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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาท

แรงจูงใจ  ความรู้ ความคาดหวงัของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน   ศึกษากระบวนการและ

เทคนิคในการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ ศึกษาทศันคติของพระสงฆ ์นกัวิชาการ ชาวบา้นต่อ

การทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข และ

ขอ้เสนอแนะของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาใช้

รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสมัภาษณ์เชิงลึก  จากกลุ่มเป้าหมาย 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ พระสงฆท่ี์ทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน นกัวิชาการท่ีร่วมทาํงานวจิยักบัพระสงฆ ์ และ

ชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่ีพระสงฆท์าํงานวิจยั  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ ตาม

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา และนาํเสนอโดยการบรรยาย 
 ผลการศึกษาพบว่า 

พระสงฆส่์วนใหญ่ทาํงานวิจยัใน  2  ลกัษณะ  คือ   1) งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีส่งผลใหชุ้มชนเกิดการเปล่ียนแปลง   2) งานวิจยัท่ีเป็นการทบทวนบทบาท

ของพระสงฆจ์ากโครงการต่างๆ ท่ีพระสงฆจ์ดัทาํข้ึน  

 1.  บทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน มี 4 ดา้น ดงัน้ี 

  1.1 บทบาทดา้นการเป็นพ่ีเล้ียงหนุนกระบวนการงานวิจยัของชาวบา้น เพ่ือทาํให้

ชาวบา้นเกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง โดยการเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกดา้นกระบวนการ 

การใหค้วามรู้ คาํปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยั และกระตุน้ใหช้าวบา้นกระตือรือร้นริเร่ิมทาํงานวจิยั    

  1.2 บทบาทดา้นการเป็นผูป้ระสานในการทาํงานวิจยัใหช้าวบา้น  พระสงฆจ์ะทาํ

หนา้ท่ีเป็นส่ือกลางใหช้าวบา้นในการติดต่อประสานงานขอความร่วมมือ และของบประมาณจาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

ฆ 
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  1.3  บทบาทดา้นการเป็นผูท้าํงานวิจยัเอง  โดยเป็นงานวจิยัท่ีพระสงฆริ์เร่ิมเอง ทาํ

ใหพ้ระสงฆมี์อิสระในการทาํงานมาก บางงานวิจยัพระสงฆจ์ะนาํชาวบา้นมามีส่วนร่วมในงานวิจยั

ดว้ยและชาวบา้นใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ส่วนใหญ่ผูท่ี้มาร่วมทาํงานวจิยัจะเป็นผูท่ี้มีบทบาท

สาํคญัในชุมชน เช่น กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ครู แกนนาํชาวบา้น เป็นตน้ 

  1.4 บทบาทดา้นการสงเคราะห์ชาวบา้น  เกิดข้ึนเน่ืองจากขณะท่ีพระสงฆล์งไป

ศึกษาขอ้มูลในชุมชนทาํใหท้ราบความทุกขแ์ละปัญหาของชาวบา้น จึงตอ้งการช่วยชาวบา้นใหพ้น้

ทุกขด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น เป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆ ของชาวบา้น ใหค้าํปรึกษา

แก่ชาวบา้น ช่วยอนุเคราะห์สงเคราะห์อาหารใหแ้ก่ชาวบา้น เป็นตน้  

 โดยพระสงฆท่ี์ทาํงานวจิยัส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เขา้มาทาํงาน

ทอ้งถ่ินเพราะตอ้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ ซ่ึงมี “ครูบาศรีวิชยั” เป็น

บุคคลตน้แบบในการทาํงานเพ่ือทอ้งถ่ิน  อีกทั้งยงัคาดหวงัว่าการทาํงานวิจยัจะทาํใหไ้ดทิ้ศทางการ

ทาํงานท่ีเหมาะสม องคค์วามรู้ใหม่เพ่ือนาํไปสู่ความรู้ชุดอ่ืน และเป็นการตรวจสอบองคค์วามรู้เดิม 

2.  กระบวนการท่ีพระสงฆใ์ชใ้นการทาํงานวิจยั   มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

2.1 แบบวทิยาศาสตร์  เป็นกระบวนการท่ีนกัวิจยัใชโ้ดยทัว่ไป ตั้งแต่การสงัเกต

สถานการณ์ ระบุปัญหา วางแผน ติดต่อประสานงาน เก็บรวบรวมขอ้มูล  สรุปผล / ถอดบทเรียน 

  2.2  แบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) เป็นการวิเคราะห์ชุมชน โดยใชห้ลกัอริยสจั 

4 เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ชุมชน ไดแ้ก่ ทุกข ์(สถานการณ์ปัญหาเป็นอยา่งไร) สมุทยั (สาเหตุท่ีทาํ

ใหเ้กิดทุกข)์ นิโรธ (การดบัทุกขโ์ดยการเลง็เป้าหมาย) มรรค (มีหนทางหรือวิธีการว่าจะดบัทุกข์

อยา่งไรไดบ้า้ง)  

  2.3 แบบวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) เป็นรูปแบบท่ี

ผสมผสานทั้ง 2 แบบเขา้ดว้ยกนั เม่ือวิเคราะห์จะสงัเกตเห็นว่าทั้ง 2 แบบมีกระบวนการคลา้ยคลึงกนั 

เช่น การนาํมาซ่ึงทุกขห์รือปัญหา  ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) ก็คือ การสงัเกต

สถานการณ์ภายในชุมชนตามแบบวทิยาศาสตร์ และการวางแผน เก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือสรุปหา

วิธีแกไ้ขตามแบบวิทยาศาสตร์ ก็คือ สมุทยั นิโรธ มรรค ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) 

นัน่เอง 

 3.  เทคนิคท่ีพระสงฆใ์ชใ้นการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  มีดงัน้ี 

  3.1 การรู้จกันาํทุนทางพระพุทธศาสนามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์    เพราะพ้ืนฐาน

ชาวบา้นมีความเคารพศรัทธาและนบัถือพระอยูแ่ลว้ จึงทาํใหไ้ดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้น แต่

เทคนิคน้ีกข้ึ็นอยูก่บัท่าทีของพระสงฆเ์ป็นหลกัดว้ย หากพระสงฆมี์ท่าทีไม่เหมาะสมอาจจะไม่ได้

รับความร่วมมือจากชาวบา้นได ้



 จ 

  3.2  การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัชาวบา้น เช่น การพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู ่ 

  3.3  การปรับกระบวนการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัเร่ือง  และบริบทท่ีวิจยั   เพราะ

พ้ืนท่ีต่างกนั บริบทของปัญหาก็ยอ่มแตกต่างกนัดว้ย 

  3.4  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

และศาสนพิธี เพ่ือสร้างศรัทธาและการยอมรับของประชาชน 

4.  พระสงฆ ์ นกัวิชาการ และชาวบา้นเห็นดว้ยกบัการปรับเปล่ียนบทบาทของพระสงฆใ์น

การทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งคิดว่าเป็นกิจของสงฆ์

ท่ีควรทาํ แต่ตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ เทคโนโลย ี และผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือให้

พระสงฆมี์ทกัษะการวจิยัและเห็นการวิจยัเป็นโอกาสในการเขา้ถึงชาวบา้นมากข้ึน  

5.  ปัญหา  อุปสรรค ในการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์  ไดแ้ก่  ขาดงบประมาณ  

การเดินทางไม่สะดวก ชาวบา้นไม่เขา้ใจการทาํงานของพระสงฆ ์ ความไม่หลากหลายของเร่ืองท่ี

พระสงฆว์ิจยั เก็บขอ้มูลเชิงลึกไม่ได ้เป็นตน้ จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีพระสงฆมี์ขอ้เสนอแนะในการ

ทาํงานวิจยัโดยตอ้งการใหพ้ระนกัวิจยัมีความเป็นกลาง เขา้ใจจุดยนืตนเอง ตอ้งการใหภ้าครัฐ

สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ เทคโนโลย ีและผูเ้ช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน 
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 การทาํสารนิพนธเ์ร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน” ผูศึ้กษาไดรั้บความ

อนุเคราะห์และความกรุณาจากอาจารยป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการชุมชนทุกท่าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ขอขอบพระคุณ อาจารยว์นัชยั  เจือบุญ ท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ตรวจแกไ้ข และสนบัสนุน

งบประมาณในการทาํสารนิพนธเ์ล่มน้ีมาโดยตลอด  

 ขอบคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อาวรณ์    โอภาสพฒันกิจ      คุณสุภาพรรณ   ไกรกฤษ ์   

 คุณรานี  อุปรา  ท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ และความรู้เก่ียวกบัพระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 ขอบคุณ  คุณไททศัน์  ภยัพิลยั   และนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ี

ช่วยเก็บขอ้มูลและอาํนวยความสะดวกในการเดินทางเก็บขอ้มูลทุกคร้ัง 

 ขอบคุณ พระสงฆ ์  นกัวิชาการ  และชาวบา้นทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการเก็บขอ้มูล

เป็นอยา่งดี 

 ขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีสถาบนัโพธิยาลยั และเจา้หนา้ท่ีศูนยป์ระสานงานวิจยัเพ่ือชุมชนทุกท่าน

ท่ีอาํนวยความสะดวกและใหข้อ้มูล 

 ขอบคุณ เจา้หนา้ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน  ท่ีอาํนวยความสะดวกในการใชอุ้ปกรณ์  

คอมพิวเตอร์ หนงัสือ เอกสารประกอบการทาํงาน 

 ขอบคุณ คุณธนโชติ  เกียรติบรรจง และนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการชุมชน คณะวิทยาการ

จดัการทุกท่าน ท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ ความช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจในการทาํงานคร้ังน้ีมา

โดยตลอด 

  ขอบคุณ ครอบครัวพลโยราช   ครอบครัวโพธ์ิอาํพล   ท่ีเป็นกาํลงัใจใหผู้ศึ้กษาทาํงานได้

อยา่งสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 สาํหรับคุณค่าและประโยชน์จากสารนิพนธเ์ล่มน้ี ผูศึ้กษาขอมอบคุณงามความดีทั้งหมดให้

แด่ผูมี้พระคุณดงักล่าวขา้งตน้  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว โลกเขา้สู่ยคุขอ้มูลข่าวสารเป็น

โลกยคุไร้พรมแดน (ยคุ ศรีอาริยะ 2537:5) ซ่ึงเรียกว่า “ยคุโลกาภิวตัน”์ (Globalization) เป็นโลก

ยคุใหม่ท่ีหลอมรวมมนุษยท์ั้งโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั ใชร้ะบบเทคโนโลย ี ระบบส่ือสารดาวเทียม ระบบ

คอมพิวเตอร์ เพ่ือกา้วไปสู่วฒันธรรมเดียวกนัของมนุษยชาติในอนาคตอนัใกล ้ สงัคมไทยไดถู้ก

ผนวกเขา้สู่ระบบน้ีอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ช่นกนั ก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมภายในประเทศ

จากสงัคมท่ีเป็นชุมชนชนบท อาศยัการเกษตรกรรม มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายไม่สลบัซบัซอ้น 

กลายเป็นสงัคมเมือง ก่ึงเมืองก่ึงชนบท เป็นสงัคมอุตสาหกรรมท่ีมีความทนัสมยัไปดว้ยวตัถุ  มี

ความซบัซอ้น มีการรวมศูนยอ์าํนาจ มีการใชท้รัพยากรอยา่งฟุ่มเฟือย เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น 

ความยากจน ครอบครัวแตกแยก ยาเสพยติ์ด โสเภณี ชุมชนแออดั ความเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นวิกฤตการณ์แห่งการพฒันา (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์

2537:7) ท่ีมีผลกระทบต่อชีวิต ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม (ประเวศ  วะสี 2532:31) ซ่ึงยิง่มีการ

พฒันา ยิง่ทาํใหเ้กิดความยากจน ยิง่พฒันา ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ยิง่ถูกทาํลายมาก

ยิง่ข้ึน ส่งผลต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในอนาคต  

ดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (อนุช อาภาภิรม 2545:38) เป็นการพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการ

และคุณภาพชีวติท่ีดีของประชากรในรุ่นปัจจุบนั โดยไม่ลดทอนความสามารถในการรองรับชีวิต

ของส่ิงแวดลอ้มสาํหรับคนรุ่นต่อไป 

ผลพวงหน่ึงจากกระแสโลกาภิวตัน์ ก่อใหเ้กิดระบบทุนนิยมข้ึนในสงัคม ทาํใหส้งัคมไทย

กลายเป็นสงัคมแห่งการบริโภคนิยม ท่ีมุ่งเนน้การแข่งขนัเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ในดา้นรายไดแ้ละ

การคา้ ลดหยอ่นดา้นศีลธรรม จริยธรรม วิถีชีวิต และวฒันธรรมอนัดีงาม รวมทั้งมองขา้มความเป็น

คน ละเลยภูมิปัญญาความเป็นอยูบ่นพ้ืนฐานของความเป็นไทย และใหค้วามสาํคญั กบั “วตัถุ” 

มากกว่า “จิตใจ” ซ่ึงสวนทางกบัพระพุทธศาสนาท่ีเป็นศาสนาประจาํชาติไทย ท่ีมุ่งเนน้ใหค้นเป็น

คนดี และใหค้วามสาํคญักบัจิตใจ จิตวิญญาณแห่งความเป็นคน สงัเกตจากการท่ีผูค้นนิยมเขา้

หา้งสรรพสินคา้ เพ่ือซ้ือความสุขทางกายมากกว่าเขา้วดัโดยท่ีไม่ตอ้งเสียเงินตราแต่ไดท้ั้งความสุข 

สงบท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ 
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นอกจากน้ี พุทธศาสนายงัมีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนไทย และความมัน่คง

ของสงัคมไทยอยา่งแนบแน่น อีกทั้งยงัเป็นสญัลกัษณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของคนในชาติ ฉะนั้น พระพุทธศาสนาจึงมีความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงกบัคนไทยมาชา้นาน 

โดยการถ่ายทอดขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามต่างๆ ของประเทศจากบุคคลรุ่นต่อ

รุ่น ซ่ึงบุคคลท่ีมีบทบาทในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาโดยตรง กคื็อ “พระสงฆ”์  นัน่เอง 

 แต่จากสงัคมแห่งการบริโภคนิยมยิง่ทาํใหเ้สน้แบ่งระหว่างการศึกษา “ทางโลก” และ “ทาง

ธรรม” ห่างกนัมากยิง่ข้ึน (พระไพศาล  วิสาโล 2546:93) กล่าวคือ ถือกนัว่า “โลก” นั้นเป็นเร่ืองของ

ฆราวาส ส่วน “ธรรม” เป็นเร่ืองของพระสงฆ ์นัน่หมายความว่า ฆราวาสมีหนา้ท่ีทาํมาหากินไม่ควร

สนใจเร่ืองการศึกษาปฏิบติัธรรมหรือฝึกสมาธิภาวนา เพราะเป็นเร่ืองของพระสงฆ ์ ในทาํนอง

เดียวกนัพระสงฆก์็ถูกคาดหวงัใหส้นใจแต่เร่ืองธรรมะ และพิธีกรรมเท่านั้น ไม่ควรยุง่เก่ียวกบัชีวิต

ความเป็นอยูข่องชาวบา้น อาทิ การสงเคราะห์ชุมชนหรือพฒันาหมู่บา้น แมแ้ต่การเรียนวชิาทางโลก

ก็ถือว่าไม่สมควร ในทศันะของคนทัว่ไปโดยเฉพาะคนชั้นกลางในเมือง การครองสมณเพศ 

หมายถึง การสละทางโลกเท่านั้น (ยกเวน้การบวชชัว่คราว เพ่ือตอบแทนผูมี้พระคุณ) การมาบวช

พระเพ่ือเตรียมตวัไปใชชี้วิตทางโลกเป็นส่ิงท่ีรับไม่ได ้  ดงันั้นจึงคดัคา้นมิใหพ้ระสงฆเ์รียนวิชาทาง

โลกดว้ยเหตุผลว่ากลวัท่านจะสึก ทั้งๆ ท่ีคนแต่ก่อนส่วนใหญ่ก็บวชเพ่ือจะกลบัไปใชชี้วิตฆราวาส

อยา่ง “คนสุก” ทั้งนั้น  

 จากทศันคติดงักล่าวทาํใหพ้ระสงฆจ์าํเป็นตอ้งปรับบทบาทเพ่ือโนม้เขา้หาสงัคม โดยการ 

“เปิดวดั” ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมรับผดิชอบสงัคม บทบาทหน่ึงท่ีพระสงฆน่์าจะทาํไดก้็คือ การ

