( X =3.90) รองลงมาคือ ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสื่อ
ในรูปแบบตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ อยูในระดับมาก ( X =3.89) และ จัดโครงการ/
กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองในการเผยแพรความรู
ขาวสารตาง ๆ แกประชาชน อยูในระดับมาก ( X =3.85) ทั้งนี้เพราะในปจจุบันที่การสื่อสารมีความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น พระสงฆสามารถดําเนินการเผยแพรพระพุทธศาสนาไดอยางกวางขวาง และ
เขาถึงประชาชนกลุมตาง ๆ ไดมากขึ้น (กฤษฎา นันทเพชร. 2540) เชนเดียวกับที่พระครูพิศาล-ธรรมโกศล
(สุ พ จน กฺ จ นนิ โ ก, “หลวงตา”-“แพรเยื่ อ ไม ”) ใช ก ารเผยแผ พุ ท ธธรรมผ า นสื่ อ มวลแขนงต า ง ๆ เช น
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร แถบบันทึกเสียง และจัดพิมพหนังสือธรรมะออกเผย
แผ เปนตน โดยเฉพาะวรรณกรรมเรื่องสั้นไดสะทอนใหเห็นคานิยมและปญหาตาง ๆ ที่ปรากฏอยูในสังคมไทยใน
สมัยนั้น ทานไดใหคําแนะนําและเสนอความคิดเห็นเชิงแกไขปรับปรุงในเรื่องตาง ๆ ชักจูงโนมนาวจิตใจบุคคลให
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกตองตามหลักพุทธธรรมและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาตนเอง เพื่อใหเกิดความสงบสุข
ในครอบครัว สงเสริมใหเกิดความสงบสุขในสังคม และสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในเรื่องตาง ๆ ที่สังคมไทยยัง
บกพรอง (พระมหาสัญญา ปฺญาวิจิตฺโต (โปรงใจ). 2543)

