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บทคัดย่อ 

หัวข้อวิทยานพินธ ์ : การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ชื่อนักศึกษา : พระวิศรุต ฐ ิตโสภโณ (อนุวงษา) 
ชื่อปริญญา : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา : การปกครอง 
ปีพุทธศักราช : 2561 
อาจารย์ทีป่รึกษาหลัก : ดร.จักรวาล สขุไมตร ี

 วิทยานิพนธ์น้ี มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับ
การศึกษา ที่ต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยน้ี ได้แก่ พระภิกษุ
สงฆ์ จํานวน 271 รูป  โดยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 – เดือนเมษายน 
พ.ศ.2561 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

คือสถิติการบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่า F-test (One-Way 
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นราย
คู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ผลการศึกษา พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังน้ี 1) ด้านทาน อยู่ในระดับมาก 2) ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับปานกลาง 
3) ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก 4) ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 2) ผลการเปรียบเทียบ พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุ และระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 
ยกเว้น พระภิกษุสงฆ์ที่มี พรรษาและระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา



 

 

ข 

ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านที่ 2 ปิยวาจา และด้านที่ 
3 อัตถจริยา แตกต่างกัน พระภิกษุสงฆ์ที่มี ระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านที่ 2 ปิยวาจา และด้านที่ 4 
สมานัตตตา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3) แนวทางท่ีได้จากการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 โดยรวมทั้ง 4 ด้าน ที่สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน ด้านทาน พระสังฆาธิการเน้นการ
ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการพัฒนา ด้านปิยวาจา เน้นการพูดเพ่ือทําความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในด้านการพัฒนาชุมชน  ด้านอัตถจริยา เน้นการพัฒนาด้านสาธารณะ ด้านอาชีพ
ด้านการศึกษาและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ และด้านสมานัตตตา เน้นการวางตัวเป็นกลางในการ
แก้ปัญหาหรือแนวทางที่จะทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนา  
 
คําสําคญั:  การประยุกต์, หลักสังคหวัตถุ 4, พระสังฆาธกิาร, พัฒนาชุมชน 
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ABSTRACT 

Thesis Topic : Application of Sangaha Vatthu Principles in Community 
Development of Administrative Monks in Area of Mueang 
District, Chiang Rai Province 

Student’s Name : Phra Wisarut Thitasobhano (Anuwongsa) 
Degree Sought : Master of Arts Program in Political Science 
Program : Government 
Anno Domini : 2561 
Advisor : Dr.Jagraval  Sukmaitree 

 This thesis had the following objectives; 1) to study the application of the 4 
principles of Sangaha Vatthu in community development of administrative monks in 
Mueang district of Chiang Rai province, 2) to compare the application of the 4 
principles of Sangaha Vatthu in community development of administrative monks in 
Mueang district of Chiang Rai province based on their age, year in monkhood, 
duration of the Rain Retreat, and educational background, and 3) to study a guideline 
in the application of the 4 principles of Sangaha Vatthu in community development 
of administrative monks in Mueang district of Chiang Rai province. The samples were 
271 monks. The data were collected from March 2018 to April 2018 through 
questionnaires and interviews and then analyzed by Frequency, percentage, mean, 
standard deviation (SD), F-test (One-Way ANOVA) and LSD (Least Significant 
Difference). 
 The research results found that: 
 1) The monks’ opinion on the application of the 4 principles of Sangaha 
Vatthu in community development of administrative monks in Mueang district of 
Chiang Rai province was at a moderate level overall. In details, the highest level was 
on Charity, followed by Useful Conduct, Kindly Speech, and Even and Equal 
Treatment respectively. 
 2) Comparison results, the monks’ opinion on the application of the 4 
principles of Sangaha Vatthu in community development of administrative monks in 
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Mueang district of Chiang Rai province was Indifferent totally rejecting the study 
hypothesis. The monks with different years in monkhood and durations of the Rain 
Retreat had different levels of opinion on Kindly Speech and Useful Conduct. The 
monks having different educational backgrounds had different levels of opinion on 
Kindly Speech and Useful Conduct with statistically significant figure at 0.05.  
 3) The results of interviews, the monks viewed that the application of the 4 
principles of Sangaha Vatthu in community development of administrative monks in 
Mueang district of Chiang Rai province was in accordance with 6 aspects of the 
Sangha Affairs. In Charity, giving knowledge in community development was focused. 
In In Kindly Speech, the administrative monks emphasized the understanding of 
people in community development. In Useful Conduct, development of public 
utility, vocation, education and mind were emphasized. In Even and Equal 
Treatment, the administrative monks remained neutral in solving community 
problems and in setting guidelines in community development. 
 
Keywords : Application, Sangahavatthu, Administrative monks 
 Community development  
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือในครั้งน้ี 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ทาง
การศึกษาด้านรัฐศาสตร์การปกครอง ระดับปริญญาโท 

ขอกราบขอบพระคุณอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้อํานวยความสะดวกใน
การศึกษาตลอดหลักสูตร และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบทุก ๆ ท่าน ที่ได้ช้ีแนะข้อบกพร่อง
ในงานวิทยานิพนธ์เล่มน้ี เพ่ือปรับเปลี่ยนเน้ือหาและแก้ไขให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 

ขอขอบคุณคณาจารย์ โดยเฉพาะ ดร.จักรวาล สุขไมตรี อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ที่ได้ให้ความ
เมตตาต่อผู้วิจัย ได้เสียสละเวลาช้ีแนะ ตรวจทาน และติดตามความคืบหน้างานวิจัย ช่วยแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปรับเน้ือหาสาระและตรวจคําผิดคําถูก เพ่ือให้งานวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ
ลุล่วงได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านที่อํานวยความสะดวกใน
การศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตํารา หนังสือ ที่เก่ียวข้องกับงานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย รวมทั้งนักศึกษา
ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ทุกท่าน ที่ให้การศึกษาแนะนําและเป็นกําลังใจในการทํา
วิทยานิพนธ์ในครั้งน้ี 

ขอขอบคุณครอบครัวและญาติมิตรทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษาในครั้งน้ี ที่คอย
ห่วงใยให้การสนับสนุนและเป็นกําลังใจต้ังแต่เริ่มเรียนจนถึงจบการศึกษา 

คุณความดีและประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอใช้เป็นเคร่ืองสักการบูชาคุณ
พระรัตนตรัย พระคุณของมารดา บิดา ครูอาจารย์ อุปัชฌาย์ บูรพาจารย์ผู้ให้แสงสว่างปัญญาส่องทาง
ในการดําเนินชีวิต และขอแผ่คุณความดีน้ีให้แก่เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ทุกรูปทุกนาม พร้อมทั้ง  
เจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติด้วยเทอญ 

 
พระวิศรุต ฐ ิตโสภโณ (อนุวงษา) 



สารบัญคําย่อ 

 อักษรย่อพระไตรปิฎกในวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผู้ วิจัยใช้การอ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับ
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 ในการค้นคว้าและอ้างอิง โดยมีคําย่อ
และคําเต็มดังน้ี 

พระสุตตันตปฎิก   
องฺ.จตุกฺก = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 

 เลขที่เก่ียวกับพระไตรปิฎก มีดังน้ี เลขหน้าเป็นเล่ม เลขกลางเป็นข้อ และเลขหลังเป็นหน้า 
เลข/ข้อ/หน้า เช่น องฺ.จตุกฺก.(ไทย) 21/32/50-51 หมายถึง สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที่ 21 ข้อที่ 32 หน้าที่ 50-51 เป็นต้น 
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บทที่ 1  
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 1.1.1 ความเป็นมาของงานวิจัย 
 สังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีความเจริญก้าวหน้าทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และรวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลดีมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบในทางลบอย่างหลากหลายเช่นกันจน
กลายเป็นปัญหาสังคมที่ต้องร่วมกันแก้ไข ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาผลการพัฒนาสังคมของไทยน้ัน
ประสบความสําเร็จในหลายด้าน เช่น คนไทยมีอายุที่ยืนยาวข้ึน มีสาธารณูปโภคที่ดีครบครันแทบทุก
หมู่บ้านทุกตําบลท่ัวประเทศ แต่ความก้าวหน้าในเชิงคุณภาพยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ดังน้ัน จึงต้อง
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และจัดทํารากฐานทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่น การสร้างระบบ
พ้ืนฐานและจัดบริการทางด้านสังคมที่ดีและมีคุณภาพ เพ่ือสอดคล้องกับความต้องการของคนในสังคม
มนุษย์ ซึ่งมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องเรียนรู้ถึงโครงสร้างทางสังคมเพ่ือให้สามารถมองเห็นลักษณะ
ของระบบสถาบันทางสังคมอย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจกลไกการจัดระเบียบทางสังคมที่ยึดโยง
สังคมให้ธํารงอยู่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละสังคม 
 1.1.2 ปัญหาการวิจัย 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสังคมในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่กําลังสับสนกับ
กระแสของโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังถูกกระแสบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมอย่างต่อเน่ืองจึงเป็นสาเหตุสําคัญที่เกิดจากการบังคับใช้นโยบายในการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลที่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจให้
ทัดเทียมกับกลุ่มประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยรัฐบาลและนักวิชาการที่เก่ียวข้องก็ทําการกําหนดนโยบาย
ต่าง ๆ ขึ้นโดยได้ละเลยสิ่งที่สําคัญไป คือ ความพร้อมต่อการพัฒนาของประชาชน โดยขาด
คุณลักษณะหรือมาตรการในการพัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การพัฒนาชนบทอันจะส่งผลทําให้เกิดปัญหาต่อไปนี้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,2549, หน้า 2) 
 สําหรับปัญหาที่ เ กิดขึ้นต่อการพัฒนาชุมชนนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ด้อยการพัฒนา เ ช่น 
ด้านความมั่นคง ด้านสถาบันครอบครัว ชุมชนขาดการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําชุมชนกับประชาชนมีน้อย ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีมีแนวโน้มที่อ่อนแอ
ลงทุกขณะ ด้วยเหตุน้ีทิศทาง และกระบวนการพัฒนาจึงต้องเป็นไปในเชิงรุก ควบคู่กับปัญหาที่สั่งสม



 
 
 

2 

มาเป็นระยะเวลานาน เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพ ซึ่งก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นิภาพร รัตนปริยานุช (2556, หน้า 1) ที่พบว่า ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น คือ ปัญหายาเสพติด
ปัญหาการจราจรติดขัด จึงส่งผลทําให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุดร ปาณะศร (2554, หน้า 2) ที่พบว่า ในชุมชน
ชนบทน้ันประชาชนส่วนใหญ่มีปัญหา ด้านความยากจนและความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือขาดการศึกษา
หากพระสงฆ์หรือสถาบันสงฆ์ละเลยที่จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานเหล่าน้ีแล้ว
สภาพการณ์ทางสังคมจะมีแนวโน้มที่เลวร้ายลง ซึ่งถ้าหากมากเข้าก็อาจกระทบต่อสถาบันศาสนาหรือ
พระสงฆ์ได้ในที่สุด หรืออย่างน้อยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจิตใจของประชาชน และยัง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พระครูวินัยธร สุทธินันท์ สญฺญโต (ธิวา) (2552, หน้า 1) ที่พบว่า ปัญหา
ยาเสพติด อบายมุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินล้วนมีส่วนต่อการล่มสลายของระบบใน
ครอบครัวไทย กระทบถึงผลผลิตภาคการเกษตรกรรม และนําไปสู่ครอบครัวแตกแยกชุมชนล่มสลาย 
มีลักษณะต่างคนต่างอยู่และการอพยพย้ายถิ่นมากขึ้น 
 1.1.3 ความสาํคัญของปัญหาการวิจัย 
 จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาชุมชนน้ัน
มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาด้านความยากจน ความเจ็บไข้
ได้ป่วย ด้านความม่ันคง ด้านสถาบันครอบครัว ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน
ชุมชนขาดการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําชุมชนกับ
ประชาชนมีน้อย ดังน้ันปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีต้องมีการวางแผนเพ่ือที่จะให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ โดยมีพระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้านศาสนาที่จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชน อน่ึง
คําว่า พระสังฆาธิการ เป็นคํารวมตําแหน่งของพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ เช่น เจ้าอาวาส เป็นผู้
ทํางานคณะสงฆ์อย่างมีอํานาจเต็มตามกฎหมายและครอบคลุมงานทุกส่วนในเขตปกครองหรือในวัด
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินกิจการของคณะสงฆ์ โดยนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ซึ่งเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญน้ัน
คือ หลักสังคหวัตถุ 4 มีดังน้ี 1) ทาน คือ การมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันช่วยเหลือแบ่งปันกัน
2) ปิยวาจา คือ การใช้คําพูดที่สุภาพอ่อนหวาน 3) อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะ
ส่วนรวม 4) สมานัตตตา คือ วางตนให้มีความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาในทุกระดับ
ทั้งองค์กร หน่วยงาน ชนบท ชุมชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อส่วนรวมและต่อตัวเอง
ได้ในอนาคต 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน โดยเปรียบเทียบกับชุมชนที่มีการพัฒนา เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม เป็นต้น และ
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ชุมชนที่ด้อยการพัฒนา เช่น สภาพแวดล้อม รวมถึงระบบนิเวศต่าง ๆ ไม่ค่อยจะอํานวยต่อประชาชน
ในชุมชน อีกทั้งหน่วยงานท้องถิ่นไม่ค่อยให้ความสนใจกับชุมชน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ของพระสังฆาธิการ
คือ ต้องหาแนวทางเพ่ือที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนําเอาหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในชุมชน ซึ่งจะทําให้การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการน้ันเป็นไปด้วยความราบร่ืน
อย่างไรก็ตามประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยกระตุ้นหรือ
ช่วยให้เกิดความตระหนักในการพัฒนาชุมชน นอกจากน้ีผลงานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสังฆาธิการให้มีความพร้อมที่จะผลักดันให้ชุมชนที่อยู่ในเขตของตนเอง
เป็นชุมชนแห่งการพัฒนา 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา และระดับการศึกษา ที่ต่างกัน 

1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิ
การ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 

1.3.1 พระภิกษุสงฆ์ ที่มีอายุต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 

1.3.2 พระภิกษุสงฆ์ ที่มีพรรษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 

1.3.3 พระภิกษุสงฆ์ ที่มีระยะเวลาที่จําพรรษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 

1.3.4 พระภิกษุสงฆ์ ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 

ผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ได้กําหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้ามี ดังน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร 
 คือ พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 840 รูป 
(สํานักงานเจ้าคณะอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 2560) 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 คือ สังคหธรรมเหล่าน้ีแลช่วยอุ้มชูโลก ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ี มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การ
นับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะบัณฑิตเล็งเห็นความสําคัญของสังคหธรรมเหล่าน้ี
ฉะน้ัน บัณฑิตเหล่าน้ันจึงถึงความเป็นใหญ่ และเป็นผู้น่าสรรเสริญ หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 
1) ทาน 2) ปิยวาจา 3) อัตถจริยา 4) สมานัตตตา (องฺ.จตุกฺก, 21/32/50-51) 
 1.4.3 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 คือ วัด ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจํานวนทั้งหมด 179 วัด (สํานักงานเจ้าคณะ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, 2560) 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเร่ิมกําหนดระยะเวลาทําการวิจัยต้ังแต่ 
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 – วันที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 

1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1.5.1 ทําให้ทราบถึงการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.5.2 ทําให้ทราบถึงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
พรรษา ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับการศึกษา 

1.5.3 ทําให้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนพระสังฆาธิ
การ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1.5.4 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 



 
 
 

5 

1.6 คํานิยามศัพท์เฉพาะท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” เพ่ือให้เหมาะสมและเข้าใจตรงกันเก่ียวกับการวิจัย ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้
คํานิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งมีดังน้ี 
  การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ หมายถึง การ
นําความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์เปรียบเหมือนเคร่ืองเตือนสติ โดยการนําหลักสังคหวัตถุ 4 มาใช้ให้
สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่พ่ึงพาหน่วยงานภาครัฐจนเกินไปด้วยเพราะว่าการประยุกต์
เป็นการบูรณาการให้เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาในรูปแบบของ
พระสังฆาธิการ ตามบทบาทหน้าที่ 
 การประยุกต์ หมายถึง การนําเอาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมาปรับประยุกต์ให้เข้า
กับสภาวะต่าง ๆ เช่น บริบทความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
รวมถึงการดํารงชีวิตโดยปรับบริบทของตัวเองให้เข้ากับคนอ่ืนโดยได้จากการศึกษาหาความรู้น้ันเอง
 พระสังฆาธิการ หมายถึง ผู้ดํารงตําแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ มีดังต่อไปนี้ เจ้าคณะใหญ่
เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะ
อําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ภายในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 พัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความสุขเพ่ือให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาชุมชนน้ัน
ถือได้ ว่าได้รับเอาการพัฒนาสังคมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยวิธีการพัฒนาต่าง ๆ  เ ช่น             
ด้านครอบครัว ด้านภาษา ด้านการสื่อสาร ด้านศาสนา ด้านศิลปะและนันทนาการ ด้านการเมือง  
ด้านเศรษฐกิจ ด้วยที่ว่าสังคมกับชุมชนจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 
 หลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจของผู้อ่ืน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ 
เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ  
  1) ทาน หมายถึง ให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ 
  2) ปิยวาจา หมายถึง เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
  3) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  4) สมานัตตตา หมายถึง เป็นคนวางตนเสมอไม่ถือตัว 
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 อายุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พระภิกษุสงฆ์ ภายในเขตอําเภอเมือง     
จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ  
   1) ตํ่ากว่า 30 ปี   2) 31-35 ปี  
   3) 36-40 ปี    4) 41 ปีขึ้นไป 
 พรรษา หมายถึง ระยะเวลาในการครองเพศบรรพชิตของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยนับต้ังแต่
การบรรพชาหรืออุปสมบทเข้ามาอย่างน้อยระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงเข้าพรรษาหรือช่วงฤดูฝนจึงจะ
เป็น 1 พรรษาโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ 
   1) ตํ่ากว่า 10 พรรษา   2) 11-15 พรรษา  
   3) 16-20 พรรษา   4) 21 พรรษาขึ้นไป 
 ระยะเวลาที่จําพรรษา หมายถึง ระยะเวลาที่อยู่จําพรรษาของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 
พระภิกษุสงฆ์ ภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบ่งเป็น 4 ระดับ 
   1) ตํ่ากว่า 10 พรรษา   2) 11-15 พรรษา 
   3) 16-20 พรรษา   4) 21 พรรษาขึ้นไป 
 ระดับการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พระภิกษุสงฆ์ ภายในเขต  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

1) การศึกษาทางโลก ได้แก่ 
  1.1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี  1.2) ปริญญาตรี 
  1.3) สูงกว่าปริญญาตรี 
2) การศึกษาทางธรรม ได้แก่ 
  2.1) นักธรรมช้ันตรี  2.2) นักธรรมช้ันโท 
  2.3) นักธรรมช้ันเอก 
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บทที่ 2  

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” โดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ตามลําดับดังต่อไปน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประยุกต์ 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 2.3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
 2.4 หลักสังคหวัตถุ 4 
 2.5 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 2.7 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประยุกต ์

 2.1.1 ความหมายเก่ียวกับการประยุกต์ 
 การประยุกต์ สามารถให้ความหมายได้หลากหลายอย่าง อาทิ การนําความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตหรือแม้แต่การประยุกต์ใช้กับนวัตกรรมใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้น เช่น เทคโนโลยี เพ่ืออํานวยความ
สะดวกให้แก่มนุษย์น้ันเอง ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า “ประยุกต์” มีดังนี้ 
 สุวิทย์ มูลคํา (2547, หน้า 7) ให้กล่าวว่า “การประยุกต์” คือ การนําความรู้หรือสิ่งของบาง
สิ่งมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสภาวะน้ัน ๆ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2538, หน้า 46) ได้ให้ความหมายว่า “ประยุกต์” ว่าเป็นการนําความรู้ใน
วิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ คือ การนําความรู้ในวิชาการ
ต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ รวมท้ังการนํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน 
 สมชาติ โตรักษา (2558, หน้า 130) ได้กล่าวว่า “การประยุกต์” (Apply) หมายถึง การนํา
บางสิ่งมาใช้ประโยชน์โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่เฉพาะเจาะจงบางสิ่งที่นํามานั้นอาจจะ
เป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด หรือความรู้เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และนํามาใช้ประโยชน์ใน
ภาคปฏิบัติโดยปรับให้เข้ากับบริบทและสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่อย่างเหมาะสม นอกจากน้ีบางสิ่งน้ัน
อาจเป็นวัตถุสิ่งของที่นํามาใช้นอกเหนือบทบาทหน้าที่เดิม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ 
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 สรุปได้ว่า การประยุกต์ หมายถึง การนําเอาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมาปรับ
ประยุกต์ให้เข้ากับสภาวะต่าง ๆ เช่น บริบทความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา และรวมถึงการดํารงชีวิตโดยปรับบริบทของตัวเองให้เข้ากับคนอ่ืนโดยได้จากการศึกษาหา
ความรู้น้ันเอง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 

 2.2.1 ความหมายเก่ียวกับการพัฒนา 
 การพัฒนาถือว่าเป็นวิธีการพัฒนารูปแบบหน่ึงที่นํามาใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพัฒนา 
เช่น องค์กร หน่วยงาน บุคคล และชุมชน เป็นต้น ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า 
“การพัฒนา” มีดังน้ี 
 พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ประยุตโต) (2530, หน้า 16-17) ได้กล่าวว่า “การพัฒนา” มาจาก
คําภาษาบาลีว่า “วัฒนะ แปลว่า เจริญ” ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาคน เรียกว่า 
ภาวนา กับการพัฒนาสิ่งอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้คน เช่น วัตถุ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เรียกว่า “พัฒนา” หรือ 
“วัฒนา” เช่น การสร้างถนน อ่างเก็บนํ้า บ่อนํ้า เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องของการเพ่ิมพูน และขยายทําให้
มากหรือทําให้เติบโตขึ้นในทางวัตถุ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2556, หน้า 238) ได้ให้ความหมายว่า “การพัฒนา” หมายถึง การทํา
ความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกิริยาใช้คําว่า 
“พัฒนา” หมายความว่า ทําให้เจริญ คือ ทําให้เติบโตงอกงาม เช่น เจริญทางไมตรี 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, หน้า 1) ได้กล่าวว่า “การพัฒนา” หมายถึง การกระทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่าเดิมอย่างเป็นระบบ หรือการทําให้ดีขึ้นกว่า
สภาพเดิมที่เป็นอยู่อย่างเป็นระบบ 
 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2539, หน้า 4) ได้กล่าวว่า “การพัฒนา” ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างทางสังคมตามแผนของสังคมนั้นคือการพัฒนาต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีผู้ต้องการ
กําหนดสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลง คือ โครงสร้างสังคมซึ่งประกอบด้วย คน ระเบียบสังคม และวัตถุสิ่งของ 
 สํานักงาน (กศน) (2554, หน้า 2) ได้กล่าวว่า “การพัฒนา” (Development) หมายถึง การ
ทําให้ดีขึ้น ทําให้เจริญขึ้น อาจเป็นการเพ่ิมคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมหรืออาจสร้างสรรค์สิ่งใหม่
ขึ้นมาก็ได้ 
 สนธยา พลศรี (2547, หน้า 2) ได้กล่าวว่า “การพัฒนา” หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้ดีขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการวางแผนโครงการและ
การดําเนินงานโดยมนุษย์เพ่ือประโยชน์แก่ตัวของมนุษย์เอง 
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 สรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลง หรือการทําให้เจริญซึ่งการพัฒนาน้ันมีการพัฒนา
ที่หลากหลาย เช่น 1) การพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน 2) การพัฒนาประเทศให้มีความ
เท่าทันกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเอามาเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาประเทศ
เป็นต้น ดังน้ัน คําว่า “พัฒนา” จึงเป็นได้หลากหลายความหมาย แต่ในความเป็นจริง สิ่งที่จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้น้ัน คือ ประชาชนส่วนใหญ่ที่จะเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนา ตลอดถึง
นําความเจริญมาสู่ประเทศ 
 2.2.2 ความหมายเก่ียวกับชุมชน 
 ชุมชนหรือเรียกว่ากลุ่มคน โดยความหมาย ก็คือกลุ่มคนเช่ือชาติเดียวกันมีความเช่ือและมี
วัฒนธรรมที่เหมือนกัน หรือแตกต่างกันแล้วแต่ชาติพันธ์ุ มีความเป็นอยู่โดยอาศัยสภาพแวดล้อมเป็น
ตัวอํานวยความสะดวกเพ่ือที่จะให้กลุ่มคนเหล่าน้ันสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไป ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยาม
ความหมายของคําว่า “ชุมชน” มีดังน้ี 
 เสาวคนธ์ สุดสวาสด์ิ (2524, หน้า 117) ได้กล่าวว่า “ชุมชน” เป็นการรวมกลุ่มต้ังแต่กลุ่ม
ขนาดเล็ก เช่น หมู่บ้าน ไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น เมือง ประเทศ หรือหมายถึงอาณาบริเวณ
ท้องถิ่นซึ่งผู้คนในท้องถิ่นนั้นมีภาษาพูดแบบเดียวกัน มีจารีตประเพณีแบบเดียวกัน มีความรู้สึกแบบ
เดียวกัน และมีพฤติกรรมไปตามเจตคติซึ่งเป็นไปในทํานองเดียวกัน 
 ประเวศ วะสี (2541, หน้า 13) ได้กล่าวว่า “ชุมชน” หมายถึง การที่คนจํานวนหน่ึงมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความพยายามทําอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันใน
การกระทําซึ่งหมายถึงการติดต่อสื่อสารร่วมกัน 
 จารุวรรณ แก้วมโน (2556, หน้า 2) ได้กล่าวว่า “ชุมชน” คือ รากฐานที่สําคัญของสังคม 
ชุมชนเข้มแข็ งคือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่ งการเ รียนรู้มี วิ ธีที่หลากหลาย  อาทิ  การสร้ าง  
การส่งเสริม และการสนับสนุน โดยให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมที่แท้จริงอันจะนํามาซึ่งประโยชน์
สุขของส่วนรวมของชุมชน ซึ่งท้ายที่สุดชุมชนน้ันจะต้องพ่ึงพาตนเองได้ 
 นิตยา โพธ์ินอก และคณะ (2557, หน้า 2) ได้กล่าวว่า “ชุมชน” คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกัน  
มีเป้าหมายร่วมกันทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยชอบด้วยกฎหมาย และมีการติดต่อสื่อสารกันเป็น
ปกติและต่อเน่ือง คําว่า “ชุมชน” ไม่ได้จํากัดขอบเขตแค่ชุมชน ชนบท แต่ยังรวมไปถึงชุมชนเมือง 
ชุมชนที่รวมกันเป็นเครือข่ายท้องถิ่น ชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ 
 สรุปได้ว่า ชุมชน คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่รวมกัน มีความคล้ายคลึงกัน เช่น ภาษา วัฒนธรรม 
และการดํารงชีวิต โดยยึดหลักการเรียนรู้จากการติดต่อสื่อสาร เพ่ือให้ได้มาซึ่งความหลากหลายอาทิ 
เช่น การสร้าง การสนับสนุน โดยให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแท้จริง เพ่ือให้ชุมชนน้ัน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังน้ัน ชุมชน ไม่ได้หมายถึงกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง แต่หมายถึงกลุ่มคน
หลากหลายชาติพันธ์ุ มีภาษาที่แตกต่างกัน มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยมีรากฐานที่สําคัญ คือ สังคม 
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ที่จะทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง โดยได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกในชุมชน เช่น การให้
คําแนะนํา การสนับสนุนต่าง ๆ และช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชน อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีของกลุ่มชุมชนน้ัน ๆ 
 2.2.3 ลักษณะของชุมชน 
 ชุมชนหรือที่บางคนเรียกว่า “บ้านนอก” หมายถึงพ้ืนที่ที่ต้ังอยู่นอกเขตเมือง อยู่นอกเขต
เทศบาล เป็นเขตที่มีความเจริญน้อย เป็นเขตที่ผู้คนที่อาศัยอยู่มีอาชีพทางการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และ
ทําการประมงเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันชุมชนจะเป็นพ้ืนที่ที่แวดล้อมด้วยทุ่งนา หุบเขา แม่นํ้าลําธาร ทะเล 
 ลักษณะการต้ังถิ่นฐานหรือการต้ังบ้านเรือนของหมู่บ้านชุมชน จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
 1) หมู่บ้านแบบเป็นกลุ่ม คือ เป็นลักษณะการต้ังถิ่นฐานของชาวชุมชนส่วนใหญ่ของโลก
หมู่บ้านแบบนี้มักต้ังอยู่เนินหรือโคกใกล้หนองนํ้า พ้ืนที่รอบหมู่บ้านเป็นที่เพราะปลูกบ้านเรือนมัก
ต้ังอยู่ใกล้กันเป็นกลุ่มข่อนข้างหนาแน่น ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากหนองน้ําร่วมกัน  
 2) หมู่บ้านแบบกระจาย คือ เป็นการต้ังบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่ไร่นาหรือที่ดินทํากินของ
แต่ละครอบครัวแยกจากกัน หมู่บ้านแบบน้ีมักเป็นลักษณะของหมู่บ้านชาวสวนยางในภาคใต้ และ
หมู่บ้านชาวนาภาคกลางในเขตที่มีคูคลองซอยเข้าไปในพ้ืนที่นาได้ทั่วถึง 
 3) หมู่บ้านแบบเป็นแนวยาว คือ เป็นการต้ังบ้านเรือนเรียงรายไปตามแนวยาวของฝั่งแม่นํ้า
ลําคลอง หรือตามแนวถนน หมู่บ้านแบบน้ีมีอยู่ทั่วไปในแหล่งที่มีเส้นทางคมนาคมผ่าน โดยเฉพาะใน
บริเวณที่เส้นทางคมนาคมตัดกัน เช่น บริเวณทางแยก หรือบริเวณปากแม่นํ้าลําคลองจะมีการต้ัง
บ้านเรือนกันอย่างหนาแน่น (จํานง อติวัฒนสิทธ์ิ, 2545, หน้า 36 , อ้างถึงใน ยศ บริสุทธ์ิ, 2558, 
หน้า 12-14) 
 แต่กระนั้นก็ตามโดย ลําพอง บุญช่วย (2524, หน้า 6) ได้กล่าวว่า ลักษณะชุมชนจะต้องแบ่ง
ตามจํานวนสมาชิกในชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท มีดังน้ี 
 1) หมู่บ้านเล็ก คือ ชุมชนที่มีประชากรไม่เกิน 250 คน 
 2) หมู่บ้าน คือ ชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 250 – 1,000 คน 
 3) เมือง คือ ชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 1,000 – 5,000 คน 
 4) นครเล็ก คือ ชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 5,000 – 25,000 คน 
 5) นครขนาดกลาง คือ ชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 25,000 – 100,000 คน 
 6) นครขนาดใหญ่ คือ ชุมชนที่มีประชากรระหว่าง 100,000 – 1,000,000 คน 
 7) มหานคร คือ ชุมชนที่มีประชากรที่มากกว่า 1,000,000 คน 
 สรุปได้ว่า สังคมในชุมชนน้ันก็จะมีความแตกต่างทางด้านพ้ืนที่ที่ตนเองอาศัยอยู่ในแต่ละแห่ง 
แต่กระนั้นก็ตามการอาศัยอยู่ของประชาชนในชุมชนน้ันก็จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักน้ัน คือ สภาพ
สิ่งแวดล้อมที่จะอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น เรื่องของปากและท้อง เรื่องความเป็นอยู่และ 
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เรื่องการประกอบอาชีพภายในชุมชนน้ัน ๆ 
 2.2.4 องค์ประกอบของชุมชน 
 ภายในชุมชนทุกชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งจะทําให้ชุมชนน้ันเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
โดยประกอบไปด้วย มนุษย์ สิ่งแวดล้อม สิ่งก่อสร้าง และกลุ่มคนภายในชุมชน ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยาม
ความหมายของคําว่า “องค์ประกอบของชุมชน” มีดังน้ี 
 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2524, หน้า 16–17) ได้กล่าวว่า สําหรับองค์ประกอบของชุมชนได้
จําแนกองค์ประกอบของชุมชนไว้ 3 ประการ คือ 
 1) องค์ประกอบด้านมนุษย์ คือ เป็นองค์ประกอบที่มีบทบาทสําคัญย่ิงในชุมชน จาก
วิวัฒนาการของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะเห็นได้ว่าในทุกชุมชนไม่
มีใครถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวโดยไม่มีการไปมาหาสู่กัน การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มที่มีหลากหลาย
ลักษณะ และหลายรูปแบบ เช่น ครอบครัว กลุ่มพ่อค้า กลุ่มองค์กร กลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในชุมชน คือ 
มีทั้งกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ 
ความจําเป็นที่มนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน หรือกลุ่มอ่ืนก็
เน่ืองจากกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงที่ทําร่วมกัน 
 2) องค์ประกอบด้านสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น คือ สิ่งที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมีหลากหลาย
ลักษณะทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม และได้นําไปใช้ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกหรือสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เครื่องทุ่นแรง รถยนต์ 
วิทยุ โทรทัศน์ ตู้เย็น พัดลม นอกจากสิ่งที่เป็นวัตถุแล้วมนุษย์ยังสร้างแนวความคิด ปรัชญา ค่านิยม 
ความเช่ือ ความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น 
 3) องค์ประกอบด้านสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น คือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหมายรวมทุกอย่าง
ที่เก่ียวข้องกัน เช่น พืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลาย ซึ่งทุกชุมชนจะมีสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเป็น
ส่วนประกอบอยู่ทั้งน้ัน ดังน้ันสิ่งต่าง ๆ แต่ละชนิดในชุมชนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อ
กันเหมือนองค์ประกอบที่กล่าวมาแล้วทั้ง 2 ประเภท เช่น สภาพอากาศที่แห้งแล้งจะทําให้ดิน
แตกระแหงและไม่มีนํ้าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของพืชผลทั้งหลาย 
 แต่กระน้ันก็ตาม ดํารงศักด์ิ แก้วเพ็ง (2556, หน้า 25-28) จากแนวคิดที่เก่ียวกับชุมชน
พอที่จะทําให้มองเห็นลักษณะและองค์ประกอบที่สําคัญของชุมชนอีก 4 ประการ มีดังน้ี 
 1) องค์ประกอบความเป็นตัวตนและความเป็นเจ้าของ คือ ในความเป็นชุมชนโดยทั่วไปมักมี
สาระเกี่ยวกับความรู้สึกเป็นเจ้าของแฝงอยู่ หรือไม่ก็มีความยอมรับและเห็นคุณค่าร่วมกันภายในกลุ่ม 
อันเป็นที่มาของคําว่า “เป็นสมาชิกของชุมชน” ที่มีความหมายครอบคลุม คําว่า ความเป็นเจ้าของ 
การยอมรับจากคนอ่ืน ๆ ความจงรักภักดีและการยอมรับในความมุ่งหมายต่าง ๆ ของกลุ่มด้วยความ
เต็มใจ ซึ่งความรู้สึกความเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของชุมชนน้ันแยกไม่ได้จากความรู้สึกในเรื่อง
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ความมีตัวตนความเป็นชุมชนมันจะแทรกเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของความเป็นตัวตนในปัจเจกบุคคลที่
สร้างความรู้สึกว่าเขาเป็นใคร อยู่ที่ไหน ซึ่งมีความสําคัญมากในสังคมโลกปัจจุบัน เน่ืองจากสถาบัน
ชุมชนที่เคยเอ้ือต่อการแสดงตัวตนของคนในอดีตได้คลายความสําคัญลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นตระกูล 
เผ่า หมู่บ้าน โบสถ์ หรือวัด ที่เคยสร้างความรู้สึกร่วมกัน ในขณะเดียวกันสถานที่ทํางาน โรงงาน 
สถาบันการศึกษา ลักษณะการศึกษา ลักษณะอาชีพ กําลังมีความสําคัญมากขึ้นในฐานะแหล่งกําเนิด
สถานภาพและบทบาทของบุคคลอย่างเป็นทางการ 
 2) องค์ประกอบพันธะหน้าที่ คือ สมาชิกของชุมชนต้องมีพันธกิจหรือภาระหน้าที่ที่ชัดเจนที่
ต้องกระทําให้กับชุมชนที่สังกัด โดยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทุกอย่างของ
ชุมชน เพ่ือสร้างและดํารงวิถีชีวิตของชุมชน 
 3) องค์ประกอบความใกล้ชิดสนิทสนมแบบสังคมชนบท คือ ชุมชนต้องมีโครงสร้างที่
ก่อให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนมของหมู่สมาชิก สมาชิกสามารถมีสัมพันธภาพต่อกันและกันได้ในหลาย 
ๆ บทบาทในสภาพที่เปิดกว้างสําหรับทุกคน ไม่มีเง่ือนไขที่ส่อไปในทางขีดวงจํากัดเฉพาะกลุ่มหรือ
เฉพาะพวก ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการที่จะแสดง
ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนหมู่มากและเป็นคุณแก่ชุมชนโดยตรง 
 4) องค์ประกอบวัฒนธรรม คือ ชุมชนเป็นแหล่งกําเนิดของระบบคุณค่าการสร้างสรรค์และ
การแสดงออกถึงวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นใดท้องถิ่นหน่ึงที่ต่างก็มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แนบ
แน่นกับชุมชนน้ัน ๆ ซึ่งเป็นกลไกเสริมสร้างให้สมาชิกของชุมชนเป็นผู้ผลิตวัฒนธรรมเพ่ือใช้เอง
มากกว่าเป็นเพียงผู้บริโภควัฒนธรรมที่หยิบยืมมาจากชุมชนอื่น และมีส่วนสําคัญในการสนับสนุนให้
เกิดความแตกต่างหลากหลายระหว่างชุมชนต่าง ๆ และเกิดภาวะการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางมากข้ึน 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบของชุมชนนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย จะมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน
และมีการปฏิบัติต่อกันโดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขขององค์ประกอบที่อยู่ภายในชุมชนนั้น ๆ เริ่มจาก
องค์ประกอบด้านมนุษย์ องค์ประกอบวัฒนธรรม นอกจากจะมีความสัมพันธ์และการปฏิบัติต่อกันแล้ว
ยังจะต้องมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นด้วย 
 2.2.5 โครงสร้างของชุมชน 
 โครงสร้างของชุมชนน้ันมีความสลับซับซ้อนซึ่งจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นทางการ คือ แบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นทางการ มีกฎระเบียบชัดเจนในการดําเนินงาน และไม่เป็นทางการ คือ 
เป็นกลุ่มที่ต้ังขึ้นมาในระยะเวลาอันสั้น เปลี่ยนแปลงสถานการณ์และสิ้นสุดได้ง่าย ดังน้ันจึงมีผู้ให้ 
คํานิยามความหมายของคําว่า “โครงสร้างชุมชน” มีดังน้ี 
 เสถียร เหลืองอร่าม (2549, หน้า 140) ได้กล่าวว่า “โครงสร้างชุมชน” มีส่วนประกอบที่มี
มากมาย แต่กระน้ันก็ตามโครงสร้างเหล่าน้ีจะเป็นตัวขับเคล่ือนให้ชุมชนสามารถก้าวเดินต่อไปได้ 
มีดังน้ี 
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 ชุมชน เปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งประกอบไปด้วยราก ใบ ลําต้น และส่วนประกอบอ่ืน ๆ หรือถ้า
เปรียบกับบ้าน ได้แก่ พ้ืน เสา ขื่อ คาน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีประกอบเข้าด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ 
ส่วนโครงสร้างของชุมชนมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่ 6 โครงสร้าง ได้แก่ 
 1) บุคคล คือ คนที่มีคุณลักษณะหรือบุคลิกแตกต่างกันไป เน่ืองจากพันธุกรรมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นตัวกําหนด 
 2) กลุ่มคน คือ บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยการกระทําต่อกัน คือ 
มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันและเข้าใจกัน 
 3) สถานภาพและบทบาท คือ ตําแหน่งหน้าที่ของบุคคลซึ่งผูกพันกันอยู่ในสังคมบุคคล แต่ละ
คนจะมีสถานภาพและบทบาทหลายอย่างตามกลุ่มที่สังกัดอยู่ 
 4) ระบบสังคม คือ เป็นเคร่ืองมือซึ่งกําหนดและเป็นแนวทางให้สมาชิกของสังคมยึดถือปฏิบัติ
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคม 
 5) สถาบันทางสังคม คือ คุณธรรมและกิจกรรมบางอย่างที่มีความสําคัญต่อสังคมมนุษย์เช่น 
สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบันทางการเมืองการปกครอง สถาบัน
นันทนาการ เป็นต้น 
 6) การแบ่งชนช้ันทางสังคม ได้แก่ 