รวมกลุ่มฆราวาส เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลในดา้นธรรมะ เช่น การศึกษาธรรมะร่วมกนั หรือนาํธรรมะ

มาใชแ้กปั้ญหาชีวิต หรือส่งเสริมความเป็นอยู ่  กลุ่มดงักล่าวจะช่วยใหธ้รรมะ เขา้มาเป็นส่วนหน่ึง

ในชีวิตประจาํวนัของผูค้นได ้ อีกทั้งยงัเป็นการส่งเสริมใหมี้การปรึกษาหารือและช่วยเหลือกนัเอง 

ผลพลอยไดอี้กประการหน่ึงก็คือ ทาํใหเ้กิดความตระหนกัว่าการศึกษาทางดา้นศาสนานั้นเป็นเร่ือง

ของญาติโยมดว้ย ไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของพระเท่านั้น กลุ่มดงักล่าวอาจเกิดข้ึนทั้งในชนบทและในเมือง 

โดยสมาชิกไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนในชุมชนหรือละแวกบา้นเดียวกนั ส่วนพระสงฆก์็อาจช่วยโดยให้

ขอ้ช้ีแนะทางดา้นธรรมะหรือตั้งประเด็นเพ่ือใหมี้การศึกษาคน้ควา้ร่วมกนั แต่จุดใหญ่ใจความอยูท่ี่

การช่วยเหลือกนัเองในหมู่สมาชิก ในประเทศญ่ีปุ่น กลุ่มทาํนองน้ีท่ี เรียกว่า “โฮสะ” มีส่วนอยา่ง

มากในการขยายเครือข่ายของชาวพุทธ นิกายริชโชโกเซไก ขณะเดียวกนัในประเทศฟิลิปปินส์ กลุ่ม

ทาํนองน้ีท่ีเรียกว่า “basic Christian community”  ก็มีความสาํคญัมากในการหล่อเล้ียงศรัทธา

ของคริสตชนในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยบาทหลวงเป็นเพียงท่ีปรึกษา (พระไพศาล  วิสาโล 2546 : 273-274) 
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 ในประเทศไทยเองก็เร่ิมมีพระสงฆท่ี์ทาํงานทาํนองน้ีเช่นกนั โดยมีการเรียกกลุ่มพระสงฆ์

เหล่าน้ีว่า “พระนกัพฒันา” ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายในสงัคม นอกจากน้ียงัมี การเรียกกลุ่ม

พระสงฆท่ี์อนุรักษป่์าว่า “พระนกัอนุรักษ”์ ดว้ยเช่นกนั แต่ยงัมีกลุ่มพระสงฆจ์าํนวนหน่ึงท่ียงัไม่เป็น

ท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในสงัคม นัน่คือ กลุ่มพระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน หรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า “พระ

นกัวจิยั” นัน่เอง การทาํงานของพระสงฆก์ลุ่มน้ี จะเป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการวิจยัเขา้มาช่วยใน

การพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือใหก้ารพฒันาทอ้งถ่ินไดต้รงจุดและใชท้รัพยากรต่างๆ ใหคุ้ม้ค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 การเกิดข้ึนของกลุ่มพระสงฆต่์างๆ ขา้งตน้ ทาํใหส้งัคมไทยตระหนกัว่าพระสงฆไ์ม่ไดมี้

บทบาทเฉพาะพิธีกรรม หรือในกาํแพงวดัอยา่งท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไปเท่านั้น หากแต่ท่านยงัมีศกัยภาพ

มากกว่าท่ีเห็น ดงัท่ีพระสงฆเ์ร่ิมเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการทาํงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน  

 ดว้ยชุมชนทอ้งถ่ินเป็นรากฐานประเทศไทย การคิดอ่านบริหารการวิจยัเป็นกระบวนการ

ทาํงานประสานงาน ประสานความคิด ประสานองคก์รและเครือข่าย ใชก้ระบวนการวิจยัไปสร้าง

รากฐานของปัญญาใหม่ บูรณาการเร่ืองราวใหเ้ขา้ถึงความจริงท่ีผกูโยงกนัเป็นองคค์วามรู้ใหม่ เพ่ือ

ใชป้ระโยชน์โดยตรงต่อการแกปั้ญหาพ้ืนฐานของชุมชนทอ้งถ่ิน ความศกัด์ิสิทธ์ิของการทาํงาน

ร่วมกนั โดยใชก้ารวจิยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการฟันฝ่าวิกฤตใหญ่หลวงน้ี คงอยูท่ี่การคิดท่ีเป็นองค์

รวม การคิดและวิธีคิดแบบมีระบบ การออกแบบการวจิยัท่ีใหค้วามสาํคญัเชิงระบบ ซ่ึงตอ้งพิจารณา

ส่วนทั้งหมดของปัญหาและบริบท การบริหารโครงการวจิยัลงไปในพ้ืนท่ี ขณะเดียวกนั 

กระบวนการทาํงานก็ใชส้ร้างกลไกคนทาํงานในพ้ืนท่ี ใหด้าํเนินการวิจยัและพฒันาต่อไปไดด้ว้ย

ตนเอง เพ่ือสร้างความเขม้แข็งใหเ้กิดแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน ท่ีสามารถชนะตนเองและอยูไ่ดด้ว้ยตวัเอง ท่ี

สาํคญั สามารถรู้เท่าทนั ไม่หลงโลก และหวงัว่า ชุมชนทอ้งถ่ินจะกลายเป็นมงคลชยัภูมิประเทศ ผู ้

อ่อนแอรวมกนัติด คิดเป็นและเป็นผูช้นะท่ีไม่ก่อเวรต่อผูเ้คยเบียดเบียน การวจิยัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน 

จะเป็นกระบวนการแกก้รรมของระบบไดแ้ทจ้ริง หากดาํเนินการอยา่งเป็นธรรมบนฐาน

ธรรมศาสตร์ (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 2543:53) 

 ดงันั้น พระสงฆจึ์งเป็นตวัอยา่งในการทาํงานวิจยัเพ่ือพฒันาทอ้งถ่ิน ท่ีดาํเนินการอยูบ่นฐาน

ธรรมศาสตร์ไดอ้ยา่งชดัเจนท่ีสุด ทั้งส่วนของความเขม้ในเน้ือหาและหลกัการ เน่ืองจากท่านเป็นผูท่ี้

ใกลชิ้ดพระพุทธศาสนามากกว่าฆราวาสโดยทัว่ไป 

 ขอ้มูลท่ีปรากฏในการศึกษาคร้ังน้ี แมจ้ะเป็นเพียงขอ้สรุปจากขอ้มูลเบ้ืองตน้ของพระสงฆท่ี์

ทาํงานวิจยับางส่วนในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมิอาจจะสะทอ้นภาพ และคาํอธิบายต่อปรากฏการณ์การ

เปล่ียนแปลงบทบาทพระสงฆท่ี์มีความซบัซอ้นในระดบัประเทศไดอ้ยา่งสมบูรณ์ แต่ผูศึ้กษามี
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ความหวงัว่า เม่ือคาํอธิบายน้ีไดร้วมกบัคาํอธิบายจากการศึกษาวิจยัอ่ืนๆ จะทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ท่ี

กวา้งขวาง และหลากหลาย เพ่ือเช่ือมโยงใหเ้กิดการอธิบายปรากฏการณ์ไดค้รอบคลุมยิง่ข้ึน 

จนกระทัง่เพียงพอท่ีจะรองรับ และช้ีนาํกระแสการพฒันาซ่ึงจะนาํพาสงัคมไทยไปสู่เป้าหมายอนั

เป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกคน 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาบทบาท  แรงจูงใจ  ความรู้  และความคาดหวงัของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยั

ทอ้งถ่ิน 

2  เพ่ือศึกษากระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์

3. เพ่ือศึกษาทศันคติของพระสงฆ ์ นกัวิชาการ และชาวบา้นต่อการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน

ของพระสงฆ ์

4. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะของพระสงฆใ์นการทาํงาน

วิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 
ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาเร่ืองบทบาทพระสงฆใ์นงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากกลุ่มเป้าหมาย 

3 กลุ่ม ไดแ้ก่ พระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน นกัวชิาการท่ีร่วมทาํงานวจิยักบัพระสงฆ ์ และ

ชาวบา้นในพ้ืนท่ีโครงการวจิยัของพระสงฆใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั   สาํนกังานภาค  (สกว.ภาค)  และ/หรือ  สถาบนัโพธิยาลยั   วดัสวนดอก

จงัหวดัเชียงใหม่   

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เขา้ใจบทบาท  แรงจูงใจ   ความรู้  และความคาดหวงัของพระสงฆต่์อการทาํงานวจิยั

ทอ้งถ่ิน 

 2. เขา้ใจกระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์

3. ทราบทศันคติของพระสงฆ ์ นกัวิชาการ  และชาวบา้นต่อการทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินของ

พระสงฆ ์

              4. ทราบปัญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไ้ข และขอ้เสนอแนะของพระสงฆใ์นการทาํงานวิจยั

เพ่ือทอ้งถ่ิน 
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 5. เป็นขอ้มูลและแนวทางใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน และคณะสงฆใ์ช้

ในการปรับปรุง  ส่งเสริม  หรือสนบัสนุนบทบาทพระสงฆใ์นการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินต่อไป 

 

 



บทที่ 2  

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 การเปล่ียนแปลงทางสงัคม และวฒันธรรมเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน และมีผลกระทบต่อ

มนุษย ์สงัคม และวฒันธรรมโดยตรง ดงันั้นในการศึกษาประเด็น “บทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน” จึงเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยไดน้าํแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษา 

ดงัน้ี 

1.  สถาบนัสงฆแ์ละสงัคมไทย 

2.  ความคาดหวงัของคนไทยต่อสถาบนัสงฆ ์

3.  บทบาทของพระภิกษุสามเณรท่ีมีต่อการพฒันาสงัคมไทย 

4.  แนวคิดและหลกัการงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

4.1  แนวคิดงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

4.2  หลกัการดาํเนินงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

4.3  ระบบการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

4.4  ความหมายและกระบวนการงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

4.5  ลกัษณะสาํคญัของโครงการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

5.  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.1  ทฤษฎีบทบาท 

5.2  ทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี 

5.3  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม 

6.  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

1.  สถาบันสงฆ์และสังคมไทย 

 สถาบนัสงฆแ์ละพระพุทธศาสนา ไดเ้ขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งกบัคนไทยและสงัคมไทยมา

เป็นเวลาชา้นาน จนกระทัง่พระพุทธศาสนากลายมาเป็นศาสนาประจาํชาติไทย หล่อหลอมการ

ดาํเนินชีวติของคนไทย วฒันธรรมต่างๆ อิทธิพลของหลกัธรรมคาํสัง่สอนในพระพุทธศาสนาได้

หย ัง่รากลึกในชีวติและจิตใจของคนไทย ดูไดจ้ากผลสะทอ้นต่างๆ เช่น วิถีชีวิต พฤติกรรม นิสยั
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ใจคอ วฒันธรรม และประเพณีต่างๆ ดงัท่ี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆ 

ปริณายก (2532:7 ,อา้งถึงใน ปราณี  เก้ือทอง 2546:6) ไดต้รัสไวว้่า หากมองยอ้นไปในอดีตจะเห็น

ว่าพระสงฆไ์ดด้าํรงอยูใ่นฐานการเป็นผูน้าํของสงัคมไทยในหลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้น

สติปัญญา และการพฒันา เน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นผูน้าํในดา้นสติปัญญา พระสงฆจึ์งไดเ้ป็นครูของ

ประชาชน และการพฒันาในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะในชนบทก็มกัเกิดจากความคิดริเร่ิมของพระสงฆ ์

หรือมีพระสงฆเ์ป็นผูน้าํ ซ่ึงมีตวัอยา่งใหเ้ราเห็นไดม้ากมาย ยิง่มองยอ้นไปไกลเท่าใด ยิง่เห็นความ

เป็นผูน้าํสงัคมของพระสงฆม์ากข้ึนเท่านั้น แต่ปัจจุบนัคนไทยโดยทัว่ไปมกัจะคิดว่าพระสงฆไ์ม่

จาํเป็นตอ้งพฒันาชีวิตและสงัคมของประชาชนแลว้ เพราะวิทยาการทางโลกเจริญกา้วหนา้ไปไกล

เกินกว่าท่ีพระสงฆจ์ะเขา้ไปมีบทบาทอะไรไดใ้นการพฒันาดงักล่าวนั้น ถึงกบัมีคนกล่าวว่า “ไม่ใช่

กิจของสงฆ”์ (จกัรพงษ ์ ปรางคว์ิเศษ 2541:11) แต่ในความจริงนั้นพระสงฆก์็ยงัมีบทบาทสาํคญัอยู่

ไม่นอ้ยในสงัคมไทย ดงัท่ี กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทาํนุ  

บาํรุง  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สนองงานของรัฐและคณะสงฆด์า้นการบริหาร การปกครอง 

การศึกษา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีของพระสงฆ์

ตามพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ พ.ศ.2505 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2535 แบ่งเป็น 6 ประการ ดงัน้ี  

 1. บทบาทดา้นการปกครอง 

 2. บทบาทดา้นการศาสนศึกษา 

 3. บทบาทดา้นการศึกษาสงเคราะห์ 

 4. บทบาทดา้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา 

 5. บทบาทดา้นการสาธารณูปการ 

 6. บทบาทดา้นการสาธารณสงเคราะห์ (กรมการศาสนา 2542:24) 

 

2. ความคาดหวงัของคนไทยต่อสถาบันสงฆ์ 

 นาํทรัพย ์  จนัทน์หอม (2529:97 ,อา้งถึงใน สมสุดา ผูพ้ฒัน์ 2542:39-40) กล่าวว่า ปัจจุบนั

ประชาชนใหค้วามสนใจเร่ืองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะวดัวาอารามพระภิกษุสงฆเ์ป็นจาํนวนมาก 

ซ่ึงสามารถประมวลขอ้เสนอแนะและแนวคิดต่างๆ แลว้อาจสรุปเป็นเร่ืองใหญ่ๆ ได ้ดงัน้ี 

 1. ตอ้งการใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชน  เพ่ือเรียกร้องบทบาทของวดัดงัในสมยัก่อนให้

กลบัคืนมา 

 2. ตอ้งการใหพ้ระสงฆเ์ร่งเผยแผพ่ระพุทธศาสนา  ซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติใหแ้ผซ่่านไป

ในหมู่พุทธศาสนิกชน เพ่ือขจดัศาสนาอ่ืน ท่ีบ่อนทาํลายพระพุทธศาสนา 
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 3.  ตอ้งการใหพ้ระภิกษุสงฆ ์เร่งสัง่สอน อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 

นกัศึกษา ครู อาจารย ์และประชาชน 

 4.  ตอ้งการใหมี้การปรับปรุงการศึกษาของสงฆ ์

 5.  ตอ้งการใหพ้ระสงัฆาธิการสอดส่องดูแลพระภิกษุสงฆ ์ใหป้ฏิบติัตนตามพระธรรมวนิยั 

 6. ตอ้งการใหมี้การควบคุมการสร้างวดั  ลดความฟุ่มเฟือย  ทั้งทางดา้นการก่อสร้าง และ

ทางดา้นศาสนพิธี 

 7.  ตอ้งการใหว้ดัจดัประโยชน์แต่ท่ีจาํเป็นใหนึ้กถึงความเป็นวดับา้ง 

  

3. บทบาทของพระภิกษุสามเณรที่มต่ีอการพฒันาสังคมไทย 

 การศึกษาบทบาทของพระภิกษุสงฆท่ี์มีต่อการพฒันาสงัคมไทยใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจน ใน

เบ้ืองตน้ควรจะไดศึ้กษาในเร่ืองของ พุทธศาสนากบัสงัคม และการพฒันา ใหเ้ขา้ใจเสียก่อน 

 พุทธศาสนากบัสงัคม  ในสภาพการเปล่ียนแปลงของสงัคมและการเมืองซ่ึงมีอยูต่ลอดเวลา

นั้น พุทธศาสนาไดก้ระทาํหนา้ท่ีในการจดัระเบียบสงัคมเพ่ือความคงอยูข่องสงัคม ดงัท่ี สมบูรณ์  

สุขสาํราญ (2527:9-10) กล่าวไวโ้ดยสรุปดงัน้ี 

 1. อบรมให้รู้ระเบียบสังคม (Socialization) 