สถาบันนันทนาการ พระสงฆควรมีบทบาทการจัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ โดยใช
สถานที่ภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับเยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถานภายใน
วัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรมศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ อยูในระดับมาก ( X =3.95)
เนื่องจากในการเผยแผธรรมสามารถควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่น ๆ เชน พัฒนาหรือสงเคราะหดาน
วัตถุ แลวโนมใหหันเขาธรรมะ (กฤษฎา นันทเพชร. 2540) ซึ่งการจัดกิจกรรมตาง ๆ เปนการปลูกฝงเรื่อง
ของคุ ณ ธรรมให กั บ เยาวชน ซึ่ ง เยาวชนเป น เหมื อ นผ า ขาวที่ บ ริ สุ ท ธิ์ เป น ไม อ อ นที่ ดั ด ง า ย จึ ง ควรให
ความสําคัญและความสนใจเปนพิเศษในการอบรมและพัฒนาเยาวชนของเราตั้งแตยังเปนเด็ก ใหเปน
เยาวชนที่พึงประสงค คือ เปนคนเกงดวยปญญา เปนคนดีดวยคุณธรรม มีความสุขในสังคม (สมพร เทพ
สิทธา. 2549)
2. ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ บทบาทพระสงฆ กั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ บทบาทพระสงฆ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปไดเปน 2 ประเด็น คือ ปจจัยที่สงเสริม และปจจัยที่เปนอุปสรรค
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ปจจัยที่สงเสริม ในความคิดของพระสงฆและพระสังฆาธิการ คือ ตองอาศัยความ
รวมมือกันทั้งพระสงฆและพุทธศาสนิกชน การประสานงานกันระหวางวัด ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนการ
ได รั บ การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ทั้ ง ในเรื่ อ งงบประมาณและนโยบายที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การได รั บ การ
สนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษาบรรจุ ห ลั ก สู ต รให มี วิ ช าศี ล ธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี ป จ จั ย เรื่ อ งของความรู
ความสามารถของพระสงฆ เทคนิควิธีการของพระสงฆในการเทศนาหรือแนะนําใหเห็นวาสามารถ
นําไปใชในชีวิตประจําวันไดจริง การประชาสัมพันธที่หนวยงานเกี่ยวของความศรัทธาที่มีตอพระสงฆหรือ
ความนาเลื่อมใสของพระสงฆ ดังที่พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ไดกลาวถึงบทบาทผูนําทางศาสนาที่มี
อิทธิพลตอชาวบาน สรุปไดวา ชาวบานในชนบทใหความเคารพเลื่อมใสพระสงฆเปนอันมาก ยอมรับคํา
ชี้นําหรือแนะนําไมแตเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาเทานั้น แตยังกินอาณาบริเวณในมิติอื่น ๆ อีกดวย
เชน การพัฒนาหมูบาน ผูนําทางศาสนามักจะเปนผูนําแบบไมเปนทางการของชาวบาน มีอิทธิพลทาง
ความคิดและจิตวิญญาณตอชาวบานในระดับสูง และโดยเฉพาะพระสงฆที่มีชื่อเสียงในดานใดดานหนึ่ง
เชน ดานอภินิหาร ดานการใหโชคลาภ ชาวบานจะนับถือเลื่อมใสอยางจริงจัง ดังนั้นเมื่อพระสงฆแนะนํา
วาสิ่งนั้นดี ก็มักจะทําทันทีโดยปราศจากคําถามหรือคําสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น (กฤษฎา นันทเพชร. 2540)
ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชน มีความเห็นวาคุณลักษณะของพระสงฆที่มีผลตอการเผย
แผคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดาน
ศีลธรรม จรรยามากที่สุด ( X =4.24) ทั้งนี้เปนเพราะพุทธศาสนิกชนคาดหวังวาเปนคุณลักษณะที่
เหมาะสมที่สุดในการแสดงออกถึงบทบาทของพระสงฆ สอดคลองกับทฤษฎีบทบาท (Role Theory)ที่วา
คนแตละคนในสังคมลวนมีตําแหนงทางสังคมทั้งสิ้น ในฐานะที่สังคมไดกําหนดบทบาทเพื่อปจเจกชนแต
ละคนจะไดปฏิบัติใหสอดคลองกับโครงสรางทางสังคมที่วางไว โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบที่เปนบทบาท
ผูกระทํา ทุกคนสามารถเรียนรูไดโดยบทบาทที่เปนตัวแบบไดชี้ถึงวิถีทางเพื่อกระทําบางสิ่งบางอยางที่
ถูกตอง (ประพันธ อําพันประสิทธิ์. 2529) รองลงมาคือ สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและ
ทางออมได ( X =4.11) สอดคลองกับคํากลาวที่วาพระสงฆควรเปนผูใหคําสอนและหลักศาสนธรรมทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยตรงคือ เปนผูใหการฝกอบรมแกพุทธศาสนิกชน และโดยทางออม คือ การครอง
ตนตามหลักธรรมวินัย ซึ่งจะกอศรัทธาแกคนทั่วไป และการใหการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการอบรม
พัฒนาจิต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online) นอกจากนี้ยังมี
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ชวยสงเสริมบทบาทพระสงฆ คือ ความขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลก
และทางธรรม ( X =4.05) มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม ( X =4.01) มีประสบการณใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ( X =3.99) มีความเปนผูนําในชุมชน ทองถิ่น ( X =3.81) มีสมณศักดิ์สูง
หรื อ ตํ า แหน งทางสงฆ สู ง ( X =3.78) บวชเรี ย นมานานหลายพรรษา ( X =3.77) ให ก ารชว ยเหลื อ
บรรเทาปญหาแกชาวบานและมีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธาเทากัน ( X =3.75) และมีชื่อเสียงดาน
อภินิหาร การใหโชคลาภ ( X =3.01) โดยสวนมากพุทธศาสนิกชนมีความเห็นอยูในระดับมาก ยกเวน
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ประเด็นเดีย วคือ มีชื่อ เสียงดานอภินิ หาร การใหโชคลาภที่มี ความเห็นอยู ในระดับปานกลาง ซึ่งไม
สอดคลองกับที่พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ไดกลาวถึงบทบาทผูนําทางศาสนาที่มีอิทธิพลตอชาวบาน สรุป
ไดวา ชาวบานในชนบทใหความเคารพเลื่อมใสพระสงฆเปนอันมาก ยอมรับคําชี้นําหรือแนะนําไมแต
เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาเทานั้น แตยังกินอาณาบริเวณในมิติอื่น ๆ อีกดวย เชน การพัฒนา
หมูบาน ผูนําทางศาสนามักจะเปนผูนําแบบไมเปนทางการของชาวบาน มีอิทธิพลทางความคิดและจิต
วิญ ญาณต อ ชาวบ า นในระดั บ สู ง และโดยเฉพาะพระสงฆ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในด า นใดด า นหนึ่ ง เช น ด า น
อภินิหาร ดานการใหโชคลาภ ชาวบานจะนับถือเลื่อมใสอยางจริงจัง ดังนั้นเมื่อพระสงฆแนะนําวาสิ่งนั้นดี
ก็มักจะทําทันทีโดยปราศจากคําถามหรือคําสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้น (กฤษฎา นันทเพชร. 2540) เพราะจาก
ผลการวิจัยขางตนการมีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ พุทธศาสนิกชนใหความสําคัญในระดับ
ปานกลางเทานั้นเอง อยางไรก็ตามทั้งหมดนี้จะเปนปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาคุณธรรม
จริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งประสบความสํ า เร็ จ ตามความเห็ น ของพระสงฆ แ ละ
พระสังฆาธิการและพุทธศาสนิกชน
ปจจัยที่เปนอุปสรรค ทัศนคติของพระสงฆและพระสังฆาธิการ คือ การขาดงบประมาณ
การขาดความรูของพระสงฆ การขาดการทุมเทและไมพรอมที่จะเสียสละของพระสงฆ สิ่งแวดลอมทาง
เทคโนโลยีสมัยใหมและสื่อตาง ๆ ที่ดึงความสนใจไปจากเรื่องคุณธรรมจริยธรรม และสภาพทางเศรษฐกิจ
ในการครองชีพและการหาเลี้ยงตัวเองทําใหไมมีเวลาเขาวัด การที่คนในสังคมเนนเรื่องวัตถุมากเกินไป
หรือกิเลสในตัวบุคคล การไมยอมรับของสังคมในหลักคําสอนของพระสงฆ ความไมเขาใจเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง การขาดสื่อประชาสัมพันธ การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ผูนําทองถิ่น และสถาบันการศึกษา
ซึ่งถาพระสงฆไมมีความสัมพันธที่ดีกับชาวบานและไดรับความศรัทธานอยจากชาวบาน พระสงฆก็จะไม
สามารถสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ ในชุมชนได (พินิจ ลาภธนานนท. 2550,มิถุนายน : Online)
ในขณะที่พุทธศาสนิกชนเห็นวาอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การขาดความใสใจ สนใจในเรื่องศาสนา /คนไมเขาวัดมากที่สุด รอยละ
39.10 ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาคน เราไมไดพัฒนาที่รากฐานของชีวิตและ
จิตใจ เราไปพัฒนาประเทศที่เศรษฐกิจ (สมพร เทพสิทธา. 2549) จึงสงผลใหคนไมสนใจเรื่องของการ
ทําบุญเขาวัดและกลายเปนอุปสรรคสําคัญ รองลงมาคือ พระสงฆบางรูปปฏิบัติตนไมเหมาะสม รอยละ
19.22 การหมดความศรัทธา เลื่อมใสในตัวพระสงฆ รอยละ 12.92 เพราะพระสงฆควรเปนแบบอยางที่
ดีในดานศีลธรรม จรรยา เพื่อปลูกศรัทธาใหเกิดขึ้นกับประชาชนในทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ กลุมงานศาสนา. 2543: Online) ฉะนั้นหากพระสงฆประพฤติตนไมเหมาะสมกับ
สมณเพศยอมเปนการบั่นทอนความศรัทธาอยางหลีกเลี่ยงไมได นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคเรื่องของการ
แกงแยงชิงดี หลงใหลในลาภยศ /ยึดติดวัตถุ รอยละ 5.01 การไมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ
และหนวยงานตางๆ และวิธีการ รูปแบบ เนื้อหาในการสอนไมนาสนใจเทากัน รอยละ 4.04 พระสงฆรับ
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กิจนิมนตมากเกินไป รอยละ 3.07 ขาดความขยันหมั่นเพียรศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม รอยละ 2.10
โดยประเด็นเรื่องของความขยันสอดคลองกับบทบาทที่พึงประสงคประการหนึ่งที่วาพระสงฆควรพัฒนา
ตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม อันจะสงผลตอศักยภาพ
ในการอบรมพัฒนาจิต การเผยแพรศาสนธรรมแกพุทธศาสนิกชน เพราะหากพระสงฆไมมีการพัฒนาตน
อยางตอเนื่อง ยอมกลายเปนอุปสรรคในการเผยแผหลักคําสอน การไมเขาใจในคําสอนและหลักธรรม
และพระสงฆไมใหความสําคัญกับการเผยแพรอยางจริงจังเทากัน รอยละ 1.78 การขาดความสามัคคี
ระหวางประชาชนกับพระสงฆและพระสงฆตองปรับตัวใหเขากับพุทธศาสนิกชนเทากัน รอยละ 1.62
พระสงฆที่มีความสามารถมีนอย รอยละ 1.29 คนสวนใหญรับฟงแตไมปฏิบัติตาม รอยละ 1.13 ความไม
สะดวกในการเดินทางของพระสงฆ รอยละ 0.97 การใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองตลอดจนการไมเชื่อถือ
คําสอน คําเทศนาของพระสงฆเทากัน รอยละ 0.16 เหลานี้ลวนเปนปจจัยที่เปนอุปสรรคทั้งสิ้น