(6.1) การแบ่งชนช้ันในสังคมเมือง คือ ตระกูล เจ้านาย ขุนนาง ขุนหลวง พระ พระยา ที่มี
ความสําเร็จทางราชการ อํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละอาชีพ 

(6.2) การแบ่งชนช้ันในสังคมชนบท คือ ชนช้ันผู้นําท้องถิ่นกับชนช้ันชาวบ้านทั่วไป 
 แต่กระน้ันก็ตามโดย คณะทํางานโครงการนําร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน (กระทรวง
ยุติธรรม) (2550, หน้า 46-48) ได้กล่าวว่า องค์กรชุมชนนั้นเป็นการศึกษาเก่ียวกับ หน่วยงาน 
เศรษฐกิจ และสังคม อันเน่ืองมาจากชุมชนซึ่งมีความเกี่ยวพันธ์กับองค์กรอยู่แล้ว เพ่ือจะได้รู้ข้อมูลของ
ประชาชนในชุมชนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ทําอาชีพอะไร ใครปกครอง และสามารถนําผลมา
วิเคราะห์และแนะนําแนวทางให้กับประชาชนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีดังน้ี 
 โครงสร้างองค์กรชุมชน คือ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ทางสังคมในแง่มุมต่าง ๆ และมี
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ หมายถึง การศึกษาโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ชุมชน จึงต้องมีการศึกษาโครงสร้างของชุมชนด้านต่าง ๆ คือ สถาบัน องค์กร และบุคคล ทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพราะจะช่วยให้ทราบถึงบทบาทอํานาจหน้าที่และความสัมพันธ์เชิง
อํานาจระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนทําให้เราสามารถจัดความสัมพันธ์ของตนเองกับชุมชนได้
อย่างเหมาะสมไม่เกิดอุปสรรคต่อการเข้าถึงชุมชน และสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีมาประกอบภาพชุมชน
ให้มีความชัดเจนมากขึ้น มีดังน้ี 
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 1) ช่วยให้เข้าใจถึงโครงสร้างองค์กรชุมชนได้รอบด้านทั้งโครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 
 2) ช่วยให้ความสัมพันธ์ทางสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ัน ๆ เช่น 

(2.1) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
(2.1.1) จํานวนครอบครัวที่มีฐานะร่ํารวย ปานกลาง พออยู่ได้ ทุกข์ยาก 
(2.1.2) จํานวนครอบครัวที่มีรายได้ไม่แน่นอน 
(2.1.3) จํานวนครอบครัวที่ต้องเช่าที่ดินทํากิน 
(2.1.4) จํานวนครอบครัวที่มีภาระหน้ีสิน 

(2.2) ความสัมพันธ์ทางสังคม 
(2.2.1) ระบบและระดับการศึกษาชุมชน 
(2.2.2) องค์กรศาสนาและความเช่ือต่าง ๆ รวมทั้งระบบอาวุโส 
(2.2.3) บทบาทหญิงชายต่อโครงสร้างทางสังคม 

(2.3) ความสัมพันธ์ทางการเมือง 
(2.3.1) โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น (องค์กร ผู้นํา รายช่ือกรรมการ) 
(2.3.2) ลักษณะทั่วไปของการเมืองท้องถิ่น 
(2.3.3) ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติกับนักการเมืองท้องถิ่น 

 สรุปได้ว่า โครงสร้างองค์กรชุมชนน้ันอาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) การแบ่งชนช้ันใน
สังคมเมือง 2) การแบ่งชนช้ันสังคมชนบท ซึ่งในแต่ละชนช้ันมีความต้องการที่แตกต่างกันไปตามแต่
สถานภาพและบริบทของคนในสังคมน้ัน ๆ แต่กระน้ันก็ตามคนในสังคมส่วนใหญ่ก็ต้องการสิ่งที่จะเป็น
ตัวกระตุ้นที่ทําให้คนสามารถที่จะพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองในการมีชีวิตอยู่ในสังคมชุมชนได้
อย่างมีความสุข 
 2.2.6 ความหมายเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
 การพัฒนาชุมชนน้ันมีแนวคิดอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง โดยข้ึนอยู่กับการสรรหาแนวทาง รูปแบบ โครงสร้างที่เหมาะแก่การพัฒนา
ชุมชน ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า “การพัฒนาชุมชน” มีดังน้ี 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2548, หน้า 10) ได้กล่าวว่า “การพัฒนาชุมชน” หมายถึง การพัฒนา
ความรู้ความสามารถของประชาชน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นในการช่วยตนเอง ช่วยเพ่ือนบ้าน และช่วย
ชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือกันระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็น
วิธีการหน่ึงที่จะคอยยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น 
 จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2538, หน้า 5) ได้กล่าวว่า “การพัฒนาชุมชน” ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า “Community Development” ซึ่งเป็นคําที่ใช้และเข้าใจกันในระหว่างประเทศใน
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ความหมายเก่ียวกับการเสริมสร้างความเจริญของชุมชนท่ียังล้าหลังในทางเศรษฐกิจและสังคม โดย
ระดมกําลังทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดี
ขึ้นเป็นลําดับ 
 โกวิทย์ พวงงาม (2553, หน้า 126-129) ได้กล่าวว่า “การพัฒนาชุมชน” น้ันมีแนวคิด
พ้ืนฐานอยู่ที่การสรรหากระบวนการ แนวทาง รูปแบบของกิจกรรมหรือโครงการที่หนุนเสริมการ
พัฒนาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยวางอยู่บน
แนวทางดังต่อไปน้ี 
 1) คนมีความสําคัญที่สุด คือ การพัฒนาชุมชนต้องเช่ือมั่นในศักยภาพหรือพลังความสามารถ
ของคน เพราะการดํารงอยู่หรือการล่มสลายของชุมชนขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นสําคญั 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหัวใจของการพัฒนา
โดยยึดหลักของการมีส่วนร่วมที่ว่าประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน 
ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 3) การช่วยเหลือตนเอง คือ โดยการช่วยเหลือตนเองเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยึดเป็น
หลักการสําคัญประการหน่ึง คือ ต้องพัฒนาให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นโดยมีรัฐให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนในส่วนที่เกินขีดความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม 
 4) การพ่ึงตนเอง คือ โดยการพ่ึงตนเองเป็นความเช่ือในศักยภาพและพลังความสามารถของ
ชุมชน แนวคิดของการพัฒนาชุมชนจึงเช่ือมั่นว่าการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชนและ
ชุมชนน้ันทําให้คนสามารถที่จะพัฒนาชุมชนได้ด้วยตนเอง 
 5) ความคิดริเริ่มของประชาชน คือ เป็นแนวคิดในการทํางานกับประชาชนโดยยึดหลักการ
ที่ว่าความคิดริเริ่มต้องมาจากประชาชนซึ่งต้องใช้วิถีแห่งประชาธิปไตย และหาโอกาสกระตุ้นให้
การศึกษากับประชาชนและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและตําบล เป็น
แนวความคิดที่เช่ือมั่นในสิทธิเสรีภาพของคน การพัฒนาชุมชนต้องเกิดจากความต้องการท่ีแท้จริงของ
ประชาชนในชุมชน โดยประชาชนเป็นผู้ริเริ่มในการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจัดทําแผนและโครงการ 
 6) ความต้องการของชุมชน คือ การพัฒนาชุมชนต้องให้ประชาชนและองค์กรช่วยกันคิด 
และตัดสินใจบนฐานความต้องการของชุมชน เพ่ือให้เกิดความคิดที่ว่างานเป็นของประชาชนและ
จะต้องช่วยกันดูแลรักษาต่อไป 
 7) การใช้ทรัพยากรในชุมชน คือ การพัฒนาชุมชนย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชนของชุมชนดังน้ัน
ผลประโยชน์ในการพัฒนาของชุมชนใดย่อมต้องเกิดขึ้นกับชุมชนนั้น จึงต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ทุนทางสังคม และทรัพยากรต่าง ๆ ไม่พ่ึงพาชุมชนอื่น ๆ ในการ
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พัฒนาชุมชนของตนเอง เพราะแต่ละชุมชนต่างก็มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของตนเช่นเดียวกัน 
 8) ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล คือ การพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้ดําเนินการโดยคน
และทรัพยากรในชุมชนเป็นสําคัญ เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัดทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ
และระบบการบริหาร ส่วนชุมชนก็มีขีดจํากัดในเร่ืองความไม่พร้อมของคนและทรัพยากรที่ใช้ในการ
พัฒนาไม่เพียงพอ ดังน้ันการดําเนินงานพัฒนาชุมชนจึงต้องคํานึงถึงขีดความสามารถของชุมชนและ
รัฐบาล กล่าวคือ ชุมชนที่มีความพร้อมมากก็พ่ึงตนเองได้มาก ชุมชนที่มีความพร้อมน้อยรัฐก็ให้การ
สนับสนุนมากขึ้น 
 9) การพัฒนาแบบบูรณาการ คือ การพัฒนาชุมชนต้องดําเนินการไปพร้อม ๆ กันหลาย ๆ 
ด้าน จะมุ่งเพียงด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้เพราะกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนมีหลายกิจกรรม การดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ต้องสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือการประหยัดแรงงาน งบประมาณ และ
เวลาที่ใช้ 
 10) ความสมดุลในการพัฒนา คือ การพัฒนาชุมชนต้องดําเนินการไปพร้อมกันทุกด้านไม่มุ่ง
ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกันอย่างใกล้ชิด จึงต้องคํานึงถึงความสมดุล
ในการพัฒนาด้วย เช่น ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคนกับสิ่งแวดล้อม ความสมดุลระหว่างสิ่งที่เป็น
รูปธรรมกับนามธรรม ความสมดุลระหว่างการพัฒนาวัตถุกับการพัฒนาจิตใจของคน ความสมดุล
ระหว่างเพศและวัย ความสมดุลระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับภูมิปัญญาสากล 
 11) การพัฒนาชุมชนเป็นการศึกษาภาคชีวิต คือ มีลักษณะเป็นการให้คําปรึกษาแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเน่ืองกันไปตลอดชีวิต เป็นการให้การศึกษาที่เน้นให้รู้จักตนเอง รู้จัก
โลกและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ ธรรมชาติ หรือสิ่งเหนือธรรมชาติ อันจะ
ก่อให้เกิดปัญญาเพ่ือปรับสภาพความเป็นอยู่ให้สอดคล้องสมดุล การศึกษาภาคชีวิตเป็นเครื่องมือ
สําคัญซึ่งจะทําให้มีความสามารถปรับตัวเองอยู่ในชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดการพัฒนาชุมชนคือกระบวนการในการหนุนเสริมให้พ้ืนที่และกลุ่มคนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่น้ันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในด้านบริบทในการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คน โดยมี 
กระบวนการในการพัฒนาผ่านคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ร่วมกัน 
และร่วมกันพัฒนาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และการหนุนเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 
ในลักษณะการมีส่วนร่วมจากภายในและภายนอก ซึ่งหากกระบวนการในการพัฒนามีการจัดการที่ดี
ย่อมส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชน และนําไปสู่ความเจริญด้านกายภาพในเชิงพ้ืนที่ด้วย 
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 2.2.7 โครงสร้างในการพัฒนาชุมชน 
 เราอาจจะกล่าวได้ว่าโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนสามารถที่จะนํามาพัฒนาในส่วนต่าง ๆ 
ของชุมชนให้มันดีขึ้นและเหมาะสมกับประชาชนเพ่ือที่จะได้เอ้ือประโยชน์และเก้ือกูลแก่กัน ดังน้ันจึงมี
ผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า “โครงสร้างในการพัฒนาชุมชน” มีดังน้ี 
 จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2550, หน้า 20-21) ได้กล่าวว่า โครงสร้างการพัฒนาชุมชน คือ 
การดําเนินการพัฒนาก็เพ่ือจะยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนในชุมชนให้สูงขึ้น โดย
บรรลุถึงการอยู่ดีกินดี และสามารถปกครองตนเองในระบบประชาธิปไตยได้ในที่สุด แต่กระน้ันก็ตาม
ประโยชน์ของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการดําเนินโครงสร้างพัฒนาชุมชน มี 2 อย่าง ดังน้ี  
 1) เฉพาะบุคคล (ตัวนักพัฒนา) คือ ตัวนักพัฒนาจะต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงที่เก่ียวกับ
สังคมที่เกิดขึ้นตลอดจนเพ่ิมพูนสมรรถภาพในทางปฏิบัติที่จะต้องปรับปรุงให้เข้ากับสังคมให้ได้ แต่
กระน้ันมนุษย์ด้วยกันเองก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้เข้าใจถึงโครงสร้างของสังคม
หรือหมู่บ้านที่ตนเองจะต้องเข้าไปคลุกคลีและทํางานร่วมกับชาวบ้าน นอกจากน้ันการพัฒนายังจะทํา
ให้เราได้ทราบถึงสาเหตุและปัญหาของชาวบ้านตลอดจนหาวิธีทางแก้ไข 
 2) เก่ียวกับชุมชน คือ สังคมวิทยาและมานุษวิทยา เป็นสิ่งที่เก่ียวข้องกับสังคมทั้งหลาย เช่น 
สังคมชุมชน และสังคมมนุษย์ ว่าด้วยชุมชนเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มนุษย์อยู่รวมกันแล้วช่วยกัน
พัฒนาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะทําให้เกิดผลสําเร็จทั้งในกิจกรรมทางสังคมและชุมชน 
 แต่กระนั้นก็ตาม พัฒน์ บุณยรัตพันธ์ุ (2549, หน้า 61-65) ได้กล่าวว่า โครงสร้างการพัฒนา
ชุมชนแบบ 4-4-5-4 คือ เป็นการกําหนดโครงสร้างการพัฒนาชุมชนท่ีใช้ภายในประเทศเพ่ือเป็น
แนวทางในการดําเนินงานให้อยู่ในทิศทางการเมืองของรัฐ ซึ่งเรียกว่าโครงการพัฒนาชุมชนแบบ 
4-4-5-4 มีดังน้ี 
 1) นโยบายการพัฒนาชุมชน 4 ประการ คือ เป็นการกําหนดแนวความคิดของการพัฒนา
ชุมชนในแบบกว้าง ๆ มีอยู่ด้วยกัน 4 ประการ 

(1.1) คือ ขจัดความขัดแย้งระหว่างประชาชนต่อประชาชนและประชาชนต่อรัฐบาล ใน
การทํางานพัฒนาชุมชนน้ัน ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือทั้งในส่วนของรัฐบาลเอง และประชาชน 
เพ่ือที่จะให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการพัฒนา เพราะการร่วมมือช่วยเหลือกันจะช่วยแก้ปัญหาขจัดความ
ขัดแย้งระหว่างกันได้ 

(1.2) คือ ปรับปรุงส่งเสริมการครองชีพของประชาชนในชนบทให้ดีขึ้น ประชาชนส่วน
ใหญ่ยังมีปัญหากับความยากจนเพราะมีรายได้ตํ่าไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ และด้อยพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ ทําให้ชนบทไม่เกิดการพัฒนา ดังน้ันปัญหาเหล่าน้ีจะหมดไป ถ้านโยบายสามารถส่งเสริมฐานะ
ทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นจะทําให้ประชาชนมีงานทําและหาเลี้ยงตัวเองได้ 
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(1.3) คือ ส่งเสริมความสามารถของกลุ่มบุคคลในการทํางานร่วมกัน ในการทํางานพัฒนา
ชุมชนประชาชนในชุมชนทุกคนจะต้องทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขอันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาชุมชน 

(1.4) คือ ส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความพึงพอใจ มีความเช่ือมั่นในตนเอง และ
สามารถรับผิดชอบในการพัฒนา และคุ้มครองตนเอง ซึ่งมีความมุ่งหมายที่จะให้ประชาชนดึงเอา
ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ในการช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาบุคคลภายนอก ซึ่งจะมีผลทําให้
เขาเกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความเช่ือมั่นในตนเองและดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย 
 2) วัตถุประสงค์การพัฒนาชุมชน 4 ประการ คือ เพ่ือสนองนโยบายการพัฒนาชุมชนจึงได้
กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนไว้ 4 ประการ มีดังน้ี 

(2.1) คือ เพ่ือดําเนินการให้ประชาชนมีความคิดเห็นตรงกัน มีความศรัทธาความเช่ือมั่น
อย่างเดียวกัน มีความคิดเห็นตรงกัน การพัฒนาชุมชนน้ีมีวัตถุประสงค์ที่จะดําเนินการให้ประชาชนมี
ความคิดเห็นอย่างเดียวกัน มีความศรัทธาความเช่ือมั่นอย่างเดียวกัน ทั้งน้ีก็เป็นการง่ายที่จะผนึกกําลัง
ประชาชนเข้ามาร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชน 

(2.2) คือ เพ่ือกระตุ้นเตือนประชาชนให้มีความคิดริเริ่มส่วนมากเกิดจากความฝังใจว่า
ตนเองไม่มีความสามารถที่จะดําเนินงาน จะต้องให้ในส่วนของรัฐบาลทําให้ ด้วยเหตุดังกล่าว 
การพัฒนาชุมชนมุ่งที่จะกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนเห็นจริงว่าเขาน้ันมีความสามารถที่จะกระทํา
ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนได้ 

(2.3) คือ เพ่ือการพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นในการประกอบอาชีพ 
และมีฝีมือในการทํางานประเภทต่าง ๆ การพัฒนาชุมชนมีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาประชาชนให้มี
ความรู้และความสามารถสูงในการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น 
โดยไม่ต้องคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล 

(2.4) คือ ทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เกิดพลังในการทํางาน และฝึกหัดการดําเนินงานตาม 
แบบประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนน้ันมีแนวคิดที่จะให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันทํางานเป็นกลุ่ม 
แทนที่จะต่างคนต่างทํา ทั้งน้ีเพราะการทํางานแบบกลุ่มทําให้เกิดพลังสามัคคี แต่ในขณะเดียวกันก็
ช่วยให้ประชาชนได้รู้จักใช้ความคิด และแลกเปลี่ยนความคิดกันเอง ซึ่งเป็นการฝึกการทํางาน 
แบบระบอบประชาธิปไตย 
 3) เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 5 ประการ (การพัฒนาด้านรูปธรรม) คือ เป้าหมายของ
การพัฒนาชุมชนที่ผู้นําจะทําการเปลี่ยนแปลงจะต้องดําเนินการร่วมกับประชาชนมีอยู่ 5 ประการ 
มีดังน้ี 

(3.1) คือ เร่งการเพ่ิมผลผลิต เพ่ิมรายได้ และลดรายจ่ายของชุมชนโดยมุ่งที่จะเพ่ิมผลผลิต
ของครอบครัวและชุมชนทุก ๆ ด้าน เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน นอกจากน้ันยังต้องหาวิธี
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ลดรายจ่ายภายในครอบครัว เช่น ลดรายจ่ายค่าครองชีพ ลดต้นทุนในการผลิต รู้จักในพันธ์ุพืชพันธ์ุ
สัตว์ ที่เหมาะสมกับสภาพท้องที่ 

(3.2) คือ ปรับปรุงส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น จัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและชุมชน เพ่ือความสวยงามหน้าอยู่ รวมทั้งจัดการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทาง
เพราะสิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นการจัดบํารุงสาธารณสมบัติในหมู่บ้าน 

(3.3) คือ ปรับปรุงส่งเสริมการอนามัยและสุขาภิบาล การปรับปรุงส่งเสริมอนามัยและ
สุขาภิบาลเพ่ือเอ้ืออํานวยแก่ประชาชนในชุมชน เพราะประชาชนมีปัญหาในเร่ืองสุขภาพอนามัยมาก
หากประชาชนมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอันจะเกิดผลเสียต่อประชาชนโดยรวมที่
อาศัยอยู่ในชุมชนน้ัน ในการปรับปรุงชุมชนเร่ืองสุขาภิบาลน้ันก็ควรที่จะส่งเสริม เช่น การกําจัดขยะ
ทางระบายนํ้า ความสะอาดของนํ้าด่ืม เป็นต้น 

(3.4) คือ ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ตลอดจนให้การเรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นในการ
พัฒนาชุมชนมุ่งที่จะปรับปรุงคุณภาพของประชาชน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน โดยการให้
การศึกษาหรือส่งเสริมการรักษาตามวิธีการพัฒนาชุมชน โดยประชาชนเกิดความสนใจที่จะทําให้
คุณภาพชีวิตของตัวเองดีขึ้น และปรับปรุงวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เหมาะสมกับชุมชนของตน 

(3.5) คือ พัฒนาประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและชุมชน ประชาชน
ส่วนใหญ่ในชุมชนจะมีเวลาว่างมาก เน่ืองจากใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม ดังน้ันจึงมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน โดยอาจจะใช้เวลาว่างไปในทางปรับปรุงสาธารณสมบัติของชุมชนให้ดีขึ้น 
 4) จุดหมายของการพัฒนาชุมชน 4 ประการ (การพัฒนาด้านนามธรรม) คือ จุดหมายของ
การพัฒนาชุมชนมี 4 ประการ เป็นจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาตัวบุคคลเป็นสําคัญ มีดังน้ี 

(4.1) คือ มุ่งแปรเปลี่ยนทรรศนะของประชาชน ในส่วนน้ีด้วยที่ว่าประชาชนมีความ
คิดเห็นที่ไม่ถูกต้องนักว่ารัฐบาลไม่ค่อยช่วยประชาชน ปล่อยให้ประชาชนพบกับความยากลําบาก 
ดังน้ันการพัฒนาชุมชนประชาชนจะต้องเปลี่ยนทรรศนะคติเสียใหม่ โดยฟังความจริงว่ารัฐบาลหรือใน
ส่วนหน่วยงานที่เก่ียวข้องน้ันไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน แต่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและงบประมาณ
ก็มีไม่มาก อาจจะทําให้เกิดการขัดสนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ดังน้ันประชาชนจะต้องร่วมมือกับรัฐบาล
ผนึกกําลังช่วยกันพัฒนาชุมชน 

(4.2) คือ สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อ
ตัวเองและต่อรัฐบาล เพ่ือเพ่ิมความสามารถของตนเองอันจะทําให้เกิดกําลังใจในการดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของชุมชน 

(4.3) คือ ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม การส่งเสริมกิจกรรมแบบกลุ่มเป็นการเพิ่มอํานาจ
และความสามารถต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อความเจริญไปสู่ชุมชน ซึ่งบุคคลเพียงคนเดียวอาจจะทําไม่ได้ 
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(4.4) คือ ส่งเสริมให้กลุ่มมีความสามารถในการปฏิบัติงาน และครองตนตามแบบระบอบ
ประชาธิปไตย เพ่ือให้กลุ่มสามารถดําเนินการได้ กลุ่มควรได้รับการฝึกอบรมด้านวิชาการและเทคนิค
ใหม่ ๆ จนทําให้เกิดความสามารถท่ีจะช่วยเหลือตนเองได้ 
 สรุปได้ว่า โครงการพัฒนาชุมชนน้ันถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชน
ให้มีความพร้อมที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งทางด้านการดําเนินชีวิต การประกอบ
อาชีพ และเรื่องปากเรื่องท้อง โดยมีผู้เก่ียวข้องอยู่ 2 ส่วน คือ ผู้นํากับผู้ตาม ผู้นํา คือผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ตาม คือประชาชน ถ้าทั้ง 2 ส่วน ให้ความร่วมมือกันเป็นไปได้ว่าการพัฒนาชุมชนจําเป็นที่จะต้องยึด
ตามแบบแผน เช่น โครงสร้าง และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนในชุมชน เป็นต้น 
 2.2.8 เป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 
 แต่กระนั้นก็ตาม (โกวิทย์ พวงงาม, 2553, หน้า 160-162) ได้กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนน้ัน
แม้จะมีกระบวนการวิธีการที่หลากหลายรวมถึงมีเป้าหมายของการพัฒนาที่หลากหลาย แต่โดย
หลักการแล้วมีเป้าหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 
 1) การพัฒนาคนให้มีความสุข คือ ให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความสุขสงบ จิตใจที่
เยือกเย็น อารมณ์แจ่มใส มั่นคง ไม่มีความเครียด สุขุม มีเมตตา กรุณา เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืน รู้จัก
ประมาณตน มีความพอเพียง เข้าใจในสัจจธรรมของชีวิตมองโลกในแง่ดี มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
เป็นต้น 
 2) การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนที่เข้มแข็งมีลักษณะดังน้ี 

(2.1) มีจิตสํานึกชุมชน คือ สมาชิกสํานึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน มีความต้ังใจที่จะ
รับผิดชอบปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับบุคคลอ่ืน ๆ อย่างเท่าเทียมกันและสมานฉันท์ ยอมรับในศักยภาพของ
กันและกัน ยอมรับในความหลากหลายของสมาชิก เป็นต้น 

(2.2) มีจิตวิญญาณชุมชน คือ สมาชิกมีความจงรักภักดีต่อชุมชนอุทิศตนเพ่ือชุมชน 
หวงแหนชุมชน มีสิ่งยึดเหน่ียวร่วมกัน เช่น ศาสนา เครือญาติหรือความสัมพันธ์ทางสังคมแบบต่าง ๆ 
มีความเป็นจิตวิญญาณชุมชน ทําให้เกิดความยินดีมีความมุ่งมั่น และเกิดพลังมหาศาลเป็นพลังที่ทําให้
คนและชุมชนมีความสุขร่วมกันจิตวิญญาณชุมชนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากการมีจิตสํานึกของชุมชน
ทําให้สมาชิกของชุมชนมีจิตใจที่แข็งแกร่งมีความพร้อมที่จะรวมพลังกันเพ่ือพัฒนาชุมชนของตนต่อไป 

(2.3) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ต้องเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความต่ืนตัวอยู่
ตลอดเวลา รู้ข่าวคราวในด้านต่าง ๆ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม มีองค์ความรู้เก่ียวกับชุมชนของตน
ที่เป็นผลจากการปฏิบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นําไปสู่การตัดสินใจ
ร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นร่วมกัน และนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของการพัฒนาชุมชนร่วมกันไม่ใช่การดําเนินงานโดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
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(2.4) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง คือ สมาชิกรวมตัวกันอย่างเหน่ียวแน่นด้วยจิตสํานึกชุมชน 
และจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกําลังกันเป็นกลุ่มและองค์กรเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อัน
เป็นผลของการเรียนรู้ร่วมกันไม่ใช่เป็นแบบต่างคนต่างทํา 

(2.5) มีการจัดการชุมชนที่ดี คือ สมาชิกของชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเอง 
กลุ่มและชุมชน ได้วางแผนจัดกระบวนการดําเนินงานและประเมินผลการพัฒนาชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2.6) มีเครือข่ายชุมชน คือ มีกระบวนการเช่ือมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กรชุมชนต่าง ๆ 
เข้าด้วยกันด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความสมานฉันท์ ทําให้เกิดการรวมจิตสํานึกและ
จิตวิญญาณของสมาชิกและองค์กรชุมชนต่าง ๆ ให้มีพลังเข้มแข็งร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาชุมชนจน
ประสบความสําเร็จ 

(2.7) มีภาวะผู้นําชุมชน คือ ผู้นําในการพัฒนาชนบทเป็นผู้ประสานความคิดของสมาชิกไม่
ผูกขาดความคิดหรือเป็นเจ้าของชุมชนเพียงผู้เดียว พร้อมที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความ
คิดเห็นกับผู้อ่ืน ผนึกตัวเองเข้ากับชุมชนได้อย่างแนบแน่น ร่วมทําประโยชน์เพ่ือชุมชนสามารถเช่ือม
ประสานสมาชิกกลุ่มและองค์กรชุมชนได้เป็นอย่างดี 

(2.8) เป็นชุมชนพ่ึงตนเองได้ คือ สมาชิกของชุมชนมีความเข้มแข็งพอที่จะช่วยเหลือหรือ
พ่ึงตนเองได้ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรมทั้งในยามปกติและเมื่อ
ยามประสบกับภาวะวิกฤตต่าง ๆ ทําให้สามารถดํารงรักษาชุมชนเอาไว้ได้ 

(2.9) เป็นชุมชนสงบสุข คือ ชุมชนเข้มแข็งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการพัฒนาคนให้มี
คุณภาพ มีคุณธรรมและมีความสุข เมื่อคนมารวมกันเป็นชุมชนและสร้างชุมชนให้สงบสุขแล้วชุมชนก็
มีความเข้มแข็งไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาชุมชน 