 พุทธศาสนาเป็นท่ีมาของวฒันธรรม ค่านิยม และระเบียบประเพณีท่ีสาํคญัของชนชาวไทย 

การอบรมระเบียบสงัคมผา่นกระบวนการ และสถาบนัหลายอยา่ง ทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรม 

เช่น วดั และพระสงฆเ์ป็นท่ีปลูกฝัง เป็นส่ือการอบรมระเบียบสงัคมแบบพุทธ อบรมกล่อมเกลาให้

กุลบุตร กุลธิดา อุบาสก อุบาสิกา ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์ และประเพณีหลายๆ ประการใหส้อดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตแบบพุทธ ถือสจัธรรมและแนวปฏิบติัแบบพุทธ เช่น ค่านิยมท่ีว่าดว้ยความเมตตาต่อผูต้ก

ทุกขไ์ดย้าก การโอบออ้มอารีช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การวางตนใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ การ

ปฏิบติัตนต่อบุคคลท่ีมีสถานภาพต่างๆ กนั เช่น ลูกต่อบิดามารดา  ศิษยต่์ออาจารย ์เป็นตน้ 

 2. เป็นส่ือหรือกลไกในการควบคุมระเบยีบสังคม 

 การท่ีมนุษยม์ารวมกนัอยูเ่ป็นสงัคมนั้น จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการควบคุมใหส้มาชิกของสงัคม

อยูใ่นเกณฑ ์ ระเบียบ แบบแผน เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภยัและสวสัดิภาพของ

สงัคม แต่ละสงัคมจึงมีการตรากฎหมาย ระเบียบต่างๆ หรือสถาบนัทางการปกครองข้ึน เป็นกลไก

ควบคุมสงัคมอยา่งหน่ึง นอกจากน้ีระเบียบประเพณีต่างๆ ซ่ึงเป็นธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเป็นความเช่ือท่ี

ปฏิบติัสืบทอดกนัมาก็เป็นกลไกควบคุมระเบียบสงัคมอีกอยา่งหน่ึง อยา่งไรกดี็กลไกต่างๆ ท่ีกล่าว

มาแลว้นั้น เป็นเคร่ืองบงัคบัทางดา้นร่างกายและพฤติกรรมภายนอก การท่ีบุคคลจะเช่ือปฏิบติัตาม

กฎเกณฑท์างสงัคมมากนอ้ยเพียงใดนั้น ศาสนามีความสาํคญัมากในการช่วยกล่อมเกลาโนม้นา้ว
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จิตใจและสร้างสาํนึกทางศีลธรรมต่อสงัคม พุทธศาสนามีบทบาทสาํคญัในการกระทาํหนา้ท่ี

ดงักล่าวมาก วดั และพระสงฆเ์ป็นกลไกทางพุทธศาสนาท่ีสาํคญัยิง่ในการอบรมสัง่สอนประชาชน

ใหเ้ป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ หลกัธรรมสาํคญัๆ ท่ีช่วย ควบคุมสงัคม เช่น ศีล 5  ธรรม 5  พรหม

วิหาร 4   สงัคหวตัถุ 4    นาถกรณธรรม 10 ประการ   สาราณียธรรม   อธิปไตย 3   ทิฏฐธมัมิกตัถ 

และสงัวตัตนิกธรรม 4  เป็นตน้ การท่ีบุคคลไดรั้บการสัง่สอนหลกัธรรม และยดึถือเป็นแนวทาง

ชีวิตร่วมกนัจะทาํใหส้งัคมมีความขดัแยง้นอ้ย และลดปัญหาสงัคมนานาประการ 

 3. เป็นส่ือในการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวในสังคม 

 การท่ีพุทธศาสนามีหลกัธรรมคาํสอนท่ีโนม้นาํใหป้ระชาชนท่ีมีความเช่ือ และปรัชญาใน

การดาํเนินชีวิตอยา่งเดียวนั้น เท่ากบัเป็นการเสริมสร้างความสามคัคีและความเป็นปึกแผน่ใหแ้ก่

สงัคม สงัคมท่ีมีบูรณาการทางเช้ือชาติ และศาสนาเขม้แข็งจะทาํใหมี้ความมัน่คงแก่ประเทศชาติเป็น

ส่วนรวม นอกจากพระธรรมคาํสัง่สอนแลว้ พิธีกรรม และเทศกาลทางพุทธศาสนายงัมีส่วนสาํคญั

ในการเนน้สาํนึกความเป็น “พวกเดียวกนั” หรือเป็นคนไทยดว้ยกนั ตวัอยา่งของพิธีกรรม เช่น งาน

พิธีทางศาสนา งานบวชนาค งานศพ งานทาํบุญต่างๆ ตวัอยา่งของเทศกาลทางพุทธศาสนา ไดแ้ก่ 

วนัวิสาขบูชา วนัมาฆบูชา วนัเขา้พรรษา ออกพรรษา เป็นตน้ งานบุญ พิธีกรรมและเทศกาลต่างๆ 

เป็นส่ือใหป้ระชาชนไดม้าร่วมงานกนั และไดส้งัสรรค ์ เกิดความรู้สึกร่วมเป็นพวกเดียวกนั มีความ

ใกลชิ้ดยนิดีจะผนึกกาํลงัเพ่ือส่วนรวม 

 กล่าวโดยสรุปแลว้ พระพุทธศาสนามีบทบาทสาํคญัในการสร้างความเขม้แข็งใหก้บัสงัคม 

ซ่ึงถือเป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันาสงัคมใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ 

 สุภาพรรณ ณ บางชา้ง (2529:81) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่าพฒันาว่า พฒันา  หมายถึง 

ความเจริญ หรือการทาํใหเ้จริญ การกระทาํท่ีเรียกว่าการพฒันานั้น มีเป้าหมายใหค้นมีชีวติท่ีเจริญ

ข้ึน คือ เป็นสุข ปราศจากทุกข ์ การพฒันาท่ีจะทาํใหค้นเป็นสุขตอ้งพฒันาทั้งส่วนกาย ส่วนใจให้

สมบูรณ์สมดุลตามความเหมาะสม พอดีกบัภาวะแวดลอ้ม และกฎเกณฑท์างธรรมชาติ 

 การพฒันา คือ การคุม้ครองการเปล่ียนแปลงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมประการหน่ึง การ

สร้างสรรคท่ี์ดี ท่ีเราตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในปริมาณท่ีเพียงพออีกประการหน่ึง 

 การพฒันาตามทฤษฎีของพระพุทธศาสนา  จาํนงค ์  อดิวฒันสิทธ์ิ (2548:117) กล่าวว่า   

การพฒันาตรงกบัคาํว่า “ภาวนา” หมายถึง การทาํใหเ้จริญงอกงาม (ตรงกบัภาษาองักฤษว่า 

Development) หากพิจารณาจากรากศพัท ์ คาํว่า “พฒันา” มาจากภาษาบาลีว่า “วฒันะ” หรือ 

“วฒันา” คาํน้ีหมายถึงความเจริญกา้วหนา้ หรือภาวะยนืยาวนาน เช่น คาํว่า “อายวุฒันะ” หมายถึง 

ทาํใหอ้ายยุนืนาน อนัหมายรวมถึง ความเป็นผูมี้สุขภาพแขง็แรงดี ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บมาเบียดเบียน 
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 นอกจากน้ี คาํว่า วฒันะ หมายถึง รกรุงรัง ไม่มีระเบียบเลยก็ได ้ เช่น คาํว่า “โลกวฒัโน” 

หมายถึง เป็นคนรกโลก เป็นส่ิงเป็นคนท่ีโลกไม่ตอ้งการ อยา่งไรก็ตาม คาํว่า การพฒันาในท่ีน้ีเป็น

คาํท่ีกาํหนดใหมี้คุณค่า และตามหลกัการของพระพุทธศาสนา การพฒันาจะตอ้งดาํเนินไปพร้อมๆ 

กนั 4 ทาง คือ 

 1. การพฒันาทางดา้นกายภาพ  (Physical Development) 

 2. การพฒันาทางดา้นสงัคม  และ/หรือ  ทางดา้นศีลธรรม  (Social  and /or  Moral 
Development) 

 3. การพฒันาทางดา้นจิตใจ   หรือทางดา้นอารมณ์   (Spiritual  or  Emotional 
Development) 
 4. การพฒันาทางดา้นสติปัญญา (Intellectual   Development)  

 ดงันั้น การพฒันา จึงหมายถึง การก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงโดยการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีทั้ง

ทางร่างกาย และจิตใจ และมีการควบคุมการเปล่ียนแปลงนั้นใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมพอดีกบั

สภาวะแวดลอ้ม และกฎเกณฑท์างธรรมชาติ 

 พระภิกษุสงฆก์บัการพฒันาสงัคมไทย  สมบูรณ์  สุขสาํราญ (2527:17) กล่าวว่า พุทธ

ศาสนากาํเนิดข้ึนมา ก็เพ่ือจะช้ีทางไปสู่ความสุขของมนุษยช่์วยใหค้นอยูร่่วมกนัดว้ยดี และช่วยให้

บุคคลมีความพอใจ สามารถเขา้ใจธรรมชาติ และปรับตวัหรือปรับธรรมชาติใหพึ้งเป็นประโยชน์แก่

ความเป็นอยูข่องตน 

 หลกัการท่ีสาํคญัของพุทธศาสนา กคื็อ สนบัสนุนการดาํรงชีวิตอนัประเสริฐ การดาํรงชีวิต

อนัประเสริฐน้ี พุทธศาสนาเนน้ความมีอิสรภาพและเสรีภาพของมนุษยท่ี์จะพฒันาตนเองเพ่ือจะได้

ใชศ้กัยภาพของตน พฒันาชีวิต และสงัคมใหดี้ข้ึน เจริญข้ึนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การเมือง และ

สงัคม กล่าวโดยสรุปจุดหมายสุดทา้ยของการพฒันาชีวิต การดาํรงชีวติอนัประเสริฐนั้นจะตอ้งมุ่ง

ไปท่ีสงัคมโดยส่วนรวมมิใช่เอาบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

 ปัจจุบนัน้ีพระสงฆไ์ทย ไดพ้ฒันาระดบัความคิดทางสงัคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ในทางวตัถุมากข้ึน บทบาททางสงัคมของพระสงฆมี์เพียงศาสนพิธีเท่านั้น ซ่ึงถือเป็นสญัลกัษญอ์นั

ยิง่ใหญ่ของสงัคม เพราะจะขาดพระสงฆใ์นการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ไม่ได ้อยา่งไรก็ดี เม่ือเวลา

ผา่นล่วงเลยมาหลายศตวรรษปัญหาอยา่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึน คือ การพฒันาแต่ดา้นวตัถุ ดา้นจิตใจขาดการ

เอาใจใส่ดูแลจนในท่ีสุดการพฒันาโดยราชการไม่อาจบรรลุผลสาํเร็จทุกดา้น แมว้่าดา้นวตัถุอาจจะ

ประสบความสาํเร็จ แต่ดา้นจิตใจ ความภาคภูมิใจและความมัน่ใจในตนเองนั้นอาจจะไปไม่ทนักบั

การพฒันาดา้นวตัถุ หรือเขา้ใจวฒันธรรมเมืองไดอ้ยา่งถ่องแท ้ จนก่อใหเ้กิดการดูถูกตนเองและอาจ

คิดว่า วฒันธรรมพ้ืนบา้นเป็นเร่ืองลา้หลงั ทาํใหเ้กิดความเสียหายแก่สงัคมโดยส่วนรวม จึงมี

พระสงฆจ์าํนวนหน่ึงกา้วมาบนเสน้ทางแห่งการพฒันาชนบทท่ียากไร้ และอยูห่่างไกลจากเขต
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พฒันาของทางราชการ ทั้งท่ีสงักดัมหานิกายและธรรมยตุนิกาย มีทั้งพระหนุ่มท่ีมีพรรษาสูงทั้งท่ีมี

คุณวฒิุทางการศึกษาสูงและตํ่า พระสงฆท่ี์มีบทบาทต่อการพฒันาน้ีส่วนใหญ่เป็นพระท่ีอยูใ่น

ชนบท โดยส่วนหน่ึงของภิกษุเหล่าน้ีมีทศันะคลา้ยๆ กนัว่า พระสงฆส์มควรเขา้ร่วมในการพฒันา

สงัคม เพราะถือเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของพระสงฆ ์ และถูกตอ้งทั้งทางศีลธรรมและโลกธรรม โดยมี

ความคิดเห็นว่า สถาบนัพระสงฆจ์ะไร้ประโยชน์ และสลายไปในท่ีสุดถา้พระสงฆไ์ม่ปรับตวัเขา้กบั

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การปรับตวัน้ีมิใช่หมายความว่า ชาวบา้นถวายภตัตาหารอะไรก็ฉนัหมด 

หรือฉนัไดทุ้กอยา่ง แต่หมายถึงเม่ือชาวบา้นเดือดร้อนเพราะความยากจน ขาดความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคใ์นชีวิตประจาํวนั ปล่อยเวลาว่างไปโดยไม่ไดท้าํประโยชน์ ทั้งยงัติดในอบายมุขทั้งปวง 

พระสงฆค์วรช่วยเหลือชาวบา้นในการช้ีนาํทางไปสู่สมัมาชีพท่ีชอบ โดยการลงมือปฏิบติัพฒันา

ชนบทร่วมกบัชาวบา้น มิใช่การเทศนาสัง่สอนอยา่งเดียว 

 สุภาพรรณ  ณ บางชา้ง (2529:86) ไดแ้บ่งบทบาทของพระสงฆไ์ทยในฐานะผูน้าํชุมชนนั้น 

มีบทบาทเป็น 2 ทาง คือ 

 1. บทบาทหลกั หรือบทบาทโดยตรงของพระภิกษุสงฆ ์ คือ การเป็นผูน้าํชุมชนในทางดา้น

จิตใจ เสริมศีลธรรม สติปัญญาท่ีถูกตอ้งแก่ชุมชน บทบาทน้ีเป็นบทบาทท่ีสาํคญัยิง่ เป็นรากฐานของ

ความเจริญความสุขของสงัคมอยา่งแทจ้ริง สงัคมไทยทุกวนัน้ีมีปัญหาเร่ืองศาสนาศีลธรรมมาก และ

บทบาทหลกัของพระภิกษุสงฆก์็เป็นงานหนกั และยากยิง่ 

 2. บทบาทรอง ในบางกรณีพระภิกษุสงฆอ์าจจาํเป็นและควรเขา้ไปเก่ียวขอ้ง เช่น เป็นพระผู ้

ไดรั้บความศรัทธาจากชาวบา้น แนะนาํประชาชนในทอ้งถ่ินใหเ้ห็นลู่ทางของการพฒันาทางดา้น

วตัถุท่ีเหมาะสม อาจเป็นผูป้ระสานการรวมตวัของชาวบา้นในการพฒันาวตัถุ อาจใหท่ี้วดัเป็น

สถานท่ีรวมกลุ่ม เป็นตน้ เพราะตอ้งยอมรับว่าในสงัคมไทย วดันอกจากจะเป็นท่ีส่งเสริมทางดา้น

จิตใจแลว้ บางคร้ังยงัเป็นสถานพยาบาลรักษาผูเ้จ็บป่วย เป็นสถานสงเคราะห์ท่ีคนยากจนมาอาศยั

เล้ียงชีวิตและศึกษาเล่าเรียน เป็นท่ีพกัคนเดินทาง เป็นสโมสรใหช้าวบา้นมาพบปะกนั เป็นสถานท่ี

จดัเทศกาล เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เป็นท่ีปรึกษาแกปั้ญหาชีวิตของประชาชน เป็นศูนยก์ลาง

บริหารหรือปกครอง ท่ีกาํนนัหรือผูใ้หญ่บา้นจะเรียกลูกบา้นมาประชุมกนับอกแจง้กิจกรรมต่างๆ 

ฯลฯ  

 พระราชวรมุนี (พระมหาประยทุธ ์ปยตุโต) (2527:205-206) กล่าวว่า วดัในพระพุทธศาสนา

ไดมี้บทบาทสาํคญัต่อวิถีชีวติของคนไทยหรือชุมชนไทยเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 

 1. เป็นสถานศึกษาสาํหรับชาวบา้นส่งกุลบุตรมาอยูรั่บใชพ้ระ รับการฝึกอบรมทางศีลธรรม 

และเล่าเรียนวิชาการต่างๆ ตามท่ีมีสอนในสมยันั้น รวมทั้งเป็นศูนยร์วมของเยาวชน 
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 2. เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบา้น ท่ียากจนไดม้าอาศยัเล้ียงชีวิตอยู ่และศึกษา