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ปญหาสําคัญของพระสงฆ คือ พระสงฆที่มีความรูความสามารถยังมีนอย ประกอบกับ
พระสงฆสวนใหญมาจากพื้นฐานครอบครัวที่ยากจน ทําใหไมไดรับการศึกษาเทาที่ควร จึงสงผลตอการ
เผยแผหลักธรรมคําสอนตาง ๆ ฉะนั้น จึงควรมีหนวยงานภาครัฐเขามาใหความชวยเหลือในการสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถของพระสงฆอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจจะยังไมประสบ
ผลสําเร็จเทาที่ควรเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เชน
2.1 พระสงฆ ยั ง ขาดความเข า ใจในบทบาทหน า ที่ ที่ ชั ด เจน และบางส ว นขาดการ
ดําเนินการอยางจริงจัง หรือทอแทหมดกําลังใจเมื่อไมไดรับการตอบรับที่ดีหรือไมไดรับการสนับสนุน
2.2 ขาดการสนั บ สนุ น ในด า นงบประมาณ จากภาครั ฐ ซึ่ ง ภาครั ฐ ควรมี ส ว นเข า มา
ชวยเหลือในเรื่องของงบประมาณอยางเพียงพอและตอเนื่อง อีกทั้งยังควรมีการกําหนดเปนนโยบายใน
การพั ฒ นาการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งที่ ส ง เสริ ม บทบาทของ
พระสงฆที่ชัดเจน
2.3 พระสงฆ ยั ง ไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากสถานศึ ก ษาในการเข า ไปสอนศี ล ธรรม
เทาที่ควร ไมวาจะเปนเรื่องของสถานที่ ชั่วโมงในการสอน หรืองบประมาณที่ใชสําหรับในการจัดการเรียน
การสอน
2.4 ไมไดรับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน เพราะรายการที่เกี่ยวกับการเทศนาของพระสงฆ
หรือการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมจะถูกจัดผังรายการไวในเวลาหลับพักผอนของพุทธศาสนิกชน
2.5 การอบรมสั่งสอนหรือเทศนาสามารถกระทําไดเฉพาะผูที่มีเวลาเขาวัดเทานั้น ซึ่งมี
เปนสวนนอย คนสวนใหญจะหมดเวลาไปกับการทํางาน หาเงิน เรียนหนังสือ และกิจกรรมบันเทิงอื่น ๆ
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มากกวาที่จะสนใจเขาวัดเพื่อฟงธรรมหรือปฏิบัติธรรม การจะปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับเยาวชน
และครอบครัว จึงสามารถกระทําไดเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะดีและมีความพรอมเพียงพอ จึงมีเวลาที่จะ
เขาวัดเพื่อทําบุญ ซึ่งตรงกันขามกับครอบครัวที่ตองหาเลี้ยงชีพ จึงไมมีเวลาหรือไมเห็นความสําคัญใน
การพาบุตรหลานมาเขาวัด
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สวนดุสิตโพล

แบบสอบถามพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบาย คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจของมนุษยที่เปนไปในทางถูกตอง ดีงาม เปนภาวะนามธรรม
จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสะทอนคุณธรรมภายในใหเปนรูปธรรม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การยึดมั่นในหลักของความพอประมาณตามศักยภาพของตน ความมีเหตุมีผล
ความซื่อสัตยมีคุณธรรม ขยันอดทน รูจักพัฒนาตน เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเอง

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวและความคิดเห็นที่มีตอสังคมปจจุบัน
ชาย
หญิง
ต่ํากวา 18 ป
18-25 ป
26-35 ป
36-45 ป
46-55 ป
56-65 ป
มากกวา 65 ป
กลุมสถานภาพ
รับราชการ / เจาหนาที่ของรัฐ
นักเรียน /นิสิต / นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา ปวช. หรือต่ํากวา
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รายไดตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
ภูมิลําเนา อําเภอ............................................... จังหวัด............................................
1. ในรอบ 1 ปที่ผานมา ทานมีพฤติกรรมในการเขาวัด ฟงเทศนเปนอยางไร
เขาวัดและฟงเทศนเปนประจําทุกวันหรือทุกวันพระ
เขาวัดและฟงเทศนเฉพาะวันสําคัญทางศาสนา
เขาวัดและฟงเทศนบางโอกาสหรือนาน ๆ ครั้ง
ไมเคยเขาวัดและฟงเทศนเลย
2. ทานไดนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด
3. หลักธรรมคําสอนที่ทานยึดถือปฏิบัติคือเรื่องใด ...................................................................................................................
4. ทานเคยไดยินและเขาใจเกี่ยวกับ “คุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือไม
เคยไดยินและเขาใจ คือ................................................................................................................................................
เคยไดยิน แตไมเขาใจ (ขามไปตอบขอ 6)
ไมเคยไดยนิ และไมเขาใจ (ขามไปตอบขอ 6)
5. ทานคิดวา การที่คนในสังคมมีคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มมากขึ้น จะชวยลดปญหาของสังคม
เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาเด็กและเยาวชน ปญหาความยากจน ฯลฯ ไดมากนอยเพียงใด
ชวยไดอยางมาก
ชวยไดพอสมควร
ชวยไดเล็กนอย
ชวยไมไดเลย
6. ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหคนในสังคม ทานคิดวาควรเปนหนาที่ของใครจึงจะ
เหมาะสม (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
ผูปกครอง
ครู
พระสงฆ
รัฐบาล
อื่น ๆ (โปรดระบุ).........................................................
7. ทานคิดวาพระสงฆในปจจุบันควรมีบทบาทอยางไรในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพศ
อายุ

...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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บทบาทพระสงฆกบั การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หนา 2

สวนที่ 2 ความคาดหวังและปจจัยที่สง ผลตอบทบาทของพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ทานมีความคาดหวังตอบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็น
ตอไปนี้มากนอยเพียงใด
ระดับความความคาดหวัง
บทบาทของพระสงฆ
มากที่สุด มาก ปาน นอย นอยที่สุด
กลาง

1. สถาบันครอบครัว
1.1 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ภายในวัดใหครอบครัวไดใชเวลารวมกัน
เชน การเขาวัดทําบุญตักบาตรและฟงธรรมในวันธรรมสวนะและวันสําคัญทางศาสนา การจัด
กิจกรรมธรรมทัศนาจรใหครอบครัวไดเขามาศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของวัด
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา และสถานที่สําคัญตาง ๆ ภายในวัด
1.2 สรางเครือขายเชื่อมโยงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหวางบาน วัด โรงเรียน และ
ชุมชน ในฐานะผูนําที่ชาวบานในชุมชนใหความเคารพนับถือ
2. สถาบันการเมืองการปกครอง
2.1 จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกกลุมคนที่เกี่ยวของกับระบบการเมือง
การปกครอง เชน จัดอบรมเขาวัดปฏิบัติธรรม การใหความรูหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่
นักการเมืองควรยึดถือและปฏิบัติ
2.2 ปลูกฝงหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯในรูปแบบสื่อตาง ๆ เชน
หนังสือ วารสาร แผนพับ วีดิทัศน ไปยังนักการเมืองตั้งแตระดับทองถิ่นจนถึงระดับประเทศ
2.3 เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในกลุมนักการเมือง วุฒิสมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวของ
3. สถาบันศาสนา
3.1 เปนผูนําในการอนุรักษ สืบทอดพระพุทธศาสนา เชน เปนผูนําในการประกอบศาสนพิธี
3.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการอบรมสั่งสอนเทศนาธรรม สอน
วิปสสนากรรมฐาน หรือนั่งสมาธิ ฯลฯ แกพุทธศาสนิกชน
3.3 เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยัง
คณะสงฆ และสถาบันการศึกษาสงฆ เพื่อใหพระสงฆเปนแบบอยางของการมีคุณธรรม
จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สถาบันการศึกษา
4.1 เปนพระวิทยากร หรือพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
4.2 เปนพระสอนศีลธรรมในศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
4.3 จัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม
4.4 จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ
4.5 เปนผูนําเครือขายในการเชื่อมโยงกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมระหวางวัดกับโรงเรียน
5. สถาบันเศรษฐกิจ
5.1 เผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปยังกลุมคน
ที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ (บริษัท หางราน ในรูปแบบของสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วารสาร
แผนพับ วีดิทัศน)
5.2 ชวยเหลือชุมชนในการสรางงานสรางรายได เชน ใชสถานที่วัดเปนศูนยการเรียนรูดานอาชีพ
หรือเปนคลังสมองสงเสริมภูมิปญญาแกชาวบาน
6. สถาบันสื่อมวลชน
6.1 จัดโครงการ/กิจกรรมอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนทางศาสนาที่สอดคลองกับ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแกสื่อมวลชน เพื่อการนําไปใชและเปนการสรางความเขาใจที่
ถูกตองในการเผยแพรความรูขาวสารตาง ๆ แกประชาชน
6.2 ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนาผานสื่อในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน สื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ ฯลฯ
6.3 เสริมสรางความรวมมือกับสื่อมวลชนในการเผยแพรกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมไปสูประชาชน
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บทบาทของพระสงฆ