(2.10) เป็นชุมชนที่ ย่ังยืน คือ ชุมชนเข้มแข็งเป็นชุมชนท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไปแต่ดํารงรักษาส่ิงแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทาง
วัฒนธรรมและทรัพยากรต่าง ๆ ของชุมชนไว้ได้แล้วสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานไม่ล่มสลายโดยง่าย 
 แต่กระน้ันก็ตาม กรมพัฒนาชุมชน (2556, หน้า 8) ได้กล่าวว่า เป้าหมายของการพัฒนา
ชุมชน ประกอบด้วยการพัฒนา 3 ด้าน ได้แก่ 
 1) พัฒนางาน คือ การจัดการความรู้ ทําให้เราสามารถนําประสบการณ์ความรู้ที่สั่งสมมาใช้
เพ่ือพัฒนาการทํางานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ 
 2) พัฒนาคน คือ ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์ความรู้ที่สร้างน้ันสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับบุคคล
ทั่วไปทั้งที่คุ้นเคยกับองค์ความรู้น้ัน ๆ หรือไม่เคยรู้จักมาเลยก็ตามทําให้บุคคลนั้น ๆ ได้รับการพัฒนา
ให้เติบโตขึ้น มีความรู้รอบด้านสามารถพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิตได้ 
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 3) พัฒนาองค์กร คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนองค์กรทุกแห่งมีความรู้มากมายกระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป การจัดการความรู้ คือ การนําเอาสิ่งเหล่าน้ันมาเรียบเรียงให้เป็นระเบียบเข้าใจง่าย สามารถนํา
กลับมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ดังน้ันองค์กรใดที่มีการจัดการ
ความรู้ก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยง่าย 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชนน้ันเป็นไปเพ่ือจุดมุ่งหมายสําคัญคือการพัฒนาคนและการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมุ่งหมายว่าหากคนได้รับการพัฒนาแล้วยอมเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคม 
และชุมชน ซึ่งส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเพราะหากคนมีคุณภาพ มีศักยภาพ ก็เป็นภาพสะท้อน
ถึงความเข้มแข็งของชุมชนนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการพัฒนาคนอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอ ต้องพัฒนา
บริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบหลากหลายด้วยกัน โดยหน่ึงในน้ันคือเรื่องของ 
“การมีองค์กรชุมชนท่ีเข้มแข็ง” ซึ่งสื่อให้เห็นว่ากลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนน้ันมีความสําคัญเพราะ
โดยความหมายของกลุ่ม/องค์กร คือ การรวมตัวกันของคนหลาย ๆ คน ของกลุ่มหลาย ๆ กลุ่ม ซึ่ง
หากกลุ่ม/องค์กร ได้รับการพัฒนาที่ดีให้มีความเข้มแข็งแล้วย่อมมีส่วนช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งเช่นกัน 
 2.2.9 การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 แต่กระน้ันก็ตามการพัฒนาไม่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบของสังคม หรือพัฒนาในรูปแบบชุมชน 
แต่โดยรวมนั้นเราก็อาจจะเข้าใจแบบแคบ ๆ ว่าการพัฒนาน้ันก็คือ การพัฒนาคน การพัฒนาชุมชน
และการพัฒนาด้านความเป็นอยู่ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยาม
ความหมายของคําว่า “การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน” มีดังน้ี 
 โดย สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2551, หน้า 108-109) ได้กล่าวว่า การพัฒนาสังคมในระดับใหญ่
น้ันจําเป็นต้องพัฒนาหลายด้านของสังคมไปพร้อมกันหรือไล่เลี่ยกัน 
 ดังน้ันการพัฒนาสังคมของแต่ละสังคมประกอบด้วย 
  1) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านครอบครัว 
  2) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านภาษา 
  3) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านการสื่อสาร 
  4) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านศาสนา 
  5) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านศิลปะและนันทนาการ 
  6) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านการเมือง 
  7) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านเศรษฐกิจ 
  8) การพัฒนาหน่วยสังคมด้านทางอนามัยและสาธารณสุข 
  9) การพัฒนาหน่วยสงัคมทางด้านการคมนาคมขนส่ง 
  10) การพัฒนาหน่วยสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
 
 

23 

 แต่กระนั้นก็ตาม สนธยา พลศรี (2547, หน้า 57-60) ได้กล่าวว่า การพัฒนาน้ันยังสามารถ
ขยายเป็นอย่างอ่ืนได้อีก เช่น การพัฒนาสังคม การพัฒนาชนบท การพัฒนาเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังมีความหมายต่อไปน้ี 
 1) การพัฒนาสังคม คือ การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาสังคมในการพัฒนาที่ถูกนํามาใช้ใน
ชุมชนเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันบางประการ เช่น 

(1.1) การพัฒนาสังคมมีขอบเขตกว้างขวางกว่าการพัฒนาชุมชน เพราะสังคมมีขนาดใหญ่
กว่าชุมชน การพัฒนาสังคมมักใช้ในระดับประเทศ เป็นต้น 

(1.2) การพัฒนาสังคมมุ่งระดมคนและทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากภายในสังคมและภายนอก
สังคม ส่วนการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นทรัพยากรในชุมชนเป็นส่วนสําคัญ 

(1.3) การพัฒนาสังคมเน้นการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ คน แต่การพัฒนาชุมชนเน้น
การมีส่วนร่วมของคนในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองโดยการช่วยเหลือตนเอง 
 2) การพัฒนาชนบท คือ การพัฒนาชุมชนกับการพัฒนาชนบทเป็นการพัฒนาที่ถูกนํามาใช้ใน
ชุมชน เช่นเดียวกันแต่ก็แตกต่างกันบางประการ เช่น 

(2.1) การพัฒนาชนบท เป็นวิธีการพัฒนาที่นํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนชนบทเท่าน้ัน ส่วน
การพัฒนาชุมชนนํามาใช้ทั้งชุมชนและชนบท 

(2.2) เป้าหมายของการพัฒนาชนบทมุ่งเน้นชาวชนบทที่ยากจน ส่วนการพัฒนาชุมชนมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาคนในชุมชนทุกคน 

(2.3) การพัฒนาชนบทมีขอบเขตของประชากรและพ้ืนที่มากกว่าการพัฒนาชุมชน มีแผน
และโครงการใหญ่กว่าชุมชน กล่าวคือ เป็นการพัฒนาทุกส่วนของชุมชนชนบทในเวลาเดียวกันแต่ 
การพัฒนาชุมชนมุ่งพัฒนาคนและกลุ่มเป้าหมายแล้วค่อย ๆ ขยายผลออกไปจนทั่วถึงทั้งชุมชน 
 3) การพัฒนาเมือง คือ การพัฒนาเป็นการพัฒนาอีกแบบหน่ึงที่ไปสู่ชุมชนหรือสังคมเมือง ซึ่ง
มีปัญหาและความต้องการของผู้คนแตกต่างไปจากชุมชนหรือสังคมชนบท มีความแตกต่างกับ 
การพัฒนาชุมชนบางประการ เช่น 

(3.1) การพัฒนาเมืองเป็นวิธีการที่เหมาะสมต่อการพัฒนาชุมชนเมือง ซึ่งมีลักษณะ
แตกต่างไปจากชุมชนชนบท มีวิธีการพัฒนาเมืองจึงใช้ได้ดีกับชุมชนเมืองเท่าน้ัน ส่วนการพัฒนาชุมชน
สามารถนําไปใช้ได้กับทุกชุมชนและทุกสังคม 

(3.2) การพัฒนาเมือง มีวิธีการและขั้นตอนในการพัฒนามากมายหลายข้ันตอน จึงต้องนํา
วิธีการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน เข้ามาร่วมกันพัฒนา ส่วนการพัฒนาชุมชนเป็นวิธีการพัฒนาแบบหนึ่งที่
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาเมืองเพ่ือการพัฒนาบุคคล กลุ่มและองค์กรในเมืองให้มีความพร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 



 
 
 

24 

 4) การพัฒนาเศรษฐกิจ คือ การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นวิธีการพัฒนาแบบหน่ึงที่นําไปใช้ใน
ชุมชน เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้า โดยวิธีการทางเศรษฐกิจซึ่งมีความแตกต่างกับการพัฒนาชุมชน
บางประการ เช่น 

(4.1) การพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่การพัฒนาชุมชนมุ่ง
พัฒนาคนและกลุ่มคนเป็นหลัก 

(4.2) การพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มดําเนินการพัฒนาวัตถุก่อนแล้วใช้วัตถุไปพัฒนาคนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี แต่การพัฒนาชุมชนดําเนินการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน เพ่ือให้คนสามารถท่ีจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของตนต่อไป 

(4.3) การพัฒนาเศรษฐกิจมีขอบข่ายของการพัฒนาท่ีกว้างขวางการพัฒนาชุมชน คือ
ครอบคลุมชุมชนขนาดใหญ่ระดับสังคมและประเทศ แต่การพัฒนาชุมชนมีขอบข่ายอยู่ในชุมชนซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคมเท่าน้ัน 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและความสุข
เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างย่ังยืน เพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดี แต่อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาชุมชนนั้นถือได้ว่าได้รับเอาการพัฒนาสังคมมาใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยวิธีการพัฒนาต่าง ๆ
เช่น ด้านครอบครัว ด้านภาษา ด้านการสื่อสาร ด้านศาสนา ด้านศิลปะและนันทนาการ ด้านการเมือง
ด้านเศรษฐกิจ ด้วยที่ว่าสังคมกับชุมชนจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาอันจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต 

2.3 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 

 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ หมายถึง ข้อบังคับ หรือกฎระเบียบที่ของพระสังฆาธิการที่จะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตาม ว่าด้วยเร่ืองการปกครองวัด การแต่งต้ังพระสังฆาธิการ หรืออํานาจหน้าที่ต่าง ๆ 
โดยในเน้ือหาส่วนน้ี ผู้วิจัยได้นําเอาเรื่องเก่ียวกับ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอน
พระสังฆาธิการ ตําแหน่งหน้าที่ และกิจวัตรที่พึงปฏิบัติ ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของ 
คําว่า “พระราชบัญญัติคณะสงฆ์” มีดังน้ี  
 เอกสารประกอบการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส (2560, หน้า 7) ได้กล่าวว่า 
“พระสังฆาธิการ” เป็นคํารวมตําแหน่งของพระภิกษุผู้ปกครองคณะสงฆ์ ตามพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เริ่มใช้ 
ต้ังแต่ พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน โดยมีกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2506) ว่าด้วยการ ถอดถอน
พระสังฆาธิการ  กําหนดนามเป็นครั้ งแรก  โดยเปลี่ ยนคํ า ว่า  “พระคณาธิการ” มาเ ป็น  
“พระสังฆาธิการ” ให้สอดคล้องกับลักษณะการดําเนินกิจการคณะสงฆ์ รวมคําว่า “พระ” “สังฆ” 
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และ “อธิการ” เป็น “พระสังฆาธิการ” แปลตามรูปศัพท์ว่า “พระภิกษุผู้ทํางานโดยสิทธิขาดในทาง
คณะสงฆ์” ซึ่งในแม่บทท่านบัญญัติว่า หมายถึง “พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งการปกครองคณะสงฆ์” 
 สถาบันพระสังฆาธิการ. (2558, หน้า 85-97) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ตรี มาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 มหาเถรสมาคม ตรากฎมหาเถรสมาคมไว้ ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1) กฎมหาเถรสมาคมน้ีเรียกว่า "กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วย 
การแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ" 
 ข้อ 2) กฎมหาเถรสมาคมน้ี ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในแถลงการณ์คณะสงฆ์
เป็นต้นไป 
 ข้อ 3) ต้ังแต่วันใช้กฎมหาเถรสมาคมน้ี ให้ยกเลิก  

(3.1) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระ
สังฆาธิการ 

(3.2) กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2536) แก้ไขเพ่ิมเติมกฎมหาเถรสมาคมฉบับ
ที่ 16 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยการแต่งต้ังถอดถอนพระสังฆาธิการ  

หมวด 1  
บททั่วไป 

 ข้อ 4) ในกฎมหาเถรสมาคมน้ี พระสังฆาธิการ หมายถึง พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งปกครอง
คณะสงฆ์ ดังต่อไปน้ี  
   (4.1) เจ้าคณะใหญ่ 
   (4.2) เจ้าคณะภาค           รองเจ้าคณะภาค 
   (4.3) เจ้าคณะจังหวัด        รองเจ้าคณะจังหวัด 
   (4.4) เจ้าคณะอําเภอ        รองเจ้าคณะอําเภอ 
   (4.5) เจ้าคณะตําบล         รองเจ้าคณะตําบล 
   (4.6) เจ้าอาวาส       รองเจ้าอาวาส       ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
 ข้อ 5) พระภิกษุผู้ดํารงตําแหน่งพระสังฆาธิการตามข้อ 4 อยู่ก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมน้ี 
ให้ถือว่าเป็นพระสังฆาธิการผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวน้ัน ตามกฎมหาเถรสมาคมนี้ ผู้รักษาการแทนใน
ตําแหน่งดังกล่าวในวรรคต้น ก่อนวันใช้กฎมหาเถรสมาคมน้ี ให้ถือว่าเป็นผู้รักษาการแทนในตําแหน่ง
นั้น ๆ ตามกฎมหาเถรสมาคมน้ีด้วย 
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หมวด 2 
การแต่งต้ังพระสังฆาธิการ 

 ข้อ 6) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งตามข้อ 4 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปน้ี  
(6.1) มีพรรษาสมควรแก่ตําแหน่ง 
(6.2) มีความรู้สมควรแก่ตําแหน่ง 
(6.3) มีความประพฤติเรียบร้อยตามพระธรรมวินัย 
(6.4) เป็นผู้ฉลาดสามารถในการปกครองคณะสงฆ์ 
(6.5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

หรือเป็นโรคเรื้อน หรือเป็นวัณโรคในระยะอันตรายจนเป็นที่น่ารังเกียจ 
(6.6) ไม่เคยต้องคําวินิจฉัยลงโทษในอธิกรณ์ที่พึงรังเกียจมาก่อน 
(6.7) ไม่เคยถูกถอดถอนหรือถูกปลดจากตําแหน่งใด เพราะความผิดมาก่อน 

ส่วนที่ 1 
เจ้าคณะใหญ ่

 ข้อ 7) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง ดังน้ี 
(7.1) มีพรรษาพ้น 30 
(7.2) มีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่ารองสมเด็จพระราชาคณะ 

 ข้อ 8) สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 7 ให้ดํารง
ตําแหน่งเจ้าคณะใหญ่โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม 
 ข้อ 9) พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 โดยอนุโลม 
ในการแต่งต้ังเลขานุการเจ้าคณะใหญ่ ให้เจ้าคณะใหญ่พิจารณาแต่งต้ัง เลขานุการเจ้าคณะใหญ่  
พ้นจากหน้าที่ ในเมื่อผู้แต่งต้ังให้พ้นจากหน้าที่หรือผู้แต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อมีการแต่งต้ังหรือพ้น
จากหน้าที่แล้ว ให้แจ้งกรมการศาสนาเพ่ือรายงานมหาเถรสมาคมทราบ 

ส่วนที่ 2 
เจ้าคณะภาค 

 ข้อ 10) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าคณะภาค ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง 
ดังน้ี 

(10.1) มีพรรษาพ้น 20 
(10.2) กําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะภาคน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 
(10.3) กําลังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดในภาคน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 4 ปี  
(10.4) มีสมณะศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันเทพ  
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(10.5) เป็นพระราชาคณะซึ่งเป็นพระคณาจารย์เอก หรือเป็นเปรียญธรรม 9 ประโยค
ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (2) (3) (4) หรือ (5) ไม่ได้ หรือได้ แต่ไม่เหมาะสมมหาเถร
สมาคมอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี 
 ข้อ 11) ในการแต่งต้ังเจ้าคณะภาค เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะใหญ่ พิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้
มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 10 เสนอมหาเถรสมาคมพิจารณา เพ่ือมีพระบัญชาแต่งต้ังตามมติมหา
เถรสมาคม  
 ข้อ 12) ในการแต่งต้ังรองเจ้าคณะภาค ให้นําบทบัญญัติในข้อ 11 วรรคแรกมาใช้บังคับโดย
อนุโลม รองเจ้าคณะภาค อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ในกรณีที่ 
รองเจ้าคณะภาคพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้รองเจ้าคณะภาคซึ่งได้รับแต่งต้ังแทนอยู่ในตําแหน่ง
ตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน 
 ข้อ 13) พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคหรือเลขานุการรองเจ้าคณะภาคต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ 6 โดยอนุโลม ในการแต่งต้ังเลขานุการดังกล่าวในวรรคแรก ให้เจ้าคณะภาคหรือ
รองเจ้าคณะภาคแล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งต้ัง เลขานุการดังกล่าวในวรรคสอง พ้นจากหน้าที่  
ในเมื่อผู้แต่งต้ังให้พ้นจากหน้าที่ หรือ ผู้แต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อมีการแต่งต้ังหรือพ้นจากหน้าที่
แล้วให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะใหญ่เพ่ือทราบ 

ส่วนที่ 3 
เจ้าคณะจังหวัด 

 ข้อ 14) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง
ดังน้ี 

(14.1) มีพรรษาพ้น 10 กับมีสํานักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน 
(14.2) กําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 
(14.3) กําลังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอในจังหวัดน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 4 ปี 
(14.4) มีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะชั้นสามัญ หรือ เป็นพระคณาจารย์โทขึ้น

ไป หรือเป็นเปรียญธรรมไม่ตํ่ากว่า 6 ประโยค ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (2) (3) หรือ 
(4) ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี 
 ข้อ 15) ในการแต่งต้ังเจ้าคณะจังหวัดในภาคใด ให้เจ้าคณะภาคน้ันพิจารณาคัดเลือก 
พระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 14 เสนอเจ้าคณะใหญ่พิจารณา เพ่ือมีพระบัญชาแต่งต้ังตาม
มติมหาเถรสมาคม  
 ข้อ 16) ในการแต่งต้ังรองเจ้าคณะจังหวัด ให้นําบทบัญญัติในข้อ 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 ข้อ 17) พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหรือเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด 
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 โดยอนุโลม ในการแต่งต้ังเลขานุการดังกล่าวในวรรคแรก ให้เจ้าคณะ
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จังหวัด หรือรองเจ้าคณะจังหวัด แล้วแต่กรณีพิจารณาแต่งต้ัง เลขานุการดังกล่าว ในวรรคสอง พ้น
จากหน้าที่ในเมื่อผู้แต่งต้ังให้พ้นจากหน้าที่ หรือผู้แต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง เมื่อมีการแต่งต้ังหรือพ้นจาก
หน้าที่แล้วให้แจ้งกรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ 

ส่วนที่ 4 
เจ้าคณะอําเภอ 

 ข้อ 18) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าคณะอําเภอ ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง
ดังน้ี 

(18.1) มีพรรษาพ้น 10 กับมีสํานักอยู่ในเขตจังหวัดน้ัน 
(18.2) กําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะอําเภอน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 
(18.3) กําลังดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลในอําเภอน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 4 ปี 
(18.4) มีสมณศักด์ิไม่ตํ่ากว่าช้ันสัญญาบัตร หรือเป็นพระคณาจารย์ตรีขึ้นไป หรือ 

เป็นเปรียญธรรมไม่ตํ่ากว่า 4 ประโยค ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (2) (3) หรือ (4) ไม่ได้
หรือได้แต่ไม่เหมาะสมเจ้าคณะภาคอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ 
 ข้อ 19) ในการแต่งต้ังเจ้าคณะอําเภอในจังหวัดใด ให้เจ้าคณะจังหวัดน้ันคัดเลือกพระภิกษุผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 18 เสนอเจ้าคณะภาคเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังโดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่ 
 ข้อ 20) ในการแต่งต้ังรองเจ้าคณะอําเภอ ให้นําบทบัญญัติในข้อ 19 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม
 ข้อ 21) พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะอําเภอหรือเลขานุการรองเจ้าคณะอําเภอ ต้องมี
คุณสมบัติตามข้อ 6 โดยอนุโลม 

ส่วนที่ 5 
เจ้าคณะตําบล 

 ข้อ 22) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบล ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง 
ดังน้ี 

(22.1) มีพรรษาพ้น 5 กับมีสํานักอยู่ในเขตอําเภอน้ัน 
(22.2) กําลังดํารงตําแหน่งรองเจ้าคณะตําบลน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 2 ปี 
(22.3) กําลังดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสในตําบลน้ันมาแล้วไม่ตํ่ากว่า 4 ปี 
(22.4) เป็นพระภิกษุมีสมณศักด์ิ หรือเป็นพระคณาจารย์ หรือเป็นเปรียญธรรมหรือ

เป็นนักธรรมช้ันเอก ถ้าจะคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตาม (2) (3) หรือ (4) ไม่ได้หรือได้แต่ไม่
เหมาะสม เจ้าคณะจังหวัดอาจพิจารณาผ่อนผันได้เฉพาะกรณี โดยอนุมัติของเจ้าคณะภาค 
 ข้อ 23) ในการแต่งต้ังเจ้าคณะตําบลในอําเภอใด ให้เจ้าคณะอําเภอน้ันคัดเลือกพระภิกษุ ผู้มี
คุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 22 เสนอเจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งต้ัง เมื่อได้แต่งต้ังแล้วให้แจ้ง
กรมการศาสนาและรายงานเจ้าคณะภาคเพ่ือทราบ 
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 ข้อ 24) ในการแต่งต้ังรองเจ้าคณะตําบล ให้นําบทบัญญัติในข้อ 23 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม 
 ข้อ 25) พระภิกษุผู้จะเป็นเลขานุการเจ้าคณะตําบล ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6 โดยอนุโลมใน
การแต่งต้ังเลขานุการเจ้าคณะตําบล ให้เจ้าคณะตําบลพิจารณาแต่งต้ัง 

ส่วนที่ 6 
เจ้าอาวาส 

 ข้อ 26) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง ดังน้ี 
(26.1) มีพรรษาพ้น 5 
(26.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นน้ัน 

 ข้อ 27) ในการแต่งต้ังเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตําบลใด ให้เป็นหน้าที่  
เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล เจ้าสังกัด ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะ
อําเภอ ไม่มีรองเจ้าคณะตําบล ให้เจ้าคณะอําเภอเลือกเจ้าอาวาสในตําบลน้ันรวมกัน ทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 3 รูป ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และ ข้อ 26 แล้วให้เจ้าคณะ
อําเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัด เพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
 ข้อ 28) ในการแต่งต้ังรองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส นอกจากพระอารามหลวง ให้ 
เจ้าอาวาสวัดน้ันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 26 และระบุหน้าที่ที่ตนจะ
มอบหมายให้ปฏิบัติ แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับ เพ่ือให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาแต่งต้ัง 
 ข้อ 29) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ต้องมี
คุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง ดังน้ี 

(29.1) มีพรรษาพ้น 10 
(29.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
(29.3) มีสมณศักด์ิ 

(ก) ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันราช สําหรับพระอารามหลวงช้ันเอก 
(ข) ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันสามัญ สําหรับพระอารามหลวงช้ันโท 
(ค) ไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก สําหรับพระอารามหลวงช้ันตรี

 ข้อ 30) พระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงในจังหวัดอ่ืนนอกจาก 
กรุงเทพมหานคร ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหน่ึง ดังน้ี 

(30.1) มีพรรษาพ้น 10 
(30.2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
(30.3) มีสมณศักด์ิ 

(ก) ไม่ตํ่ากว่าพระราชาคณะช้ันสามัญ สําหรับพระอารามหลวงช้ันเอก 
(ข) ไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันเอก สําหรับพระอารามหลวงช้ันโท 
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(ค) ไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันโท หรือพระครูสัญญาบัตรที่มีนิตยภัต
ไม่ตํ่ากว่าพระครูผู้ช่วยเจ้าอาวาสช้ันโท สําหรับพระอารามหลวงช้ันตรี 
 ข้อ 31) ในการแต่งต้ังเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะจังหวัด พิจารณา
คัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 29 หรือข้อ 30 แล้วแต่กรณี เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับ เพ่ือให้มหาเถรสมาคมพิจารณา  
 ถ้าพระภิกษุผู้จะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงตามข้อ 29 หรือข้อ 30 แล้วแต่
กรณี ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอยู่ด้วย ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะภาคดําเนินการตามความใน
วรรคต้น 
 ข้อ 32) ในการแต่งต้ังรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ให้เจ้าอาวาส 
พระอารามหลวงน้ันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 26 และระบุหน้าที่ที่
ตนจะมอบหมายให้ปฏิบัติ แล้วรายงานเจ้าคณะจังหวัดเพ่ือพิจารณาเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถร
สมาคม 
 ข้อ 33) สมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งต้ังเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส 
พระอารามหลวง ตามมติมหาเถรสมาคม 

ส่วนที่ 7 
ที่ปรึกษาเจ้าคณะ 

 ข้อ 34) การแต่งต้ังที่ปรึกษาเจ้าคณะตามข้อ 29 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 
(พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ให้เป็นไปดังน้ี 
 พระสังฆาธิการผู้ดํารงตําแหน่ง หรือเคยดํารงตําแหน่ง เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค 
เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองเจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล และ 
รองเจ้าคณะตําบล ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อย จนมีอายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ ให้ยกย่องเชิดชูเป็นที่
ปรึกษาเจ้าคณะในช้ันน้ัน ๆ เว้นแต่ทุพพลภาพ หรือพิการ ถ้ายังมีความเหมาะสม หรือยังหาผู้ดํารง
ตําแหน่งในช้ันน้ัน ๆ ไม่ได้หรือได้แต่ไม่เหมาะสม มหาเถรสมาคมจะพิจารณาให้ดํารงตําแหน่งเดิม
ต่อไปอีกไม่เกิน 3 ปี เฉพาะกรณี 
 ในการแต่งต้ังที่ปรึกษาให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเสนอตามลําดับจนถึงมหาเถรสมาคม พิจารณา 
เพ่ือมีพระบัญชาแต่งต้ังตามมติมหาเถรสมาคม 

ส่วนที่ 8 
เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 35) เมื่อได้มีการแต่งต้ังพระภิกษุให้ดํารงตําแหน่งตามหมวด 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคมน้ี
แล้ว ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังแจ้งให้กรมการศาสนาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่แต่งต้ัง 
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หมวด 3 
การพ้นจากตําแหน่งหนา้ที่พระสังฆาธิการ 

 ข้อ 36) พระสังฆาธิการย่อมพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ เมื่อ 
(36.1) ถึงมรณภาพ 
(36.2) พ้นจากความเป็นพระภิกษุ 
(36.3) ลาออก 
(36.4) ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสํานักอยู่ 
(36.5) ยกเป็นกิตติมศักด์ิ 
(36.6) รับตําแหน่งหน้าที่เจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะอ่ืน 
(36.7) ให้ออกจากตําแหน่งหน้าที่ 
(36.8) ถูกปลดจากตําแหน่งหน้าที่ 
(36.9) ถูกถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ 

 ข้อ 37) พระสังฆาธิการรูปใดประสงค์จะลาออกจากตําแหน่งหน้าที่ก็ย่อมทําได้ เมื่อผู้มี
อํานาจแต่งต้ังได้พิจารณาอนุญาตแล้ว จึงเป็นอันพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ 38) ในกรณีที่พระสังฆาธิการทุกตําแหน่ง เว้นเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะ
ภาค ย้ายออกไปนอกเขตที่ตนมีสํานักอยู่ คือ เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ 
รองเจ้าคณะอําเภอ ย้ายออกไปจากจังหวัดน้ัน เจ้าคณะตําบล รองเจ้าคณะตําบล ย้ายออกไปจาก
อําเภอน้ัน พระสังฆาธิการรูปน้ันย่อมพ้นจากตําแหน่งหน้าที่น้ัน เว้นแต่ได้รับแต่งต้ัง  ให้เป็นผู้รักษา
การแทนในตําแหน่งเดิม 
 ข้อ 39) พระสังฆาธิการรูปใดดํารงตําแหน่งหน้าที่โดยเรียบร้อยตลอดมาจนถึงชราทุพพลภาพ 
หรือพิการ สมควรได้รับปลดเปลื้องภาระเพ่ือให้พักผ่อนหรือรักษาตัว ก็ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังพิจารณา
ยกเป็นกิตติมศักด์ิ 
 ข้อ 40) พระสังฆาธิการดํารงตําแหน่งเจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะ ได้เพียงตําแหน่งเดียว 
 ข้อ 41) การให้ออกจากตําแหน่ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังกระทําได้ในกรณีที่พระสังฆาธิการ
หย่อนความสามารถไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตน 
 ข้อ 42) การปลดและการถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4 
แห่งกฎมหาเถรสมาคมนี้ 
 ข้อ 43) เมื่อพระสังฆาธิการพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหน่ึง ตามข้อ 36 ให้
ผู้บังคับบัญชารายงานโดยลําดับจนถึงผู้มีอํานาจแต่งต้ังภายใน 30 วัน และให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังแจ้งให้
กรมการศาสนาทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
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หมวด 4 
จริยาพระสงัฆาธิการ 

ส่วนที่ 1 จริยา 
 ข้อ 44) พระสังฆาธิการต้องเอ้ือเฟ้ือต่อกฎหมาย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง 
กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชสังวร และ
ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยโดยเคร่งคัด 
 ข้อ 45) พระสังฆาธิการต้องเช่ือฟังและปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งโดยชอบด้วย
อํานาจหน้าที่ ถ้าไม่เห็นพ้องด้วยคําสั่งน้ันให้เสนอความเห็นทัดทานเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่ง และเมื่อได้ทัดทานดังกล่าวมาแล้วน้ัน แต่ผู้สั่งมิได้ถอนหรือแก้
คําสั่งน้ัน ถ้าคําสั่งน้ันไม่ผิดพระวินัยต้องปฏิบัติตามแล้วรายงานจนถึงผู้สั่ง ในกรณีที่มีการทัดทานคําสั่ง
ดังกล่าวในวรรคแรก ให้ผู้สั่งรายงานเร่ืองทั้งหมดไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพ่ือพิจารณาสั่งการใน
การปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ทําการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนเว้นแต่จะได้รับอนุญาตพิเศษเป็นคร้ัง
คราว 
 ข้อ 46) พระสังฆาธิการต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่
การคณะสงฆ์และการพระศาสนาและห้ามมิให้ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ข้อ 47) พระสังฆาธิการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยชอบและห้ามมิให้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางท่ีไม่
สมควร 
 ข้อ 48) พระสังฆาธิการต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาเหนือตนและผู้อยู่ในปกครอง 
 ข้อ 49) พระสังฆาธิการต้องรักษาส่งเสริมสามัคคีในหมู่คณะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในทางที่ชอบ 
 ข้อ 50) พระสังฆาธิการต้องอํานวยความสะดวกในหน้าที่การคณะสงฆ์และการพระศาสนา 
 ข้อ 51) พระสังฆาธิการต้องรักษาข้อความอันเก่ียวกับการคณะสงฆ์ที่ยังไม่ควรเปิดเผย 

ส่วนที่ 2 

การรักษาจริยา 
 ข้อ 52) ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับช้ันมีหน้าที่ควบคุม ดูแล แนะนํา ช้ีแจง หรือสั่งให้ผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามจริยาโดยเคร่งครัด 
 ข้อ 53) พระสังฆาธิการรูปใดถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานละเมิดจริยาต้องปฏิบัติตามทันที 
ถ้าเห็นว่าคําสั่งลงโทษไม่เป็นธรรมก็มีสิทธิร้องทุกข์ได้ตามวิธีการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบ มหาเถร
สมาคมว่าด้วยการร้องทุกข์ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นการร้องทุกข์เท็จให้ถือว่าเป็นการละเมิดจริยาอย่าง
ร้ายแรง 
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ส่วนที่ 3 

การละเมิดจรยิา 
 ข้อ 54) พระสังฆาธิการรูปใดประพฤติละเมิดจริยาต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาอย่างใด 
อย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(54.1) ถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่ 
(54.2) ปลดจากตําแหน่งหน้าที่ 
(54.3) ตําหนิโทษ 
(54.4) ภาคทัณฑ์ 

 ข้อ 55) การถอดถอนจากตําแหน่งหน้าที่น้ันจะทําได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการละเมิดจริยาอย่าง
ร้ายแรง แม้ข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(55.1) ทุจริตต่อหน้าที่ 
(55.2) ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเกินกว่า 30 วัน 
(55.3) ขัดคําสั่งอันชอบด้วยการคณะสงฆ์และการขัดคําสั่งน้ันเป็นเหตุให้เกิดความ

เสียหายอย่างร้ายแรงแก่การคณะสงฆ์ 
(55.4) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่การ

คณะสงฆ์ 
(55.5) ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 

 ในกรณีเช่นน้ี ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดรายงานโดยลําดับจนถึงผู้มีอํานาจแต่งต้ัง เมื่อได้ 
สอบสวนและได้รับความจริงตามรายงานน้ันแล้ว ให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังสั่งถอดถอนออกจากตําแหน่ง
หน้าที่ได้ 
 ข้อ 56) พระสังฆาธิการรูปใดต้องอธิกรณ์หรือถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีอาญาและอยู่ 
ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย หรือมีกรณีต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรงและอยู่ในระหว่าง 
สอบสวน ถ้าผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นว่าจะให้คงอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ในระหว่างพิจารณาหรือ 
สอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์ จะสั่งให้พักตําแหน่งหน้าที่ก็ได้ 
 ข้อ 57) พระสังฆาธิการรูปใดได้รับโทษฐานละเมิดจริยาตามข้อ 54 (1) หรือ (2) ต้องพ้นจาก
ตําแหน่งพระสังฆาธิการทุกตําแหน่ง 
 ข้อ 58) การตําหนิโทษน้ันจะกระทําได้ต่อเมื่อพระสังฆาธิการรูปใดละเมิดจริยาซึ่งไม่ร้ายแรง
ถึงกับถอดถอนหรือปลดจากตําแหน่งหน้าที่ มีเหตุที่ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปรานีในกรณี เช่นน้ี 
ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังตําหนิโทษ โดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการรูปน้ันให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์
อักษรและจะให้ทําทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
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 ข้อ 59) กรณีดังกล่าวแล้วในข้อ 58 ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่ายังไม่ควรลงโทษถึงตําหนิโทษ 
ควรลงโทษเพียงภาคภัณฑ์ ก็ให้มีอํานาจลงโทษภาคทัณฑ์ได้โดยแสดงความผิดของพระสังฆาธิการ 
รูปน้ันให้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรและจะให้ทําทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 
 ข้อ 60) เมื่อได้มีการลงโทษตามข้อ 58 หรือข้อ 59 แล้ว ให้ผู้สั่งลงโทษรายงานผู้บังคับบัญชา
เหนือตนทราบ 