เล่าเรียนดว้ย ตลอดถึงผูใ้หญ่ท่ีขดัสนมาอาศยัวดั 

 3. เป็นสถานพยาบาลท่ีแจกจ่ายพวกยา รักษาผูเ้จ็บป่วย 

 4. เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 

 5. เป็นสโมสรท่ีชาวบา้นมาพบปะสงัสรรค ์หยอ่นใจ หาความรู้เพ่ิมเติม 

 6. เป็นสถานบนัเทิงท่ีจดัเทศกาลและมหรสพต่างๆ สาํหรับชาวบา้น 

 7. เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เป็นท่ีปรึกษาแกปั้ญหาชีวิตครอบครัวและความทุกขต่์างๆ  

 8. เป็นศูนยก์ลางศิลปวฒันธรรมท่ีรวบรวมศิลปกรรมของชาติซ่ึงเปรียบเสมือนพิพิธภณัฑ ์

 9. เป็นคลงัพสัดุสาํหรับเกบ็ของใชต่้างๆ ซ่ึงชาวบา้นไดใ้ชร่้วมกนัเม่ือมีงานท่ีวดั และขอยมื

ไปใชเ้ม่ือมีงานต่างๆ 

              10. เป็นศูนยก์ลางการปกครองท่ีกาํนนัหรือผูใ้หญ่บา้น  จะเรียกลูกบา้นมาประชุมกนั  เพ่ือ

บอกแจง้กิจกรรมกิจการต่างๆ 

              11. เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือใหบ้ริการดา้นพิธีกรรม อนัเป็นเร่ืองผกูพนักบัชีวิตของทุก

คนในระยะต่างๆ 

 ในอดีตวดัและพระสงฆส์ามารถแสดงบทบาทเหล่าน้ีได ้ เน่ืองจากตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา 

ชาวชนบทมองพระสงฆว์่าเป็นผูป้ระพฤติธรรม มีความบริสุทธ์ิ เป็นผูเ้สียสละบาํเพญ็ตนเพ่ือ

ประโยชนข์องประชาชนโดยบริสุทธ์ิใจ และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ความรู้สึกว่า พระสงฆเ์ป็นผูมี้

สติปัญญารอบรู้วชิาการต่างๆเหนือกว่าชาวบา้นทัว่ไป และสามารถใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่ชาวบา้น

ในปัญหาต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จึงทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บัชาวบา้นเป็นเสมือน

อาจารยก์บัศิษย ์ หรือเป็นพ่อกบัลูก หรือญาติผูใ้หญ่กบัหลานเหลน ซ่ึงความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดและ

มัน่คงเสมอมา 

 โดยเหตุท่ีพระสงฆก์ลายมาเป็นผูน้าํทางดา้นชีวติจิตใจ และวดักลายมาเป็นศูนยก์ลางของ

ชุมชน จึงทาํใหพ้ระสงฆต์อ้งมีบทบาทหนา้ท่ีต่อสงัคมดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่เน่ืองจากสงัคมมี

สภาพเป็นอนิจจงั ไม่มีความคงอยูท่ี่ถาวร ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง และปรับฐานะไปตามโครงสร้าง

สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นดว้ย 

 จากสภาพโครงสร้างสงัคมท่ีเรียบง่าย เปล่ียนมาเป็นสงัคมท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน บทบาท

ของพระสงฆท่ี์เคยมีต่อประชาชนกลุ่มเลก็ๆ ตอ้งขยายความสมัพนัธก์วา้งขวางข้ึน ตอ้งสมัพนัธก์บั

บุคคลนอกชุมชนท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชุมชนชนบทในฐานะของผูป้กครอง ผูช่้วยเหลือสงเคราะห์

ประชาชนในดา้นต่างๆ ตามท่ีรัฐบาลไดม้อบหมายใหม้าปฏิบติัหนา้ท่ี พระสงฆถู์กลดบทบาทลง

จากการเป็นผูน้าํในดา้นต่างๆ มาเป็นเพียงผูป้ระสานเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างรัฐและ
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ประชาชน วดัและพระสงฆถู์กลดบทบาทท่ีมีต่อการดาํรงชีวิตและการพฒันาของชาวชนบทลง

มากมาย จนกระทัง่เหลือเพียงบทบาทสาํคญั เพียงเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นคลงั

พสัดุเท่านั้น 

 มูลเหตุของความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนต่อบทบาทของวดั และพระสงฆน์ั้นเกิดจากอิทธิพล

ของความเจริญแบบตะวนัตกท่ีแพร่กระจายเขา้สู่ประเทศไทย โดยมีสถาบนัต่างๆ มารับหนา้ท่ีแทน

วดัและพระสงฆ ์ ส่ิงน้ีเป็นปัจจยัจากภายนอก ซ่ึงยงัมีมูลเหตุจากปัจจยัภายในอีก 2 ประการ คือ 

ประการแรก พระสงฆไ์ม่พยายามปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบัสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ไม่พยายาม

ประยกุตค์วามเจริญต่างๆ เหล่านั้นมาสร้างเสริมบทบาทของตนเองข้ึนใหม่ อีกประการหน่ึง คือ การ

สูญเสียภาวะผูน้าํทางปัญญาของพระสงฆ ์ เน่ืองจากพระสงฆไ์ม่สนใจศึกษาหาความรู้และเทคนิค

วิทยาการสมยัใหม่ การปฏิเสธความรู้เช่นน้ี เป็นผลใหพ้ระสงฆไ์ม่สามารถเขา้ใจถึงสภาพปัญหา

และโครงสร้างสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปได ้ ไม่เขา้ใจในมูลเหตูของปัญหาท่ีประชาชนประสบอยู ่

ประชาชนจึงตอ้งหนัไปพ่ึงพาสถาบนัอ่ืนๆ ความสมัพนัธร์ะหว่างพระสงฆก์บัชุมชนชนบทท่ีเคย

แนบแน่น ก็เร่ิมเหินห่างกนัออกไป (พระมหาประยทุธ ์ ปยตุโต 2524:18-22 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธ

นานนท ์2529:35-37) 

 

4. แนวคดิและหลกัการงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 

              4.1 แนวคดิงานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น  

           หลายสิบปีท่ีผา่นมางานวิจยัในประเทศไทยมกัถูกตั้งโจทยโ์ดยนกัวิชาการหน่วยงานต่าง ๆ 

เพียงเพ่ือทดสอบทฤษฎีบางอยา่งหรือตอ้งการหาคาํตอบบางอยา่งท่ีกลุ่มคนเหล่านั้นสนใจ หรือเขา้

ไปทาํงานวิจยัในทอ้งถ่ินเพ่ือการวางแผน กาํหนดนโยบายบางอยา่งเพ่ือคล่ีคลายปัญหาต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนทั้งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม ในพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศ แต่ก็ยงัเป็นท่ีกงัขา

ว่าผลงานวิจยัไดถู้กนาํไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่หรือไม่ สามารถตอบคาํถามในชุมชน

และนาํไปแกไ้ขปัญหาไดจ้ริงหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด เพราะหลายๆ ปัญหายงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข 

ในบางปัญหากลบัดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากข้ึน ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจากขาดการคาํนึงว่าชุมชน 

ตอ้งการจะคล่ีคลายในส่ิงท่ีกลุ่มคนภายนอกเขา้ไปศึกษาหรือไม่ กล่าวคือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งมกัจะไม่ได้

นาํงานวิจยัไปใชห้รือไม่ตอบสนองกบัปัญหาของชุมชนนัน่เอง  

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) จึงพยายามสร้างสรรคแ์นวคิดใหม่ในการ

สนบัสนุนงานวิจยั คือ “ไม่ว่าเร่ืองอะไรกต็ามท่ีจะทาํวิจยั โจทยค์วรมาจากชุมชนทอ้งถ่ิน ทาํแลว้

ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในชุมชน ทาํใหค้นในชุมชนไดเ้รียนรู้และเก่งข้ึน” บนฐานคิด

ความหมายการวิจยัของเสน่ห์ จามริก (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 2549) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า 
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“ วจิยัท่ีแทจ้ริงนั้นจะตอ้งเป็นการวิจยัท่ีหมายความถึง การแสวงคาํตอบท่ีเป็นระบบเปิด… และเร่ือง

ของการพฒันาจะตอ้งตั้งโจทยท่ี์เป็นระบบเปิด เพราะฉะนั้น นอกจากเขา้ใจปัญหา และมองแนวทาง

ในการแกปั้ญหา… เราก็มีโจทยใ์นการวจิยันั้น ซ่ึงไดช้ี้ช่องทางใหเ้ราเห็นถึง… แนวทางการพฒันา 

หมายความว่า เป็นการพฒันาต่อไป…เป็นการกาํหนดแนวทางการพฒันาท่ีข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของ

ทอ้งถ่ินโดยเฉพาะ… การทาํงานวจิยัในรูปน้ี… เราจะตอ้งมองเง่ือนไข ศกัยภาพ เพ่ือท่ีจะใหท้อ้งถ่ิน

สามารถพฒันาตวัเองต่อไปได”้ ทา้ยท่ีสุดแลว้เม่ือมีงานวิจยั มีขอ้มูลและประสบการณ์จากหลาย ๆ 

พ้ืนท่ี หลาย ๆ ชุมชนทัว่ประเทศเพียงพอ ก็คาดว่าจะสามารถนาํไปสงัเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ เพ่ือ

ผลกัดนัสู่การเปล่ียนแปลงนโยบายในระดบัภาค ระดบัประเทศ ทาํใหปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

คล่ีคลายในท่ีสุด  

  

              4.2 หลกัการดําเนินงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 

            สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) เป็นองคก์รนอกระบบราชการ บริหารงานโดย

อิสระ ภายใตก้ารกาํกบัของสาํนกันายกรัฐมนตรี ก่อตั้งข้ึนในปี พ.ศ.2536 เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนการ

วิจยัดา้นเศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ี และงานวิชาการดา้นต่าง ๆ เพ่ือการพฒันาประเทศ โดยมีการ

แบ่งเป็นฝ่ายงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ฝ่าย 1 นโยบายชาติ และความสมัพนัธข์า้มชาติ ฝ่าย 2 เกษตร ฝ่าย 3 

สวสัดิภาพสาธารณะ ฝ่าย 4 ชุมชน ฝ่าย 5 อุตสาหกรรม และฝ่ายงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั สาํนกังานภาค (สกว. สาํนกังานภาค) ไดถู้กจดัตั้งข้ึน

เม่ือปี พ.ศ.2541 เพ่ือใหด้าํเนินการในฝ่ายงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินภายใตแ้นวคิดใหม่ เนน้การสร้าง

กระบวนการ ติดอาวุธทางปัญญา (Empowerment) แก่ชุมชน และทอ้งถ่ิน รวมทั้งเนน้ใหชุ้มชน

ไดใ้ชป้ระโยชน์จากกระบวนการวิจยั หรืออีกนยัหน่ึงเป็นกลไกหน่ึงในการสร้างบรรยากาศการ

เรียนรู้ของทุกคน ทุกคนเรียนรู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูต่ามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีสาํคญัคือ สกว. สาํนกังานภาค จะตอ้งเนน้การ

จดัการ และประสานใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหว่างปัญญา (นกัวิจยั) และพฒันา (นกัพฒันา) ทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั ระดบัชาติ ท่ีดาํเนินงานแบบแยกส่วน ต่างคน ต่างทาํอยูใ่นปัจจุบนัดงั

คาํขวญั สร้างสรรคปั์ญญา พฒันาทอ้งถ่ิน เพ่ือใหส้งัคมไทยไดใ้ชค้วามรู้ และขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือ

ได ้ ในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจ แทนการใชค้วามรู้สึกหรืออารมณ์  นาํไปสู่ความสามารถใน

การแกปั้ญหา พฒันาตนเอง และพ่ึงตนเองไดใ้นชุมชนทอ้งถ่ิน ตลอดจนการพฒันาประเทศชาติท่ี

ย ัง่ยนืในท่ีสุด  (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  2549) 

  

 



 15 

             4.3 ระบบการวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 

 วิจารณ์  พานิช  (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  2549)  ไดก้ล่าวถึงระบบการวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ินไวว้่าจะตอ้งมีส่วนประกอบสาํคญั ดงัต่อไปน้ี  

4.3.1 ระบบทรัพยากร  

 ตอ้งมีระบบทรัพยากรท่ีมาจากส่วนกลาง และส่วนทอ้งถ่ิน 

4.3.2 หน่วยงานจดัการงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 ตอ้งมีหน่วยงานจดัการงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินท่ีสามารถเรียนรู้ และพฒันาศาสตร์และศิลป์ใน

การจดัการงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินท่ีเช่ือมโยงกบัการจดังานวิจยัในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงหน่วย

จดัการงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินน้ีอาจมีหน่วยงานเดียวดูแลทั้งประเทศ หรืออาจแยกเป็น 2 - 3 หน่วยงาน 

แบ่งพ้ืนท่ีกนัดูแลตามความเหมาะสม 

4.3.3 นกับริหารวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 เน่ืองจากการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินในประเทศไทยเป็นเร่ืองใหม่ นกัวจิยัเองยงัไม่สนัทดั ไม่

คุน้เคย และคนใน ทอ้งถ่ินเองก็ยงัไม่คุน้เคย จึงตอ้งการนกับริหารงานวิจยัเขา้ไปจดักระบวนการ

แปรความตอ้งการของชาวบา้นใหเ้ป็นโจทยว์ิจยั จดักระบวนการเพ่ือกาํหนดกระบวนการหรือวิธี

วิจยั และแปลผลการวิจยั ตลอดจนนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงนกับริหารงานวิจยั

เพ่ือทอ้งถ่ิน จะตอ้งมีทกัษะจาํเพาะหลายดา้น ท่ีแตกต่างไปจากนกับริหารงานวิจยัโดยทัว่ไป 

4.3.4 สถาบนัวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 ตอ้งมีการจดัตั้งและส่งเสริมความเขม้แข็งขององคก์รทั้ง 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สถาบนัการศึกษา 

องคก์รพฒันา เอกชน องคก์รวจิยัและเทคโนโลยเีพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีเป็นกลไกในการรับใชชุ้มชน

ทอ้งถ่ิน ในการส่งเสริมงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินควบคู่ไปกบัการสร้างฐานความรู้เพ่ือทอ้งถ่ิน  

4.3.5 นกัวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 ควรประกอบดว้ยนกัวิจยัจากหลายสาขาวิชาหลายพ้ืนฐานประสบการณ์ แต่มีส่วนท่ี

เหมือนกนัหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกนัคือตอ้งการเขา้มาอาํนวยความสะดวกใหช้าวบา้นสร้างความรู้

เพ่ือใชใ้นการพฒันาทอ้งถ่ินของตน 

4.3.6 นกัวจิยัเชิงทฤษฎี  

 นกัวจิยัเชิงทฤษฎีจะตอ้งเขา้มาจบัภาพรวม ภาพใหญ่ พฒันาเป็นทฤษฎีท่ีสร้างข้ึนเอง

ภายในประเทศจากขอ้มูลทอ้งถ่ิน ซ่ึงขณะน้ีแทบไม่มีทฤษฎีทางสงัคมท่ีสร้างข้ึนเองภายในประเทศ

จากขอ้มูลทอ้งถ่ินเลย 
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4.3.7 ระบบขอ้มูลเพ่ือการวิจยัทอ้งถ่ิน 

 ขอ้มูลส่วนหน่ึง (ซ่ึงเป็นขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการ) คือ ขอ้มูลเก่ียวกบัความเป็นอยูข่อง

ชาวบา้นทัว่ประเทศ ประเดน็ท่ีสาํคญั คือ ความแม่นยาํและทนัสมยัของขอ้มูล จะตอ้งมีการจดัเก็บ

และเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ และมีการประมวลและใชข้อ้มูลในแต่ละทอ้งถ่ินใหเ้ป็นประโยชน ์

ระบบการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินในประเทศไทย ยงัอยูใ่นระยะเร่ิมตน้ จึงยงัตอ้งการการพฒันาอีกมาก 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นการบริหารจดัการ จึงควรเป็นระบบเปิด ไม่มีสูตรสาํเร็จตายตวั เป็นการนาํไป