ระดับความความคาดหวัง
มากที่สุด มาก

ปาน
กลาง

นอย นอยที่สุด

7. สถาบันนันทนาการ
7.1 จัดโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ โดยใชสถานทีภายในวัดทํากิจกรรมนันทนาการสําหรับ
เยาวชน วัยรุน เชน การจัดทัวรชมโบราณสถานภายในวัด การจัดกิจกรรมโตวาที กิจกรรม
ศิลปหัตถกรรม กิจกรรมลานกีฬา ฯลฯ
8. บทบาทดานอื่น ๆ
8.1 เปนผูนําในการสงเสริมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
8.2 เปนผูนําทางจิตวิญญาณ ในการพัฒนาจิตแกพุทธศาสนิกชน
8.3 เปนผูนําดานสังคมสงเคราะหแกผูยากไร
8.4 เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรมชีวิตแกชาวบานในชุมชน
8.5 เปนผูนําในการรณรงคสงเสริมการรักษาสุขภาพดวยแพทยแผนไทย
8.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................
9. ทานคิดวาคุณลักษณะของพระสงฆตอไปนี้ มีผลตอการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนอย
เพียงใด
ระดับความคิดเห็น
คุณลักษณะ
มากที่สุด มาก ปาน นอย นอยที่สุด
กลาง

1. บวชเรียนมานานหลายพรรษา
2. มีสมณศักดิ์สูง หรือตําแหนงทางสงฆสูง
3. ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในดานศีลธรรม จรรยา
4. สามารถสอนหลักศาสนธรรมทั้งทางตรงและทางออมได
5. มีบทบาทเชิงรุกในการสั่งสอนดานศีลธรรม
6. มีความเปนผูนําในชุมชน ทองถิ่น
7. ใหการชวยเหลือ บรรเทาปญหาแกชาวบาน
8. ขยันหมั่นเพียรพัฒนาตนใหรอบรูทั้งทางโลกและทางธรรม
9. มีชื่อเสียงดานอภินิหาร การใหโชคลาภ
10. มีบุคลิกภาพที่นาเลื่อมใสศรัทธา
11. มีประสบการณในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
12. อื่น ๆ (โปรดระบุ).............................................................................................................
10. ทานคิดวาอุปสรรคสําคัญในการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมของพระสงฆ คืออะไร
................................................................................................................................................................................................................
11. ขอเสนอแนะสําหรับพระสงฆเพื่อใหสามารถปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบผลสําเร็จ คือ
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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สวนดุสิตโพล

แบบสัมภาษณพระสงฆเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมในปจจุบัน
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
2. อะไรเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. แนวทางในการแกไขปญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคมเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. บทบาทพระสงฆกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในปจจุบันเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ความคาดหวังที่มีตอบทบาทพระสงฆในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานสถาบันทาง
สังคม (กรุณาตอบใหครบทุกสถาบัน)
(1) สถาบันครอบครัว
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) สถาบันการปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(3) สถาบันศาสนา
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(4) สถาบันการศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(5) สถาบันเศรษฐกิจ
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(6) สถาบันสื่อสารมวลชน
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(7) สถาบันนันทนาการ
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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6. สิ่งที่ชวยสงเสริมบทบาทของพระสงฆการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประสบความสําเร็จ
คืออะไร
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
7. สิ่งที่เปนอุปสรรคในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระสงฆคืออะไร
...............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ขอมูลผูใหขอมูล (ชื่อ-นามสกุล)..............................................................................................
(ชื่อฉายา)...................................................................................................
วัด...............................................................................................................
ตําแหนง.......................................................................................................
จังหวัด.....................................................
อายุของผูตอบ.............ป
อายุพรรษาของการบวช………...ป
ระดับการศึกษาทางโลก
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ระดับการศึกษาทางธรรม
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
ประสบการณจํานวนปของการเผยแผแสดงธรรม.................ป
หมายเลขโทรศัพท .................................................................................

ขอมูลผูสัมภาษณ

ปริญญาเอก

ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพท……………………………………………………….
วันที่สัมภาษณ.................................................................................
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รายชื่อผูใหขอมูลคนสําคัญ
การประชุมสนทนากลุม (Focus Groups)
1. พระครูสุคนธศีล ( อภินนฺโท )
2. พระชัชชาย ( วรธมฺโม )
3. พระครูชัยสารสุนทร
4. พระครูอนุรักษศาสนกิจ
5. พระวิสุทธิธรี พงศ
6. พระตี๋เล็ก ( อตฺตรกฺรม )
7. พระครูจิตตภัทราภรณ ( จิตฺตสุโภ )
8. พระมหาศิลา ( มหาสีโล )
9. พระครูสิริปญญาภิวัต
10. พระศรีธรรมเมธี
11. พระมหาปญญา ( ปฺญาวโร )
12. พระอาทรปริยัติกิจ
13. พระสมศักดิ์ ( อคฺคเตโช )
14. พระสุรเตโช
15. พระใบฎีกาไพฑูรย วิทุโร
16. พระมหาบัว ( ปยวณฺโณ )
17. พระมหาสันติ
18. พระมหาทัศน ( อคฺควโร )
19. พระปริยัติวโรปการ
20. พระครูพชั รปญญากร
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การสัมภาษณ กรุงเทพมหานคร
1. พระมหาสําเริง ขนฺติสาโร
2. พระมหาชาคริต พฺรหฺมภูริ
3. พระมหาเสนห กิตฺติธโร
4. พระครูพิบูลย สวีกิจ
5. พระมหาสิทธิพร สุวุฑโฺ ฒ
6. พระพินัย เตชพโล
7. พระมหาจักรพงษ คมฺภีรวาที
8. พระมหาประสิทธิ์ เขมสิทฺโธ
9. พระบุญลือ ฐิตวีโร
10. พระสุทิน สุทฺธิธมฺโม
11. พระมหาสังเกต เทวศิริ
12. พระมหาอุเทน คุณสิตโร
13. พระมหาบุญนาน อภิญจโน
14. พระสุวรรณ ชิตมาโร
15. พระมหาอดิศักดิ์ อภิปฺโญ
16. พระประวิทย โชติธมฺโม
17. พระมหาประทีป กิตฺติวฑฺฒโน
18. พระครูพิศาลศาสนธรรม
19. พระองอาจ ธรินฺทญาโณ
20. พระสมุหนันทชัย นนฺทชโย
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การสัมภาษณ จังหวัดชลบุรี
1. พระมหาวิยุทธ สนฺตมโม
2. พระปลัดปฐม กิตติภทฺโท
3. พระปลัดจรวด มหาปฺโญ