หมวด 5 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 61) เจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ก่อนวันประกาศใช้กฎมหาเถร
สมาคมน้ีให้พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศกฎมหาเถรสมาคมในแถลงการณ์คณะสงฆ์ 
เป็นต้น 
 2.3.1 กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน 
 แต่กระนั้นก็ตามพระสังฆาธิการที่ดํารงตําแหน่งอยู่จะอยู่แบบเฉย ๆ ไม่ได้ต้องมีภารกิจหรือ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งก็คือกิจการของคณะสงฆ์ ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของ 
“กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน” มีดังน้ี 
 กองพุทธศาสนสถาน (2554, หน้า 8-11) ได้กล่าวว่า วัดในฐานะองค์กรชุมชนประเภทหน่ึงซึ่ง
มีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนหรือชุมชนในเขตพ้ืนที่วัดและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าองค์กรชุมชนอ่ืน ๆ 
ดังน้ันการพัฒนาวัดอย่างต่อเน่ือง ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพียงอย่างเดียว
ยังไม่สามารถพัฒนาวัดได้สมบูรณ์ครบถ้วน การพัฒนาวัดที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องพัฒนาวัดแบบ
บูรณาการโดยการเช่ือมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน โดยบูรณาการให้สอดคล้องกับภารกิจ 6 ด้าน ของ 
คณะสงฆ์ ดังน้ี 
 1) การปกครอง หมายถึง การดูแล คุ้มครอง บริหาร 

ความสําคัญ การปกครองของคณะสงฆ์ไทย เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย
มีสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน มีการบังคับบัญชากันไปตามลําดับช้ัน
นับต้ังแต่ระดับมหาเถรสมาคมลงไปจนถึงเจ้าอาวาส พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข
ปรับปรุง พ.ศ.2535 ได้ลําดับช้ันการปกครองคณะสงฆ์ไว้ดังน้ี 

หลักการปกครอง เป็นภารกิจที่วัดโดยพระภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส หรือเจ้าคณะปกครอง
ดําเนินการสอดส่อง ดูแล รักษาความเรียบร้อยดีงาม เพ่ือให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดหรือใน
ปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคม
หรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้ทําหน้าที่เป็น 
เจ้าคณะปกครองทุกระดับนับต้ังแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส เจ้าอาวาส เจ้าคณะตําบล 
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เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ (หน) นอกจากน้ียังรวมถึงการที่พระภิกษุ
ทําหน้าที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบทกุลบุตร 
 2) การศาสนศึกษา หมายถึง การเล่าเรียน ฝึกฝน และอบรม 

ความสําคัญ การศึกษาในทางพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้ง
แผนกธรรมและบาลี นอกจากจะเป็นการศึกษาหลักธรรมคําสั่งสอนแล้วยังได้ช่ือว่าเป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาไว้อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็จะไม่มีผู้ใด
สามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้ว 
พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไป ด้วยเหตุน้ีพระมหากษัตริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกต้ังแต่โบราณ 
จึงทรงทําการทํานุบํารุงสนับสนุนการเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและทรงยกย่องพระภิกษุ สามเณร 
ที่เรียนรู้พระพุทธวจนะให้มีฐานันดรพระราชทานราชูปการต่าง ๆ มีนิตยภัต เป็นต้น 

หลักการศาสนศึกษา เป็นภารกิจด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ทั้ง
แผนกธรรม บาลี แผนสามัญ การอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง ภารกิจด้านน้ีครอบคลุม
ถึงการที่พระภิกษุทําหน้าที่เป็นครูสอน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมบาลีสนามหลวง เป็น
เลขานุการสอบธรรม บาลีสนามหลวง เป็นผู้อํานวยการหรือเป็นประธานจัดสอบธรรม–บาลี
สนามหลวงและเป็นเจ้าสํานักเรียนในฐานะที่เป็นเจ้าอาวาส นอกจากน้ียังรวมถึงการส่งเสริมการศึกษา
พระปริยัติธรรมทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย เช่น มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบ
ไล่ได้ จัดต้ังกองทุนเพ่ือการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นต้น 
 3) การเผยแผ่ หมายถึง ทําให้ขยายออกไป ทําให้ขยาย กว้างขวางออกไป 

ความสําคัญ การเผยแผ่ คือการทําให้แพร่หลายในลักษณะติดแน่น กระจายไป เช่น 
การเผยแผ่ศาสนา การเผยแผ่ธรรม องค์การเผยแผ่ ส่วนคําว่า การเผยแผ่ ใช้ในความหมายว่าประกาศ
โฆษณาทําให้แพร่หลายในลักษณะกระจายให้เป็นรูปธรรมหรือให้สัมผัสได้ทางตา หู เป็นต้น 

หลักการเผยแผ่ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชน
ได้รับทราบในทุก ๆ วิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมแล้วน้อมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่
ต่าง ๆ ทั้งในวัดและนอกวัด การบรรยายธรรมทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ การเผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ 
เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือวีดีทัศน์ ภารกิจด้านน้ีครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระภิกษุจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ขึ้นในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการเผยแผ่ธรรมหรือต้องการให้ประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
หรือมุ่งเน้นสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจากหลักพระพุทธศาสนา เช่น การจัดงานเทศน์
มหาชาติ การจัดงานในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดงานในวันที่กําหนดเป็นวันสําคัญของไทย 
(วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น) การจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การจัดโครงการ
บวชเนกขัมมจาริณี (ชีพราหมณ์) การจัดอุปสมบทหมู่หรือจัดให้มีการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
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เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ การจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การจัดให้มีการแสดงธรรมในวันธัมมสวนะ 
(วันพระ) การจัดส่งพระภิกษุไปสอนศีลธรรมแก่นักเรียนตามโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากน้ียังมีการเผยแผ่
ธรรมที่คณะสงฆ์ร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดให้ดําเนินการในรูปแบบ “หน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.)” “การอบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการ และประชาชน” 
“การอบรมครูจริยศึกษา” “การส่งเสริมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม” “การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธ
มามกะผู้เยาว์” เช่น โครงการอุทยานการศึกษาในวัด โครงการสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด
ลานใจ ลานกีฬา โครงการวัดพัฒนาตัวอย่าง เป็นต้น 
 4) การสาธารณูปการ หมายถึง การก่อสร้างและการบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด 

ความสําคัญ การสาธารณูปการโดยรวม หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่
เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่าน้ันหากรวมไปถึงการทําวัดให้สะอาด ร่มรื่น สะดวก สบาย การทําถนน 
ทางเดินในวัดและการตบแต่งวัดให้ดูสวยงามให้สบายตาแก่ผู้พบเห็น นอกจากน้ีการสาธารณูปการ 
เป็นงานประจําของเจ้าอาวาสอย่างหน่ึงซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องทํา ทั้งน้ีเพ่ือสร้างสิ่งที่จําเป็น 
รักษา สิ่งที่มีอยู่แล้วไว้และซ่อมแซมสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมให้คงสภาพไว้ เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนและ
พระสงฆ์ภายในวัด ในการน้ีให้รวมถึงการดูแลรักษาศาสนสมบัติของพระพุทธศาสนาที่เป็นสมบัติ
ส่วนรวมของสงฆ์ มิใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หน่ึงโดยเฉพาะมีพระพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ช่วยกันดูแล
รักษา เช่น ให้ต้ังพระภิกษุทําหน้าที่ดูแลรักษาวัสดุสิ่งของของสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า ภัณฑาคาริก โดยเฉพาะ 
 ศาสนสมบัติ แบ่งเป็น 2 อย่าง คือ 

(1) ศาสนสมบัติวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัดหน่ึงเป็นหน้าที่ของสงฆ์ในวัดน้ันซึ่งมี 
เจ้าอาวาส เป็นต้น ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย 

(2) ศาสนสมบัติกลาง คือ ทรัพย์สินอันมิใช่เป็นศาสนสมบัติวัด แต่เป็นของสงฆ์ส่วนกลาง 
เช่น ที่ดินและผลประโยชน์วัดร้าง ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สงฆ์ส่วนกลาง ศาสนสมบัติกลาง เป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองพระสงฆ์ระดับสูงดูแลรักษา ทั้งน้ีการจัดการศาสนสมบัติภายในวัดจะต้องยึดหลักให้
ถูกต้องตามกฎหมายพระธรรมวินัยมติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชนโดยทั่วไปหากไม่จําเป็น 

หลักการดําเนินการสาธารณูปการ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุดําเนินการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม การบูรณปฏิสังขรณ์ในเขตพุทธาวาส และเขต
สังฆาวาส หรือกล่าวง่าย ๆ ก็คือภารกิจด้านการก่อสร้าง การซ่อมแซม การจัดให้มีการบํารุงดูแลรักษา
ถาวรวัตถุหรือสาธารณสมบัติของวัด เช่น การสร้างอุโบสถ วิหาร อาคารเรียน ศาลาการเปรียญ 
หอธรรม กุฏิเมรุ การจัดการศาสนสมบัติให้เป็นไปด้วยดี การจัดทําบัญชีเสนาสนะและศาสนสมบัติ
ของวัดเป็นต้น 
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 5) การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝน อบรมแก่ประชาชน 
ความสําคัญ การศึกษาสงเคราะห์เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์ดําเนินการขึ้นเพ่ือ

สนองต่อนโยบายของภาครัฐในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับการศึกษาหลักการศึกษา
สงเคราะห์ เป็นภารกิจด้านการดําเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือสามารถดํารงตนและดําเนิน
ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่มีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศ โดยมุ่งหมาย 4 
ลักษณะ คือ 

(1) คือ การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งให้พระภิกษุ
สามเณรนักเรียนได้ศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม ได้แก่ โรงเรียนราษฎร์ การกุศลของวัด ศูนย์การเรียนรู้
ศีลธรรมในวัด (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือวันหยุดอ่ืน ๆ) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ใน
วัด และมหาวิทยาลัยสงฆ์ 

(2) คือ การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เช่น การเป็นผู้นําในการต้ังโรงเรียนในชนบทที่ต้ังวัด การให้สร้าง
สถานศึกษาในบริเวณวัด การให้ใช้หรือให้เช่าที่ดินวัดหรือที่ธรณีสงฆ์ในการสร้างสถานศึกษาของรัฐ 
หรือท้องถิ่น การเป็นผู้อุปการะโรงเรียนต่าง ๆ การให้ความอุปถัมภ์แก่เด็กวัด 

(3) คือ การสอนศีลธรรมแก่นักเรียน นักศึกษาในระบบโรงเรียนตามแผนการศึกษาชาติ 
เช่น การสอนธรรมศึกษา การสอนศีลธรรม หน่วยงานพระธรรมทูตและหน่วยอบรมประชาชนประจํา
ตําบลในการเผยแพร่ศีลธรรมในโรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ 

(4) คือ การสงเคราะห์เก้ือกูลแก่การศึกษา สถาบันการศึกษาหรือบุคลากรทางการศึกษา
เช่น มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา ภารกิจด้านน้ี ครอบคลุมถึงการที่พระภิกษุผู้เป็น 
เจ้าอาวาสได้บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวเพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของรัฐหรือของเอกชน 
หรือสร้างซ่อมแซมอาคารสถานศึกษา หรือการดําเนินการใด ๆ ของพระภิกษุที่มีความสามารถโดยไม่
ขัดต่อพระธรรมวินัยที่เป็นไปเพ่ือการส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนจัดว่าเป็น
ภารกิจด้านการศึกษาสงเคราะห์ทั้งสิ้น 
 6) การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือเพื่อประชาชนทั่วไป 

ความสําคัญ การสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้
ยากไร้และประสบภัยแล้วยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน การให้ใช้สถานที่วัดสําหรับดําเนินกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

หลักการสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินการช่วยเหลือ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ทั้งน้ีโดยมุ่งเน้นเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่
ประชาชนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน 
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การให้วัดเป็นสถานท่ีประกอบการกุศลเกี่ยวกับเรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่น การสวดศพ การเผาศพ 
การทําบุญอุทิศ การถวายสังฆทาน การให้วัดเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมประชาชนด้านอาชีพต่าง ๆ 
การสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคร้ายหรือผู้ป่วยยากไร้ การจัดให้มีโรงทาน การบริจาคทรัพย์ส่วนตัว หรือ
ชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาล การให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น 
การศึกษา การสาธารณสุขมูลฐาน การปกครอง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือการบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ หมายถึง เป็นการพัฒนาวัดแบบบูรณาการโดยการ
เช่ือมโยงกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับการบริหารงานคณะสงฆ์ และให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน มี 6 ด้าน คือ 1) การปกครอง หมายถึง การปกครองของคณะสงฆ์ไทย 
เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2) การศาสนศึกษา หมายถึง การศึกษาในทาง
พระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลี 3) การเผยแผ่ 
หมายถึง การทําให้แพร่หลายในลักษณะการกระจาย เช่น การเผยแผ่ศาสนา การเผยแผ่ธรรม 
4) การสาธารณูปการ หมายถึง การพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนาเท่าน้ันหากรวม
ไปถึงการทําวัดให้สะอาด 5) การศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง เป็นการจัดการศึกษาที่วัด คณะสงฆ์
ดําเนินการขึ้นเพ่ือสนองต่อนโยบายของภาครัฐในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ได้รับ
การศึกษาสงเคราะห์ 6) การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้
และประสบภัย และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การฝึกอาชีพแก่ประชาชน 

2.4 หลักสังคหวัตถุ 4 

 2.4.1 ความหมายเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ 4 
 หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หรือเรียกอีกอย่างว่าหลักเก้ือกูล 
สงเคราะห์เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ดังน้ันจึงมีผู้ให้คํานิยามความหมายของคําว่า “หลักสังคหวัตถุ 4” 
มีดังน้ี 
 สังคหวัตถุ 4 ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเคร่ืองยึดเหนี่ยว) 4 ประการน้ี สังคหวัตถุ 4 
ประการ มีอะไรบ้าง คือ  
  1) ทาน (การให้) 
  2) เปยยวัชชะ (วาจาเป็นที่รัก) 
  3) อัตถจริยา (การประพฤติประโยชน์) 
  4) สมานัตตตา (การวางตนส่ําเสมอ) 
 ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ 4 ประการน้ีแล ทาน เปยยวัชชะ อัตถจริยา และสมานัตตตาใน
ธรรมน้ัน ๆ ตามสมควรสังคหธรรมเหล่าน้ีแลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักที่ยึดคุมรถซึ่งแล่นไปไว้ฉะน้ัน 
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ถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่าน้ี มารดาหรือบิดา ก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาเพราะบุตรเป็นเหตุ แต่เพราะ
บัณฑิตเล็งเห็นความสําคัญของสังคหธรรมเหล่าน้ีฉะน้ัน บัณฑิตเหล่าน้ันจึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้
น่าสรรเสริญ (องฺ จตุกฺกฺ, 21/32/50-51) 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป อ. ปยุตฺโต) (2546, หน้าที่ 34-35) ได้กล่าวว่า ธรรมเครื่องยึดเหน่ียว 
คือ เครื่องเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมู่ชนไว้ในการสามัคคี หลักการสงเคราะห์ มี 4 ประการ 
 1) ทาน การให้ คือ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยทรัพย์สินสิ่งของ 
ตลอดถึงให้ความรู้แนะนําสั่งสอน 
 2) ปิยวาจา หรือ เปยยวัชชะ วาจาที่รัก วาจาดูดด่ืมใจหรือวาจาซาบซึ่งใจ คือ กล่าวคําสุภาพ
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ 
ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานทําให้มั่นใจและน่าช่ืนชมเช่ือถือ 
 3)  อัตถจ ริยา  การประพฤติประโยชน์  คือ  ขวนขวาย ช่วย เหลือ กิจการ บํา เ พ็ญ
สาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม 
 4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ การปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนทั้งหลาย ไม่เลือกรักผลักชัง
ไม่ดูถูกเหยียดหยาม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ทําตนเสมอต้นเสมอปลายและเสมอในสุขทุกข์ โดยร่วมรับรู้
ร่วมแก้ไขปัญหาตลอดถึงตามธรรมในแต่ละกรณี 
 พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐ ิตาญาโณ) (2526, หน้า 273-278) ได้กล่าวว่า สังคหวัตถุ 4 
น้ี พระพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนกับพาหนะที่จะนําคนไปสู่ความสุขความเจริญในโลก เพราะสังคม
มนุษย์เราจําเป็นต้องอ้างอิงอาศัยธรรมะทั้ง 4 ประการน้ี ทรงชี้อีกมุมที่ตรงกันข้ามน้ีว่า ถ้าหากสังคม
ปราศจากเสียซึ่งธรรมทั้ง 4 ประการน้ีแล้วแม้มารดาบิดาก็จะไม่ได้รับการนับถือบูชาจากบุตรธิดา โลก
จะอยู่ไม่ได้เลยจึงเรียกว่าธรรมเป็นเคร่ืองสงเคราะห์ การสงเคราะห์ก็มีอยู่ 2 ฝ่าย คือ 
  ฝ่ายที่ (1) อามิสสังคหะ คือ สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของ 
  ฝ่ายที่ (2) ธรรมะสังคหะ คือ สงเคราะห์โดยธรรม 
 ถ้าเรามองในแง่ของคนที่แสวงหาที่พ่ึง สิ่งน้ีก็เป็นการสนองตอบความต้องการข้ันพ้ืนฐานของ
คน เช่น ต้องการความรักและได้รับความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย ต้องการที่พ่ึงพํานักอาศัย
ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ หรือว่าต้องการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ธรรมทั้ง 4 ประการน้ี คือ 
 1) ทาน คือ การให้ เป็นลักษณะการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ของตนแก่คนอ่ืนที่ควรแก่การให้ 
การให้มีอยู่ 2 แนวใหญ่ ๆ คือ 

(1.1) การให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ หมายถึง ว่าการอนุเคราะห์การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน ด้วยอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลเหล่าน้ัน เขาประสบความเดือดร้อน
ความขาดแคลนก็สงเคราะห์เขาเท่าที่จะสงเคราะห์กันได้และบางคราวเป็นเรื่องของอัธยาศัยไมตรีใน
ทํานองที่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ 
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(1.2) การให้เพ่ือบูชาคุณความดี หมายถึง การทําบุญตักบาตร การให้อาหาร ให้เสื้อผ้าแก่
พ่อแม่ ปู่ย่าตายายในวันสงกรานต์ การเสียภาษี ให้แก่รัฐ เหล่าน้ีเป็นการให้ด้วยสํานึกถึงคุณความดี
การให้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะเหมือนกัน 
 2) ปิยวาจา คือ เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน ตรงกันข้ามกับคําหยาบแต่ในเชิงปฏิบัติแล้ว 
ปิยวาจา คือ เจรจาด้วยถ้อยคําอันเป็นที่รัก วาจาเป็นที่รัก ผู้กล่าวด้วยความรักปรารถนาดีต่อบุคคลอ่ืน
ซึ่งบางคร้ังอาจเป็นคําดุคําตักเตือนก็ได้ แต่ถ้าหากพูดด้วยความรักหวังดีปรารถนาดี ถือว่ายังเป็นธรรม
เครื่องสงเคราะห์กัน 
 3) อัตถจริยา คือ ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน จะเห็นว่ามีทั้งกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ทางกายกรรม ก็ช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานอย่างในบ้านเมืองเรา แต่กระนั้นก็ตาม
การกระทําอะไรก็ตามมุ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการกระทําเหล่าน้ัน เมื่อเห็นว่าเป็นประโยชน์
เก้ือกูลแก่คนอ่ืนก็กระทํา เช่น ช่วยสร้างสะพานบ้าง ชวนกันขุดลอกคูคลองบ้าง ล้วนเป็นคุณความดีที่
เป็นจุดยึดเหน่ียวทางใจให้คนอ่ืนเขาเกิดความนิยมนับถือน่ีเป็น อัตถจริยา คือประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อกัน ไม่ได้หมายความว่า กะเกณฑ์ให้คนใดคนหน่ึงประพฤติเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุกคนก็ต้อง
ประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกัน 
 4) สมานัตตตา คือ ความตีตนสมํ่าเสมอไม่ถือตัว ได้แก่ การวางตนเหมาะสมแก่ฐานะที่ควร
จะเป็นและที่ตนเป็น ไม่แสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ 3 วันดี 4 วันร้าย กําหนดทิศทางลมไม่ค่อยถูกว่าจะ
เอาอย่างไรกันแน่ อีกอย่างหนึ่งคือไม่ลืมตน ดังน้ัน หลักของสมานัตตตา คือ วางตนเสมอแต่ต้องไม่
วางตัวตํ่าจนเกินไป เพ่ือต้องการให้คนอ่ืนเห็นว่าเราไม่ถือเน้ือถือตัวเล่นหัวจนไม่เป็นเวลาวางตัวสูง
เกินไปก็เสีย 
 ปรีชา ช้างขวัญยืน (2541, หน้า 21-22) ได้กล่าวว่า ธรรมะในการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 
การทํางานน้ันเราจะต้องทํางานร่วมกับผู้อ่ืน จึงต้องมีธรรมะหรือคุณงามความดีที่พึงปฏิบัติต่อกัน
เพ่ือที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จะยกมาเฉพาะบางเร่ือง เช่น ธรรมที่เก่ียวกับการสงเคราะห์ซึ่ง
กันและกัน โดยอาศัยธรรมะตามหลักสังคหวัตถุ 4 มีดังน้ี 
 1) ทาน คือ การให้แบ่งปันด้วยสิ่งของ การช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ให้ความรู้ ตลอดจนการให้
อภัยกันเมื่อมีการล่วงเกินเล็ก ๆ น้อย ๆ ทานในที่น้ีหมายรวมหมดทั้งวัตถุทาน วิทยาทาน อภัยทาน
และทานอ่ืน ๆ คือการให้เพ่ือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันทุกประเภท เช่น ให้โอกาส ให้ความก้าวหน้า
เป็นต้น 
 2) ปิยวาจา คือ พูดจาดีต่อกัน คนเราต้องติดต่อพูดจากันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเรื่อง
ส่วนตัว ควรใช้คําพูดที่ดี ได้แก่ พูดจริง พูดมีเหตุผล พูดไพเราะ และพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่
กล่าวร้าย นินทา โกหกพกลม หรือพูดหยาบคาย คนที่พูดดีต่อกันจะทํางานร่วมกันได้ดี หากพูดจาว่า
ร้ายแม้เริ่มต้นจะเป็นการพูดเล่น แต่เมื่อต่อปากกันเข้าก็จะรุนแรงเข้าทุกทีเพราะพยายามท่ีจะเอาชนะ 
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 3) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ ทําการที่เป็นประโยชน์เป็นคุณแก่คนอ่ืน
ไม่ก่อความทุกข์ความเดือดร้อนให้เขา การประพฤติเช่นน้ีนอกจากไม่ก่อศัตรูแล้วยังเป็นการสร้างมิตร
ทําให้การงานไม่ถูกกลั่นแกล้งขัดขวางแต่กลับจะมีผู้คอยให้ความช่วยดูแล ช่วยเตือน เมื่อพบ
ข้อบกพร่อง 
 4) สมานัตตตา คือ การปฏิบัติตนเสมอกัน การทํางานน้ันแม้จะต้องมีผู้ บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลําดับขั้น แต่น้ันเป็นเรื่องความจําเป็นในการทําให้งานดําเนินไปได้ แต่ในทาง
ส่วนตัวคนเราไม่ว่าจะจนจะมีจะเป็นนายเป็นบ่าวมีความเป็นคนเท่ากัน ควรประพฤติต่อกันด้วยดีไม่
ควรอวดดีหรืออวดอํานาจควรวางตนสุภาพเรียบร้อย 
 คณาจารย์แห่งโรงพิมพ์เลี่ยงเชียง (2535, หน้า 169) ได้กล่าวว่า หลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 
  1) ทาน คือ ให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ 
  2) ปิยวาจา คือ เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
  3) อัตถจริยา คือ ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
  4) สมานัตตตา คือ ความเป็นคนวางตนเสมอไม่ถือตัว 
 หลักแห่งการสงค์เคราะห์กันและกัน เรียกว่า สังคหวัตถุ การให้ปันสิ่งของที่สมควรให้ ช่ือว่า
ทาน การพูดจาปราศรัยด้วยถ้อยคําสํานวนและสําเนียงที่น่ารักอ่อนหวาน ไพเราะ เป็นที่ดูดด่ืมจับใจ
ปราศจากวจีทุจริต ช่ือว่า ปิยวาจา ความประพฤติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ อ่ืน โดยฉลาดในการทํา
ประโยชน์ เช่น การช่วยเหลือด้วยกายและแนะนําด้วยวาจา เป็นต้น ช่ือว่า อัตถจริยา ความวางตนให้
เหมาะสมแก่ฐานะของตน วางตนให้เสมอต้นเสมอปลายในที่น้ัน ๆ ในบุคคลน้ันก็ดี ช่ือว่า สมานัตตตา
คุณธรรม 4 อย่างน้ี เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจผู้อ่ืนไว้ได้ 
 สรุปได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจของผู้อ่ืน 
ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เก้ือกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 
1) ทาน หมายถึง ให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ 2) ปิยวาจา หมายถึง เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
3) อัตถจริยา หมายถึง ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4) สมานัตตตา หมายถึง เป็นคนวางตนเสมอไม่ถือ
ตัว 

2.5 สภาพพืน้ท่ีท่ีศึกษา 

 จังหวัดเชียงราย (สืบค้นเมื่อ 18/8/2560) ได้กล่าวว่า เชียงราย (คําเมือง:เจียงฮาย) เป็น
จังหวัดที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีภูมิศาสตร์อยู่ทางเหนือสุดของประเทศ ที่ต้ังของเมืองมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ต้ังแต่ยุคก่อต้ังอาณาจักรล้านนา เช่น เมืองเงินยาง เมืองเชียงแสน 
เมืองเชียงราย เป็นพ้ืนที่ด้ังเดิมของชาวไทยวน ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 18
อําเภอ มีแม่นํ้ากก แม่นํ้าอิง แม่นํ้ารวก และแม่นํ้าโขง เป็นแม่นํ้าสายสําคัญ ทําเลท่ีต้ังของจังหวัด
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เชียงรายอยู่บริเวณรอยต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว หรือ
รู้จักกันในนามของดินแดนสามเหลี่ยมทองคํา ซึ่งอดีตเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สําคัญของโลก ปัจจุบัน
จังหวัดเชียงรายได้รับความสนใจในฐานะประตูสู่พม่า ลาวและจีนตอนใต้ ผ่านทางหลวงเอเชียสาย 2 
และทางหลวงเอเชียสาย 3 
 เมืองเชียงรายมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นที่ต้ังของหิรัญนครเงินยางเชียงแสน ซึ่งเป็น
นครหลวงก่อนการกําเนิดอาณาจักรล้านนา มี “คําเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้ง
ด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน
และไทลื้อจากสิบสองปันนาผสมผสานกัน 
 พื้นที่ต้ังและอาณาเขต 
 จังหวัดเชียงรายต้ังอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 19 องศาเหนือ 
ถึง 20 องศา 30 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 15 ลิปดา ถึง 100 องศา 45 ลิปดาตะวันออก 

ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐฉาน ประเทศพม่า และ
แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไซ ประเทศลาว 
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอภูซาง อําเภอจุน อําเภอดอกคําใต้ อําเภอภูกามยาว 

อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อําเภอเมืองปาน อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
และอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

ทิศตะวันตก ติดกับอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอพร้าว อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง 
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐฉาน ประเทศพม่า 

 จังหวัดเชียงรายมีชายแดนติดกับประเทศพม่าประมาณ 130 กิโลเมตร และมีชายแดนติดต่อ
กับประเทศลาวประมาณ 180 กิโลเมตร  
 ภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่ 11,678.369 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,290,000 ไร่ 
มีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ (North Continental Highland) มีพ้ืนที่ราบสูงเป็น
หย่อม ๆ ในเขตอําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงป่าเป้า และอําเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขาจะมีความสูง
ประมาณ 1,500-2,000 เมตรจากระดับนํ้าทะเล โดยมีดอยลังกาหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด
มีความสูง 2,031 เมตร บริเวณส่วนที่ราบตามลุ่มแม่นํ้าสําคัญในตอนกลางของพื้นที่ ได้แก่ อําเภอพาน
อําเภอเมืองเชียงราย อําเภอแม่จัน อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของมีความสูง
ประมาณ 410-580 เมตร จากระดับนํ้าทะเล ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง มีป่าไม้ปกคลุม
บริเวณเทือกเขามีช้ันความสูง 1,500-2,000 เมตร จากระดับนํ้าทะเล มีที่ราบเป็นหย่อม ๆ ในระหว่าง
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หุบเขาและตามลุ่มนํ้าสําคัญ จังหวัดเชียงรายมีภูเขาล้อมรอบโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกเป็นแนว
เทือกเขาผีปันนํ้าติดต่อกันไปเป็นพืดตลอดเขตจังหวัด 
 ดังน้ันอําเภอเมืองเชียงราย จึงเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดเชียงราย ที่มีศูนย์กลางการบริหาร 
ศูนย์กลางคมนาคม ศูนย์กลางธุรกิจ และศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมล้านนาของ 
จังหวัดเชียงราย นับเป็นหน่ึงในอําเภอเมืองที่มีความเจริญมากในภาคเหนือตอนบนรองจาก 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
 ในส่วนอําเภอเมืองต้ังอยู่ทางตอนกลางของจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดต่อกับอําเภอ และ
จังหวัดข้างเคียง ดังน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอแม่จัน 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอําเภอเวียงเชียงรุ้งและอําเภอเวียงชัย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอําเภอเทิง อําเภอป่าแดด อําเภอพาน และอําเภอแม่ลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอแม่สรวย และอําเภอแม่อาย (จังหวัดเชียงใหม่) 

 การแบ่งเขตการปกครองของวัดในเขตอําเภอเมือง 
 ซึ่งวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 15 ตําบล ดังน้ี 
รายชื่อวัดในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
(1) ตําบลเวียง (จํานวน 12 วัด) 
1) วัดพระแก้ว 2) วัดพระสิงห์ 3) วัดมิ่งเมือง 
4) วัดเชียงยืน 5) วัดดอยงําเมือง 6) วัดมุงเมือง 
7) วัดพระธาตุดอยทอง 8) วัดเจ็ดยอด 9) วัดศรีบุญเรือง 
10) วัดศรีเกิด 11) วัดเชตวัน 12) วัดกลางเวียง 

รวมทั้งหมด 70 รูป 
(2) ตําบลรอบเวียง (จํานวน 14 วัด) 
1) วัดศรีทรายมูล 2) วัดดอยพระบาท 3) วัดสันป่าก่อ 
4) วัดวรกิจตาราม 5) วัดคิรีชัย 6) วัดดงหนองเป็ด 
7) วัดป่ายางมน 8) วัดป่ายางมน 9) วัดเชตุพน 
10) วัดศรีมิ่งแก้ว 11) วัดดอยเขาควาย 12) วัดใหม่หน้าค่าย 
13) วัดหนองป่าอ้ัน 14) สํานักสงฆ์แควหวาย  

รวมทั้งหมด 89 รูป 
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(3) ตําบลริมกก (จํานวน 11 วัด) 
1) วัดฝั่งหมิ่น 2) วัดสันทรายใหม่ 3) วัดห้วยปลากั้ง 
4) วัดสันตาลเหลือง 5) วัดป่ายางหลวง 6) วัดโสภาสิทธาราม 
7) วัดร่องเสือเต้น 8) วัดสักกวัน 9) วัดป่าม่วน 
10) วัดพระธาตุดอยวังชาง 11) วัดนํ้าลัด  

รวมทั้งหมด 79 รูป 
(4) ตําบลดอยลาน (จํานวน 18 วัด) 
1) วัดหัตถีวนาราม 2) วัดรุ่งเรือง 3) วัดสันป่าก่อ 
4) วัดจําบอน 5) วัดดอยสมบูรณ ์ 6) วัดนํ้าเย็น 
7) วัดสันทรายงาม 8) วัดร่องดู่ 9) วัดดอนเรือง 
10) วัดศรีบุญเรือง 11) วัดอินทราราม 12) วัดสร้อยทอง 
13) วัดป่าเก็ด 14) วัดปงอ้อ 15) วัดป่าอุดมมงคล 
16) วัดดอนเจริญ  17) ที่พักสงฆ์สุวรรณาราม 18) ปธ.ที่พักสงฆ์โป่งเกลือใต้ 

รวมทั้งหมด 91 รูป 
(5) ตําบลนางแล (จํานวน 10 วัด) 
1) วัดป่ารวก 2) วัดลําเปิง 3) วัดป่าอ้อรมเย็น 
4) วัดอุทกวนาราม 5) วัดศรีจุม 6) วัดป่าห้า 
7) วัดม่วงคํา 8) วัดนางแล 9) สํานักสงฆ์เกษมณีวนาราม 
10) สํานักสงป่าหนองบงกาย   

รวมทั้งหมด 46 รูป 
(6) ตําบลดอยฮาง (จํานวน 10 วัด) 
1) วัดดอยฮางใน 2) วัดฮ่องอ้อ 3) วัดพระธาตุดอยกองข้าว 
4) วัดดอยฮางใหม่ 5) วัดพุทธอุทยาน 6) วัดพระธาตุดอยฮาง 
7) วัดโป่งนาคํา 8) วัดยางคํานุ 9) วัดโป่งนํ้าร้อน 
10) วัดห้วยพลูพัฒนา   

รวมทั้งหมด 91 รูป 
(7) ตําบลป่าอ้อดอนชัย (จํานวน 12 วัด) 
1) วัดสันทรายน้อย 2) วัดร่องขุ่น 3) วัดศรีชุมริมลาว 
4) วัดปุยคํา 5) วัดดงเทพนิมิต 6) วัดศรีมงคล 
7) วัดป่าอ้อดอนชัย 8) วัดสันมะนะ 9) วัดหนองหม้อ 
10) วัดป่าไผ ่ 11) สํานักสงฆ์ป่าตึงโพธ์ิงาม 12) วัดห้วยทราย 
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รวมทั้งหมด 32 รูป 
(8) ตําบลแม่ข้าวต้ม (จํานวน 18 วัด) 
1) วัดแสงพระธาตุ 2) วัดทรายมูล 3) วัดสันต้นแฟน 
4) วัดเกษแก้ว 5) วัดเทวานิมิต 6) วัดโล๊ะป่าห้า 
7) วัดเวียงหอม 8) วัดห้วยอ้ม 9) วัดเวียงกลาง 
10) วัดราษร์นิมิต 11) วัดห้วยอ้มใหม่ 12) วัดสันม่วงทอง 
13) วัดศรีส้มสุก 14) วัดหนองบัวแดง 15) วัดประชาร่วมมิตร 
16) วัดทุ่งต้อม 17) วัดพนาคงคาราม 18) สํานักสงฆ์บุญร่มเย็น 