สร้างความรู้ เท่ากบัว่าผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งช่วยกนัพฒันาระบบน้ี โดยมีเป้าหมายอนัยิง่ใหญ่ คือ 

สงัคมไทยมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืบนฐานความรู้ และการสร้างความรู้ในทุกส่วนของสงัคม 

 

           4.4 ความหมายและกระบวนการงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่  

           ภายใตแ้นวคิดและหลกัการดงักล่าวจึงเกิดคาํนิยามใหม่สาํหรับงานวจิยัว่าเป็นกระบวนการท่ี

คนใน ชุมชนไดม้าร่วมคิดทบทวนสถานการณ์ ตั้งคาํถาม วางแผน หาขอ้มูล ทดลองทาํ วิเคราะห์ 

สรุปคาํตอบ และถอดบทเรียนเพ่ือปรับปรุงงานต่อไป นัน่หมายความว่า งานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินเป็น

เคร่ืองมือหน่ึงท่ีเนน้การใหค้นในชุมชนเขา้มาร่วมในกระบวนการวิจยั ตั้งแต่การเร่ิมคิด การตั้ง

คาํถาม การวางแผน และคน้หาคาํตอบอยา่งเป็นระบบโดยเรียนรู้จากการปฏิบติัการจริง (Action 

Research) ทาํใหชุ้มชนไดเ้รียนรู้ ไดผ้ลงานและเก่งข้ึนในการแกปั้ญหาของตนเอง ตลอดจน

ยกระดบัการแกปั้ญหาใหมี้ความน่าเช่ือถือสูง และสามารถใชก้ระบวนการน้ีในการแกไ้ขปัญหาอ่ืน 

ๆ ในทอ้งถ่ิน มีกระบวนการศึกษาเรียนรู้อยา่งเป็นเหตุเป็นผล ดงันั้น จุดเนน้ของงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

คือ เนน้ท่ีกระบวนการมากกว่าผลลพัธเ์พ่ือใหช้าวบา้นไดป้ระโยชน์จากงานวิจยัโดยตรง ใหง้านวจิยั

มีส่วนในการแกปั้ญหาของชาวบา้น และเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนจริงในชุมชน ซ่ึงจะตอ้งอาศยัเวที 

(การประชุม เสวนา ถกเถียง) เป็นเคร่ืองมือเพ่ือใหค้นในชุมชนไดส่้วนร่วม ทั้งกลุ่มชาวบา้น ครู

โรงเรียน องคก์รพฒันาเอกชน (เอน็จีโอ) สมาชิกองคก์รบริหารส่วนตาํบล (อบต.) กรรมการ

สหกรณ์ ขา้ราชการ หรือกลุ่มคนอ่ืน ๆ ท่ีจะมาเขา้มาร่วมใช ้ปัญญา ในกระบวนการวิจยั (สาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการวจิยั  2549)   

 โดยสรุป กระบวนการงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน หมายถึง การทาํงานอยา่งเป็นขั้นตอน เพ่ือตอบ 

คาํถามหรือความสงสยับางอยา่ง ดงันั้นส่ิงสาํคญั คือ ประเด็นคาํถามตอ้งคมชดั โดยมีการแยกแยะ

ประเด็นว่า ขอ้สงสยัอยูต่รงไหน มีการหาขอ้มูลก่อนทาํ มีการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล มี

การวางแผน การทาํงานบนฐานขอ้มูลท่ีมีอยู ่ และในระหว่างลงมือทาํการบนัทึก มีการทบทวน 

ความกา้วหนา้วิเคราะห์ความสาํเร็จ และอุปสรรคอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือถอดกระบวนการเรียนรู้ท่ี

เกิดข้ึนออกมาใหช้ดัเจน ในท่ีสุดก็จะสามารถสรุปบทเรียนตอบคาํถามท่ีตั้งไว ้แลว้อาจจะทาํใหม่ให้
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ดีข้ึน ตลอดจนสามารถนาํไปใชเ้ป็นบทเรียนสาํหรับเร่ืองอ่ืน ๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงทั้งหมดน้ี

กระทาํโดยผูท่ี้สงสยั (คนในทอ้งถ่ิน) นัน่เอง  

 วิธีการน้ี เป็นงานวจิยัอีกแบบหน่ึงท่ีไม่ยดึติดกบัระเบียบแบบแผนทางวิชาการมากนกั แต่

เป็นการสร้างความรู้ในตวัคนทอ้งถ่ิน โดยคนทอ้งถ่ิน มุ่งแกไ้ขปัญหาดว้ยการทดลองทาํจริง และมี

การบนัทึกและวิเคราะห์อยา่งเป็นระเบียบ การวจิยัแบบน้ีจึงไม่ใช่เคร่ืองมือทางวิชาการท่ีจะขอ

ตาํแหน่ง ไม่ใช่ของศกัด์ิสิทธ์ิท่ีผกูขาดอยูก่บัครูบาอาจารย ์ แต่เป็นเคร่ืองมือธรรมดาท่ีชาวบา้นก็ใช้

เป็น เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัได ้ 

 

4.5 ลกัษณะสําคญัของโครงการวจิยัเพ่ือท้องถิน่  

ลกัษณะสาํคญัของโครงการวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  2549)   

ประกอบดว้ย 3 ประการสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

4.5.1 เป็นเร่ืองหรือโจทยอ์ะไรก็ได ้ท่ีชุมชนหรือคนในทอ้งถ่ินเห็นว่ามีความสาํคญั 

และอยากจะคน้หาคาํตอบร่วมกนั ซ่ึงชุมชนในท่ีน้ีมีความหมายท่ีหลากหลาย หมายรวมถึงกลุ่มคน

ในพ้ืนท่ีท่ีมีความสมัพนัธก์นัอยา่งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการท่ีมีเป้าหมายหรือดาํเนินกิจกรรม

บางอยา่งเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มอนุรักษป่์า กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย ์

หน่วยงานรัฐ องคก์รพฒันาเอกชน ผูป้ระกอบการ ครู เด็กและเยาวชน คนชรา พระสงฆ ์ชนเผา่ 

  4.5.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคน้หาคาํตอบร่วมกนั  กล่าวคือ  เปิดโอกาส

ใหชุ้มชนหรือคนในทอ้งถ่ินตอ้งร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมเรียนรู้ร่วมวิเคราะห์ ร่วมตรวจสอบ และแปล

ความหมาย รวมทั้งคาดว่าจะเกิดความเปล่ียนแปลงภายหลงัการดาํเนินงานวจิยั  

4.5.3 มีการดาํเนินงานรวบรวมขอ้มูล และทดลองปฏิบติัการ คือ มีการดาํเนินงาน

ใน 2 ระยะ 

ระยะแรก วิจยัใหท้ราบสภาพท่ีเป็นอยู ่ไดแ้ก่ 

         - สภาพหรือบริบทชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน 

         - สภาพของปัญหานั้น 

         - ทราบสาเหตุ ปัจจยั เง่ือนไขของปัญหา 

         - เลือกทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา 

ระยะท่ีสอง เป็นการทดลองทาํ (วิจยัปฏิบติัการ) เพ่ือแกปั้ญหา และวิเคราะห์สรุปบทเรียน รวมทั้ง

ส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  

นอกเหนือจากลกัษณะดงักล่าว วจิารณ์ พานิช (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  2549)  

ยงัใหท้ศันะเพ่ิมเติมว่างานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินควรมีลกัษณะ ดงัน้ี 
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 1. เป็นการวิจยัปลายทาง   เพ่ือทดลองประยกุตใ์ชค้วามรู้  หรือเทคโนโลยใีนบริบทของ

ทอ้งถ่ินมากกว่าเป็นการวิจยัเพ่ือสร้างความรู้ใหม่อาจมีลกัษณะเป็น  

 1.1 R & D คือ การวิจยั  (research) และพฒันา (Development) 

  1.2 D & R คือ การพฒันามากกว่าวจิยั การวิจยัเป็นเพียงส่วนเลก็ๆ หรือ 

  1.3 D & R & M คือ นอกจากการวจิยั พฒันา แลว้ยงัอาจมีการเคล่ือนไหวสงัคม 

(Movement) อยูด่ว้ย 

 2. อาจมีการสร้างทฤษฎีใหม่จากขอ้มูลภายในประเทศ หมายความว่า ขอ้มูลจากหลายๆ 

โครงการยอ่ยเม่ือนาํมาวิเคราะห์สงัเคราะห์ร่วมกนัอาจเกิดทฤษฎีใหม่ ซ่ึงผูท่ี้จะทาํเช่นน้ีไดจ้ะตอ้ง

เป็นนกัวิจยัเชิงทฤษฎีท่ีมีความสามารถสูงมาก การวจิยัพ่ือทอ้งถ่ินจึงควรมีนกัวจิยัเชิงทฤษฎีท่ีมี

ความสามารถและประสบการณ์สูงเขา้ร่วมดว้ย 

 3. เป็นการวิจยัแบบองคร์วม (Holistic หรือ Integrated) ไม่แยกสาขาวิชา มีลกัษณะการ

ดาํเนินการเป็นสหวิชา และจะตอ้งส่งเสริมใหมี้การวิจยัดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และการ

วิจยัดา้นการจดัการเพ่ือ ชุมชนทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน เพราะในปัจจุบนัการวิจยัในทอ้งถ่ินดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและดา้นการจดัการยงัมีนอ้ยมาก  

 

5. ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

5.1 ทฤษฎบีทบาท 
เป็นทฤษฎีท่ีเนน้ว่ามนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรมตามความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีเป็นผลมาจาก

ความคาดหวงัทางสงัคมตามสถานภาพ ตาํแหน่งและหนา้ท่ีทางสงัคมของแต่ละบุคคล กล่าวอีกนยั

หน่ึงก็คือ บทบาทของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากปัจจยัทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ ความคิดเห็นหรือทศันคติ

ส่วนบุคคลและปัจจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ ตาํแหน่งหนา้ท่ี และสถานภาพของบุคคลท่ีประกอบดว้ย

ความคาดหวงัต่างๆ จากสงัคม  
 ทฤษฎีบทบาทมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีปฏิสมัพนัธท์างสญัลกัษณ์  (Symbolic Interaction) 
ดงันั้น   รากฐานของการเกิดบทบาทจึงถูกนาํมาอธิบายดว้ยปฏิสมัพนัธท์างสงัคม  (Social 

Interaction)  เช่น Jacob L. Moreno (1960 : 80 -86 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์2529 : 25)  

นกัทฤษฎีบทบาทท่ีมีช่ือเสียงคนหน่ึงเสนอแนวความคิดเก่ียวกบับทบาทไวว้่า องคก์รทางสงัคม

ประกอบดว้ยโครงข่ายของบทบาท ซ่ึงบงัคบัและใหแ้นวทางเก่ียวกบัการกระทาํ การท่ีแต่ละบุคคล

ในสงัคมเขา้ไปรับตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีหน่ึงในสถานภาพนั้น หมายถึง การยอมรับรูปแบบของ

พฤติกรรมท่ีถูกกาํหนดมาแลว้จากตาํแหน่ง หนา้ท่ี และสถานภาพนั้นๆ ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวน้ีก็คือ 

บทบาทท่ีสงัคมคาดหวงัไว ้ จากแนวความคิดน้ีทาํใหเ้รามองโครงสร้างสงัคมไดว้่า ประกอบดว้ย 3 
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ส่วน คือ โครงข่ายของตาํแหน่งทางสงัคมและสถานภาพทางสงัคม ระบบความคาดหวงัท่ีสอดคลอ้ง

กนั และแบบแผนของพฤติกรรมตามความคาดหวงัของตาํแหน่งและสถานภาพนั้น 
 มีนกัทฤษฎีบทบาทท่ีเสนอขอ้สมมติเก่ียวกบัทฤษฎีบทบาทไวห้ลายประการ และหลาย

รูปแบบ อยา่งเช่น Biddle, B.J. & Thomas, Z.J. eds. (1966 : 5-8, 15-19 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธ

นานนท ์2529 : 25) ; Charon, J.M. (1970 : 136-143 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์2529 : 25) 

Shaw, M.V. & Costanz, P.R.(1970 : 328-334 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์2529 : 25) แต่

พอจะสรุปรวบรวมมาเป็นขอ้สมมติพ้ืนฐานสาํหรับการศึกษาคร้ังน้ีได ้ดงัน้ี 
 1. บทบาทเป็นส่ิงท่ีจะตอ้งเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืนในสงัคม มนุษยจ์ะเขา้

มาร่วมอยูใ่นสงัคมไดจ้ากการเรียนรู้บทบาทของตนเองในสงัคม 
 2. การมีปฏิสมัพนัธก์บัคนอ่ืนจะทาํใหมี้การมองตนเองและผูอ่ื้นว่าเป็นเจา้ของสถานภาพ

และบทบาทบางอยา่ง และผกูผนัอยูก่บัความคาดหวงัของผูอ่ื้น และความคาดหวงัน้ีจะเป็น

ตวักาํหนดแนวทางของบทบาทในแต่ละคน 
 ดงันั้น บทบาทจึงเป็นความคาดหมายทางการกระทาํว่าในสถานภาพหน่ึงๆ บุคคลควรจะมี

บทบาทอยา่งไร โดยจะมีการเรียนรู้เป็นกระบวนการสาํคญั เพ่ือใหท้ราบว่าแต่ละบุคคลจะตอ้งแสดง

บทบาท และสวมบทบาทอยา่งไร ซ่ึงการเรียนรู้บทบาทน้ีจะเกิดจากการเลียนแบบและการสงัเกต

จากบุคคลท่ีเรายดึถือ เพ่ือจะนาํมาเป็นแบบอยา่งของบทบาทของตน ท่ีจะแสดงต่อผูอ่ื้นใน

สถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมตามท่ีตนเองตอ้งการ แต่ทั้งน้ีการเสนอภาพของตนเองหรือการแสดง

บทบาทและการสวมบทบาทน้ีอาจจะสอดคลอ้งหรือขดัแยง้กบัความคาดหวงัของสงัคมก็ได ้ 
 

5.2 ทฤษฎโีครงสร้างหน้าที ่

 แนวความคิดในการพฒันาทฤษฎีโครงสร้างหนา้ท่ี เป็นผลมาจากการนาํเอาแนวความคิด

ทางดา้นชีววิทยามาใชโ้ดยอุปมาว่าโครงสร้างของสงัคมเป็นเสมือนร่างกายท่ีประกอบไปดว้ยเซลล์

ต่าง ๆ และมองว่า หนา้ท่ีของสงัคมก็คือ การทาํหนา้ท่ีของอวยัวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยแต่ละ

ส่วนจะช่วยเหลือและเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหร้ะบบทั้งระบบมีชีวิตดาํรงอยูไ่ด ้ 
ทั้งน้ีมีนกัทฤษฎีบทบาทท่ีเสนอขอ้สมมติเก่ียวกบัทฤษฎีบทบาทไวห้ลายประการและหลาย

รูปแบบ เช่น Emile Durkheim มีความเช่ือในเร่ืองของโครงสร้างและหนา้ท่ีเช่นเดียวกนั โดย

อธิบายว่าสงัคมจะมีดุลยภาพหรืออยูร่อดดว้ยการยดึเหน่ียวทางสงัคม (Social Solidarity) คือ การ

ท่ีบุคคลในสงัคมมีส่ิงยดึถือร่วมกนั ในสงัคมขนาดเลก็หรือสงัคมท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ นั้น การยดึ

เหน่ียวทางสงัคมจะเป็นแบบ Mechanical Solidarity คือ การยดึถือค่านิยม จารีตประเพณีเดียวกนั 

มีความคิด ความเช่ือ และทศันคติต่างๆ แบบเดียวกนั แต่ในสงัคมท่ีซบัซอ้น การยดึเหน่ียวทางสงัคม
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จะเป็นแบบ Organic Solidarity คือ การยดึเหน่ียวตามบทบาทหนา้ท่ีของตนโดยท่ีแต่ละบุคคล

อาจจะมีค่านิยม ความเช่ือ ความคิด ท่ีแตกต่างกนัออกไป การท่ีสงัคมจะอยูร่อดไดก้็เพราะบุคคลทุก

คนปฏิบติัตามบทบาทและหนา้ท่ีของสงัคมนัน่เอง (สนธยา พลศรี 2547:184-185) 

สงัคมจะเปล่ียนแปลงจากรูปแบบง่ายๆ เป็นแบบซบัซอ้นเสมอ เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของ

จาํนวนประชากรจะนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงทางดา้นระบบเศรษฐกิจและระบบอ่ืนๆ ของสงัคม 

 โดยสรุป สงัคมมีหนา้ท่ีสนบัสนุนใหส้งัคมสามารถดาํรงอยูไ่ด ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั A.R. 