4. พระมหาณรงคศักดิ์ วิชิยธโร
5. พระมหาสนิท ถิรธมฺโม
6. พระสุพจน สิริวณฺโณ
7. พระสวาง ฐานวโร
8. พระภาณุวฒ
ั น ภูริวฑฺฒโน
9. พระครูนิมิตรธัมมานุรักษ
10. พระมหาสุพจน ธิตตปฺโญ
11. พระสวัสดิชัย มนุญโญ
12. พระอัศวิน นิรามโย
13. พระสมศักดิ์ สนฺตวิตฺโต
14. พระสายัณห วิสุทฺโธ
15. พระสมุหอนุชา วัสธมฺโม
16. พระครูศุภทั รกิจจานุการ
17. พระสุพจน ปยวาจโก
18. พระเธียร ฐานทินฺโน
19. พระมหาอมร อริยเมธี
20. พระธีรพร ฐิตสีโล
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การสัมภาษณ จังหวัดสุราษฎรธานี
1. พระครูศรีกาญจนาภิวฒ
ั น
2. พระประสาน เตชวโร
3. พระสารทพร อิสฺสโร
4. พระสมศักดิ์ สิริธมโม
5. พระมหาประคอง สุปฏิปโต
6. พระนนทณัฏฏ ชินวโร
7. พระใบฏีกาจตุรนต อิทฺธิญาโณ
8. พระครูวิมลธรรมาภิยุต ชาตเมโธ
9. พระตระการ อตฺตสนฺโต
10. พระบุญฤทธิ์ จิตฺตวโร
11. พระปลัดวิชิต วชิรปญโญ
12. พระมหาทนงศักดิ์ วชิโร
13. พระทวี จนฺทสโร
14. พระประสิทธิ์ จารุธมฺโม
15. พระกิตติศักดิ์ สิริรตโน
16. พระดิ่ง โชติโก
17. พระธีระวุธ อคฺคจิตฺโต
18. พระสุรเชษฐ สุรชโย
19. พระโฆษิต โฆสิโต
20. พระกิติชา อนุตฺตโร
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การสัมภาษณ จังหวัดเชียงใหม
1. พระวิสุทโธ
2. พระถิรวิริโย
3. พระมหาศุภกิตติ์ สุภทฺโท
4. พระอธิการจําลอง จรณธัมโม
5. พระใบฎีกา
6. พระสิขาสฺโภ , พระไวพจน ฐิตโสภโณ
7. พระอธิการดุสิต ชวนปฺโญ
8. พระสมชาย นาถธมฺโม
9. พระธัญเทพ สุเมธี
10. พระพัฒนพัฒน ภทฺทรเมธี
11. พระครูวิสทุ ธิศลี โสภณ
12. พระมนตรี ญาณเมธี
13. พระอุดมศักดิ์ วชิรปฺโญ
14. พระมหาอุทัย อาทิจโฺ จ
15. พระครูอปุ ถัมภปทุมรัตน
16. พระปลัดวงศกร วรวฑฺฒโน
17. พระเลิศฤทธิ์ ฐิตเมโธ
18. พระมัทธุรส สิริภทฺโท
19. พระมหานิพันธ ฐิตเมโธ
20. พระอานน วิสุทฺโธ
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การสัมภาษณ จังหวัดนครราชสีมา
1. พระครูสุนทร ธรรมประสาท
2. พระครูสุตธรรมประยุต
3. พระครูธวัชชยากร
4. พระอธิการปราโมทย จารกวัต
5. พระอธิการชาตรี พรหมโชโต
6. พระชัยสยาม เชียมกระโทก
7. พระครูอุดมชัยศิริ
8. พระครูประภาสสุตาคม
9. พระเสนาะ อนาวโย
10. พระเกิด ฐิตญาโณ
11. พระครูปญ
 ญา สารปราสุต
12. พระครูอุดมสารคุณ
13. พระครูพินจิ วันยากร
14. พระอัฐพร เขมปญโญ
15. พระอธิการสมพงษ สุจิตฺโต
16. พระครูพิศาลภัทรคุณ
17. พระอธิการ ธมฺมวโร
18. พระครูสิทธิบุญญาคม
19. พระสงุน สฺญโน
20. พระมานับ ปภสฺสโร
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แบบสอบถามพุทธศาสนิกชน
แบบสัมภาษณพระสงฆและ
แบบสนทนากลุมพระสังฆาธิการ
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รายชื่อคณะผูวิจัย
ประธานดําเนินงานสวนดุสติ โพล
รองศาสตราจารย ดร.สุขุม เฉลยทรัพย
ทีมนักวิจัย
1. นางสาวภัทราวรรณ เล็กเริงสินธุ
2. นางสาววราพร งามสม
3. นายณัฐพล แยมฉิม
4. นางสาวสุภารัตน แทนแกว
5. นางสาวชิศากัญญ เลาชู
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