รวมทั้งหมด 71 รูป 
(9) ตําบลห้วยสัก (จํานวน 16 วัด) 
1) วัดเขาแก้วดับภัย 2) วัดศรีพิงค์ชัย 3) วัดศรีดงชัย 
4) วัดดงมะผาง 5) วัดเกษมสุข 6) วัดพระธาตุสันกู่ 
7) วัดบ้านร่อง 8) วัดศรีสักดาราม 9) วัดร่องเผียว 
10) วัดสันต้นเปา 11) วัดร่องเบ้อใน 12) วัดศรีดอนชุม 
13) วัดต้นก๊อ 14) วัดร่องปลาขาว 15) วัดดงป่าเหมี้ยง 
16) วัดโป่งขาม   

รวมทั้งหมด 65 รูป 
(10) ตําบลบ้านดู่ (จํานวน 17 วัด) 
1) วัดป่าหวายขุมเงิน 2) วัดพุทธสถาน ม.ราชภัฎ 3) วัดขัวแคร่ 
4) วัดป่าอ้อเมืองอินทร ์ 5) วัดป่าดอยพระบาท 6) วัดจอมสัก 
7) วัดปางลาว 8) วัดป่าซาง 9) วัดป่าไร่ 
10) วัดบ้านดู่ 11) วัดโป่งพระบาท 12) วัดป่าแฝกหนองป่ายาง 
13) วัดโป่งพนาคิร ี 14) วัดอุทยานกิตติลักษณ์ 15) วัดเทพอํานวย 
16) วัดเทพประธานพร 17) วัดภิรมย์ธรรม  

รวมทั้งหมด 79 รูป 
(11) ตําบลแม่กรณ์ (จํานวน 12 วัด) 
1) วัดปางสนุก 2) วัดท่าไคร้ 3) วัดพระธาตุเจดีย์ทอง 
4) วัดสวนดอก 5) วัดฝั่งหมิ่น 6) วัดปากกอก 
7) วัดเวียงหวาย 8) วัดปางริมกรณ์ 9) วัดแม่กรณ์ 
10) วัดแม่สาด 11) วัดพระธาตุศรีจอมจันทร ์ 12) วัดป่าสักทอง 

รวมทั้งหมด 51 รูป 
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(12) ตําบลท่าสุด (จํานวน 8 วัด) 
1) วัดห้วยพล ู 2) วัดสันต้นกอก 3) วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด 
4) วัดห้วยเคียน 5) วัดบ่อทอง 6) วัดถ้ําผาตอง 
7) วัดห้วยทรายขาว 8) วัดห้วยทรายสามัคคีธรรม  

รวมทั้งหมด 28 รูป 
(13) ตําบลท่าสาย (จํานวน 7 วัด) 
1) วัดศรีสุพรรณ 2) วัดร่องธาร 3) วัดสถาน 
4) วัดศรีดอนชัย 5) วัดเวียงกลาง 6) วัดเกาะแก้ว 
7) สํานักสงฆ์   

รวมทั้งหมด 25 รูป 
(14) ตําบลแม่ยาว (จํานวน 9 วัด) 
1) วัดพนาลัย 2) วัดสันป่ายาง 3) วัดเทพบุญยืน 
4) วัดจอมคิรี 5) วัดริมกก 6) วัดห้วยทรายขาว 
7) วัดทุ่งหลวง 8) วัดห้วยขม 9) วัดถ้ําพระ 

รวมทั้งหมด 47 รูป 
(15) ตําบลสันทราย (จํานวน 5 วัด) 
1) วัดสันทรายหลวง 2) วัดโป่งสลี 3) วัดป่าตึง 
4) วัดศรีปูคา 5) วัดป่ากล้วย  

รวมทั้งหมด 22 รูป 

สรุปตารางรวมทั้งหมด จํานวนพระภิกษุสงฆ์ของแต่ละตําบล ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ที่ ตําบล จํานวน (รูป) 
1. เวียง 70 
2. รอบเวียง 89 
3. ริมกก 79 
4. ดอยลาน 91 
5. นางแล 46 
6. ดอยฮาง 45 
7. ป่าอ้อดอนชัย 32 
8. แม่ข้าวต้ม 71 
9. ห้วยสัก 65 
10. บ้านดู่ 79 
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11. แม่กรณ ์ 51 
12. ท่าสุด 28 
13. ท่าสาย 25 
14. แม่ยาว 47 
15. สันทราย 22 

 รวม 840 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 จากการศึกษาจากเอกสารทํ า ใ ห้ผู้ วิ จั ยพบงานวิจัยที่ เ ก่ียว กับ  “การประยุกต์ใ ช้ 
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” 
ปรากฏว่ามีผู้ทําการศึกษาวิจัยไว้หลากหลายท่านหลายแนวทางที่สําคัญ ผู้วิจัยได้หาผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้องหรือใกล้เคียงเพ่ือนํามาเสนอไว้ ดังน้ี 
 พระมหากฤษดา เขมจิตฺโต (ณ สุวรรณ) (2559, หน้า 70) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการ
ปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของพระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร”
 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของ
พระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับปาน
กลาง พรรษา อยู่ในระดับปานกลาง ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และระดับ
การศึกษาทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า อายุ และพรรษา 
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของพระสงฆ์ 
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ ส่วนการศึกษาทางโลก 
และการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ตามทัศนคติของพระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อาติลโย) (2559, หน้า 93) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ต่อบทบาทการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในเขตอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์” 
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส 
ในเขตอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับมาก 
พรรษา อยู่ในระดับมาก ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก และระดับการศึกษาทางโลก อยู่
ในระดับมาก โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ พรรษา การศึกษาทางธรรม และการศึกษาทาง
โลก ต่างกัน มีความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาส ในเขต 
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 
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 พระครูพินิตธรรมสุนทร (2559, หน้า 78) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทด้านการปกครองของ
พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ อําเภอปากพนัก จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับมาก พรรษา อยู่ในระดับ
มาก ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก และระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับมาก 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ พรรษา การศึกษาทางธรรม และการศึกษาทางโลก ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อบทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 พระอาคม อิทธิญาโณ (แก่นจําปา) (2559, หน้า 41) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหาร
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร” 
 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับมาก พรรษา อยู่ในระดับมาก ระยะเวลาที่จําพรรษา 
อยู่ในระดับมาก ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และระดับการศึกษาทางโลก อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ พรรษา และการศึกษาระดับทางธรรม ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อบทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการศึกษาทางโลก และระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อบทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ (2556, หน้า 109) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “บทบาทของพระสังฆาธิการ
ต่อการพัฒนาสังคม ในจังหวัดนนทบุรี” 
 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคม ในจังหวัดนนทบุรี จําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับมาก พรรษา อยู่ในระดับมาก ระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่
ในระดับปานกลาง วุฒิการศึกษาแผนกธรรม อยู่ในระดับมาก วุฒิการศึกษาสามัญ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จําพรรษา การศึกษาทางธรรม 
และการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคม 
ในจังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 พระครูสีลาภิรักษ์ (2559, หน้า 72) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัด
มะนาวหวานตามทัศนะของพระสงฆ์ ในเขตอําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดมะนาวหวานตามทัศนะของพระสงฆ์ 
ในเขตอําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับ
มาก พรรษา อยู่ในระดับมาก การศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก การศึกษาทางโลก อยู่ในระดับมาก 
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โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ และพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์ของวัดมะนาวหวานตามทัศนะของพระสงฆ์ ในเขตอําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนการศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม ต่างกัน  
มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดมะนาวหวานตามทัศนะของพระสงฆ์ ในเขต
อําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 พระปภังกร อภิชวโน (คเณชสีหกุล) (2559, หน้า 154) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการ
ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อยู่ในระดับมาก พรรษา
อยู่ในระดับมาก ระยะเวลาท่ีจําพรรษา อยู่ในระดับมาก การศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก
การศึกษาทางโลก อยู่ในระดับมาก โดยรวม อยู่ในระดับมาก พบว่า อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา การศึกษาทางโลก การศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน  
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 พระวาทิน กนฺตสีโล (บัวบุญ) (2558, หน้า 55) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบลหนองทุ่ม อําเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม” 
 ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองทุ่ม อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตาม ด้านทาน อยู่ในระดับมาก 
ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 สารภี สุทธิธรรม (2559, หน้า 48) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน  ตําบลขุนทะเล  อํา เภอลานสกา  จั งหวัด
นครศรีธรรมราช” 
 ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ของคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ตําบลขุนทะเล อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม ด้านทาน อยู่ในระดับมาก 
ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับปาน
กลาง พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 ณัฎฐา ม้วนสุธา (2559, หน้า 77) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
ให้บริการประชาชนของศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี” 
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 ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการให้บริการประชาชนของศูนย์สุขภาพชุมชน 
เมืองโพธาวาส อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎ์ธานี จําแนกตาม ด้านทาน อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับปานกลาง และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับ
มาก พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 เอกภพ ทองเขา (2559, หน้า 52) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการตํารวจสังกัดสถานีตํารวจนครบาลท่าข้าม  บางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร” 
 ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการตํารวจ
สังกัดสถานีตํารวจนครบาลท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ด้านทาน อยู่ในระดับ
มาก ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับ
มาก พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
 สมชาย คนงาม (2559, หน้า 98) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม” 
 ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานพัฒนาชุมชนของเทศบาลเมือง
กระทุ่มล้ม ตําบลกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม ด้านทาน อยู่ในระดับมาก 
ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก และด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก 
พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
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ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวิจัย 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 
4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่กล่าวมาน้ันผู้วิจัย   
ได้กําหนดตัวแปร โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับการศึกษา 
ในส่วนของตัวแปรตามผู้ วิจัยศึกษาจาก องฺ .จตุกฺก . (21/32/50-51) โดยตัวแปรตาม ได้แก่  
หลักสังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตตา และกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน (สถาบัน
พระสังฆาธิการ, 2558, หน้า 6-7) มาเป็นเกณฑ์ในการกําหนดตัวแปรตาม ดังแผนภูมิต่อไปน้ี 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. อายุ 

2. พรรษา 

3. ระยะเวลาที่จําพรรษา 

4. ระดับการศึกษา 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

1. ทาน หมายถึง การให้ 

2. ปิยวาจา หมายถึง การพูดจาอ่อนหวาน 

3. อัตถจริยา หมายถึง บําเพ็ญประโยชน์ 
4. สมานัตตตา หมายถึง การวางตัว 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถ ุ4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

แผนภูมิที ่2.1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิ
การในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอนโดยศึกษาค้นคว้าจาก แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง มีดังน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 คือ พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 840 รูป 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
 คือ พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 840 รูป และได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จํานวน 271 รูป โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งมีสูตรดังน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 47) 

สูตร					 	   

เมื่อ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = จํานวนประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 e = ความคาดเคลื่อนที่ ยอมรับได้  (ในการวิจัยครั้ ง น้ี

กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 0.05) 
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	แทนค่า       N =  
N

1+n	(0.05)2
  

																								N =
840

1+840	 .0025
      

                 =       
840

3.1
    

                                                          	 =      	271   

3.2 เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 3.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random 
Sampling) โดยการหาค่าสัดส่วนของพระภิกษุสงฆ์จํานวน 840 รูป ต่อ 271 รูป โดยใช้สูตรการหาค่า
สัดส่วนต่อพระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 15 ตําบล ตามจํานวนวัด ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548, หน้า 
19) 

สูตร									 1   

กําหนดให้ n1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 n = จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 N1 = จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่จะสุ่มตัวอย่าง 
 N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

 ผลการคํานวณได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ ต้องเก็บในแต่ละตําบล ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ตามรายละเอียดในตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แสดงวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน 

ที่ 
วัดใน 

(เขตอําเภอเมือง) 
จํานวนกลุ่มประชากร 

(รูป) 
ผลการวิเคราะห์ 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
(รูป) 

1. เวียง 70 70×271÷840 23 
2. รอบเวียง 89 89×271÷840 29 
3. ริมกก 79 79×271÷840 26 
4. ดอยลาน 91 91×271÷840 29 
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5. นางแล 46 46×271÷840 15 
6. ดอยฮาง 45 45×271÷840 15 
7. ป่าอ้อดอนชัย 32 32×271÷840 10 
8. แม่ข้าวต้ม 71 71×271÷840 22 
9. ห้วยสัก 65 65×271÷840 21 
10. บ้านดู่ 79 79×271÷840 26 
11. แม่กรณ ์ 51 51×271÷840 16 
12. ท่าสุด 28 28×271÷840 9 
13. ท่าสาย 25 25×271÷840 8 
14. แม่ยาว 47 47×271÷840 15 
15. สันทราย 22 22×271÷840 7 

 รวม 840  271 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple probability of selection) โดยการจับฉลาก เป็นวิธีที่นิยมและ
แพร่หลาย เหมาะกับประชากรท่ีมีขนาดเล็ก กรณีที่จะเลือกตัวอย่างที่มีจํานวนไม่มากนัก โดยการ
เลือกจับฉลากแบบคืนที่ โดยสร้างกรอบตัวอย่าง คือ บัญชีรายช่ือของพระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ทําฉลาก 840 ใบ เรียงจากเลขที่ 1 ถึง 840 คลุกเคล้าให้ทั่ว โดยทุกใบมีโอกาสถูกจับ
ขึ้นมาเท่า ๆ กัน ให้จับออกมาเพียง 271 ใบ ซึ่งหมายเลขที่ถูกจับได้ทั้ง 271 ใบ คือเลขที่ของพระภิกษุ
สงฆ์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย 
 3.2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
 1) ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) 
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับงานวิจัย และเป็นตัวแทนของประชากรที่ศึกษาทั้งหมดในการตอบแบบสัมภาษณ์ ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงเลือกผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ (Key Informants) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับผลงานวิจัยเรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย” จํานวน 5 รูป ประกอบด้วย 

ที่ ช่ือ/ฉายา/(นามสกุล) ตําแหน่ง 
1 พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ 

(แก้วเมืองคํา) 
เจ้าคณะตําบล เขต 1 วัดสันทรายน้อย 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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2 พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม 
(การุณจิตร) 

เจ้าคณะตําบล เขต 2 วัดศรีมงคล 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

3 พระครูสาทรมงคลกิจ สมุงฺคโล 
(ใจสทิธ์ิ) 

เจ้าอาวาส วัดป่าอ้อดอนชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

4 พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร 
(ชัยชมภู) 

เจ้าอาวาส วัดสันมะนะ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

5 พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม 
(ชัยชมภู) 

เจ้าอาวาส วัดหนองหม้อ 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบไปด้วยแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวกับ “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและกําหนดกรอบ
เน้ือหาของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและครอบคลุม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ซึ่งมีดังน้ี 
 3.3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น  
2 ตอน 
 ตอน 1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
อายุ พรรษา ระยะเวลาท่ีจําพรรษา และระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอน 2) แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน จํานวน 24 ข้อ ประกอบด้วย 

1) ด้านทานตามหลักกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน จํานวน   6   ข้อ 
2) ด้านปิยวาจาตามหลักกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน จํานวน   6   ข้อ 
3) ด้านอัตถจริยาตามหลักกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน จํานวน   6   ข้อ 
4) ด้านสมานัตตตาตามหลักกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน จํานวน   6   ข้อ 
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 แบบสอบถามส่วนน้ีเป็นแบบสอบถามตามมาตราวัดแบบลิเคิร์ท สเกล ( Likert Scale ) ใช้
การวัดแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ เป็นเกณฑ์
การให้คะแนน ดังน้ี 

เกณฑ์การวัดข้อคําถาม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้
5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

 ตลอดจนลักษณะของแบบสอบถาม ให้เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ และมีเกณฑ์การวัดดังน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 170) 

อันตรภาคช้ัน =  
คะแนนสูงสุด   คะแนนตํ่าสุด

จํานวนช้ัน
  = 

5-1

5
  

4

5
		0.80 

 
ระดับคา่ ช่วงค่าเฉลี่ย การแปลผล 

5 4.21 – 5.00 มีระดับความคิดเห็น มากที่สดุ 
4 3.41 – 4.20 มีระดับความคิดเห็น มาก 
3 2.61 – 3.40 มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 มีระดับความคิดเห็น น้อย 
1 1.00 – 1.80 มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สดุ 

 3.3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้าง โดยลักษณะของ
แบบสัมภาษณ์เป็นแบบปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
 2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีจํานวน 4 ข้อ 
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3.4 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งน้ีได้ดําเนินการตามข้ันตอน 
มีดังน้ี 
 3.4.1) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ ตําราทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎีและผลงาน
งานวิจัยที่เก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ 
 3.4.2) รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาแล้วสรุปกําหนดขอบเขตและเน้ือหาของคําถาม
ครอบคลุมเน้ือเรื่องที่ทําการวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้ตอบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบ
ข้อเท็จจริงได้ 
 3.4.3) สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ได้ข้อคําถามที่มีความครอบคลุมด้านเน้ือหา  
ความสมบูรณ์ของภาษา ความเที่ยงตรงของข้อความและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.4.4) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากอาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทานและแก้ไขแล้ว 
นํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.4.5) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเน้ือหา (Content Validity) และตรวจสอบความถูกต้องของภาษาแล้วนําไปแก้ไข  
การหาคุณภาพเครื่องมือที่จัดทําขึ้นน้ี ประกอบด้วย การหาความเที่ยงตรง (Validity) และค่าความ
เช่ือถือได้ (Reliability) โดยใช้วิธีการดังน้ี 

(3.4.5.1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Content Validity) เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาข้อความและความเหมาะสมของภาษาที่ใช้โดยนําแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 รูป/คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงและพิจารณาความ
สอดคล้องของเน้ือหาประกอบด้วย 

1) พระมหาบุญศร ีญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. 
          วุฒิการศึกษา 
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
: ศน.ด.(พุทธศาสนศึกษา) มมร 
: คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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2) พระศรีวินยาภรณ์, ดร 
          วุฒิการศึกษา 
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
: Ph.D.(Buddhist Studies) DU. 
: ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

3) พระมหาทองเชิด กตปุญฺโญ, ผศ.ดร. 
          วุฒิการศึกษา 
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
: Ph.D.(บาลีสันสกฤต) อินเดีย 
: ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

4) พระมหาบุญไทย ปุญฺญมโน, ดร. 
          วุฒิการศึกษา 
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
: ศน.ด.(พุทธศาสนศึกษา) มมร 
: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

5) รศ. (พิเศษ) ดร.สุกิจ ชัยมุสิก  
          วุฒิการศึกษา  
          ตําแหน่งปัจจุบัน 

 
: Ph.D.(Political Science) India 
: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการปกครอง 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคําถามกับ
วัตถุประสงค์หรือเน้ือหาตามสูตร (Index of Objective Congruence: IOC) ดังน้ี 

สูตร			 	 		 ∑   

IOC = แทนดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค ์

∑R = แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

N = แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
ให้คะแนน +1 แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน 0 ไม่แน่ใจว่าคําถามสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
ให้คะแนน -0 แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 โดยเลือกข้อคําถามที่มีต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป สําหรับข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 24 ข้อ ซึ่งมีค่า 
IOC (Index of Objective Congruence : IOC) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.60 – 1.00 
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 ปรับปรุงแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วนําเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 

(3.4.5.2) การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยเมื่อได้แบบสอบถามและ
แบบสอบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วจึงนํา
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างจริง (Try Out) แต่มี
คุณลักษณะคล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 30 ชุด และนําไปหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coeffcient) ตามวิธีการของครอนบาค (cronbach) โดยได้ค่าความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับที่ระดับ 0.96 

สูตร			 	 	 	

									   

k = จํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

1- 2s
  = ผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

2  xs
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 3.4.6) นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
พิจารณาและตรวจสอบเป็นคร้ังสุดท้าย แล้วจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
 3.5.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมแนบ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่อพระภิกษุสงฆ์ จํานวน 271 รูป ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1) ผู้วิจัยได้ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงเจ้าคณะอําเภอเมือง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2) ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปแจกให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามจํานวนที่
กําหนดไว้ คือ 271 รูป โดยผู้วิจัยได้อธิบายเหตุผลการทําวิจัยและวิธีการตอบแบบสอบถามฉบับน้ีและ
รอรับกลับคืนหลังจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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3) ผู้ วิจัยได้ทําการตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีรับคืน  
จํานวน 271 ชุด แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจึงนํามาทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 3.5.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง มีแบบสัมภาษณ์พร้อม
แนบหนังสือขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลทําการวิจัยต่อพระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการปฏิบัติตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

1) ผู้วิจัยได้ส่งเอกสารคือหนังสือขอความร่วมมือ และแบบสัมภาษณ์ต่อพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะสัมภาษณ์ ดังกล่าว 

2) เมื่อถึงเวลากําหนดผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์ด้วยตัวเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยการจดบันทึก บันทึกเสียงในการสัมภาษณ์และบันทึกภาพร่วมกับพระสังฆาธิการ 
จํานวน 5 รูป ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) และการวิจัยคร้ังน้ีได้ดําเนินการประมวลผลใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการดังน้ี 
 3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจําแนกกลุ่มตัวอย่างตาม อายุ พรรษา ระยะเวลา
ที่จําพรรษา และระดับการศึกษา โดยหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในตารางประกอบคําการ
บรรยาย 
 2) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคํา
บรรยาย 
 3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาท่ีจํา
พรรษา และระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA/F–test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีการของ LSD (Least Significant Difference) 
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3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยสรุปเป็นข้อความ
บรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึกแล้วนําเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบคําบรรยาย 

3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

สําหรับการวิจัยเรื่องน้ีมีสถิติที่ใช้ในการวิจัย 2 ประเภท ได้แก่ 
 3.7.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statisitics) หมายถึง การนําเสนอข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาโดยนํามาบรรยายถึงลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาได้ ทั้งในรูปแบบของตาราง ข้อความ 

แผนภูมิ หรือกราฟ และค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) สําหรับบรรยายข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคล มีสูตรดังน้ี 

1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 152) 

	 	
̅		 	

  

p = ค่าร้อยละ 

x ̅ = จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

N = แทนจํานวนพระภิกษุสงฆ ์

2) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 154) 

	 		 			 ∑   

x ̅ = ค่าเฉล่ีย 

∑fx = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

N = จํานวนพระภิกษุสงฆ์ 

 

 

 

 

 



 
 
 

62 

3) การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550, 
หน้า 169) 

	 ∑ 			 		∑ 	

	
  

S = ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

∑fx = ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

N = จํานวนพระภิกษุสงฆ์ 

 3.7.2 สถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) หมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูล
ตัวอย่าง แล้วนําผลการวิเคราะห์น้ันอ้างอิงถึงลักษณะที่สําคัญของประชากร โดยใช้หลักเกณฑ์ของ
ความน่าจะเป็นและสถิติเชิงอนุมานจะประกอบด้วย การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานที่ใช้
พารามิเตอร์และที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ คือ การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวโดยใช้สูตร (One 
Way ANOVA/F-test) และเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference มีสูตรดังน้ี 

1) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) หรือ (F-test) (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 195) 

	   

F = อัตราส่วนของความแปรปรวน 

MSb = ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 

MSw = ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ  
(Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ข้อ ดังน้ี 
 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา และระดับการศึกษา 
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ พระสังฆาธิ
การ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบปริมาณ
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple probability of selection) โดยได้ประชากรท้ังหมด คือ พระภิกษุสงฆ์ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 840 รูป ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 271 รูป ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 271 รูป โดยการแจกแบบสอบถาม หลังจากน้ันนํา
แบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ สําหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ซึ่งมีลําดับ
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการเสนอผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้กําหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyzed) และการประมวลผลในการวิจัยครั้งน้ี ได้ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีอยู่ด้วยกัน 4 ตอน ด้วยวิธีการดังน้ี 
 ตอนที่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลตามปัจจัยส่วนบุคคลโดยการจําแนกกลุ่มตัวอย่างตาม อายุ พรรษา
ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) หาค่า
ร้อยละ (Percentage) และอธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในรูปแบบของตารางประกอบ
คําบรรยาย 
 ตอนที่ 2) วิเคราะห์เก่ียวกับระดับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย 
 ตอนท่ี 3) การทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าเฉล่ียเก่ียวกับ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา และระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA/F–test) เมื่อพบความแตกต่างจะเปรียบหาค่าความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ (LSD) 
Least Significant Difference 

n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

x แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Df แทน ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 
F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ 

F (F-distribution) 
Sig. แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
* แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ตอนที่ 4) การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิง
คุณภาพซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์จะต้องเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จาก
การสัมภาษณ์และ จดบันทึก 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คือ พระภิกษุสงฆ์ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วน
บุคคล จําแนกตาม อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับการศึกษา โดยการวิเคราะห์หา
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคํา
บรรยาย 

ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จํานวน 
128 รูป คิดเป็นร้อยละ 47.20 รองลงมามีอายุ 36 - 40 ปี จํานวน 62 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.90 
รองลงมามีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จํานวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.00 และน้อยที่สุดมีอายุ 31 – 35 ปี 
จํานวน 24 รูป คิดเป็นร้อยละ 8.90 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 
พรรษา จํานวน 135 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมามีพรรษา 11 - 15 พรรษา จํานวน 96 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 35.40 และน้อยที่สุดมีพรรษา 16 - 20 พรรษา และ 21 พรรษาขึ้นไป จํานวน 20 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตามลําดับ 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 21.00 
31 - 35 ปี 24 8.90 
36 - 40 ปี 62 22.90 
41 ปีขึ้นไป 128 47.20 

รวม 271 100.00 

พรรษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 49.80 
11 - 15 พรรษา 96 35.40 
16 - 20 พรรษา 20 7.40 
21 พรรษาขึ้นไป 20 7.40 

รวม 271 100.00 
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ตารางที ่4.3 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาที่จํา
พรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษา ตํ่ากว่า 10 
พรรษา จํานวน 135 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมามีพรรษา 11 - 15 พรรษา จํานวน 97 รูป 
คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมามีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป จํานวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.40 และ
น้อยที่สุดมีพรรษา 16 – 20 พรรษา จํานวน 19 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า 
ปริญญาตรี จํานวน 131 รูป คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
120 รูป คิดเป็นร้อยละ 44.30 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 20 รูป คิด
เป็นร้อยละ 7.40 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาที่จําพรรษา จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 49.80 
11 - 15 พรรษา 97 35.80 
16 - 20 พรรษา 19 7.00 
21 พรรษาขึ้นไป 20 7.40 

รวม 271 100.00 

ระดับการศึกษาทางโลก จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 48.30 
ปริญญาตร ี 120 44.30 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 7.40 

รวม 271 100.00 
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ตารางที ่4.5 แสดงจํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา
ทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.5 พระภิกษุสงฆ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษานักธรรมเอก 
จํานวน 179 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.10 รองลงมามีระดับการศึกษานักธรรมโท จํานวน 51 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 18.80 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษานักธรรมตรี จํานวน 41 รูป คิดเป็นร้อยละ 15.10 
ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาทางธรรม จํานวน ร้อยละ 
นักธรรมตร ี 41 15.10 
นักธรรมโท 51 18.80 
นักธรรมเอก 179 66.10 

รวม 271 100.00 
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 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน

เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” โดยวิธีการหาค่าเฉล่ีย (x) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ 
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม 4 ด้าน ดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย มีดังน้ี 
1) ด้านอัตถจริยา มีค่าเฉลี่ย 3.57 2) ด้านทาน มีค่าเฉล่ีย 3.56 3) ด้านปิยวาจา มีค่าเฉลี่ย 3.23 และ 
4) ด้านสมานัตตตา มีค่าเฉล่ีย 3.17 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 

ความคิดเหน็ของพระภิกษุสงฆ์ต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชน ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคดิเห็น 

x S.D. แปลผล 

1. ด้านทาน 3.56 0.68 มาก 
2. ด้านปิยวาจา 3.23 0.72 ปานกลาง 
3. ด้านอัตถจริยา 3.57 0.67 มาก 
4. ด้านสมานัตตตา 3.17 0.67 ปานกลาง 

รวม 3.38 0.68 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.7 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ  
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน โดยรวม อยู่ใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น ยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่ม อาหาร/นํ้าด่ืม และสิ่งจําเป็นอ่ืน ๆ เพียงใด” ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการเผยแผ่องค์
ความรู้ที่เก่ียวกับ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การ
สาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนอนุเคราะห์บริจาคปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น ถนน
หมู่บ้าน ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพียงใด” 
 

ข้อ ด้านทาน 
ระดับความคดิเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 
1. การปกครอง ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการให้คําปรึกษา

เก่ียวกับการบริหารชุมชนด้วยความเอ้ือเฟ้ือ เพียงใด 
3.45 0.65 มาก 

2. การศาสนศึกษา  ท่านเห็น ว่าพระสังฆาธิการ  มีการ
ช่วยเหลือเรื่องการศึกษา ให้แก่เยาวชน เพียงใด 

3.67 0.59 มาก 

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
การเผยแผ่องค์ความรู้ที่เก่ียวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
5 ของชุมชน เพียงใด 

3.70 0.61 มาก 

4. การศึกษาสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการอนุเคราะห์
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและสถานที่ต่าง ๆ เพียงใด 

3.37 0.70 ปานกลาง 

5. การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วน
อนุเคราะห์บริจาคปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น ถนนหมู่บ้าน 
ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน เพียงใด 

3.10 0.77 ปานกลาง 

6. การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการบริจาคส่ิงของ เช่น ยารักษาโรค
เครื่องนุ่งห่ม อาหาร/นํ้าด่ืม และสิ่งจําเป็นอ่ืน ๆ เพียงใด 

4.10 0.81 มาก 

 รวม 3.56 0.68 มาก 
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ตารางที ่4.8 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ 
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา โดยรวม อยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้าน
ศาสนา มีการจัดอบรม เช่น อบรมประชาชนในด้านการศึกษาอาชีพ เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
รองลงมา คือ “การศึกษาสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการดําเนินการที่จะเน้นปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ 

ข้อ ด้านปิยวาจา 
ระดับความคดิเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 
1. การปกครอง ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ต่อผู้นําชุมชน เพียงใด 
3.33 0.66 ปานกลาง 

2. การศาสนศึกษา  ท่ าน เห็น ว่าพระสั งฆาธิ การมี การ
ประชาสัมพันธ์โดยจัดทําโปสเตอร์เชิญชวนเยาวชน และ
ประชาชน ให้เข้ามาศึกษาทางพุทธศาสนา เพียงใด 

3.00 0.77 ปานกลาง 

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
เผยแผ่ธรรมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ วิทยุ ทีวี และ
เว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีจิตสํานึกต่อตัวเอง เพียงใด 

3.17 0.79 ปานกลาง 

4. การศึกษาสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
ดําเนินการที่จะเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่ เด็ก และ
เยาวชน เพียงใด 

3.51 0.62 มาก 

5. การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วน
ช่วยเหลือเรื่องการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพียงใด 

2.87 0.85 ปานกลาง 

6. การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการซึ่งเป็น
ผู้นําทางด้านศาสนา มีการจัดอบรม เช่น อบรมประชาชนใน
ด้านการศึกษาอาชีพ เพียงใด 

3.53 0.67 มาก 

 รวม 3.23 0.72 ปานกลาง 
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ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนช่วยเหลือเรื่องการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เพียงใด” 
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ตารางที ่4.9 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ 
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา โดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการ
จัดโครงการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การสาธารณ
สงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชน เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
การปกครอง การช่วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การศึกษา

ข้อ ด้านอัตถจริยา 
ระดับความคดิเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 
1. การปกครอง ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการบริหารจัดการ

วัดเพ่ือรองรับประชาชนที่เข้ามาทําบุญ เพียงใด 
3.58 0.63 มาก 

2. การศาสนศึกษา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนช่วยเหลือ
ด้านอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา แก่ นักเรียน และผู้
ขาดโอกาสทางการศึกษา เพียงใด 

3.78 0.58 มาก 

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
จัดการอบรมเรื่องจริยธรรม แก่ นักเรียน ข้าราชการ 
ประชาชน เพียงใด 

3.41 0.75 มาก 

4. การศึกษาสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
บริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียนของ
รัฐหรือเอกชน เพียงใด 

2.66 0.64 ปานกลาง 

5. การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในการจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 
เพียงใด 

4.19 0.78 มาก 

6. การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการให้
ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชน เช่น การศึกษา สาธารณสุข การ
ปกครอง การช่วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน เพียงใด 

3.80 0.64 มาก 

 รวม 3.57 0.67 มาก 
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สงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือการศึกษาแก่เด็กในระบบโรงเรียน
ของรัฐหรือเอกชน เพียงใด” 
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ตารางที ่4.10 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ใน การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา โดยรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีภาวะผู้นําและจิต
สาธารณะ โดยชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และอ่ืน 
ๆ ที่จําเป็น เพียงใด” ข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ “การปกครอง ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วน
ร่วมกับผู้นําชุมชน และประชาชนในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน เพียงใด” ข้อที่มี

ข้อ ด้านสมานัตตตา 
ระดับความคดิเห็น 

(x) (S.D.) แปลผล 
1. การปกครอง ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นํา

ชุมชน และประชาชนในการแก้ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการชุมชน เพียงใด 

3.27 0.63 ปานกลาง 

2. การศาสนศึกษา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการเอาใจใส่เรื่อง
การเรียนการสอนของเยาวชน และนักเรียน เพียงใด 

3.24 0.58 ปานกลาง 

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
วางตัวเหมาะสมแก่การอบรมประชาชนประจําตําบล 
เพียงใด 

3.11 0.75 ปานกลาง 

4. การศึกษาสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการเอาใจ
ใส่เรื่องการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัย
เรียน เพียงใด 

3.15 0.64 ปานกลาง 

5. การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับ
ผู้นําชุมชน ในการร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่น ซ่อมแซม 
ถนน และไฟฟ้าในชุมชน เพียงใด 

2.69 0.78 ปานกลาง 

6. การสาธารณสงเคราะห์ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีภาวะ
ผู้นําและจิตสาธารณะ โดยชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์เพ่ือ
จัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และอื่น ๆ ที่
จําเป็น เพียงใด 

3.60 0.64 มาก 

 รวม 3.17 0.67 ปานกลาง 
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ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชนในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่น ซ่อมแซม ถนน และไฟฟ้าในชุมชน เพียงใด” 
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ที่เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา และระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way 
ANOVA/F–test) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
เป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least Significant Difference 
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 สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 1 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ดังน้ันถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ  
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามอายุ  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามอายุ
อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี , อายุ 36 - 40 ปี และอายุ 31 - 35 ปี ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

อายุ n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 3.38 0.30 ปานกลาง 
31 - 35 ปี 24 3.31 0.24 ปานกลาง 
36 - 40 ปี 62 3.35 0.28 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 128 3.41 0.28 มาก 