Radcliffe-Brown กบั Bronislaw Malinowski ท่ีมองว่า หนา้ท่ีทางสงัคม เป็นส่วนสนบัสนุนให้

โครงสร้างสงัคมคงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง เพราะสงัคมมีกระบวนการทางสงัคมท่ีทาํใหส้งัคมเกิดความ

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่น บรรทดัฐาน ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรม และประเพณี เป็นตน้ 

 

5.3 ทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทางสังคมวฒันธรรม 

สนธยา พลศรี (2547:151-152) กล่าวว่า เป็นทฤษฎีท่ีนาํทฤษฎีวิวฒันาการส่ิงมีชีวิตของ 

Charles Darwin  นกัชีววิทยาชาวองักฤษ  เป็นแนวทางในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสงัคม

และวฒันธรรม  ว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกนั  คือ  จะเร่ิมตน้จากสภาพโบราณลา้หลงั  มีโครงสร้างแบบ

ง่าย ๆ ไปสู่โครงสร้างท่ีสลบัซบัซอ้นมากข้ึน  และไม่มีการส้ินสุด  เป็นวิวฒันาการอยา่งชา้ๆ  แบบ

ค่อยเป็นค่อยไป  ตามสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  เพ่ือความอยูร่อดส่ิงมีชีวิตตอ้งปรับตวัให้

เหมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลา  และตอ้งมีการต่อสูต้ามกฎแห่งการเลือกสรรทางธรรมชาติ 

(Law of Natural Selection) กล่าวคือส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถปรับตวัใหเ้หมาะสมกบัส่ิงแวดลอ้มได้

เท่านั้น จึงจะมีชีวติรอดได ้  ส่ิงมีชีวิตต่างๆ จะเพ่ิมปริมาณมากข้ึน  เกิดการต่อสูแ้ข่งขนักบัพวก

เดียวกนัและกบัส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ  ส่ิงมีชีวิตท่ีแข็งแรงเท่านั้นจึงจะมีชีวิตอยูร่อดและววิฒันาการสืบ

ต่อไป  นกัสงัคมศาสตร์ไดน้าํทฤษฎีววิฒันาการมาประยกุตใ์ชเ้พ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงทาง

สงัคมและวฒันธรรมว่ามีลกัษณะเช่นเดียวกบัวิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  โดยสงัคมและวิวฒันธรรม

ของมนุษยจ์ะเร่ิมจากสงัคมโบราณท่ีมีความลา้หลงั  มีโครงสร้างง่ายๆ ไม่ซบัซอ้น  แลว้ค่อยๆ 

เปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัท่ีมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้นมากข้ึนและไม่มีการส้ินสุด 

 

6.  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 สมคิด เพง็อุดม (2518:34) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆที์มีต่อการพฒันาชุมชน”  

พบว่า มีพระสงฆน์กัพฒันาหลายรูป ไดป้รับเปล่ียนความเช่ือและค่านิยมของชาวบา้นในดา้นสงัคม

และวฒันธรรม ไดแ้ก่ การอบรมสัง่สอนแนะนาํชาวบา้นว่า การทาํความสะอาดบา้นเรือนหรือ

ชุมชน ไม่ท้ิงขยะมูลฝอยลงแม่นํ้ าลาํคลองก็คือการทาํบุญอยา่งหน่ึง 
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เจียมพงษ ์  วงษธ์รรม (2519:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันา

สงัคม”  เพ่ือตอ้งการทราบว่าพระสงฆเ์ก่ียวขอ้งกบัสงัคมมากนอ้ยเพียงใดและพบว่าพระสงฆจ์าก

กลุ่มตวัอยา่งจาก 215 วดัในเขตกรุงเทพมหานคร มีบทบาทในดา้นการใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนทั้ง

ทางโลกและทางธรรม การเผยแพร่ธรรม การสงเคราะห์ประชาชน และพระสงฆส่์วนใหญ่มีความ

ประสงคท่ี์จะมีบทบาทดา้นการศึกษามากข้ึน คือ สามารถเขา้ไปสอนในโรงเรียนไดม้ากกว่าท่ี

เป็นอยู ่

 

กรรณิการ์  โอมุเณ (2526:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆต่์อการพฒันาทอ้งถ่ิน:

ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสหบาลขา้วหมู่บา้นท่าสว่าง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์” เพ่ือศึกษาถึง

ปัจจยัต่างๆ ในตวัของพระสงฆ ์ คือ ความน่าไวว้างใจ ความสามารถในการส่ือสารระหว่างบุคคล

ของพระสงฆก์บัประชาชนท่ีทาํใหป้ระชาชนเกิดการยอมรับ และเขา้ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ

สหบาลขา้ว ผูศึ้กษาใชว้ิธีการวิจยัเชิงสาํรวจแบบวดัคร้ังสุดทา้ยคร้ังเดียวโดยแบ่งประชากรออกเป็น 

2 กลุ่ม พบว่า พระสงฆเ์ป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสามารถทรงคุณค่าในการพฒันาทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี 

เพราะประชาชนเห็นว่าพระสงฆน่์าไวว้างใจ มีความสามารถในการติดต่อส่ือสารและกระตือรือร้น

ในการพฒันาทอ้งถ่ิน จึงเสนอว่าน่าจะใหก้ารสนบัสนุนพระสงฆไ์ดมี้บทบาทในการเป็นผูน้าํทาง

ความคิดเพ่ือนาํการพฒันาชนบท 

 

สมบูรณ์  สุขสาํราญ และพลศกัด์ิ จิรไกรศิริ (2526:11-48) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทการ

พฒันาชนบทของพระสงฆใ์นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” พบว่า โครงการพฒันาชนบทของ

พระสงฆ ์ ช่วยใหพ้ระสงฆรั์กษาสถานภาพและบทบาทของตนในสภาพการณ์ท่ีสงัคม เศรษฐกิจ 

และการเมืองเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากนั้นโครงการพฒันาชนบทเหล่านั้นยงัทาํใหมี้

การพฒันา ความรู้สึกนึกคิดท่ีมีความผกูพนัต่อสงัคมของประชาชน ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานสาํหรับการ

พฒันาจิตสาํนึกทางการพฒันา และความรู้สึกในการมีส่วนร่วมทางการพฒันาชนบทของประชาชน 
 

 อริยา  ล้ิมสุวฒัน์  (2526:บทคดัยอ่)    ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันา 

ชุมชนชนบทไทย ช่วงปี พ.ศ.2500-2530” เพ่ือตอ้งการทราบถึงสาเหตุของการเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

โครงการพฒันาชุมชนในชนบทระหว่าง พ.ศ.2500-2520 ของพระสงฆ ์ ซ่ึงมีโครงการพระธรรมฑูต 

โครงการพระธรรมจาริก โครงการอบรมพระภิกษุเพ่ือส่งเสริมการพฒันาทอ้งถ่ิน และโครงการ

อบรมประชาชนประจาํตาํบล ผลจากการศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันาชุมชนในชนบท

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว สรุปได ้ดงัน้ี  
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1. การพฒันาชุมชนท่ีพระสงฆไ์ดด้าํเนินการเองอยา่งเสรี ซ่ึงส่วนใหญ่จะสามารถช่วยเหลือ

ดา้นความเป็นอยูข่องชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี อนัเป็นผลมาจากการท่ีชาวบา้นยอมรับในบทบาทผูน้าํ

ของพระสงฆใ์นชุมชนของตน เพราะเป็นผูมี้ความสมัพนัธท่ี์ใกลชิ้ดกบัชาวบา้นประกอบกบัอุทิศ

ตนเพ่ือช่วยเหลือชาวบา้น ชาวบา้นจึงเกิดความเล่ือมใสศรัทธาและใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนใหง้าน

พฒันานั้นสาํเร็จดว้ยดี  
2. โครงการท่ีพระสงฆก์บัรัฐร่วมกนัดาํเนินงาน  เป็นโครงการท่ีค่อนขา้งประสบกบัปัญหา

เร่ืองการยอมรับจากชุมชน เน่ืองจากชาวบา้นสงสยัในบทบาทของรัฐบาลว่าไดอ้าศยัคณะสงฆเ์ป็น

เคร่ืองมือทางการเมือง เพ่ือต่อตา้นลทัธิคอมมิวนิสตแ์ละเพ่ือรวมความจงรักภกัดีเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนัของคนในชาติ 
 
พินิจ  ลาภธนานนท ์(2529:125-135) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นการพฒันาชนบท

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสาํคญัท่ีผลกัดนัใหพ้ระสงฆเ์ขา้มามีบทบาท

ในการพฒันาชนบทตามหมู่บา้นต่างๆ เกิดจากการท่ีพระสงฆพ์บเห็นสภาพปัญหาและความทุกข์

ยากของชาวบา้น ทาํใหต้อ้งการเขา้มาแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่ชาวบา้น โดยอาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพล

แฝงอยูด่ว้ย แต่ไม่ใช่ปัจจยัสาํคญั และสามารถจาํแนกบทบาทของพระสงฆไ์ด ้4 ลกัษณะ คือ 
1. บทบาทผูน้าํการสงเคราะห์พฒันา    โดยท่ีพระสงฆเ์ป็นผูจ้ดัหาทรัพยากร และบริหาร

โครงการต่างๆ ดว้ยตวัท่านเอง และชาวบา้นไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจต่างๆ เลย  

2. บทบาทผูน้าํการพฒันา  เป็นบทบาทท่ีพระสงฆจ์ะนาํชาวบา้นในการพฒันาชนบท โดยท่ี

พระสงฆเ์ป็นผูคิ้ดโครงการ หรือติดต่อโครงการพฒันาต่างๆ มาดาํเนินการ และเปิดโอกาสให้

ชาวบา้นเขา้มาร่วมปรึกษาหารือบา้ง 

3. บทบาทผูป้ระสานงาน โดยการขอความร่วมมือ และการสนบัสนุนจากหลายๆ ฝ่าย ทั้ง

ทางรัฐบาลและเอกชนเพ่ือใหเ้ขา้มาร่วมดาํเนินการพฒันาในหมู่บา้น 

4. บทบาทเป็นพ่ีเล้ียงสนบัสนุนการพฒันาในหมู่บา้น และกระตุน้เร่งเร้าใหช้าวบา้นไดเ้ขา้

มามีส่วนร่วมในการพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา 

 

 นงเยาว ์  มีฎกรัชต ์ (2532:80) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการส่งเสริม

วฒันธรรมพ้ืนบา้น : ศึกษาเฉพาะจงัหวดัสงขลา”  พบว่า พระสงฆท่ี์มีจาํนวนพรรษามาก มีบทบาท

ในการส่งเสริมวฒันธรรมพ้ืนบา้นอยูใ่นระดบัสูงกว่าพระสงฆท่ี์จาํนวนพรรษานอ้ย 
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พรประภา  กิจโกศล (2534: 106) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทและผลไดต่้อการพฒันาชนบท

ของพระสงฆ”์  พบว่า พระสงฆด์าํเนินการพฒันาประชาชนในชุมชนชนบทโดยการเนน้การพฒันา

จิตใจเป็นหลกั โดยการจดัตั้งโครงการรณรงคล์ดละเลิกอบายมุข และโครงการเสริมเพ่ือพฒันา

สภาพความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชน เช่น โครงการศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ โครงการสหกรณ์

ร้านคา้และโครงการออมทรัพย ์ ประชาชนใหก้ารยอมรับทุกโครงการ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นโครงการ

ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและหมู่บา้น พระสงฆเ์ป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการชกัชวนใหป้ระชาชนเขา้

ร่วมโครงการแต่ลกัษณะการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่ยงัเป็นการรับผลประโยชน์เท่านั้น การเขา้ร่วม

วางแผน และดาํเนินงานมีนอ้ยมาก ในส่วนของการเปล่ียนแปลงการปฏิบติัตามคาํสัง่สอนทาง

พระพุทธศาสนาของประชาชน เปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลงัจากท่ีพระสงฆมี์บทบาทในการ

พฒันา พบว่า ประชาชนมีการปฏิบติัตนดีข้ึนทั้งดา้นการปฏิบติักิจทางศาสนา การลดอบายมุขและ

การพฒันาจิตใจ 
 
ทวี  สุทรารมณ์ลกัษณ์ (2536:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงฆใ์นการพฒันา

ชุมชนในโครงการอบรมประชาชนประจาํตาํบล จงัหวดัเชียงใหม่” พบว่า ทั้งฝ่ายบรรพชิตและ

ฆราวาสมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า สถาบนัสงฆค์วรเขา้ไปมีส่วนร่วม ในการพฒันาชุมชนทั้ง

ทางดา้นจิตใจและวตัถุ ทางมหาเถรสมาคมก็ไดมี้นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนใหค้ณะสงฆเ์ขา้ไปมี

บทบาทในการพฒันาอยา่งจริงจงั ไดก้าํหนดเป็นโครงการพฒันาในรูปแบบต่างๆ ใหค้ณะสงฆ์

ปฏิบติั  
 

 มาณี  ไชยธีราณุวฒัศิริ (2540:44) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นยคุโลกาภิวติั:ศาสตร์

และศิลป์ในการอบรมคุณธรรมของพระเถระ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ” พบว่า บทบาทท่ีสาํคญั

ท่ีสุดของพระสงฆใ์นยคุโลกาภิวตัน์ คือ การอบรมตนเอง การศึกษาพระไตรปิฎก พระธรรมวินยั 

การทาํวิปัสสนากรรมฐาน การอบรมสัง่สอนใหแ้ก่พระภิกษุสามเณร การพฒันาวดั การอบรมสัง่

สอนจริยธรรม และแนวทางการดาํรงชีวิตท่ีดีงามถูกตอ้งใหแ้ก่ประชาชน การสงเคราะห์ประชาชน 

การติดตามข่าวสารส่ือมวลชนเพ่ือนาํขอ้มูลมาประยกุตส์อนธรรมะ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
จรินทร์ ยงัสงัข(์2541:บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาเร่ือง“บทบาทพระสงฆใ์นกระแสการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคม”  พบว่า พระสงฆมี์บทบาทในกระแสการเปล่ียนแปลงหลายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปกครอง

บริหารตน ดา้นการเผยแพร่ศาสนาดว้ยวิธีการต่างๆ ดา้นใหก้ารศึกษาทั้งพระสงฆ ์ สามเณร และ
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ประชาชน ดา้นสาธารณูปโภค การบาํรุงวดั ดา้นสาธารณะสงเคราะห์แก่ประชาชนทั้งดา้นวตัถุและ

จิตใจ 

 
 ชาญณรงค ์  หินเกิด (2542:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “บทบาทของพระสงัฆาธิการกบัการ

พฒันาวดัในจงัหวดัมหาสารคาม”  พบว่า พระสงัฆาธิการส่วนใหญ่ใชว้ดัของตนเองเป็นศูนยก์ลาง

ในการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลก ปกครองวดัดว้ยความเรียบร้อย เผยแผพ่ระพุทธศาสนาตาม

บทบาทหนา้ท่ีดว้ยดีเสมอมา ปรับปรุงสถานท่ีและบริเวณวดัใหส้ะอาดและร่มร่ืน รวมทั้งใหส้า

ธารณสงเคราะห์ไดต้ามฐานานุรูป 
 

 พระบุญเลิศ  ตน้ทอง (2543:บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “การศึกษาบทบาทพระธรรมจาริกใน

การพฒันาสงัคมชาวเขาในพ้ืนท่ีภาคเหนือ”  พบว่า พระธรรมจาริกส่วนใหญ่ท่ีปฏิบติังานจะเป็น

พระภิกษุหนุ่มอยูใ่นวยักลางคน มีพรรษาสูง จบนกัธรรมเอก ประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็น

พระธรรมจาริกโดยเฉล่ีย 5.71 ปี นอกจากน้ียงัมีบทบาทในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ดา้นศึกษาสงเคราะห์  พบว่า ส่วนใหญ่พระธรรมจาริกจะไปสอนการศึกษาแก่ผูใ้หญ่ภาค

คํ่า รองลงมาคือ สอนจริยธรรมในโรงเรียน การเปิดสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ เปิดสอนชั้นเรียน

สามเณรชาวเขา ตามลาํดบั 

 2. ดา้นการเผยแพร่ธรรม พบว่า กิจกรรมท่ีปฏิบติัมากคือ การแนะนาํชาวเขาใหรู้้จกัการไหว้