รวม 271 3.38 0.28 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.12 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.10 1.29 0.27 
ภายในกลุ่ม 22.02 267 0.08   

รวม 22.34 270    
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ตารางที ่4.13 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามอายุ  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามอายุ 
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 31 - 35 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี , อายุ 41 ปีขึ้นไป และอายุ 36 - 40 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านทาน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

อายุ n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 3.57 0.35 มาก 
31 - 35 ปี 24 3.58 0.27 มาก 
36 - 40 ปี 62 3.54 0.35 มาก 
41 ปีขึ้นไป 128 3.56 0.33 มาก 

รวม 271 3.56 0.33 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.02 3 0.00 0.07 0.97 
ภายในกลุ่ม 30.48 267 0.11   

รวม 30.51 270    



 
 

81 

ตารางที ่4.15 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
อายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
อายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี , อายุ 36 - 40 ปี และอายุ 31 - 35 ปี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านปิยวาจา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

อายุ n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 3.23 0.41 ปานกลาง 
31 - 35 ปี 24 3.14 0.32 ปานกลาง 
36 - 40 ปี 62 3.17 0.43 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 128 3.27 0.39 ปานกลาง 

รวม 271 3.23 0.40 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.59 3 0.20 1.22 0.30 
ภายในกลุ่ม 43.66 267 0.16   

รวม 44.25 270    
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ตารางที ่4.17 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม
อายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามอายุ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุ 41 ปีขึ้นไป , อายุ 36 - 40 ปี และอายุ 31 - 35 ปี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านอัตถจริยา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

อายุ n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 3.60 0.39 มาก 
31 - 35 ปี 24 3.47 0.40 มาก 
36 - 40 ปี 62 3.56 0.34 มาก 
41 ปีขึ้นไป 128 3.57 0.38 มาก 

รวม 271 3.57 0.38 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.26 3 0.08 0.60 0.61 
ภายในกลุ่ม 38.85 267 0.14   

รวม 39.12 270    
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ตารางที ่4.19 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามอายุ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ 41 ปี
ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี , อายุ 36 - 40 ปี และอายุ 31 - 35 ปี ตามลําดับ 

ตารางที ่4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามอายุ มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านสมานัตตตา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

อายุ n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 30 ปี 57 3.12 0.50 ปานกลาง 
31 - 35 ปี 24 3.04 0.38 ปานกลาง 
36 - 40 ปี 62 3.12 0.48 ปานกลาง 
41 ปีขึ้นไป 128 3.25 0.41 ปานกลาง 

รวม 271 3.17 0.45 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.49 3 0.49 2.45 0.06 
ภายในกลุ่ม 54.25 267 0.20   

รวม 55.75 270    
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 สมมติฐานที่ 2 พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ 
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 2 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ดังน้ันถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม 
พรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 16 - 20 พรรษา , 11 - 15 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 

 

 

 

 

พรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.42 0.31 มาก 
11 - 15 พรรษา 96 3.36 0.26 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 20 3.39 0.25 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.25 0.20 ปานกลาง 

รวม 271 3.38 0.28 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.22 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม
ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.56 3 0.18 2.29 0.07 
ภายในกลุ่ม 21.78 267 0.08   

รวม 22.34 270    
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ตารางที ่4.23 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
พรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 16 - 20 
พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , ตํ่ากว่า 10 พรรษา และ 21 พรรษาขึ้นไป 
ตามลําดับ 

ตารางที ่4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านทาน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

พรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.56 0.33 มาก 
11 - 15 พรรษา 96 3.56 0.34 มาก 
16 - 20 พรรษา 20 3.61 0.34 มาก 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.50 0.31 มาก 

รวม 271 3.56 0.33 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.13 3 0.04 0.40 0.75 
ภายในกลุ่ม 30.37 267 0.11   

รวม 30.51 270    
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ตารางที ่4.25 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
พรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
พรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , 16 - 20 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลาํดับ 

ตารางที่ 4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านปิยวาจา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

พรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.29 0.40 ปานกลาง 
11 - 15 พรรษา 96 3.19 0.40 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 20 3.15 0.36 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.06 0.38 ปานกลาง 

รวม 271 3.23 0.40 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.41 3 0.47 2.94 0.03* 
ภายในกลุ่ม 42.84 267 0.16   

รวม 44.25 270    
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ตารางที ่4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามพรรษา ดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.27 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
พรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษาตํ่ากว่า 10พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป ส่วนนอกน้ันไม่พบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรรษา x 

ตํ่ากว่า 10
พรรษา 

11 - 15
พรรษา 

16 - 20 
พรรษา 

21 พรรษา 
ขึ้นไป 

3.29 3.19 3.15 3.06 

ตํ่ากว่า 10 พรรษา 3.29 - 0.10 0.14 
0.23 

(0.01)* 
11 - 15 พรรษา 3.19  - 0.04 0.12 
16 - 20 พรรษา 3.15   - 0.08 
21 พรรษาขึ้นไป 3.06    - 
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ตารางที ่4.28 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม
พรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามพรรษา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา  
16 - 20 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา , 11 - 15 พรรษา และ  
21 พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 

ตารางที ่4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.29 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านอัตถจริยา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
 

พรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.60 0.42 มาก 
11 - 15 พรรษา 96 3.52 0.34 มาก 
16 - 20 พรรษา 20 3.72 0.23 มาก 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.36 0.25 ปานกลาง 

รวม 271 3.57 0.38 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.65 3 0.55 3.92 0.00* 
ภายในกลุ่ม 37.46 267 0.14   

รวม 39.12 270    
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ตารางที ่4.30 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.30 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษาตํ่ากว่า 10พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาข้ึนไป พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 16 – 20 
พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา และพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 16 – 20 พรรษา 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไปส่วนนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 
 

 
 
 
 
 

พรรษา x 

ตํ่ากว่า 10
พรรษา 

11 - 15
พรรษา 

16 - 20 
พรรษา 

21 พรรษา 
ขึ้นไป 

3.60 3.52 3.72 3.36 

ตํ่ากว่า 10 พรรษา 3.60 - 0.07 - 0.11 
0.24 

(0.00)* 

11 - 15 พรรษา 3.52  - 
- 0.19 
(0.03)* 

0.16 

16 - 20 พรรษา 3.72   - 
0.35 

(0.00)* 
21 พรรษาขึ้นไป 3.36    - 
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ตารางที ่4.31 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามพรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา
ตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , 21 พรรษาขึ้นไป และ 16 - 20 พรรษา 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ด้านสมานัตตตา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

 

พรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.21 0.47 ปานกลาง 
11 - 15 พรรษา 96 3.16 0.43 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 20 3.07 0.43 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.08 0.36 ปานกลาง 

รวม 271 3.17 0.45 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.57 3 0.19 0.92 0.43 
ภายในกลุ่ม 55.17 267 0.20   

รวม 55.75 270    
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 สมมติฐานที่ 3 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาที่จําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 3 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ดังน้ันถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.33 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่
มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่าพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 16 - 20 พรรษา , 11 - 15 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 
 

 

 

 

ระยะเวลาที่จําพรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.42 0.31 มาก 
11 - 15 พรรษา 97 3.36 0.26 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 19 3.39 0.25 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.25 0.20 ปานกลาง 

รวม 271 3.38 0.28 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.34  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.57 3 0.19 2.33 0.07 
ภายในกลุ่ม 21.77 267 0.08   

รวม 22.34 270    
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ตารางที ่4.35 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษา 16 - 20 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , ตํ่ากว่า 10 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านทาน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

ระยะเวลาที่จําพรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.56 0.33 มาก 
11 - 15 พรรษา 97 3.56 0.34 มาก 
16 - 20 พรรษา 19 3.60 0.34 มาก 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.50 0.31 มาก 

รวม 271 3.56 0.33 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.11 3 0.03 0.34 0.79 
ภายในกลุ่ม 30.39 267 0.11   

รวม 30.51 270    
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่
มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , 16 - 20 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา  
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.38 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

ระยะเวลาที่จําพรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.29 0.40 ปานกลาง 
11 - 15 พรรษา 97 3.19 0.40 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 19 3.15 0.37 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.06 0.38 ปานกลาง 

รวม 271 3.23 0.40 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.36 3 0.45 2.84 0.03* 
ภายในกลุ่ม 42.89 267 0.16   

รวม 44.25 270    
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ตารางที ่4.39 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา  
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.39 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป ส่วนนอกน้ันไม่
พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรรษา x 

ตํ่ากว่า 10
พรรษา 

11 - 15
พรรษา 

16 - 20 
พรรษา 

21 พรรษา 
ขึ้นไป 

3.29 3.19 3.15 3.06 

ตํ่ากว่า 10 พรรษา 3.29 - 0.10 0.13 
0.23 

(0.01)* 
11 - 15 พรรษา 3.19  - 0.03 0.12 
16 - 20 พรรษา 3.15   - 0.09 
21 พรรษาขึ้นไป 3.06    - 
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ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม
ระยะเวลาที่จําพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.40 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษา 16 - 20 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรายมากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา , 11 - 15 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.41 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา 
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.41 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 

ระยะเวลาที่จําพรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.60 0.42 มาก 
11 - 15 พรรษา 97 3.52 0.34 มาก 
16 - 20 พรรษา 19 3.72 0.23 มาก 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.36 0.25 มาก 

รวม 271 3.57 0.38 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.66 3 0.55 3.95 0.00* 
ภายในกลุ่ม 37.45 267 0.14   

รวม 39.12 270    
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ตารางที ่4.42 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม ระยะเวลาที่จําพรรษา 
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.42 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตาม ระยะเวลาท่ีจําพรรษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู่ ได้แก่ 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป พระภิกษุสงฆ์ที่มี
พรรษา 16 - 20 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 – 15 พรรษา และพระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา  
16 - 20 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป ส่วนนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็น
รายคู่ 
 

 

 

 

 

ระยะเวลาที่จํา
พรรษา x 

ตํ่ากว่า 10
พรรษา 

11 - 15
พรรษา 

16 - 20 
พรรษา 

21 พรรษา 
ขึ้นไป 

3.60 3.52 3.71 3.36 

ตํ่ากว่า 10 พรรษา 3.60 - 0.07 - 0.11 
0.24 

(0.00)* 

11 - 15 พรรษา 3.52  - 
- 0.19 
(0.03)* 

0.16 

16 - 20 พรรษา 3.71   - 
0.36 

(0.00)* 
21 พรรษาขึ้นไป 3.36    - 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระยะเวลาที่จําพรรษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา 11 - 15 พรรษา , 16 - 20 
พรรษา และ 21 พรรษาขึ้นไปตามลําดับ 

ตารางที ่4.44 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามระยะเวลาท่ีจําพรรษา 
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 

ระยะเวลาที่จําพรรษา n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่า 10 พรรษา 135 3.21 0.48 ปานกลาง 
11 - 15 พรรษา 97 3.16 0.43 ปานกลาง 
16 - 20 พรรษา 19 3.09 0.43 ปานกลาง 
21 พรรษาขึ้นไป 20 3.08 0.36 ปานกลาง 

รวม 271 3.17 0.45 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.46 3 0.15 0.75 0.52 
ภายในกลุ่ม 55.28 267 0.20   

รวม 55.75 270    
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 สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 4 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ดังน้ันถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษาทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.45 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์
ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาทางโลก n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 3.42 0.30 มาก 
ปริญญาตร ี 120 3.36 0.27 ปานกลาง 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 3.29 0.23 ปานกลาง 

รวม 271 3.38 0.28 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.46 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษาทางโลก  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.46 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.39 2 0.19 2.39 0.09 
ภายในกลุ่ม 21.95 268 0.08   

รวม 22.34 270    
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.48 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามระดับการศึกษาทางโลก  
มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.48 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านทาน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

ระดับการศึกษาทางโลก n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 3.56 0.34 มาก 
ปริญญาตร ี 120 3.57 0.33 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 3.52 0.26 มาก 

รวม 271 3.56 0.33 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.03 2 0.01 0.15 0.85 
ภายในกลุ่ม 30.47 268 0.11   

รวม 30.51 271    
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ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.49 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์
ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.50 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.50 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 
 

 

ระดับการศึกษาทางโลก n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 3.29 0.37 ปานกลาง 
ปริญญาตร ี 120 3.20 0.41 ปานกลาง 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 3.05 0.43 ปานกลาง 

รวม 271 3.23 0.40 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.26 2 0.63 3.94 0.02* 
ภายในกลุ่ม 42.99 268 0.16   

รวม 44.25 270    
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ตารางที่ 4.51 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.51 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทาง
โลกสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 
ทางโลก x 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

3.29 3.20 3.05 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3.29 - 0.09 
0.24 

(0.01)* 
ปริญญาตร ี 3.20  - 0.15 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.05   - 
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ตารางที่ 4.52 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.52 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์
ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.53 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามระดับการศึกษาทางโลก 
มีดังนี้ 

จากตารางที่ 4.53 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

ระดับการศึกษาทางโลก n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 3.57 0.41 มาก 
ปริญญาตร ี 120 3.57 0.35 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 3.52 0.28 มาก 

รวม 271 3.57 0.38 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.04 2 0.02 0.15 0.85 
ภายในกลุ่ม 39.07 268 0.14   

รวม 39.12 270    
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ตารางที่ 4.54 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางโลก มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.54 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลําดับ 

ตารางที่ 4.55 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามระดับการศึกษาทาง
โลก มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.55 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 
 

ระดับการศึกษาทางโลก n x S.D. แปลผล 
ตํ่ากว่าปริญญาตรี 131 3.25 0.45 ปานกลาง 
ปริญญาตร ี 120 3.11 0.46 ปานกลาง 
สูงกว่าปริญญาตรี 20 3.07 0.37 ปานกลาง 

รวม 271 3.17 0.45 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.42 2 0.71 3.50 0.03* 
ภายในกลุ่ม 54.324 268 0.20   

รวม 55.745 270    
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ตารางที่ 4.56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามระดับการศึกษาทาง
โลก มีดังนี้ 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.56 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู่ ได้แก่ 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกตํ่ากว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทาง
โลกปริญญาตรี ส่วนนอกน้ันไม่พบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษา 
ทางโลก x 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตร ี สูงกว่าปริญญาตร ี

3.29 3.20 3.05 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 3.29 - 
0.13 

(0.01)* 
0.17 

ปริญญาตร ี 3.20  - 0.03 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.05   - 



 
 

108 

 สมมติฐานท่ี 5 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 การวิเคราะห์สมมติฐานที่ 5 ใช้สถิติ (One Way ANOVA/F–test) ในการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยระดับความ
เช่ือมั่นอยู่ที่ 95% ดังน้ันถ้าเป็นไปตามสมมติฐานต่อเมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 ถ้าพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ (LSD) Least 
Significant Difference และนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย มีดังต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.57 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษาทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทาง
ธรรมนักธรรมตรี และนักธรรมโท ตามลําดับ 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาทางธรรม n x S.D. แปลผล 
นักธรรมตร ี 41 3.35 0.27 ปานกลาง 
นักธรรมโท 51 3.33 0.24 ปานกลาง 
นักธรรมเอก 179 3.40 0.29 ปานกลาง 

รวม 271 3.38 0.28 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.58 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม  
มีดังนี้ 

จากตารางที่ 4.58 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.26 2 0.13 1.62 0.20 
ภายในกลุ่ม 22.07 268 0.08   

รวม 22.34 270    
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ตารางที่ 4.59 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามระดับ
การศึกษาทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี
ระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมตรี  
และนักธรรมโท ตามลําดับ 

ตารางที ่4.60 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน จําแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม  
มีดังนี้ 

จากตารางที่ 4.60 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านทาน ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

ระดับการศึกษาทางธรรม n x S.D. แปลผล 
นักธรรมตร ี 41 3.51 0.40 มาก 
นักธรรมโท 51 3.51 0.35 มาก 
นักธรรมเอก 179 3.58 0.31 มาก 

รวม 271 3.56 0.33 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.32 2 0.16 1.44 0.23 
ภายในกลุ่ม 30.18 268 0.11   

รวม 30.51 270    
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ตารางที่ 4.61 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.61 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทาง
ธรรมนักธรรมตรี และนักธรรมโท ตามลําดับ 

ตารางที ่4.62 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา จําแนกตามระดับการศึกษาทางธรรม 
มีดังนี้ 

จากตารางที่ 4.62 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

ระดับการศึกษาทางธรรม n x S.D. แปลผล 
นักธรรมตร ี 41 3.23 0.39 ปานกลาง 
นักธรรมโท 51 3.15 0.33 ปานกลาง 
นักธรรมเอก 179 3.25 0.42 ปานกลาง 

รวม 271 3.23 0.40 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.38 2 0.19 1.17 0.31 
ภายในกลุ่ม 43.87 286 0.16   

รวม 44.25 270    
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ตารางที่ 4.63 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.63 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า พระภิกษุสงฆ์
ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมตรี 
และนักธรรมโท ตามลําดับ 

ตารางที ่4.64 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา จําแนกตามระดับการศึกษาทาง
ธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.64 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 

 

 

ระดับการศึกษาทางธรรม n x S.D. แปลผล 
นักธรรมตร ี 41 3.56 0.35 มาก 
นักธรรมโท 51 3.50 0.43 มาก 
นักธรรมเอก 179 3.58 0.37 มาก 

รวม 271 3.57 0.38 มาก 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.25 2 0.12 0.87 0.41 
ภายในกลุ่ม 38.86 268 0.14   

รวม 39.12 270    
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ตารางที่ 4.65 แสดงค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และความคิดเห็นของ
พระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.65 พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนก
ตามระดับการศึกษาทางธรรม อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 
พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมนักธรรมเอก มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มากกว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทาง
ธรรมนักธรรมโท และนักธรรมตรีตามลําดับ 

ตารางที ่4.66 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อ  
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา จําแนกตามระดับการศึกษาทาง
ธรรม มีดังนี้ 

 จากตารางที่ 4.66 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา ไม่แตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมติฐานที่ต้ังเอาไว้ 
 

 
 

ระดับการศึกษาทางธรรม n x S.D. แปลผล 
นักธรรมตร ี 41 3.12 0.38 ปานกลาง 
นักธรรมโท 51 3.14 0.43 ปานกลาง 
นักธรรมเอก 179 3.20 0.47 ปานกลาง 

รวม 271 3.17 0.45 ปานกลาง 

แหล่งความแปรปรวน SS Df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.27 2 0.13 0.66 0.51 
ภายในกลุ่ม 55.47 268 0.20   

รวม 55.75 270    
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ตารางที่ 4.67  สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 4.64 สรุปได้ว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุ และระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่าง
กัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังเอาไว้ ยกเว้น พระภิกษุสงฆ์ที่มี พรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านที่ 2 ปิยวาจา และด้านที่ 3 
อัตถจริยา แตกต่างกัน พระภิกษุสงฆ์ที่มี ระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านที่ 2 ปิยวาจา และด้านที่ 3 
อัตถจริยา แตกต่างกัน พระภิกษุสงฆ์ที่มี ระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านที่ 2 ปิยวาจา และด้านที่ 4 
สมานัตตตา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถิติทดสอบ โดยรวม ด้านทาน 
ด้าน 

ปิยวาจา 
ด้าน 

อัตถจริยา 
ด้าน 

สมานัตตตา 
อายุ F-test 0.27 0.97 0.30 0.61 0.06 

พรรษา F-test 0.07 0.75 0.03* 0.00* 0.43 
ระยะเวลาที ่
จําพรรษา 

F-test 0.07 0.79 0.03* 0.00* 0.52 

ระดับการศึกษา 
ทางโลก 

F-test 0.09 0.85 0.02* 0.85 0.03* 

ระดับการศึกษา 
ทางธรรม 

F-test 0.20 0.23 0.31 0.41 0.51 
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 ตอนที่ 4 วิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

 ผู้วิจัยได้ไปสัมภาษณ์กับพระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป ในประเด็นความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 
 4.1) พระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป มีรายชื่อดังนี้ 
(1) ช่ือ  พระครูวิจิตรวรศิลป์ ฉายา  ญาณโสภโณ นามสกุล  (แก้วเมืองคํา) 
 สังกัด  วัดสันทรายน้อย อําเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย อายุ  51 ปี 
 พรรษา  31 พรรษา ระดับการศึกษา  นักธรรมเอก 

                        พธ.บ. 
ตําแหน่ง  เจ้าคณะตําบล เขต 1 

  
(2) ช่ือ  พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ฉายา  ปิยธมฺโม นามสกุล  (การุณจิตร) 
 สังกัด  วัดศรีมงคล อําเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย อายุ  61 ปี 
 พรรษา  40 พรรษา ระดับการศึกษา  นักธรรมเอก 

              พธ.บ. 
ตําแหน่ง  เจ้าคณะตําบล เขต 2 

  
(3) ช่ือ  พระครูสาทรมงคลกิจ ฉายา  สมุงฺคโล นามสกุล  (ใจสิทธ์ิ) 
 สังกัด  วัดป่าอ้อดอนชัย อําเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย อายุ  73 ปี 
 พรรษา  54 พรรษา ระดับการศึกษา  นักธรรมเอก 

           ป.4 
ตําแหน่ง  เจ้าอาวาส 

  
(4) ช่ือ  พระครูพินิตวิหารการ ฉายา  อินทวีโร นามสกุล  (ชัยชมภู) 
 สังกัด  วัดสันมะนะ อําเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย อายุ  61 ปี 
 พรรษา  42 พรรษา ระดับการศึกษา  นักธรรมเอก 

              พธ.บ. 
ตําแหน่ง  เจ้าอาวาส 

  
(5) ช่ือ  พระใบฎีกาสรรชัย ฉายา  ฐานธมโฺม นามสกุล  (ชัยชมภู) 
 สังกัด  วัดหนองหม้อ อําเภอ  เมือง จังหวัด  เชียงราย อายุ  42 ปี 
 พรรษา  22 พรรษา ระดับการศึกษา  นักธรรมเอก 

              พธ.บ. 
ตําแหน่ง  เจ้าอาวาส 
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 (4.2) ผลการสัมภาษณส์รุปได้ดังนี ้
 1) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านทาน ที่เก่ียวกับ 
(1.1) การปกครอง 
รูปที ่1 กล่าวว่า พระสงฆ์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นําชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้าใจของคนในชุมชน 

(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 
รูปที ่3 กล่าวว่า ใช้ธรรมทานเทศนาอบรม ญาติโยม นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน 

(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 
รูปที ่4 กล่าวว่า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเพ่ือให้ชุมชนเกิดการพัฒนา 

(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 
รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์เป็นบางส่วนมีบทบาทต่อการให้คําแนะนําในด้านการบริหารชุมชน 

(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 
        สรุป พระสังฆาธิการบางรูปมีหน้าที่ไม่ใช้เฉพาะในวัดเพียงอย่างเดียว แต่ท่านก็คอย
ช่วยเหลือสนับสนุนโดยใช้หลักธรรมทานเทศนาอบรมประชาชนและให้คําแนะนําในการบริหาร
ปกครองชุมชน 
(1.2) การศาสนศึกษา 
รูปที ่1 กล่าวว่า มีการจัดการเรื่องการมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียน ทุกปี 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า ให้ความรู้เก่ียวกับการประพฤติที่ดีงาม ในพระพุทธศาสนา และรักษาประเพณี

วัฒนธรรมให้ดํารงอยู่คู่กับชุมชน 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า มีการอบรม นักเรียน และประชาชน ให้มีความรู้เก่ียวกับชุมชนในส่วนของการ
พัฒนา 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า มีการใช้หลัก บวร ในการอบรมส่งเสริม ให้รู้จักการช่วยเหลือกัน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักนําเอาหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตในชุมชน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 
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        สรุป การศาสนศึกษา คือ นักเรียน ประชาชน มีสิทธิที่เท่าเทียมเหมือนกันหมด โดยมีสิทธิที่
จะเรียนและสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูล อันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยการ
สนับสนุนการอบรมนักเรียนและประชาชน ให้มีความรู้ความสามารถ และนําความรู้ความสามารถ
น้ันมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
(1.3) การศึกษาสงเคราะห์ 
รูปที่ 1 กล่าวว่า ส่งเสริมให้กับเด็กนักเรียน และประชาชน ได้รับสิทธ์ิในการศึกษาในสถานที่

ศึกษาต่าง ๆ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที ่2 กล่าวว่า ควรมีการจัดอบรมประจําตําบล ในการเผยแผ่ศีลธรรม ทั้งในโรงเรียน และ
หน่วยงาน 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า ให้ทุนการศึกษา แก่ พระภิกษุ - สามเณร และนักเรียน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า มุ่งให้พระภิกษุ - สามเณร และนักเรียน ได้รับการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ทางวัดเองก็ส่งเสริมในการช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์การเรียนในระดับประถมทุกปี 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป เป็นการส่งเสริมในเรื่องของการศึกษาของเด็กนักเรียนและพระภิกษุ/สามเณร โดยเฉพาะ
แจกทุนการศึกษาและอุปกรณ์เครื่องเขียน เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่เด็กนักเรียนและพระภิกษุ/
สามเณร 
(1.4) การเผยแผ่ 
รูปที ่1 กล่าวว่า การเผยแผ่ส่วนมากจะจัดทํากันที่วัดหรือที่โรงเรียน โดยเน้นวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะพูดเก่ียวกับหลักธรรมคําสอน เพ่ือเตือนสติและ
สามารถนํามาใช้กับตัวเองได้  
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า มีการจัดอบรม เช่น ศีลธรรม จริยธรรม และเน้นมากที่สุด ก็คือ ศีล 5 ในการ
อบรม 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า เมื่อคนในชุมชนมีความเลื่อมใสศรัทธา ในการเผยแผ่ชุมชนน้ันก็จะงดเว้นจาก
การทําช่ัวและหันมาทําความดี 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่4 กล่าวว่า มีการจัดการเผยแผ่โดยให้วัดเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการพัฒนาชุมชน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์เองส่วนหนึ่งจะช่วยเผยแผ่เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป เป็นการกระจาย หรือทําให้กว้างขวางออกไปซึ่งการเผยแผ่น้ันมีการเผยแผ่ตาม วัด 
โรงเรียน องค์กร และหน่วยงาน โดยเน้นการอบรมเรื่องศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนสติ 
และนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ 
(1.5) การสาธารณูปการ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือบูรณปฏิสังขร ศาลาวัดและ

อาคารเอนกประสงค์ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า พระสงฆ์ร่วมมือกับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน เช่น 
ต้นไม้ ลําธาร เป็นต้น 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า มีการร่วมกิจกรรมทุกครั้งระหว่างพระสงฆ์และประชาชน ในการช่วยเหลือ
ซ่อมแซมบางอย่างถ้าผู้นําหมู่บ้านขอมาเราก็ช่วยเขา 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า ในการก่อสร้างต่าง ๆ อาจจะอาศัยจากญาติโยม ในการช่วยเหลือ เรื่องวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า จัดสร้างศาลาบําเพ็ญบุญเพ่ือรองรับกับญาติโยมที่มาใช้บริการท่ีวัด เพ่ืออํานวย
ความสะดวก 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการมีการช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
และสําคัญต่อการพัฒนา ทั้งน้ีก็เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ  
(1.6) การสาธารณสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีคนเสียชีวิต ส่วนมากก็จะช่วยเหลือทางด้านจตุปัจจัย 

และผ้าไตรจีวร  
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่2 กล่าวว่า ส่วนมากจะช่วยเหลือในการบริจาคส่ิงของที่จําเป็นต่อความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ เช่น อาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า เป็นต้น 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า พระสงฆ์ส่วนใหญ่ก็จะคอยช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ เช่น คนแก่ คนพิการ ในการช่วยเหลือ เรื่องสิ่งของบางอย่างที่จําเป็นสําหรับ
ตัวเขาเอง 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า เป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่คณะญาติโยม ในการเผยแผ่ข่าวสารของ
หน่วยงานให้ประชาชนได้รู้และเตรียมพร้อมรับมือ 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า เอาวัดเป็นศูนย์กลางในการอพยบให้ประชาชนสามารถเข้ามาพักอาศัยอยู่ในวัด
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเกิดเหตุภัยพิบัติ 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป โดยพระสังฆาธิการมีการช่วยเหลือ เช่น การเผยแพร่ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน อีกทั้งการช่วยเหลือเรื่องของสิ่งของที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน
โดย พระสังฆาธิการน้ันเน้นให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นําชุมชนในด้านการพัฒนาชุมชน เช่น 
การร่วมมือกับประชาชนในการอนุรักสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน และช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีคน
เสียชีวิต เช่น จตุปัจจัย และผ้าไตรจีวร และมีการจัดการเรื่องการมอบทุนการศึกษาแก่ เด็กนักเรียน 
เป็นประจําทุกปี ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน และประชาชน ได้รับสิทธ์ิในการศึกษาในสถานที่ศึกษาต่าง ๆ
และการเผยแผ่โดยเน้นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะพูดเก่ียวกับ หลักธรรมคําสอน 
เพ่ือเตือนสติและสามารถนํามาใช้กับตัวเองได้ 
 2) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านปิยวาจา ที่เก่ียวกับ 
(2.1) การปกครอง 
รูปที ่1 กล่าวว่า ควรพูดดี เจรจาดี แล้วเขาจะเช่ือฟังเรา 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า ควรมีการจัดการประชุมเป็นครั้งคราวเพ่ือหาข้อสรุปในการดําเนินงานการบริหาร

ชุมชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนดังกล่าว 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่3 กล่าวว่า ต้องมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชนในการหารือเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้
เป็นแบบอย่างกับชุมชนอ่ืน ๆ 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า พระสงฆ์จะต้องมีหน้าที่และภาระในการช่วยเหลือชุมชนไม่ว่าจะด้าน สังคม 
เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือชุมชนในการบริหารจัดการให้มี
ระเบียบวิสัยทัศน์ที่ดีต่อชุมชน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การเป็นนักปกครองท่ีดี คือ ต้องเป็นคนที่พูดเก่ง มั่นใจในตัวเอง จึงทําให้ประชาชน
สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือและปฏิบัติตาม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวม 
(2.2) การศาสนศึกษา 
รูปที ่1 กล่าวว่า มีการเผยแผ่ธรรมะในวันพระเป็นประจํา เพ่ือที่จะสามารถนํามาใช้ในการดําเนิน

ชีวิต 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า มีการจัดอบรมท้ังฆราวาสและนักศึกษา เก่ียวกับการศึกษา 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า มีการอบรมวัดแต่ละวัดเพ่ือให้เข้าใจกัน และสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้ 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและเด็กเยาวชน สามารถ
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ในวันพระ 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรมีป้ายติดประกาศ หรือประชาสัมพันธ์ เรื่องการบวชสามเณรฤดูร้อน
เพ่ือให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่กับชุมชนต่อไป 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การกระจายข่าวถือว่าเป็นการช่วยเหลือ ให้นักศึกษาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้เข้ามา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง เพ่ือที่จะได้ศึกษาทั้ง 2 ด้าน คือ ทางโลกและทางธรรม ทั้งน้ี
อาจจะต้องเรียน ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
(2.3) การศึกษาสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า มีการอุปถัมภ์ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กวัด พระ/สามเณร และนักเรียน 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่2 กล่าวว่า ช่วยติดต่อประสานงานในการรับนักศึกษาเข้ามาศึกษาทางพระพุทธศาสนา หรือ
ทางมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า มีการจัดทําป้ายเชิญชวนให้เด็กนักเรียน เข้ามาศึกษาในโรงเรียน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรมีการจัดการอบรมศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภายในวัด 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรจัดทําป้ายเชิญชวนญาติโยมมาบริจาคอุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด 
ปากกา ดินสอ และอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการศึกษา 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือพระภิกษุ/สามเณร โดยประชาสัมพันธ์
เชิญชวน ญาติโยมร่วมทําบุญอนุเคราะห์ช่วยเหลือเรื่องอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน และ
ทุนการศึกษา 
(2.4) การเผยแผ่ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ควรส่งเสริมในการเผยแผ่ของพระสงฆ์ เช่น ในการลงไปเผยแผ่ ในชุมชน ตําบล 

และหน่วยงานต่าง ๆ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที ่2 กล่าวว่า ส่วนมากพระสงฆ์จะมีการเผยแผ่ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แก่ประชาชน
คนทั่วไป 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 3 กล่าวว่า มีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน ทุกวันพระ ตอนเย็น 
ก่อนเลิกเรียน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า พระสงฆ์ส่วนมากการเผยแผ่ยังคงน้อยอยู่ อยากจะให้มีมากกว่าน้ีโดยไม่ใช่เผยแผ่
เฉพาะในวัดเท่าน้ัน แต่ต้องเผยแผ่นอกสถานที่ด้วย 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรจับกลุ่มกันและต้ังสถานีวิทยุประจําตําบลในการเผยแผ่หลักธรรม
ให้แก่ญาติโยม เพ่ือให้ญาติโยมเข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป เป็นการเผยแผ่ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ หรือวีดีทัศน์ เพ่ือที่จะให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และศึกษาเพ่ือที่จะเป็นความรู้ในการพัฒนาตนเอง  
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(2.5) การสาธารณูปการ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ช่วยให้คําปรึกษาหารือให้กับชุมชนและโรงเรียน ที่อยู่ในละแวกใกล้กับวัด 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบูรณะอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่สําคัญโดยมีประชาชน

ช่วยเหลือด้านกําลังและวัสดุอุปกรณ์ 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า พระสงฆ์และประชาชนควรช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบนิเวศของ
ชุมชน โดยติดป้ายประกาศไม่ให้คนอ่ืนมาทําลาย 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า ประชาชนช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดให้มีความเรียบร้อยไปด้วยดี 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ประชาชนกับพระสงฆ์ร่วมมือกันในการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารงอยู่
คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป ในส่วนด้านน้ี พระสังฆาธิการไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควร แต่หากช่วยเหลือโดยเชิญชวน
ประชาชนด้วยกันร่วมกันลงมือทําในการทํานุบํารุงก่อสร้างซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 
(2.6) การสาธารณสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า พระสงฆ์ไปโปรดเมตตากับชาวบ้านให้รู้จักบุญและบาป 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์กับผู้นําชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการ

ช่วยเหลือชุมชนให้เกิดการพัฒนา 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 3 กล่าวว่า วัดเป็นสถานเรียนรู้ศิลปะวิทยามาตั้งแต่สมัยโบราญ ในการฝึกอาชีพให้กับ
ประชาชน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า ทางวัดควรมีกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดํารง
สืบไป 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่5 กล่าวว่า มีการจัดทําป้ายเพ่ือเชิญชวนญาติโยมสมทบทุนในการก่อสร้าง เช่น ถาวรวัตถ ุ
โรงเรียน หรืออาคารสถานที่ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการช่วยส่งเสริมจัดกิจกรรมอบรมเผยแผ่ เช่น จริยธรรม คุณธรรมนําชีวิต 
เป็นต้น โดยประชาชนสามารถนําเอาความรู้เหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตัวเอง 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 
ด้าน โดยพระสังฆาธิการน้ันเน้น คือ พระสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชนในการหารือเก่ียวกับ
แนวทางในการพัฒนาชุมชน ให้เป็นแบบอย่างกับชุมชนอ่ืน ๆ เช่น ในการส่งเสริมการเผยแผ่ของ
พระสงฆ์ เช่น ในการลงไปเผยแผ่ในชุมชน ตําบล หน่วยงาน แต่กระนั้นก็ตามพระสงฆ์ควรมีการ
จัดการอบรมศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพ่ือที่จะทําให้ ประชาชน และเด็กเยาวชน สามารถที่จะ
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ และวัดยังเป็นสถานที่เรียนรู้ศิลปะวิทยาคมมาต้ังแต่สมัยโบราญ เช่น 
จัดการอบรมอาชีพให้กับประชาชนภายในชุมชน 
 3) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านอัตถจริยา ที่เก่ียวกับ 
(3.1) การปกครอง 
รูปที ่1 กล่าวว่า ควรปฏิบัติตนเองก่อนแล้วเป็นแบบอย่างเพ่ือให้คนอ่ืนปฏิบัติตาม 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์มีการประสานงานกับหมู่บ้านตลอด เมื่อมีปัญหาหรือมีเรื่องที่จะพ่ึงพา

อาศัยกันได้ เช่น ขาดปัจจัย หรืออ่ืน ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 2 ฝ่าย 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 3 กล่าวว่า ผู้นําชุมชนและพระสงฆ์ต้องมีการจัดการประชุมในการหารือเก่ียวกับชุมชน และ
หาทางเพ่ือให้ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่เป็นตัวแบบอย่าง 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า วัดเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการวางระบบให้มีความเรียบร้อย เพ่ือที่จะให้
ชุมชนสามารถทําเป็นแบบอย่าง ให้มีความเป็นระบบระเบียบมากย่ิงขึ้น 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ควรมีการบริหารชุมชนให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ตนเองได้รับ ทางด้าน
พระสงฆ์ก็จะคอยสนับสนุนและให้คําปรึกษาดังกล่าวที่จําเป็นต่อการพัฒนา
ชุมชน  
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 
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        สรุป แต่ทั้งน้ีการปกครองที่ดีควรปกครองแบบมีส่วนร่วม ทั้งประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่
เก่ียวข้อง เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(3.2) การศาสนศึกษา 
รูปที ่1กล่าวว่า ควรมีการจัดให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เข้าสู่วัยเรียน ในระดับประถมและมัธยม 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรเอาใจใส่เรื่องการศึกษาสําหรับพระสงฆ์/และสามเณร 

(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 
รูปที ่3 กล่าวว่า ทางวัดควรมีการร่วมมือกับผู้นําชุมชนในการจัดการเรื่องเด็กที่ไม่มีโอกาสท่ีจะได้

เรียน เช่น ในการจัดหางบประมาณ 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า พระสงฆ์กับผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรจัดต้ังโรงเรียนโดยใช้พ้ืนที่
ภายในวัด ในการใช้การเรียนการสอนสําหรับผู้ที่ยากไร้ไม่มีทุนสนับสนุน หรือ
ด้วยสถานะทางบ้านยากจน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 5 กล่าวว่า พระสงฆ์กับผู้นําชุมชน ควรจะจัดกิจกรรมเชิงนันทนาการเพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
มีส่วนร่วมในการทํางานและเรียนรู้ร่วมกันโดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป ทักษะความรู้ที่มีมาจาก 3 สิ่ง ได้แก่ การศึกษา คือ ศึกษาทางพระพุทธศาสนาควบคู่กับ
ทางโลก ฝึกฝน คือ หมั่นพยายามฝึกฝนให้ตัวเองมีวิชาความรู้ และอบรม คือ การให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 
(3.3) การศึกษาสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ช่วยเหลือชาวบ้านและโรงเรียนสงเคราะห์กันไป โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนํา 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า ควรมีการจัดสรรบุคลากรให้มีคุณภาพความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็น

ผู้ให้ความรู้ในการอบรม 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า วัดเองเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ดังน้ันวัดเองก็มีบทบาทต่าง ๆ ในการร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน เช่น การช่วยเหลือด้านปัจจัย และอุปกรณ์การเรียน แก่นักศึกษา 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่4 กล่าวว่า มีการแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในการศึกษา ทางวัดเองมีการ
จัดทําทุกปี เพ่ือให้เด็กได้รับโอกาสท่ีตนเองไม่เคยได้รับ และเป็นแนวทางให้เด็กที่
ขาดโอกาสสามารถนําความรู้มาช่วยในการพัฒนาชุมชน ต่อไป 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 5 กล่าวว่า ทางพระสงฆ์เล็งเห็นว่าการส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชนน้ัน 
เป็นสิ่งที่จะทําให้เด็กและเยาวชนสามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ โดยการนําความรู้
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการมีการให้คําแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์ 
อบรม ให้ประชนชนน้ันมีความรู้ที่เพียงพอต่อตัวเอง และให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(3.4) การเผยแผ่ 
รูปที ่1 กล่าวว่า พระสงฆ์มีการจัดอบรมเผยแผ่เน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนให้มีความสุข โดย

ได้รับความร่วมมือกับผู้นําชุมชน 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า การเผยแผ่เป็นการเน้นให้ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่เขาสนใจที่อาจจะเป็นประโยชน์
ต่อการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า ลงพ้ืนที่ เช่นอาจจะเป็นชุมชน หรือกลุ่มชนพ้ืนที่ราบสูง โดยให้พระสงฆ์ทําการ
เผยแผ่หลักธรรมคําสอน ซึ่งอาจจะทําให้กลุ่มคนเหล่าน้ีสามารถมีที่พ่ึงทางจิต
วิญญาณเช่ือในบุญและบาป 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า พระสงฆ์ทําการเผยแผ่ธรรม โดยทั้งน้ีก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะฟัง เช่น ตา ยาย นักเรียน 
หน่วยงาน ข้าราชการ ที่อยากจะนําเอาหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินการงานต่าง 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 5 กล่าวว่า ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือจะเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ
ของประชาชนในชุมชนน้ัน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป เป็นการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนโดยเน้นหลักธรรมในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน ซึ่งอาจจะทําให้ประชาชนเหล่าน้ีสามารถมีที่พ่ึงทาง
จิตวิญญาณ คือเช่ือในเรื่องของบุญและบาป 
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(3.5) การสาธารณูปการ 
รูปที ่1 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรได้รับการยกย่องในด้านการพัฒนาชุมชน อาจจะไม่ได้ลงไปช่วยจริง 

ๆ จัง ๆ แต่ก็ช่วยด้วยวัสดุสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า ผู้นําชุมชนเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทั้งน้ีพระสงฆ์เองในฐานะที่เป็นผู้นํา
ทางด้านศาสนาก็ช่วยเหลือเป็นบางด้านเพ่ือให้ชุมชนมีความเจริญมากขึ้น 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 3 กล่าวว่า โดยวัดควรจัดเป็นแบบอย่างในการจัดทําที่ทิ้งขยะมูลฝอยเพ่ือเป็นแนวทางให้
ชุมชนสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชนของตนเองได้ 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า ในชุมชนควรมีที่พักผ่อนหย่อนใจในช่วงเวลาพัก เช่น อาจจะสร้างเป็นที่อ่าน
หนังสือ สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในชุมชน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ในชุมชนควรมีการทําความสะอาด เช่น ตัดหญ้า ตัดก่ิงไม้ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และจะทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การพัฒนาด้านน้ีถือว่ายังน้อยอยู่ ซึ่งพระสังฆาธิการ ที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ มีการ
ช่วยเหลือเป็นบางด้านถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งน้ีอาจจะข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าที่และความ
ไม่เหมาะสมในการลงพ้ืนที่ 
(3.6) การสาธารณสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า ทางวัดและชุมชนมีการสนับสนุนจิตอาสาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชน 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมในชุมชนร่วมกัน 

(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 
รูปที ่3 กล่าวว่า วัดสร้างเครือข่ายการดําเนินงานด้านสาธารณะกับองค์กรต่าง ๆ เช่นการมีส่วน

ร่วมการพัฒนาชุมชน ด้านความเป็นอยู่ ด้านอาชีพ และด้านการศึกษา 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า พระสงฆ์ให้ความอนุเคราะห์คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการบริจาคส่ิงของที่จําเป็น
ต่อการดําเนินชีวิต 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่5 กล่าวว่า ผู้นําชุมชนร่วมกับพระสงฆ์ในการดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนา
ชุมชน เช่น การปลูกต้นไม้ และการสร้างฝายชะลอน้ํา เพ่ือกักเก็บนํ้าไว้ใช้ใน
หน้าแล้ง 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการมีการช่วยเหลือ เช่น สมทบทุนจัดสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก่เด็กและประชาชน ช่วยบริจาคส่ิงของที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของประชาชน 
ช่วยจัดโรงทานเลี้ยงแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 
ด้าน โดยพระสังฆาธิการ เน้น ควรปฏิบัติตนเองก่อนแล้วเป็นแบบอย่างเพ่ือให้คนอ่ืนปฏิบัติตามการ
ดําเนินงานดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น ด้านสาธารณะ ด้านความเป็นอยู่ ด้านอาชีพ และด้านการศึกษา ทาง
วัดควรมีการร่วมมือกับผู้นําชุมชนในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นการเผยแผ่เป็นการเน้นให้
ประชาชนเข้าใจในสิ่งที่เขาสนใจที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน 
 4) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านสมานัตตตา ที่เก่ียวกับ 
(4.1) การปกครอง 
รูปที ่1 กล่าวว่า การเป็นผู้นําในการวางตัวให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวอย่าง

ที่ดีในการพัฒนาบริหารชุมชน 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า ควรวางตัวเป็นกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในชุมชน และ
ภายในวัด 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า พระสงฆ์จะต้องทําตัวเองให้เป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสต่อผู้ที่เข้ามาทําบุญ และ
ประชาชนในละแวกน้ัน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า ประชาชนจะต้องร่วมมือกับพระสงฆ์ในการหาแนวทางแก้ไข เช่น ความไม่เข้าใจ
กัน และความขัดแย้งกัน ซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของคนใน
ชุมชน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่5 กล่าวว่า วัดน้ันเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เพ่ือให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การปกครองในด้านน้ี บทบาทของพระสังฆาธิการมีไม่มาก อาจจะเป็นในส่วนของการ
ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างประชาชนด้วยกันเอง แต่ทั้งน้ีพระสังฆาธิการต้องไม่
อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง ควรวางตัวเป็นกลางในการแก้ไขปัญหา 
(4.2) การศาสนศึกษา 
รูปที ่1 กล่าวว่า ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยเหลือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า วัดน้ันควรเป็นศูนย์กลางในการอบรม แก่ เด็กและเยาวชน ให้มีศีลธรรมในการ

ดําเนินชีวิต 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 3 กล่าวว่า วัดควรจัดห้องสมุด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาข้อมูลทางพระพุทธศาสนา 
และประเพณีวัฒนธรรม 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที ่4 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรมีการจัดอบรมธรรมศึกษา แก่ นักเรียน เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับ
พระพุทธศาสนามากขึ้น 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ชุมชนควรมีกิจกรรมที่ว่าทําแล้วจะต้องมีประโยชน์ ต่อส่วนรวม เช่น ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาดูงานตามท้องถิ่น และนํามาปรับใช้กับชุมชนของตนเอง 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการ ควรเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือแก่คนหมู่มาก โดยการจัดการอบรม 
เพ่ือเป็นวิทยาทานและเพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนด้วย โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องยึดเหน่ียว
จิตใจ 
(4.3) การศึกษาสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า พระสงฆ์ควรเป็นแบบอย่างในการช่วยเด็กและเยาวชน 

(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 
รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์และผู้นําชุมชนจัดต้ังศูนย์อบรมฝึกอาชีพ ที่จัดขึ้นภายในวัด อันจะเป็น

ความรู้ที่จะสามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่3 กล่าวว่า ควรจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กและประชาชน โดยมีวัดเป็นจุดศูนย์กลาง
ในการจัดกิจกรรม 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า พระสงฆ์เองมีบทบาท เช่น การช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยการให้คําแนะนําต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า ทางโรงเรียนต่าง ๆ อยากจะให้พระสงฆ์ได้เข้าไปมีบทบาท เช่น การให้ความรู้คู่
คุณธรรม อันจะทําให้เด็กและเยาวชนมีจิตใจเมตตาอารีต่อกัน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการมีบทบาทในการช่วยเหลือเรื่องการศึกษา โดยเน้นการให้ความรู้ และ
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์เครื่องเขียน 
(4.4) การเผยแผ่ 
รูปที ่1 กล่าวว่า วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ได้ เช่น การปฏิบัติธรรม ตักบาตร และทําบุญ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า ทางชุมชนเป็นศูนย์รวมที่ทรงคุณค่า เช่น ประเพณีวัฒนธรรม และวัดเองก็เป็น
ศูนย์รวมแห่งการเผยแผ่หลักธรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า ทางตําบลเราน้ี เคยมีการจัดทําวิทยุชุมชน แต่เมื่อนานมาแล้ว ตอนน้ีก็ต้องพ่ึงพิง
ที่อ่ืนในการออกอากาศเผยแผ่หลักธรรมคําสอน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่โดยการแจกหนังสือธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนในชุมชน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสง ฆ์ เ ป็นแกนกลางของหมู่ บ้ านในการประกอบพิ ธีกรรมในทาง
พระพุทธศาสนา 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป การทําให้ขยายออกไปด้วยวิธีใดวิธีหน่ึง เช่น หนังสือ วิทยุ เว็บไซต์ เป็นวิธีหน่ึงที่ทําให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ และนํามาใช้กับตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อการศึกษา และเป็นวิธีการท่ี
แพร่หลาย 
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(4.5) การสาธารณูปการ 
รูปที ่1 กล่าวว่า บอกว่าพระสงฆ์ควรวางตัวเป็นกลางในการช่วยเหลือชุมชน โดยไม่ต้องไปยุ่งเก่ียว 

เว้นแต่เขาจะขอให้เราช่วย 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที ่2 กล่าวว่า พระสงฆ์เก่ียวกับบทบาทด้านน้ีไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ แต่ส่วนมากก็จะเป็นการให้
ความร่วมมือทางด้านให้คําแนะนําในการพัฒนาชุมชน 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า ดังน้ันผู้นําชุมชนกับพระสงฆ์ต้องร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการพัฒนาชุมชนอาจจะ
เน้นเรื่องของความสะอาด เช่น การท้ิงขยะให้เป็นที่และอนุรักสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 4 กล่าวว่า งานพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ส่วนมากจะเน้นการให้คําแนะนํา แต่จะไม่ค่อยมี
บทบาทในการลงพ้ืนที่ในชุมชน 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า มีการจัดประชุมอยู่สม่ําเสมอทั้งในส่วนของวัด และชุมชน ในด้านของการพัฒนา  
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการ บทบาทด้านน้ีมีน้อยเพราะการที่จะช่วยเหลือสิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้วน้ันถือได้
ว่าเป็นอุปสรรค ถ้าพระลงพ้ืนที่ไปช่วยเหลือด้านการพัฒนาชุมชน ก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่เหมาะสม
กับบทบาทหน้าที่ 
(4.6) การสาธารณสงเคราะห์ 
รูปที ่1 กล่าวว่า สําหรับพระสงฆ์คิดว่าการช่วยเหลือคนถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่การช่วยเหลือก็ต้องอยู่

ในกรอบพอที่จะปฏิบัติได้ 
(พระครูวิจิตรวรศิลป์ ญาณโสภโณ, สัมภาษณ์, 20 มีนาคม 2560) 

รูปที่ 2 กล่าวว่า วัดน้ันมีบทบาทในการดําเนินกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดขึ้น โดยพระสงฆ์ได้อํานวย
ความสะดวกทางด้านพ้ืนที่ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว 
(พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ ปิยธมฺโม, สัมภาษณ์, 27 มีนาคม 2560) 

รูปที ่3 กล่าวว่า พระสงฆ์ต้องเป็นแกนกลางในการนําพาคนในชุมชนจัดทํากิจกรรมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มีความเรียบร้อย เช่น อาจจะทางด้านภูมิทัศและวิสัยทัศน์
ของชุมชน 
(พระครูสาทรมงคลกิจ สุมงฺคโล, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2560) 
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รูปที ่4 กล่าวว่า คอยช่วยเหลือชุมชนด้านคําแนะนําและวัสดุอุปกรณ์ที่ทางพระสงฆ์พอจะ
ช่วยเหลือได้เป็นบางอย่าง 
(พระครูพินิตวิหารการ อินทวีโร, สัมภาษณ์, 17 มีนาคม 2560) 

รูปที ่5 กล่าวว่า พระสงฆ์จะคอยเป็นกลางในการตัดสินใจกับปัญหา และข้อที่พิพาทที่อาจจะ
เกิดขึ้นในชุมชน 
(พระใบฎีกาสรรชัย ฐานธมฺโม, สัมภาษณ์, 18 มีนาคม 2560) 

        สรุป พระสังฆาธิการ ถือว่าเป็นพระที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ และเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เมื่อลองพิจารณาดูแล้ว พระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชน เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง 
พระสังฆาธิการพอจะปฏิบัติได้ แต่ก็ต้องอยู่ในบทบาทของพระที่พอจะช่วยเหลือได้ 

 สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 
ด้านโดยพระสังฆาธิการ เน้น พระสงฆ์เองควรวางตัวเป็นกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
ทั้งในชุมชนและภายในวัด โดยการจัดประชุมอยู่สม่ําเสมอทั้งในส่วนของวัดและชุมชน ทั้งให้คําแนะนํา
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังน้ันพระสงฆ์ซึ่งเป็นแกนกลางในการนําพาคนในชุมชนจัดทํากิจกรรมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเรียบร้อย เช่น ทางด้านภูมิทัศ และวิสัยทัศของชุมชน ดังน้ันชุมชน
จึงเป็นศูนย์รวมที่ทรงคุณค่า เช่น ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และวัดเองก็เป็นศูนย์รวมแห่งการเผย
แผ่หลักธรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์อีกด้วย 
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บทที่ 5 สรุป  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method 
Research) ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ข้อ ดังน้ี 
 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ พรรษา ระยะเวลาที่จํา
พรรษา และระดับการศึกษา 
 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ พระสังฆาธิ
การ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อคําถาม
เก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
 ตอนที่ 2) แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 จากน้ันนําแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือคํานวณหาค่าสถิติ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
สถิติทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว โดยสรุปผลการศึกษาค้นคว้าตามลําดับดังน้ี 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” สรุปได้ดังน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จํานวน 128 รูป คิด
เป็นร้อยละ 47.20 รองลงมามีอายุ 36-40 ปี จํานวน 62 รูป คิดเป็นร้อยละ 22.90 รองลงมาอายุตํ่า
กว่า 30 ปี จํานวน 57 รูป คิดเป็นร้อยละ 21.00 และน้อยที่สุดมีอายุ 31-35 ปี จํานวน 24 รูป คิด
เป็นร้อยละ 8.90 มีพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา จํานวน 135 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมามี
พรรษา 11-15 พรรษา จํานวน 96 รูป คิดเป็นร้อยละ 35.40 และน้อยที่สุด 16-20 พรรษา และ 21 
พรรษาขึ้นไป จํานวน 20 รูปเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.40 มีระยะเวลาที่จําพรรษาตํ่ากว่า 10 พรรษา 
จํานวน 135 รูป คิดเป็นร้อยละ 49.80 รองลงมามีระยะเวลาที่จําพรรษา 11-15 พรรษา มีจํานวน 97 
รูป คิดเป็นร้อยละ 35.80 รองลงมามีระยะเวลาที่จําพรรษา 21 พรรษาขึ้นไป จํานวน 20 รูป คิดเป็น
ร้อยละ 7.40 และน้อยที่สุดมีระยะเวลาที่จําพรรษา 16-20 พรรษา จํานวน 19 รูป คิดเป็นร้อนละ 
7.00 มีระดับการศึกษาทางโลก ตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 131 รูป คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมามี
ระดับการศึกษาทางโลก ปริญญาตรี จํานวน 120 รูป คิดเป็นร้อยละ 44.30 น้อยที่สุดมีระดับ
การศึกษาทางโลก สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 20 รูป คิดเป็นร้อยละ 7.40 ตลอดจนมีระดับการศึกษา
ทางธรรม โดยเป็นนักธรรมเอก จํานวน 179 รูป คิดเป็นร้อยละ 66.10 รองลงมามีระดับการศึกษา
ทางธรรม นักธรรมโท จํานวน 51 รูป คิดเป็นร้อยละ 18.80 และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาทางธรรม 
นักธรรมตรี จํานวน 41 รูป คิดเป็นร้อยละ 15.10 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังน้ี  
 1) ด้านทาน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น ยารักษาโรคเคร่ืองนุ่งห่ม อาหาร/นํ้าด่ืม และสิ่งจําเป็น
อ่ืน ๆ” ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระสังฆาธิการมีการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่ เก่ียวกับ โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
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“การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนอนุเคราะห์บริจาคปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น ถนนหมู่บ้าน 
ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน” ตามลําดับ 
 2) ด้านปิยวาจา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์  
พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้านศาสนา มีการจัดอบรม เช่น อบรมประชาชนในด้านการศึกษา
อาชีพ” ข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ “การศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการดําเนินการที่จะเน้น
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก และเยาวชน” และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ
พระสังฆาธิการมีส่วนช่วยเหลือเรื่องการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน” ตามลําดับ 
 3) ด้านอัตถจริยา พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับตาม
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน” ข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ 
“การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชน เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
การปกครอง การช่วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ในชุมชน” และข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ “การศึกษา
สงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือการศึกษาแก่เด็ก ในระบบโรงเรียนของรัฐ หรือ
เอกชน” ตามลําดับ 
 4) ด้านสมานัตตตา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับ
ตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ 
พระสังฆาธิการ มีภาวะผู้นําและจิตสาธารณะ โดยชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์เพ่ือจัดสร้าง
โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น” ข้อที่มีค่าเฉล่ียรองลงมา คือ “การปกครอง 
พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน และประชาชนในการแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการชุมชน” 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน ในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่น ซ่อมแซม ถนน และไฟฟ้าในชุมชน” ตามลําดับ 
 5.1.3 ผลการวิ เคราะห์ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ ต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ 
ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุ และระดับ
การศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มี พรรษา 
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ระยะเวลาที่จําพรรษา และระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุสงฆ์ที่ มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้ 
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 พระภิกษุสงฆ์ที่ มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทาน และด้านสมานัตตตา ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ัง
ไว้ สําหรับในด้านปิยวาจา และด้านอัตถจริยา พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สมมติฐานท่ี 3 พระภิกษุสงฆ์ที่ มีระยะเวลาท่ีจําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทาน และด้านสมานัตตตา ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ สําหรับในด้านปิยวาจา และด้านอัตถจริยา พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 4 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทาน และด้านอัตถจริยา ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ังไว้ สําหรับในด้านปิยวาจา และด้านสมานัตตตา พระภิกษุสงฆ์มีความคิดเห็นต่อ 
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สมมติฐานท่ี 5 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา 
และด้านสมานัตตตา ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 5.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์พระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 รูป มีดังนี้ 
 1) โดยรวม สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยพระสังฆาธิการให้ความสําคัญในการช่วยพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ
เช่นการช่วยเหลือบริจาคสิ่งของที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชน ให้คําปรึกษาและช่วย
แก้ปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมด้วยช่วยเหลือกันอันจะเกิด
ความสัมพันธภาพที่ดีต่อพระสังฆาธิการและประชาชนที่ได้ช่วยเหลือกัน และพระสังฆาธิการต้องอยู่ใน
สมณวิสัยคอยช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนตามสมควรแก่เหตุวิสัย 
 (1.1) ด้านทาน สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการ
พัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านทาน สอดคล้องกับกิจการ
คณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยพระสังฆาธิการน้ันเน้นให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นําชุมชนในด้านการพัฒนา
ชุมชน เช่น การร่วมมือ และช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีคนเสียชีวิต เช่น ร่วมบริจาคจตุปัจจัยและผ้าไตร
จีวร และมีการจัดการเรื่องการมอบทุนการศึกษา แก่ เด็กนักเรียน เป็นประจําทุกปี ด้านการส่งเสริม
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การประกอบอาชีพให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย และการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนมากก็จะ
พูดเก่ียวกับ หลักธรรมคําสอน เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนสติให้กับประชาชน 
 (1.2) ด้านปิยวาจา สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านปิยวาจา สอดคล้องกับ
กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยพระสังฆาธิการ เห็นว่า ปิยวาจา แปลว่า วาจาที่น่ารัก หรือชวนให้เกิด
ความรัก พูดจาให้น่ารักต่อกันและกัน แบบพอเหมาะ พอดี ไม่ได้เกินความเป็นจริง และไม่ได้เกิน
ความเหมาะสม เพียงแต่พูดให้น่ารักก็ได้ผลดีเหมือนกัน เช่น การพูดและทําความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในด้านการพัฒนาชุมชน อันจะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นและผูกพันกันด้วยการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือเป็นเคร่ืองผูกพันทางสังคมและดํารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (1.3) ด้านอัตถจริยา สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ใน
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านอัตถจริยา สอดคล้องกับ
กิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยพระสังฆาธิการ น้ันมีจิตใจเอื้ออารีช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน โดยเห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความก้าวหน้าและมีความเจริญ
มากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทางด้านสาธารณะ ด้านอาชีพ ด้านการศึกษา และการพัฒนาทางด้านจิต
วิญญาณ เป็นการเผยแผ่ให้ประชาชนพัฒนาองค์ความรู้ที่จะนํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 (1.4) ด้านสมานัตตตา สรุปได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4
ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้านสมานัตตตา
สอดคล้องกับกิจการคณะสงฆ์ 6 ด้าน โดยพระสังฆาธิการ ควรวางตัวเป็นกลางในการช่วยแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในชุมชน และภายในวัด โดยการจัดประชุมอยู่สม่ําเสมอทั้งในส่วนของวัดและชุมชน
ทั้งให้คําแนะนําต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังน้ันพระสังฆาธิการซึ่งเป็นแกนกลางในการนําพาคนใน
ชุมชนจัดทํากิจกรรมในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเรียบร้อย เช่น ทางด้านภูมิทัศและวิสัย
ทัศของชุมชน ดังน้ันชุมชนจึงเป็นศูนย์รวมที่ทรงคุณค่า เช่น ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และวัดเองก็
เป็นศูนย์รวมแห่งการเผยแผ่หลักธรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์อีกด้วย 
 สรุปผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รวม 5 รูป ผู้วิจัยสรุปได้ว่าพระสังฆาธิการทั้ง 5 รูป มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชน ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านทาน 2) ด้านปิยวาจา 3) ด้านอัตถจริยา 
4) ด้านสมานัตตตา ดังน้ัน การพัฒนาจะมีขึ้นได้ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนในชุมชนน้ัน
และควบคู่กับวิถีการดําเนินชีวิตที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น น้ันก็คือความรู้ที่จะเป็นส่วนหน่ึงที่จะทําให้
ชุมชนมีการพัฒนา 
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผู้ วิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปน้ี 
 5.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวมและรายด้าน อภิปรายได้
ดังนี้ 
 ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า หลักสังคหวัตถุ
4 เป็นหลักแห่งการสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เก้ือกูล ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปได้ว่าต้องเหมาะสมกับการที่จะ
นําไปใช้ เช่น ประชาชน ชุมชน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะทําให้เกิดผลอันสูงสุดในการที่
จะนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวาทิน กนฺตสีโล 
(บัวบุญ) (2558, หน้า 55) ผลการวิจัย พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองทุ่ม อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า 
อยู่ในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านในแต่ละข้อมีประเด็นที่นํามาอภิปรายได้ดังนี้ 
 1) ด้านทาน พบว่า พระสังฆาธิการได้ประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า ด้านทาน คือ การให้ เป็นลักษณะการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ของตนแก่คนอ่ืนที่ควรแก่การให้ การให้มี
อยู่ 2 แนวทางใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) การให้ด้วยจิตอนุเคราะห์ หมายถึง ว่าการอนุเคราะห์การสงเคราะห์
ช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน ด้วยอัธยาศัยไมตรีโอบอ้อมอารีต่อบุคคลเหล่าน้ัน 2) การให้เพ่ือบูชา
คุณความดี หมายถึง การทําบุญตักบาตร การให้อาหาร ให้เสื้อผ้าแก่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สารภี สุทธิธรรม (2559, หน้า 48) ผลการวิจัย พบว่า ด้านทาน อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการน้ันเน้นให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้นําชุมชนในด้าน
การพัฒนาชุมชน เช่น การร่วมมือ และช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีคนเสียชีวิต เช่น ร่วมบริจาคจตุปัจจัย
และผ้าไตรจีวร และมีการจัดการเร่ืองการมอบทุนการศึกษา แก่ เด็กนักเรียน เป็นประจําทุกปี  
ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ กับผู้ที่มีรายได้น้อย และการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาส่วนมากก็จะพูดเก่ียวกับ หลักธรรมคําสอน เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนสติให้กับประชาชน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านทาน พบว่า 

 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การปกครอง พระสังฆาธิการให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร
ชุมชนด้วยความเอ้ือเฟ้ือ” อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ชุมชนเป็นศูนย์รวมของ
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ประชาชน ประชาชนต้องอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของผู้นําหมู่บ้าน โดยมีพระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นํา
ทางด้านศาสนาคอยให้คําแนะนํา อบรม สั่งสอน ให้กับประชาชนที่อยู่ในชุมชนน้ัน ๆ ให้ทราบถึง 
การพัฒนาอันจะทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นําหมู่บ้าน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สารภี สุทธิธรรม (2559, หน้า 48) ผลการวิจัย พบว่า ด้านทาน อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการบางรูปมีหน้าที่ไม่ใช้เฉพาะในวัดเพียงอย่างเดียว 
แต่ท่านก็คอยช่วยเหลือสนับสนุนโดยใช้หลักธรรมทานเทศนาอบรมประชาชนและให้คําแนะนําในการ
บริหารปกครองชุมชน 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนอนุเคราะห์บริจาค
ปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น ถนนหมู่บ้าน ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน” อยู่ใน
ระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชน
จัดขึ้น เพ่ือที่จะหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นเป็นลําดับ แต่ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปได้ว่าการมีส่วน
ร่วมระหว่างพระสังฆาธิการและประชาชนจะต้องอยู่ในสมณะวิสัยพอที่จะช่วยเหลือได้เป็นบางอย่าง 
เช่น ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ช่วยเหลือด้านความคิดเห็น เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณัฎฐา ม้วนสุธา (2559, หน้า 77) ผลการวิจัย พบว่า ด้านทาน อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการมีการช่วยเหลือ คือ การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จําเป็น
และสําคัญต่อการพัฒนา ทั้งน้ีก็เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 2) ด้านปิยวาจา พบว่า พระสังฆาธิการได้ประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการนอกจากจะเป็นผู้นําทางด้านศาสนาแล้ว ยังเป็นพระที่มีญาติโยมคอย
ให้คําสรรเสริญเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในกรอบพระธรรมวินัย ดังน้ันการพูดการเจรจา
จะต้องอยู่ในกรอบ เช่น กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่
นับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ ประกอบด้วยเหตุและผลเป็นหลักฐานทําให้มั่นใจและน่าช่ืนชม
เช่ือถือของประชาชนโดยส่วนรวม ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐา ม้วนสุธา (2559, หน้า 77) 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการเห็น
ว่า ปิยวาจา แปลว่า วาจาที่น่ารัก หรือชวนให้เกิดความรัก พูดจาให้น่ารักต่อกันและกัน แบบ
พอเหมาะ พอดี ไม่ได้เกินความเป็นจริง และไม่ได้เกินความเหมาะสม เพียงแต่พูดให้น่ารักก็ได้ผลดี
เหมือนกัน เช่น การพูดและทําความเข้าใจระหว่างประชาชนในด้านการพัฒนาชุมชน อันจะทําให้
ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้นและผูกพันกันด้วยการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือเป็นเคร่ืองผูกพัน
ทางสังคมและดํารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านปิยวาจา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้าน
ศาสนา มีการจัดอบรม เช่น อบรมประชาชนในด้านการศึกษาอาชีพ” อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
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อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการหรือพระภิกษุสงฆ์ เป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพ่ือเป็นเครื่องเตือนสติใน 
การดําเนินชีวิต และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนาชุมชน ทั้งน้ีอาจจะต้อง
ขึ้นอยู่กับบทบาทและสถานการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ัน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระวาทิน 
กนฺตสีโล (บัวบุญ) (2558, หน้า 55) ผลการวิจัย พบว่า ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการช่วยส่งเสริมจัดกิจกรรมอบรมเผยแผ่ เช่น จริยธรรม คุณธรรมนํา
ชีวิต เป็นต้น โดยประชาชนสามารถนําเอาความรู้เหล่าน้ีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของตัวเอง 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนช่วยเหลือเรื่อง 
การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาความเป็นอยู่ การพัฒนาระหว่างผู้นําชุมชนกับประชาชน การพัฒนา
ทรัพยากรในชุมชน แต่ทั้งน้ีก็ต้องมีการประชุมกันหลาย ๆ ฝ่าย เช่น พระสังฆาธิการ หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชน ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ ทองเขา (2559, หน้า 52) 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านปิยวาจา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยในส่วนด้านน้ี พระ
สังฆาธิการไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควร แต่หากช่วยเหลือโดยเชิญชวนประชาชนด้วยกันร่วมกันลงมือทํา
ในการทํานุบํารุงก่อสร้างซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้เหมือนเดิม 
 3) ด้านอัตถจริยา พบว่า พระสังฆาธิการได้ประยุกต์ใช้ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า อัตถจริยา คือ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกัน ไม่ได้หมายความว่า กะเกณฑ์ให้
คนใดคนหนึ่งประพฤติเพียงฝ่ายเดียว แต่ทั้งน้ีทุกคนก็ต้องประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อกัน ดังน้ัน 
พระสังฆาธิการก็มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างที่ทางชุมชนร่วมกันจัดขึ้น เพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน และอํานวยไว้ซึ่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมแก่ประชาชนในชุมชน และ
บุคคลอ่ืน ๆ ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกภพ ทองเขา (2559,หน้า 52) ผลการวิจัย พบว่า 
ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการ น้ันมีจิตใจเอ้ือ
อารีช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนช่วยกันพัฒนา
ชุมชนให้มีความก้าวหน้าและมีความเจริญมากขึ้น โดยเน้นการพัฒนาทางด้านสาธารณะ ด้านอาชีพ 
ด้านการศึกษา และการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ เป็นการเผยแผ่ให้ประชาชนพัฒนาองค์ความรู้ที่จะ
นํามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านอัตถจริยา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับประชาชนใน
การจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 
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พระสังฆาธิการ เห็นว่า การรักษาสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้างขึ้นน้ันมีจุดประสงค์เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทําให้ชุมชนสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ฝายชะลอนํ้า และสิ่งอ่ืน ๆ 
ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวก แก่ มนุษย์และสัตว์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมชาย คนงาม (2559, หน้า 98) ผลการวิจัย พบว่า ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การสัมภาษณ์ โดยการพัฒนาด้านน้ีถือว่ายังน้อยอยู่ ซึ่งพระสังฆาธิการ ที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์  
มีการช่วยเหลือเป็นบางด้านถึงแม้ว่าจะไม่ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งน้ีอาจจะข้ึนอยู่กับบทบาทหน้าที่และ
ความไม่เหมาะสมในการลงพ้ืนที่ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการบริจาคทุนทรัพย์ 
เพ่ือการศึกษาแก่เด็ก ในระบบโรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน” พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ จะต้องให้การช่วยเหลือ แต่ทั้งน้ี
พระสังฆาธิการ ก็มีบทบาทเหมือนกันแต่เฉพาะบางด้านที่ให้การช่วยเหลือ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา 
แก่เด็กนักเรียน การให้ความรู้ต่อเด็กนักเรียน การช่วยเหลือเร่ืองสิ่งของที่จําเป็นต่อเด็กนักเรียน  
เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฎฐา ม้วนสุธา (2559, หน้า 77) ผลการวิจัย พบว่า  
ด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการมีการให้
คําแนะนําในส่ิงที่เป็นประโยชน์ โดยการช่วยเหลือสงเคราะห์ อบรม ให้ประชนชนน้ันมีความรู้ที่
เพียงพอต่อตัวเอง และให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 4) ด้านสมานัตตตา พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการ 
ต้องดําเนินหน้าที่ตามความเหมาะสม และสมณวิสัย ไม่ยุ่งเก่ียวกับใครหรือเข้าไปอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่หมดหนทางในการดําเนินชีวิต ในหน้าที่การงาน ใน
การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย คนงาม (2559, หน้า 102) 
ผลการวิจัย พบว่า ด้านสมานัตตตา พบว่า อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดย 
พระสังฆาธิการ เน้น พระสงฆ์เองควรวางตัวเป็นกลางในการช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งใน
ชุมชนและภายในวัด โดยการจัดประชุมอยู่สม่ําเสมอทั้งในส่วนของวัดและชุมชน ทั้งให้คําแนะนําต่าง 
ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังน้ันพระสงฆ์ซึ่งเป็นแกนกลางในการนําพาคนในชุมชนจัดทํากิจกรรมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความเรียบร้อย เช่น ทางด้านภูมิทัศ และวิสัยทัศของชุมชน ดังน้ันชุมชน
จึงเป็นศูนย์รวมที่ทรงคุณค่า เช่น ทางด้านประเพณีวัฒนธรรม และวัดเองก็เป็นศูนย์รวมแห่งการเผย
แผ่หลักธรรมต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์อีกด้วย 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านสมานัตตตา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีภาวะผู้นําและจิต
สาธารณะ โดยชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และอ่ืน 
ๆ ที่จําเป็น” พบว่า อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การช่วยเหลือคนอ่ืนถือว่าเป็นสิ่งที่
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ประเสริฐแต่ทั้งน้ีการช่วยเหลือของพระสังฆาธิการจะต้องอยู่เป็นกลางในการช่วยเหลือต่าง ๆ แต่น้ัน
เป็นเรื่องความจําเป็นในการทําให้งานดําเนินไปได้ ทางที่ดีควรประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยดีไม่ควรอวด
ดีหรืออวดอํานาจควรวางตนสุภาพเรียบร้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาย คนงาม (2559, หน้า 
98) ผลการวิจัย พบว่า ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ พระสังฆาธิการ 
ถือว่าเป็นพระที่มีตําแหน่งทางคณะสงฆ์ และเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อลอง
พิจารณาดูแล้ว พระสังฆาธิการกับการพัฒนาชุมชน เป็นส่วนหน่ึงที่ทางพระสังฆาธิการพอจะปฏิบัติได้ 
แต่ก็ต้องอยู่ในบทบาทของพระที่พอจะช่วยเหลือได้ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน ใน
การร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่น ซ่อมแซม ถนน และไฟฟ้าในชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทางพระสังฆาธิการ ไม่ค่อยมีบทบาท
เท่าที่ควรอาจเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าพระสังฆาธิการไม่เหมาะสมกับสมณวิสัยในการ
ช่วยเหลือชุมชนหรือต้องลงพ้ืนที่ แต่อาจจะช่วยเหลือให้คําแนะนํา และช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่
จําเป็นเท่าน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี สุทธิธรรม (2559, หน้า 48)  ผลการ วิ จั ย  พบว่า 
ด้านสมานัตตตา อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ โดยพระสังฆาธิการ บทบาทด้านน้ี
มีน้อยเพราะการที่จะช่วยเหลือสิ่งใดสิ่งหน่ึงแล้วน้ันถือได้ว่าเป็นอุปสรรค ถ้าพระลงพ้ืนที่ไปช่วยเหลือ
ด้านการพัฒนาชุมชน ก็อาจจะกลายเป็นว่าไมเ่หมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