พระ สวดมนต ์อบรมธรรมในวนัพระหรือวนัสาํคญัทางศาสนา รองลงมา ไดแ้ก่  การออกเยีย่มบา้น 

สนทนาธรรม และยงัพบว่า การปฏิบติังานดา้นการเผยแพร่ธรรมไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน แลว้แต่พระ

ธรรมจาริกรูปไหนจะมีความสามารถในการจดักิจกรรม 

 3. ดา้นการสงเคราะห์  พบว่า  พระธรรมจาริกไดใ้หก้ารสงเคราะห์ชาวบา้น ในการให้

คาํปรึกษามากท่ีสุด โดยเฉพาะในเร่ืองสุขภาพ รองลงมาไดแ้ก่การสงเคราะห์ผูป่้วย โดยการแจกจ่าย

ยารักษาโรค เป็นยาสามญัประจาํบา้น และยาสมุนไพร การสงเคราะห์เคร่ืองอุปโภคบริโภคทัว่ไป 

แต่นานๆ คร้ัง 

 4. ดา้นการปกครอง พบว่า พระธรรมจาริกส่วนใหญ่ มีบทบาทดา้นการปกครองโดยใช้

หลกัธรรมตามหลกัพระธรรมวนิยั ปฏิบติัเป็นแบบอยา่งและอบรมสัง่สอน พร้อมทั้งส่งเสริมใหมี้

การศึกษาธรรมวินยั เขา้รับการอบรมธรรม 

 5. ดา้นการพฒันาส่ิงสาธารณูปการ พบว่า พระธรรมจาริกส่วนใหญ่จะมีบทบาทในการ

ก่อสร้างเสนาสนะในอาศรมและนอกอาศรม 
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              ส่วนความคิดเห็นของพระธรรมจาริกท่ีมีต่อบทบาท พบว่า พระธรรมจาริกส่วนใหญ่ เห็น

ว่าการปฏิบติัดา้นการเผยแพร่หลกัธรรม บทบาทดา้นการปกครอง เป็นการปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากทางโครงการพระธรรมจาริก ส่วนบทบาทดา้นการศึกษา ดา้นการสงเคราะห์และดา้น

สาธารณูปการเป็นการปฏิบติัเพ่ือแกปั้ญหาความจาํเป็น ความตอ้งการของแต่ละพ้ืนท่ี 

 
 

 
  



บทที่ 3 

วธิีดําเนินการศึกษา 

 

 การดาํเนินการศึกษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน” ผูศึ้กษาไดใ้ชรู้ปแบบ

การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาไดก้าํหนดขั้นตอนและวิธีดาํเนินการศึกษา   

ดงัน้ี 

 1.  พ้ืนท่ีศึกษา 

 2.  กลุ่มเป้าหมาย 

 3.  เคร่ืองมือในการศึกษา 

 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  การวิเคราะห์ขอ้มูล 

 6.  ระยะเวลาในการศึกษา 

  

1. พ้ืนที่ศึกษา 

 พ้ืนท่ีของการศึกษาคร้ังน้ีคือ พ้ืนท่ีโครงการวจิยัในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีพระสงฆเ์ป็นผูมี้

บทบาทสาํคญัในโครงการ ภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั สาํนกังาน

ภาค (สกว.ภาค)  หรือสถาบนัโพธิยาลยั 

 ทั้งน้ี สถาบนัโพธิยาลยั วดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีสนบัสนุน

ผลกัดนังานวิจยัในหมู่พระสงฆ ์ และเป็นกองเลขาธิการของเครือข่ายพระนกัพฒันาชุมชนภาคเหนือ 

(คพชน.) ปัจจุบนัก็กาํลงัพยายามทาํหนา้ท่ีประสานพระสงฆท่ี์ทาํงานดา้นพฒันาในกลุ่มต่างๆ ใหเ้ขา้

มารวมกนัเป็นเครือข่ายเพ่ือสร้างพลงัการทาํงานพฒันาใหเ้ขม้แข็ง โดยนาํหลกัพุทธธรรมและสนัติ

วิธีเขา้ไปแกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม 

 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

 หลงัจากเลือกพ้ืนท่ีท่ีตอ้งการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมแลว้ ผูศึ้กษาไดเ้นน้ศึกษาในภาพรวม 

จึงกาํหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคร้ังน้ีข้ึน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1. พระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

2. นกัวิชาการท่ีร่วมทาํงานวิจยักบัพระสงฆ ์

 3. ชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่ีพระสงฆท์าํงานวิจยั 

 

3. เคร่ืองมือในการศึกษา 

 ผูศึ้กษาไดก้าํหนดเคร่ืองมือในการศึกษา ดงัน้ี 

 1. ผูศึ้กษาไดใ้ชแ้นวคาํถามและแบบสอบถามในการสมัภาษณ์   เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเปิดกวา้ง

และชดัเจนท่ีสุด 

 2. เคร่ืองบนัทึกเสียงพร้อมเทป 

 3. กลอ้งถ่ายรูป 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูศึ้กษาไดติ้ดต่อไปยงัสถาบนัโพธิยาลยั วดัสวนดอก  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยแนะนาํตวัและ

บอกวตัถุประสงคข์องการศึกษาในคร้ังน้ี แลว้จึงดาํเนินการเก็บขอ้มูลและสมัภาษณ์ต่อไป ทั้งน้ี การ

เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดแ้บ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

 ช่วงแรก เป็นการเขา้สู่พ้ืนท่ี โดยการสมัภาษณ์และเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์ รวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ เพ่ือทราบภาพรวมและดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลขั้นต่อไป 

 ช่วงท่ีสอง เป็นการเก็บขอ้มูลในประเด็นท่ียงัไม่ครบถว้น และนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากช่วงแรกไป

ตรวจสอบความถูกตอ้งใหเ้กิดความชดัเจนของเน้ือหามากข้ึน 

 ทั้งน้ี ผูศึ้กษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจาก 2 ส่วนดงัน้ี 

 1. เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร บทความ งานวิจยัต่างๆ จากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ พร้อมทั้งนาํหลกัทฤษฎีและองคค์วามรู้ต่างๆ มาประกอบการวิเคราะห์ 

 2. เก็บรวบรวมจากการสมัภาษณ์  และเพ่ือความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษา

ไดก้าํหนดประเด็นในการศึกษา ดงัน้ี 

   2.1 ประเด็นเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของบริบทชุมชน   ตลอดจนประวติัของวดั  ชุมชน 

และผูใ้หข้อ้มูล 

      2.2  ประเดน็เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  ท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงบทบาทของ

พระสงฆ ์

      2.3  ประเด็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆใ์นงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 
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      2.4  ประเด็นเก่ียวกบั  ขั้นตอน  กระบวนการ และเทคนิคการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของ

พระสงฆ ์

      2.5  ประเด็นเก่ียวกบัทศันคติของชาวบา้น  นกัวิชาการต่อการทาํงานวิจยัของพระสงฆ ์ 

และทศันคติของพระสงฆต่์อการทาํงานวจิยั 

 เม่ือผูศึ้กษาไดก้าํหนดประเด็นในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้ จึงไดก้าํหนดประเด็นยอ่ย

ต่างๆ สร้างคาํถามเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ โดยยดึปัญหาและวตัถุประสงคใ์นการศึกษา

เป็นหลกั เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดคาํถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาบทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยั

เพ่ือทอ้งถ่ิน 

 

5. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในช่วงการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาไดบ้นัทึกขอ้มูล แยกประเภทของขอ้มูล แบ่งกลุ่ม

ประเด็น และตรวจสอบขอ้มูล ความสมบูรณ์ท่ีได ้ เม่ือเห็นว่าถูกตอ้งแลว้ ผูศึ้กษาจึงไดจ้าํแนกเป็น

หมวดหมู่ตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษา และนาํเสนอโดยการบรรยาย 

 

6. ระยะเวลาในการศึกษา 

 ดาํเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ.2549 โดยสามารถจาํแนก

ช่วงเวลาในการศึกษาได ้ดงัน้ี 

 1.  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2549  คน้ควา้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ เพ่ือกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

 2.  เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกนัยายน พ.ศ.2549    ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้  โดย 

รวบรวมเป็นประเด็นต่างๆ เพ่ือทราบภาพรวม 

 3.  เดือนตุลาคม   พ.ศ. 2549        ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในประเด็นต่างๆ  และ

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในประเด็นท่ียงัไม่ครบถว้นต่อไป 

 4.  เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2549   สรุป และอภิปรายผลการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

 ผลการศึกษาขอ้มูลเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน”  เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคก์ารศึกษา ผูศึ้กษาไดจ้าํแนกเป็นประเดน็สาํคญั 4 ประการ ดงัน้ี 

ประเด็นท่ี 1  บทบาท  แรงจูงใจ  ความรู้ และความคาดหวงัของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยั

ทอ้งถ่ิน 

 ประเด็นท่ี 2  กระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน   

 ประเด็นท่ี 3  ทศันคติของพระสงฆ ์นกัวิชาการ และชาวบา้นต่อการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน

ของพระสงฆ ์

 ประเด็นท่ี 4  ปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ขและขอ้เสนอแนะของพระสงฆต่์อการทาํงาน

วิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 

ประเด็นที่ 1  บทบาท แรงจูงใจ ความรู้ และความคาดหวงัของพระสงฆ์ต่อการทํางานวจิยั

ท้องถิ่น 

จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกบับทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน พบว่า

พระสงฆส่์วนใหญ่ทาํงานวิจยัใน  2 ลกัษณะ คือ 

1. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม ท่ีส่งผลใหชุ้มชนเกิดการ

เปล่ียนแปลง เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่ือพ้ืนบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 

ความเช่ือ เป็นตน้ พระสงฆเ์ขา้ไปทาํงานวิจยั โดยการไปร้ือฟ้ืน ป้องกนัและรักษาความเป็นชุมชน

ดั้งเดิมไว ้  เพ่ือกระตุน้ใหค้นในชุมชนไดต้ระหนกัถึงปัญหา เลง็เห็นคุณค่าและประโยชน์ร่วมกนั

ตวัอยา่งงานวจิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ ท่ีสอดคลอ้งกบั

วิถีชีวิตชาวมูเซอดาํบา้นอุมยอม” ของพระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท วดัศรีโสดา อาํเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพระสงฆจ์ะเป็นผูป้ระสานงานไกล่เกล่ียปัญหาและช่วยชาวบา้นในการจดัการ 

เน่ืองจากชาวบา้นไม่รู้วิธีการในการจดัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ (พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท 

2549) และงานวจิยัเร่ือง  “ประวติัศาสตร์วฒันธรรมทอ้งถ่ินชุมชนศรัทธา วดัชา้งคํ้าเวียงกุมกาม  

อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่”  ของพระอธิการวีรเดช สนฺติกโร วดัชา้งคํ้า อาํเภอสารภี
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จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยั ทาํใหชุ้มชนเห็นคุณค่าทอ้งถ่ินของตนเองมากข้ึน และปฏิสมัพนัธข์อง

พระสงฆก์บัชาวบา้นดีข้ึน (พระอธิการวีรเดช  สนฺติกโร  2549) 

2. งานวิจยัท่ีเป็นการทบทวนบทบาทของพระสงฆจ์ากโครงการต่างๆ ท่ีพระสงฆจ์ดัทาํข้ึน 

เช่น โครงการธรรมจาริก พุทธศาสนาวนัอาทิตย ์งานบรรพชาฤดูร้อน เป็นตน้ ตวัอยา่งงานวิจยัเร่ือง 

“รูปแบบการจดัการเรียนการสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ ท่ีสอดคลอ้งกบัเครือข่ายโรงเรียนพุทธ

ศาสนาวนัอาทิตยใ์นจงัหวดัเชียงใหม่” ของพระประสิทธ ์ สิรินฺธโร วดัเชตุพน อาํเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาแนวทางในการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ท่ีมีความ

สอดคลอ้งกบัสงัคมในสถานการณ์ปัจจุบนั ผลการวจิยัพบแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน

พุทธศาสนาวนัอาทิตย ์ ทั้งดา้นนโยบาย ดา้นผูเ้รียนและดา้นบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง (พระประสิทธ ์

สิรินฺธโร  2549) 

 

บทบาทพระสงฆ์ในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น    สามารถจาํแนกได ้4 ดา้น ดงัน้ี 

 1. เป็นพ่ีเล้ียงหนุนกระบวนการงานวิจยัของชาวบา้น  เพ่ือทาํใหช้าวบา้นเกิดความมัน่ใจใน

ศกัยภาพตนเอง มิใช่ไปลดทอนกาํลงัหรือพลงัของชาวบา้น ซ่ึงหวัใจสาํคญัของการเป็นพ่ีเล้ียง คือ 

“การเขา้ไปอาํนวยความสะดวก มิใช่ครอบงาํ” (พระมหาพีระพงษ ์  พลวีโร 2549) ยงัผลทาํใหเ้กิด

การพฒันาทั้งชาวบา้นและพฒันาพระนกัวจิยัดว้ย 

 2. เป็นผูป้ระสานในการทาํงานวิจยัใหช้าวบา้น   พระสงฆจ์ะทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการ

ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เน่ืองจากพระสงฆจ์ะ

ไดรั้บความเช่ือถือจึงไดรั้บความร่วมมือมากกว่าบุคคลทัว่ไป 

3. เป็นผูท้าํงานวิจยัเอง  โดยเป็นงานวิจยัท่ีพระสงฆริ์เร่ิมเองและอาจใหช้าวบา้นมีส่วนร่วม

ในกระบวนการวิจยัหรือไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการงานวิจยักไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพระสงฆเ์ป็นหลกั 

4. เป็นผูส้งเคราะห์ชาวบา้น   ช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์   เพราะขณะท่ีพระสงฆล์งไปศึกษา

ขอ้มูลในชุมชนจะทาํใหท้ราบความทุกข ์ ความเดือดร้อนและปัญหาของชาวบา้น เช่น ปัญหาไม่มี

ขา้วสารอาหารแหง้ไวรั้บประทาน ปัญหาความขดัแยง้ ขอ้พิพาทต่างๆ ภายในชุมชน เป็นตน้ เม่ือ

พระสงฆรั์บทราบปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีก็ลว้นตอ้งการช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกขด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 

เป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆ ของชาวบา้น ใหค้าํปรึกษาแก่ชาวบา้น ช่วยอนุเคราะห์

สงเคราะห์อาหารใหแ้ก่ชาวบา้น เป็นตน้  ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 

 

  “…การท่ีเราจะรุกไปหาชาวบา้นใหช้าวบา้นมาสนใจ พระกต็อ้งทาํหนา้ท่ีในการ 

           สงเคราะห์ ฉะนั้นพระท่ีจะไปทาํงานกต็อ้งเก่งและจะตอ้งช่วยเขาไดด้ว้ย...”   