  5.2.2 ผลการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบความคิดเห็นพระภิกษุสงฆ์ต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ที่มี อายุ พรรษา ระยะเวลาท่ีจําพรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และระดับการศึกษาทางธรรม
ต่างกัน ดังนี้ 
 พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา ระยะเวลาท่ีจําพรรษา ระดับการศึกษาทางโลก และ
ระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการเห็นว่าชุมชนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยส่วนรวม โดยได้
คํานึงถึงความรู้ การเข้ากับประชาชน และการพูดคุยปรึกษากัน ซึ่งเป็นทางหนึ่งที่จะทําให้ 
พระสังฆาธิการช่วยเหลือประชาชนได้ โดยการคลุกคลีกับประชาชนในพ้ืนที่น้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูนนทมงคลวิศิษฐ ์ (2556, หน้าที่ 109) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทของ 
พระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนนทบุรี”ผลการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มี อายุ พรรษา
ระยะเวลาที่จําพรรษา การศึกษาทางโลก และการศึกษาทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนนทบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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 สมมติฐานท่ี 1 พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสังคห
วัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ถือว่า
เป็นอุปสรรคอย่างหน่ึง อันเน่ืองจากสังขารไม่อํานวยต่อการช่วยเหลือการพัฒนาชุมชน เช่น 
พระสังฆาธิการมีอายุมาก ร่างกายไม่อํานวย ป่วยหรืออาพาธ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระมหากฤษดา เขมจิตฺโต (ณ สุวรรณ) (2559, หน้า 70) ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของพระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย 
พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ
ตามทัศนคติของพระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ัง
เอาไว้ 
 สมมติฐานที่ 2 พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 แต่กระน้ันก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย การดําเนินการดังกล่าว ทําให้รู้ว่าพระสังฆาธิการท่ีมีพรรษามากกว่า  
มีความรู้ที่จะเข้ากับชุมชนได้ดีกว่าพระสังฆาธิการที่มีพรรษาน้อย อันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
พระสังฆาธิการและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อาติลโย) 
(2559, หน้า 93) ได้วิจัยเร่ือง“ความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อบทบาทการบริหารจัดการวัดของ 
เจ้าอาวาส ในเขตอําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัย พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
 นอกจากน้ี ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า และรู้
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนจึงทําให้ประชาชนให้ความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ที่คอย
ช่วยเหลือประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหากฤษดา เขมจิตฺโต (ณ สุวรรณ) (2559 
หน้า 70) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการปกครองคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการตามทัศนคติของ
พระสงฆ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบว่า พรรษา ไม่แตกต่างกัน  
 อย่างไรก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการที่มีประสบการณ์การทํางานมาก 
มีความรู้มาก และคอยช่วยเหลือชุมชนและประชาชน อันทําให้ประชาชนเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิตธรรมสุนทร (2559, หน้า 78) ได้ทําการวิจัยเร่ือง 
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“บทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ อําเภอปากพนัก จังหวัดนครศรีธรรมราช” 
ผลการวิจัย พบว่า พรรษา แตกต่างกัน  
 สมมติฐานที่ 3 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาที่จําพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง  
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
 แต่กระนั้นก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการผู้ที่มีพรรษามากกว่ามีความรู้
เรื่องเก่ียวกับภายในชุมชนได้ดีกว่า สามารถช่วยเหลือประชาชนได้โดยการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาเอามาเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินชีวิตและประกอบกับการให้คําแนะนําต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูนนทมงคลวิศิษฐ ์ (2556, หน้า 109) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “บทบาท
ของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มี
ระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาสังคมใน
จังหวัดนนทบุรี โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
 นอกจากน้ี ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการจะต้องเป็น พระที่อาศัยวัดอยู่ในพ้ืนที่
ของชุมชนน้ัน ๆ และคอยอบรมให้ความรู้กับประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชนท้ังด้านความเป็นอยู่และทั้งด้านการดําเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอาคม  
อิทธิ ญาโณ (แก่นจําปา) (2559, หน้า 41) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของ 
พระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร” ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาที่จําพรรษา ต่างกัน มีความคิดเห็น 
ต่อบทบาทการบริหารคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร ไม่แตกต่างกัน  
 อย่างไรก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่วัดใกล้ ๆ 
กับบริเวณชุมชนสามารถคลุกคลีอยู่กับชุมชนมาเป็นเวลานาน ทําให้เข้าใจถึงความเป็นอยู่ของ
ประชาชนท่ีอยู่ในชุมชนน้ัน และสามารถช่วยเหลือประชาชนเหล่าน้ันได้โดยการให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปภังกร อภิชวโน (คเณชสีหกุล)
(2559, หน้า 154 ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัย พบว่า ระยะเวลาที่จําพรรษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานท่ี 4 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางโลก ต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 แต่กระนั้นก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการที่มีความรู้ มีความชํานาญ มีการ
ช่วยเหลือประชาชน และอยู่คู่กับชุมชนมานาน จึงทําให้พระสังฆาธิการเป็นที่พ่ึงพิงของประชาชน 
ในชุมชนน้ัน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพินิตธรรมสุนทร (2559, หน้า 78) ได้ทํา 
การวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการปกครองของพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ อําเภอปากพนัก 
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัย พบว่า โดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
 นอกจากน้ี ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ในเมื่อพระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถท่ีมีใน
เฉพาะตน ทั้งน้ีอาจจะเป็นประโยชน์ แก่คนโดยส่วนรวมว่าพระสังฆาธิการอาจจะนําความรู้เหล่าน้ีมา
ใช้ในการพัฒนาชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระอาคม อิทธิญาโณ (แก่นจําปา) (2559, หน้า 41) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “บทบาทการบริหาร 
คณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการ ในจังหวัดยโสธร” ผลการวิจัย พบว่า การศึกษาทางโลก ไม่แตกต่างกัน
 อย่างไรก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการน้ันจะต้องมีความรู้ทั้งทางธรรมและ
ความรู้ทางโลก ซึ่งจะทําให้เล็งเห็นความสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัดหรือเกิดขึ้นในชุมชน เพ่ือจะได้นํา
ความรู้เหล่าน้ีมาปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและวัด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูสีลาภิรักษ์ (2559, หน้า 72) ได้ทําการวิจัยเร่ือง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ของวัดมะนาว
หวานตามทัศนะของพระสงฆ์ ในเขตอําเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ผลการวิจัย พบว่า
การศึกษาทางโลก ไม่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานท่ี 5 พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน 
 จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า พระภิกษุสงฆ์ที่มีระดับการศึกษาทางธรรม ต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม 
ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังเอาไว้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการจะต้องเป็นผู้
ที่มีความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก แต่ทั้งน้ีพระสังฆาธิการจะต้องอยู่ในธรรมโดยนําหลักธรรมนํามาใช้
เป็นเคร่ืองเตือนสติ แก่ตนเอง และสอนให้ประชาชนนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเคร่ืองมือใน
การใช้ชีวิตควบคู่กับการดํารงชีวิตอยู่ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปภังกร อภิชวโน 
(คเณชสีหกุล) (2559, หน้า 154 ) ได้ทําการวิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหม
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วิหารธรรมของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัย พบว่า การศึกษา
ทางธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักพรหมวิหารธรรมของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี แตกต่างกัน  

5.3 ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ  
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการค้นพบ (Fact Findings) ดังต่อไปน้ี 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนของพระ
สังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังน้ี 
 1) ด้านทาน พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดังน้ัน พระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรรักษาในด้านทานน้ีไว้และพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านทาน พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การปกครอง พระสังฆาธิการให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร
ชุมชนด้วยความเอ้ือเฟ้ือ” อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาด้านทานน้ีไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า ชุมชน
เป็นศูนย์รวมของประชาชน ประชาชนต้องอยู่ภายใต้การดูแลปกครองของผู้นําหมู่บ้าน โดยมี 
พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้านศาสนาคอยให้คําแนะนํา อบรม สั่งสอน ให้กับประชาชนที่อยู่ใน
ชุมชนน้ัน ๆ ให้ทราบถึงการพัฒนาอันจะทําให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ โดยอยู่ภายใต้การปกครองของ
ผู้นําหมู่บ้าน 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนอนุเคราะห์บริจาค
ปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น ถนนหมู่บ้าน ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน” อยู่ใน
ระดับปานกลาง จึงควรปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้น เพ่ือที่จะหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นเป็นลําดับ 
แต่ทั้งน้ีอาจจะเป็นไปได้ว่าการมีส่วนร่วมระหว่างพระสังฆาธิการและประชาชนจะต้องอยู่ในสมณะ
วิสัยพอที่จะช่วยเหลือได้เป็นบางอย่าง เช่น ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์ ช่วยเหลือด้านความคิดเห็น เป็น
ต้น 
 2) ด้านปิยวาจา พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ ต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน  
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พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรรักษาในด้านปิยวาจาน้ีไว้ และพยายาม
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านปิยวาจา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการซึ่งเป็นผู้นําทางด้าน
ศาสนา มีการจัดอบรม เช่น อบรมประชาชนในด้านการศึกษาอาชีพ” อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษา
ด้านปิยวาจาน้ีไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการหรือพระภิกษุสงฆ์ เป็นส่วนหน่ึงในการ
ส่งเสริมการเผยแพร่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น การเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เพ่ือเป็นเคร่ืองเตือนสติในการดําเนินชีวิต และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จําเป็นต่อการพัฒนา
ชุมชน ทั้งน้ีอาจจะต้องขึ้นอยู่กับบทบาทและสถานการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ัน ๆ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนช่วยเหลือเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับปาน
กลาง จึงควรปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การพัฒนาชุมชนถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยสําคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้
คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนในหลาย ๆ ด้าน เช่น การพัฒนาความเป็นอยู่ การพัฒนาระหว่าง
ผู้นําชุมชนกับประชาชน การพัฒนาทรัพยากรในชุมชน แต่ทั้งน้ีก็ต้องมีการประชุมกันหลาย ๆ ฝ่าย 
เช่น พระสังฆาธิการ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ผู้นําชุมชน และประชาชน 
 3) ด้านอัตถจริยา พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ ต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ดัง น้ัน  
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรรักษาในด้านอัตถจริยาน้ีไว้ และพยายาม
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านอัตถจริยา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับประชาชนใน
การจัดโครงการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาด้านอัตถจริยาน้ี
ไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า พระสังฆาธิการ เห็นว่า การรักษาสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือมนุษย์สร้าง
ขึ้นน้ันมีจุดประสงค์เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทําให้ชุมชนสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น 
ฝายชะลอน้ํา และสิ่งอ่ืน ๆ ที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวก แก่ มนุษย์และสัตว์ 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การศึกษาสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีการบริจาคทุนทรัพย์ 
เพ่ือการศึกษาแก่เด็ก ในระบบโรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน” พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง จึงควร
ปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การช่วยเหลือเป็นสิ่งที่หน่วยงาน และองค์กร
ต่าง ๆ จะต้องให้การช่วยเหลือ แต่ทั้งน้ีพระสังฆาธิการ ก็มีบทบาทเหมือนกันแต่เฉพาะบางด้านที่ให้
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การช่วยเหลือ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียน การให้ความรู้ต่อเด็กนักเรียน การช่วยเหลือ
เรื่องสิ่งของที่จําเป็นต่อเด็กนักเรียน เป็นต้น  
 4) ด้านสมานัตตตา พบว่า ความคิดเห็นของพระภิกษุสงฆ์ต่อการพัฒนาชุมชนของ 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ัน 
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควรรักษาในด้านสมานัตตตาน้ีไว้ และพยายาม
พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ด้านสมานัตตตา พบว่า 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ “การสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการมีภาวะผู้นําและจิต
สาธารณะ โดยชักชวนญาติโยมบริจาคทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และอ่ืน 
ๆ ที่จําเป็น” พบว่า อยู่ในระดับมาก จึงควรรักษาด้านสมานัตตตาน้ีไว้ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การ
ช่วยเหลือคนอ่ืนถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่ทั้งน้ีการช่วยเหลือของพระสังฆาธิการจะต้องอยู่เป็นกลาง
ในการช่วยเหลือต่าง ๆ แต่น้ันเป็นเรื่องความจําเป็นในการทําให้งานดําเนินไปได้ ทางที่ดีควรประพฤติ
ปฏิบัติต่อกันด้วยดีไม่ควรอวดดีหรืออวดอํานาจควรวางตนสุภาพเรียบร้อย 
 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ “การสาธารณูปการ พระสังฆาธิการมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน ใน
การร่วมแก้ไขปัญหาสาธารณะ เช่น ซ่อมแซม ถนน และไฟฟ้าในชุมชน” พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
จึงควรปรับปรุงและประยุกต์ใช้ใหม่ ที่เป็นเช่นน้ีอภิปรายได้ว่า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทาง
พระสังฆาธิการ ไม่ค่อยมีบทบาทเท่าที่ควรอาจเกิดจากประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าพระสังฆาธิการไม่
เหมาะสมกับสมณวิสัยในการช่วยเหลือชุมชนหรือต้องลงพ้ืนที่ แต่อาจจะช่วยเหลือให้คําแนะนํา และ
ช่วยเหลือเรื่องวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นเท่าน้ัน 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิ
การ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังน้ี  
 1) ควรศึกษาเร่ืองบทบาทของพระสังฆาธิการต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 
 2) ควรศึกษาเรื่องศึกษาวิเคราะห์บทบาทพระสังฆาธิการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 
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เรื่องการประยุกต์ใช้หลกัสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

……………………… 

คําชี้แจง 

 แบบสอบถามน้ีใ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเ พ่ือการวิจัย เรื่ อง  “การประยุกต์ใ ช้ 
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ผู้วิจัย
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือจากท่านได้ช่วยกรุณาตอบแบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็น
ที่ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ โดยข้อมูลต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
เสร็จจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี และคําตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อ
ท่านแต่ประการใด 
 แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
     ตอนท่ี 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2) แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน
ของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และขออนุโมทนาขอบคุณมา 

ณ โอกาสน้ีด้วย ฯ 

 

 
 

      พระวิศรุต ฐ ิตโสภโณ (อนุวงษา) 
     นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
           สาขาวิชาการปกครอง 
     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

 
 
 



 ตอนท่ี 1) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 คําชี้แจง ให้ขีดเคร่ืองหมายถูก ลงในกล่อง  ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 

1.อายุ 

                 ตํ่ากว่า 30 ปี                  31-35 ปี 

                 36-40 ปี                  41 ปีขึ้นไป 

2.พรรษา 

                 ตํ่ากว่า 10 พรรษา                  11-15 พรรษา 

                 16-20 พรรษา                  21 พรรษาขึ้นไป 

3.ระยะการจําพรรษา 

                 ตํ่ากว่า 10 พรรษา                  11-15 พรรษา 

                 16-20 พรรษา                  21 พรรษาขึ้นไป 

4.ระดับการศึกษา 

               การศึกษาทางโลก 
                 ตํ่ากว่าปริญญาตรี                  ปริญญาตรี 
                 สูงกว่าปริญญาตรี  
 
               การศึกษาทางธรรม 
                 นักธรรมช้ันตรี                  นักธรรมช้ันโท 
                 นักธรรมช้ันเอก  

 
 
 
 

 

 
 



 ตอนที่ 2) แบบสอบถามเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของ
พระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 คําชี้แจง ให้ขีดเครื่องหมายถูก ลงในช่องระดับความคิดเห็น โดยมีอยู่ 5 ระดับ ให้ท่าน
เลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียวที่คิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 

 

 
ข้อที่ 

 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
 1.ด้านทาน  

1. การปกครอง  :  ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการให้
คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารชุมชนด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือ เพียงใด 

         

2. การศาสนศึกษา : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ มีการ
ช่วยเหลือเรื่องการศึกษา ให้แก่เยาวชน เพียงใด 

         

3. การ เผยแผ่พระพุ ทธศาสนา  :  ท่ าน เ ห็น ว่ า 
พระสังฆาธิการมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เก่ียวกับ
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของชุมชน เพียงใด 

         

4. การศึกษาสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ
อนุเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และสถานท่ี
ต่าง ๆ เพียงใด 

         

5. การสาธารณูปการ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ 
มีส่วนอนุเคราะห์บริจาคปัจจัยในการซ่อมแซม เช่น
ถนนหมู่บ้าน ป้ายหมู่บ้าน และศาลาเอนกประสงค์
ของหมู่บ้าน เพียงใด 

         



 

 
ข้อที่ 

 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 
6. การสาธารณสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิ

การมีการช่วยเหลือผู้ยากไร้ โดยการบริจาคสิ่งของ 
เช่นยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อาหาร/นํ้าด่ืม และ
สิ่งจําเป็นอ่ืน ๆ เพียงใด 

         

 2.ด้านปิยวาจา  
7. การปกครอง : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีมนุษย์

สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้นําชุมชน เพียงใด 

         

8. การศาสนศึกษา : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ มีการ
ประชาสัมพันธ์โดยจัดทําโปสเตอร์เชิญชวนเยาวชน
และประชาชน ให้เข้ามาศึกษาทางพุทธศาสนา
เพียงใด 

         

9. การ เผยแผ่พระพุทธศาสนา  :  ท่ าน เ ห็น ว่ า 
พระสังฆาธิการมีการเผยแผ่ธรรม ด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น
หนังสือ  วิท ยุ  ที วี  และเ ว็บไซ ต์  ซึ่ งจะ ช่วยใ ห้
ประชาชนมีจิตสํานึกต่อตัวเอง เพียงใด 

         

10. การศึกษาสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
การดําเนินการที่จะเน้นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็ก และเยาวชน เพียงใด 

         

11. การสาธารณูปการ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
ส่วนช่วยเหลือเรื่องการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานใน
ท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
เพียงใด 

         

12. การสาธารณสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิ
การซึ่งเป็นผู้นําทางด้านศาสนา มีการจัดอบรม เช่น
อบรมประชาชนในด้านการศึกษาอาชีพ เพียงใด 

         



 
 
ข้อที่ 

 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคดิเห็น 

มา
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น้อ
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 3.ด้านอัตถจรยิา  

13. การปกครอง : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีการ
บริหารจัดการวัดเพ่ือรองรับประชาชนที่เข้ามาทําบุญ
เพียงใด 

         

14. การศาสนศึกษา : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วน
ช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษา 
แก่ นักเรียน และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา เพียงใด 

         

15. การ เผยแผ่พระพุ ทธศาสนา  :  ท่ าน เ ห็น ว่ า 
พระสังฆาธิการมีการจัดการอบรมเรื่องจริยธรรม แก่
นักเรียน ข้าราชการ ประชาชน เพียงใด 

         

16. การศึกษาสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
การบริจาคทุนทรัพย์ เพ่ือการศึกษาแก่เด็ก ในระบบ
โรงเรียนของรัฐ หรือเอกชน เพียงใด 

         

17. การสาธารณูปการ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนในการจัดโครงการรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน เพียงใด 

         

18. การสาธารณสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ
มีการให้ความรู้ข่าวสารแก่ชุมชน เช่น การศึกษา
สาธารณสุข การปกครอง การช่วยกิจกรรมอ่ืน ๆ ใน
ชุมชน เพียงใด 

         

 4.ด้านสมานัตตตา  
19. การปกครอง : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมีส่วน

ร่วมกับผู้นําชุมชน และประชาชนในการแก้ปัญหา
ด้านการบริหารจัดการชุมชน เพียงใด 

         

 



 
 
ข้อที่ 

 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนา
ชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ี่สุด
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20. การศาสนศึกษา : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการเอาใจ

ใส่เรื่องการเรียนการสอนของเยาวชนและนักเรียน 
เพียงใด 

         

21. การ เผยแผ่พระพุ ทธศาสนา  :  ท่ าน เ ห็น ว่ า  
พระสังฆาธิการ มีการวางตัวเหมาะสมแก่การอบรม
ประชาชนประจําตําบล เพียงใด 

         

22. การศึกษาสงเคราะห์ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
การเอาใจใส่เรื่องการส่งเสริมการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน เพียงใด 

         

23. การสาธารณูปการ : ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการมี
ส่วนร่วมกับผู้ นําชุมชน ในการร่วมแก้ไขปัญหา
สาธารณะ เช่น ซ่อมแซม ถนนและไฟฟ้าในชุมชน 
เพียงใด 

         

24. การสาธารณสงเคราะห ์: ท่านเห็นว่าพระสังฆาธิการ 
มีภาวะผู้นําและจิตสาธารณะ โดยชักชวนญาติโยม
บริจาคทรัพย์ เพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน 
ศูนย์เด็กเล็ก และอ่ืน ๆ ที่จําเป็น เพียงใด 

         

 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 



แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่องการประยุกต์ใช้หลกัสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

***************** 

คําชี้แจง 

 ขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์น้ีตามความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจะปกปิดเป็นความลับ แต่จะนําไปวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดย
สรุปเป็นข้อความบรรยาย เพ่ือนําผลวิจัยไปแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ เ ก่ียวกับการประยุกต์ใช้ 
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชนของพระสังฆาธิการ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ให้ดีย่ิงขึ้น 
 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1) ข้อมูลทั่วไปของผูส้ัมภาษณ ์
 ตอนท่ี 2) ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 

ตอนท่ี 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ 

 ช่ือ......................................(ฉายา)........................................นามสกุล..................................... 
 อายุ.............ปี พรรษา................ ตําแหน่ง............................................................................... 
 ระดับการศึกษา........................................................................................................................ 
 สังกัดวัด.........................................ตําบล............................................อําเภอ........................... 
 จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..................................................................... 
ตอนท่ี 2) ข้อคําถามแบบสัมภาษณ์ 

 1) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน ของพระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านทาน ที่เก่ียวกับ 
 (1.1) การปกครองควรเป็นอย่างไร............................................................................................ 
 (1.2) การศาสนศึกษาควรเป็นอย่างไร....................................................................................... 
 (1.3) การศึกษาสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร............................................................................... 
 (1.4) การเผยแผ่ควรเป็นอย่างไร............................................................................................... 
 (1.5) การสาธารณูปการควรเป็นอย่างไร................................................................................... 
 (1.6) การสาธารณสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร........................................................................... 



 2) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน ของพระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านปิยวาจา ที่เก่ียวกับ 
 (2.1) การปกครองควรเป็นอย่างไร........................................................................................... 
 (2.2) การศาสนศึกษาควรเป็นอย่างไร....................................................................................... 
 (2.3) การศึกษาสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร............................................................................... 
 (2.4) การเผยแผ่ควรเป็นอย่างไร............................................................................................... 
 (2.5) การสาธารณูปการควรเป็นอย่างไร................................................................................... 
 (2.6) การสาธารณสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร........................................................................... 

 3) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน ของพระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านอัตถจริยา ที่เก่ียวกับ 
 (3.1) การปกครองควรเป็นอย่างไร........................................................................................... 
 (3.2) การศาสนศึกษาควรเป็นอย่างไร....................................................................................... 
 (3.3) การศึกษาสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร............................................................................... 
 (3.4) การเผยแผ่ควรเป็นอย่างไร............................................................................................... 
 (3.5) การสาธารณูปการควรเป็นอย่างไร................................................................................... 
 (3.6) การสาธารณสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร........................................................................... 

 4) การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชุมชน ของพระสังฆาธิการ ในเขต 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในด้านสมานัตตตา ที่เก่ียวกับ 
 (4.1) การปกครองควรเป็นอย่างไร........................................................................................... 
 (4.2) การศาสนศึกษาควรเป็นอย่างไร...................................................................................... 
 (4.3) การศึกษาสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร............................................................................... 
 (4.4) การเผยแผ่ควรเป็นอย่างไร............................................................................................... 
 (4.5) การสาธารณูปการควรเป็นอย่างไร................................................................................... 
 (4.6) การสาธารณสงเคราะห์ควรเป็นอย่างไร........................................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ	

แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสอบถาม 
และ 

การคํานวณหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
การประยุกตใ์ช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนาชมุชนของพระสังฆาธิการ  

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

***************************** 

ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 

1.ด้านทาน 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 0 +1 3 0.80 นําไปใช้ได้ 

2.ด้านปิยวาจา 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 

11 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 นําไปใช้ได้ 
12 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 นําไปใช้ได้ 

3.ด้านอัตถจริยา 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
15 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 
16 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 นําไปใช้ได้ 

17 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 นําไปใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 

 
 



ข้อ 
ผู้เชี่ยวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(R ) N

R
IOC   หมายเหตุ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที ่4 คนที่ 5 

4.ด้านสมานัตตตา 

19 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 
20 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 
21 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 นําไปใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 
23 +1 0 +1 0 +1 3 0.60 นําไปใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 นําไปใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
Item-Total Statistics 

Items 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
A1 77.30 328.079 .680 .958 
A2 77.53 330.051 .658 .959 
A3 77.27 327.857 .717 .958 
A4 77.63 331.689 .552 .960 
A5 77.87 323.292 .670 .959 
A6 77.27 327.375 .631 .959 
B1 77.23 331.289 .616 .959 
B2 77.57 320.737 .773 .958 
B3 77.70 322.769 .700 .958 
B4 77.67 320.989 .637 .959 
B5 77.70 335.252 .402 .961 
B6 77.63 319.206 .778 .957 
C1 77.07 334.478 .521 .960 
C2 77.40 323.834 .804 .957 
C3 77.43 318.461 .871 .957 
C4 77.73 324.547 .704 .958 
C5 77.53 324.464 .653 .959 
C6 77.53 320.189 .807 .957 
D1 77.53 321.223 .756 .958 
D2 77.43 319.702 .787 .957 
D3 77.37 321.137 .823 .957 
D4 77.33 323.195 .765 .958 
D5 77.60 326.800 .661 .959 
D6 77.60 316.455 .729 .958 

 



การวัดค่าความเชื่อม่ันจะมีเกณฑ์กําหนดว่าค่า α อยู่ที่ระดับ 0.96 ข้ึนไป 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases        Valid 
                Excludeda 
                Total 

30 
0 
30 

100.0 
.0 

100.0 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.960 24 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายชื่อผู้ให้การสัมภาษณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือพระสังฆาธิการ จํานวน 5 รูป 

1. ช่ือ พระครูวิจิตรวรศิลป์  ฉายา ญาณโสภโณ
ตําแหน่ง 
สถานที ่

วันเวลาที่สัมภาษณ์ 

 
: เจ้าคณะตําบล เขต 1 

: วัดสันทรายน้อย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
: วันที่ 20 มีนาคม 2560 

2. ช่ือ พระครูพิพัฒน์ปิยกิจ  ฉายา ปิยธมฺโม 
ตําแหน่ง 
สถานที ่

วันเวลาที่สัมภาษณ์ 

 
: เจ้าคณะตําบล เขต 2 

: วัดศรีมงคล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
: วันที่ 27 มีนาคม 2560 

3. ช่ือ พระครูสาทรมงคลกิจ  ฉายา สุมงฺคโล 
ตําแหน่ง 
สถานที ่

วันเวลาที่สัมภาษณ์ 

 
: เจ้าอาวาส 

: วัดป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
: วันที่ 14 มีนาคม 2560 

4. ช่ือ พระครูพินิจวิหารการ  ฉายา อินทวีโร 
ตําแหน่ง 
สถานที ่

วันเวลาที่สัมภาษณ์ 

 
: เจ้าอาวาส 

: วัดสันมะนะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
: วันที่ 17 มีนาคม 2560 

5. ช่ือ พระใบฎีกาสรรชัย  ฉายา ฐานธมฺโม 
ตําแหน่ง 
สถานที ่

วันเวลาที่สัมภาษณ์ 

 
: เจ้าอาวาส 

: วัดหนองหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
: วันที่ 18 มีนาคม 2560 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รูปภาพประกอบผู้ให้การสัมภาษณ ์
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พระครูวิ

เจ้าคณะตํา

 

 

วิจิตรวรศิล
าบล เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

ลป์ ญาณโส
1 วัดสันทร

สภโณ 
รายน้อย 

 



พระค
เจ้าคณ

 

 

 

 

 

 

ครพูิพัฒน์ปิย
ณะตําบล เขต

 

 

 

 

 

 

 

ยกิจ ปิยธมฺโ
ต 2 วดัศรีม

โม 
งคล 

 



พระค
เจ้าอ

 

 

 

 

 

 

ครูสาทรมงค
อาวาส วดัป่

 

 

 

 

 

 

คลกิจ สุมงฺค
ปาอ้อดอนชยั

โล 
ย 

 



พระค
เจ้

 

 

 

 

 

 

ครพูินิตวิหาร
จา้อาวาส วดั

 

 

 

 

 

 

รการ อินทวี
ดสันมะนะ 

วีโร 
 

 



พระใ
เจ้า

 

 

 

 

 

 

ใบฎีกาสรรช
าอาวาส วดั

ชยั ฐานธมโฺ
ดหนองหม้อ 

โม 
 

 



ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ – ฉายา - นามสกุล : พระวิศรุต ฐ ิตโสภโณ (อนุวงษา) 
วัน - เดือน - ปี : วันพุทธ ที่ 25 เดือนธันวาคม พ.ศ.2534 
ชาติภูมิ : เชียงราย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : วัดศรีมงคล ตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
การศึกษา 
 

 
: 
: 

 
นักธรรมเอก 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิชาเอกการบริหารรัฐกิจ 

หน้าที่การทํางาน 
 

 
: 

 
เป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีนป่าอ้อดอนชัย (ช่ัวคราว) 
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