      (พระแกว้ชยั   ชยธมฺโม  2549) 
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 ยิง่กว่านั้นการทาํงานวจิยัของพระสงฆย์งัเป็นผลดีต่อชุมชนดว้ย กล่าวคือ ทาํใหชุ้มชนเกิด

การเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี เพราะเม่ือพระสงฆล์งไปเก็บขอ้มูลในเร่ืองท่ีวิจยั จะทาํใหช้าวบา้น

รู้สึกเห็นคุณค่า สาํนึกรักชุมชน และรับผดิชอบชุมชนร่วมกนั  

 นอกจากน้ียงัพบว่าพระนกัวจิยัมีพ้ืนฐานการทาํงานพฒันาทอ้งถ่ิน และระยะเวลาการบวช 

10 พรรษาข้ึนไป ซ่ึงมีเหตุผลของการบวชท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ ประการแรก บวชเพ่ือตอ้งการ

ศึกษาธรรม ประการท่ีสอง บวชเพ่ือตอ้งการศึกษาหาความรู้เน่ืองจากฐานะทางบา้นยากจนทาํใหไ้ม่

สามารถเล่าเรียนได ้แต่หากบวชเป็นพระจะไดเ้รียนฟรีหรืออาจเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่าโรงเรียนทัว่ไป 

 ลกัษณะท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึง คือ พระนกัวจิยัส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ป็นคนเชียงใหม่มา

ตั้งแต่กาํเนิด ส่วนใหญ่มีภูมิลาํเนาเดิมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ กาฬสินธุ ์ อุดรธานี และ

อุบลราชธานี  เป็นตน้ อีกทั้งมิไดบ้วชหรือจาํพรรษาอยูท่ี่วดัเดิมโดยตลอด เพราะมีการโยกยา้ยไปยงั

สถานท่ีต่างๆ ดว้ยตอ้งการหาประสบการณ์ ความรู้เพ่ิมเติม  และยา้ยมาอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือมา

เรียนต่อ เน่ืองจากในจงัหวดัเชียงใหม่มีวดั โรงเรียน และมหาวิทยาลยัสงฆต์ั้งอยูม่ากมาย เช่น  มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และมหามกุฎราชวิทยาลยั เป็นตน้ 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ แมว้่าพระนกัวิจยัจะใหค้วามสาํคญักบัการศึกษาและอยูใ่นทางธรรมเป็น

หลกั แต่ท่านก็ยงัหนัมาทาํงานใหท้อ้งถ่ินได ้ กล่าวคือ “สนใจทางธรรม แต่ไม่ละท้ิงทางโลก” ทาง

โลกในท่ีน้ี หมายถึง ไม่ละท้ิงความทุกขร้์อนของประชาชน โดยท่านจะหาทุกหนทางในการช่วย

ชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ในการทาํงานวจิยักมี็การประยกุตห์ลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการทาํงานดว้ย ดงัจะ

กล่าวรายละเอียดในประเดน็ถดัไป 

 

แรงจูงใจในการเข้ามาทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ของพระสงฆ์ 

 เม่ือวิเคราะห์ประเด็นน้ีทาํใหเ้กิดขอ้สงสยัว่าพระสงฆเ์ขา้มาทาํงานทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร อะไร

เป็นแรงจูงใจในการเขา้มาทาํงานวจิยัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดไ้ปศึกษาขอ้มูลและคน้หาสาเหตุ

ดงักล่าว ทาํใหท้ราบแรงจูงใจในการเขา้มาทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ ว่ามีสาเหตุ 

ดงัต่อไปน้ี 

 1. ตอ้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม โดยเฉพาะองคค์วามรู้ใหม่ พระสงฆคิ์ดวา่คนเราตอ้ง

เรียนรู้ตลอดชีวติ เพราะยงัมีเร่ืองอีกมากมายท่ีเรายงัไม่รู้ ทาํใหพ้ระสงฆมี์ความกระตือรือร้นใน

การศึกษาหาความรู้และมีความต่ืนตวัในการทาํงานอยูเ่สมอ   ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 
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  “เรามีความรู้นอ้ย และไม่รู้ทุกเร่ือง เราคิดว่าเรามาทาํงานเช่นน้ีจะไดค้วามรู้ใหม่ ได ้

          วิธีการในการแสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ   แลว้นาํความรู้ท่ีไดไ้ปสอนพูดคุยใหลู้กศิษยไ์ด ้

          เรียนรู้ อยา่งท่ีเรามีโอกาส  โดยฝึกใหลู้กศิษยห์ดัตั้งคาํถามแลว้แสวงหาคาํตอบ” 

      (พระมหาดร.บุญช่วย   สิรินธฺโร  2549) 

 

  “อยา่งนอ้ยเรากไ็ม่ไดห้ยดุน่ิง   เพราะการเรียนรู้กบัคนมีมากกว่าในหนงัสือ  ทาํให ้

          มีโอกาสไดแ้ลกเปลี่ยนความรู้กบัเขากบัปราชญต่์างๆ  ท่ีเราไปไดเ้รียนมา   เช่น  วฒันธรรม  

          ส่ิงแวดลอ้ม การใชชี้วิตร่วมกบัชุมชน” 

       (พระประสิทธ์ิ   สิรินธฺโร  2549) 

 

2. ตอ้งการช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ เพราะพระฉนัขา้วของชาวบา้น เม่ือเห็นชาวบา้นเป็น

ทุกขจ์ะวางเฉยไม่ได ้ ผนวกกบัเป็นผูท่ี้มีจิตใจเมตตากรุณาจึงคิดหาทุกหนทางในการช่วยชาวบา้น 

ซ่ึงช่องทางหน่ึงในการช่วยชาวบา้น คือ การท่ีทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน เพราะการทาํวจิยัจะเป็นผลดีทั้งต่อ

พระสงฆแ์ละชาวบา้นเอง ส่ิงท่ีพระจะไดรั้บ คือ ความรู้ ทกัษะวิธีการในการพฒันางาน พฒันา

ตนเองต่อไป ส่ิงท่ีชาวบา้นจะได ้ คือ การพน้ทุกขแ์ละถา้มีทุกขเ์กิดข้ึนอีกชาวบา้นสามารถจดัการ

ทุกขห์รือปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นไดด้ว้ยตวัเอง เพราะในการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ ชาวบา้น

สามารถมีส่วนร่วมในการทาํงานวิจยั หรือจะเป็นผูท้าํงานวิจยัเองโดยใหพ้ระสงฆเ์ป็นพ่ีเล้ียงก็ยอ่ม

ได ้

3. ความสาํนึกรักสงัคม โดยพระสงฆม์องว่าตนเป็นคนหน่ึงในสงัคมกค็วรจะทาํอะไรเพ่ือ

เป็นการตอบแทนชุมชนหรือสงัคมท่ีตนอยูบ่า้ง ยิง่กว่านั้นวดัถือว่าเป็นศูนยก์ลางของคนในชุมชน 

ฉะนั้นเม่ือชาวบา้นมีปัญหาหรือทุกขร้์อนเร่ืองใด ก็มกัจะมาบอกเล่าใหพ้ระสงฆรั์บฟังเป็นประจาํอยู่

แลว้ พระสงฆจึ์งเป็นผูท่ี้รับรู้ปัญหาและความตอ้งการของชาวบา้นดีท่ีสุด ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์ 

ความว่า 

 

 “...เราสามารถรับรู้ปัญหาของชาวบา้นไดว้่าตอนน้ีเขากินอยูส่บายดีไหมจากอาหารและ 

           ของท่ีชาวบา้นมาใส่บาตร เช่น ถา้ชาวบา้นอยูใ่นช่วงเศรษฐกจิไม่ดี ขายของไม่ค่อยได ้ชาวบา้นกจ็ะ 

           ใส่บาตรนอ้ยหน่อย     แต่ถา้ช่วงไหนชาวบา้นกินดีอยูดี่   กจ็ะใส่บาตรมาก   หรืออาจจะมีทั้งผลไม ้ 

            พวกลาํไยมะม่วงดว้ยกมี็ อนัน้ีเราจะดูออก…”  (พระเม่ง  มหาธีโร  2549) 

 

4. ตอ้งการเจริญรอยตามบุคคลตน้แบบในการพฒันาชุมชน นัน่คือ “ครูบาศรีวิชยั” หรือ ท่ี

ประชาชนทัว่ไปเรียกติดปากว่า “นกับุญแห่งลา้นนาไทย” ซ่ึงเป็นพระท่ีมีบารมีและเป็นท่ีเคารพนบั

ถือของชาวลา้นนาไทยมาก โดยครูบาศรีวิชยัไดร่้วมกบัประชาชนทัว่ภาคเหนือ รวมถึงชาวเขาเผา่
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ต่างๆ ร่วมกนัสร้างถนนข้ึนดอยสุเทพ เพราะ ในอดีตวดัพระธาตุดอยสุเทพ ยงัไม่มีไฟฟ้าและ

นํ้ าประปาใช ้ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่หลวงศรีประกาศ ไดมี้ความคิดท่ีจะดึงไฟฟ้าข้ึนวดัพระ

ธาตุดอยสุเทพ จึงไดน้าํความคิดน้ีเขา้ปรึกษาหารือกบัท่านครูบาศรีวิชยั แต่ท่านครูบาศรีวิชยั ได้

คิดถึงความเป็นไปไดร้ะหว่างไฟฟ้ากบัถนนข้ึนดอยสุเทพ ในท่ีสุดครูบาศรีวิชยัเห็นว่าควรจะสร้าง

ถนนข้ึนก่อน  จึงดาํเนินการก่อสร้างถนนในวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2477  และน่ามหศัจรรยอ์ยา่งยิง่ท่ี

ถนนข้ึนเขาระยะทาง 11 กิโลเมตร กว่า ใชเ้วลาสร้างดว้ยแรงงานคนและอุปกรณ์ธรรมดา เช่น จอบ

และเสียมเท่านั้น สาํเร็จลงไดภ้ายใน 5 เดือน กบั 22 วนั และเปิดใชถ้นนอยา่งเป็นทางการในวนัท่ี 30 

เมษายน 2478   ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 

 

 “…ครูบาศรีวิชยั ถือเป็นแบบอยา่งใหพ้ระสงฆท์าํงานพฒันาเลยล่ะ เพราะท่านเป็นคน 

           สร้างถนนข้ึนดอยสุเทพ  แมว้า่ท่านจะมรณภาพไปแลว้  คณะสงฆ ์ และประชาชนกย็งัพร้อมใจกนั 
           สร้างอนุสาวรียข์องท่านไวท่ี้ประตูเมืองลาํพูนและท่ีเชิงเขาดอยสุเทพ ในฐานะท่ีท่านเป็นคนลาํพูน 
           เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชูท่านในฐานะท่ีเป็นพระท่ีมีสัมมาปฏิบติั   สร้างประโยชน์แก่สังคมลา้นนา 
           ไทยในอดีตจนนบัไม่ถว้น…”  (พระมหาพีระพงษ ์พลวโีร 2549)  
 

ความรู้ของพระสงฆ์ที่ทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 

พระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินส่วนใหญ่         จะจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  

และ/หรือ มีประสบการณ์ในการทาํงานพฒันาทอ้งถ่ินมาก่อนแลว้ ทาํใหพ้ระสงฆมี์พ้ืนฐานในการ

ทาํงานและมีกลยทุธเ์ทคนิคในการทาํงานกบัทอ้งถ่ินเป็นอยา่งดี แต่การทาํงานวิจยัแตกต่างจากการ

พฒันา เพราะการวจิยัมีการเขียนบนัทึกเร่ืองราว มีแบบแผนแน่นอน ใชค้วามรู้และทกัษะในการ

ทาํงานมาก ทาํใหจ้าํนวนพระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินยงัมีจาํนวนนอ้ย  

ดงันั้น พระสงฆจึ์งจาํเป็นตอ้งพฒันาทกัษะของตนเองตลอดเวลา เพราะพระสงฆเ์พ่ิงเขา้มา

มีบทบาทในการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินในช่วงไม่เกิน 10 ปีท่ีผา่นมา และเพ่ิงนาํกระบวนการวิจยัท่ี

ประยกุตห์ลกัพุทธธรรม คือ หลกัอริยสจั 4  มาใชใ้นงานวจิยัเม่ือ 6 ปีท่ีแลว้ (พ.ศ.2544) โดยคาดว่า

จะพร้อมๆ กบัการก่อตั้ง “สถาบนัโพธิยาลยั” ท่ีเป็นผูริ้เร่ิมนาํมาใชท่ี้แรก ซ่ึงสถาบนัโพธิยาลยัได้

ส่งเสริมสนบัสนุนใหพ้ระนกัพฒันาไดท้าํงานวจิยั จึงมีการปรึกษาหารือกนัระหว่างคณะทาํงานว่า

น่าจะนาํทกัษะกระบวนการวจิยัเชิงพุทธ เช่น อริยสจั 4 เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัทอ้งถ่ินอยา่งไร  

หลงัจากนั้นสถาบนัโพธิยาลยัจึงมีเป้าหมายใชห้ลกัธรรมทางศาสนามาเป็นตวัส่ือสารกบัชุมชน และ

ผลกัดนัใหมี้พระสงฆเ์ขา้มาทาํงานวจิยัเพ่ิมมากข้ึน ภายใตก้ารสนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั สาํนกังานภาค (สกว.ภาค)   



 34 

แหล่งการศึกษาหาความรู้และขอ้มูลข่าวสารของพระนกัวิจยั มีมากมายทั้งจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงแหล่งท่ีสาํคญัและมีบทบาทค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่   
1. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั และมหามกุฎราชวิทยาลยั 
2. กรมการศาสนา และมหาเถรสมาคม 
3. สถาบนัโพธิยาลยั   
4. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั  สาํนกังานภาค (สกว.ภาค) 
นอกจากแหล่งขอ้มูลขา้งตน้ พระสงฆย์งัศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งจากอินเตอร์เน็ตและส่ือ

ส่ิงพิมพต่์างๆ อีกทั้งยงัเขา้ร่วมการประชุม สมัมนาจากแหล่งขอ้มูลขา้งตน้เป็นผูจ้ดั เพ่ือทราบ

หลกัการ แนวทาง กระบวนการวิจยัต่างๆ  ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 

 

 “เราขาดความมัน่ใจในการศึกษา เพราะคิดว่ายงัไม่พร้อม ดงันั้นจึงตอ้งหาประสบการณ์ 

            โดยไปทาํงานวิจยักบัผูท่ี้เคยทาํแลว้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ ความชาํนาญของตนเอง ” 

     (พระเม่ง    มหาธีโร  2549) 

 

ความคาดหวงัของพระสงฆ์ในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น  มีดงัน้ี 

 1. คาดหวงัว่าจะไดอ้งคค์วามรู้ใหม่  โดยคาดหวงัว่างานวจิยัจะนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้

ข้ึนมา เพ่ือถ่ายทอดใหอ้าศรมอ่ืนๆ หรือโครงการอ่ืนๆ ใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงาน 

 2. คาดหวงัว่าส่ิงท่ีทาํจะประสบความสาํเร็จ แต่หากผลสาํเร็จไม่เป็นอยา่งท่ีตั้งใจไวก้็ไม่ทอ้ 

 3. คาดหวงัว่าการทาํงานวิจยัจะเป็นส่ิงท่ีช่วยตรวจสอบองคค์วามรู้ วา่ส่ิงท่ีทาํนั้นถูกตอ้ง

เหมาะสมและสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 

 

 “...อยากรู้ว่าเราตอบปัญหาไดห้รือไม่  เพราะส่ิงท่ีเราอยากได ้คือ ทิศทางการทาํงานท่ี 

           เหมาะสม องคค์วามรู้ใหม่เพื่อนาํไปสู่ความรู้ชุดอื่น และแนวทางใหม่ในการทาํงานท่ีเหมาะสมใน 

           ทอ้งถิ่นนั้นๆ”  

                                                        (พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท 2549) 

 

ประเด็นที่ 2  กระบวนการและเทคนิคในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น 

 จากการศึกษาประสบการณ์การทาํงานวิจยัของพระสงฆใ์นจงัหวดัเชียงใหม่สามารถจาํแนก

รูปแบบการทาํงานวิจยัได ้ 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. แบบวิทยาศาสตร์ 

 2. แบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) 
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 3. แบบวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) 

ทั้งน้ีแต่ละรูปแบบมีลกัษณะและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 1. แบบวทิยาศาสตร์   เป็นกระบวนการท่ีนกัวจิยัใชโ้ดยทัว่ไป มีขั้นตอน และรายละเอียด 

ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  สงัเกตปรากฏการณ์ในชุมชน    

ขั้นตอนท่ี 2  ระบุปัญหา 

  ขั้นตอนท่ี 3  วางแผน  

  ขั้นตอนท่ี 4   ติดต่อประสานงาน 

  ขั้นตอนท่ี 5  ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ขั้นตอนท่ี 6  สรุปผล / ถอดบทเรียน 

  

 ขั้นตอนท่ี 1  สงัเกตปรากฏการณ์ในชุมชน   เป็นการสงัเกตดูว่าชาวบา้นมีปัญหาดา้นใดบา้ง   

ขั้นตอนท่ี 2  ระบุปัญหา    เม่ือพระสงฆท์ราบแลว้ว่าชาวบา้นมีปัญหาดา้นใดบา้ง   จึงนาํมา

เรียงลาํดบัความสาํคญัของปัญหาว่าปัญหาใดควรวิจยัเป็นลาํดบัแรก 

 ขั้นตอนท่ี 3  วางแผน  เป็นการประชุมร่วมกนัเพ่ือวางแผนเตรียมการดาํเนินการ 

 ขั้นตอนท่ี 4  ติดต่อประสานงาน   พระสงฆจ์ะทาํหนา้ท่ีติดต่อประสานงานเอง  ทั้งงานวจิยั

ท่ีทาํคนเดียว และงานวิจยัท่ีร่วมกบัชาวบา้น โดยก่อนการลงพ้ืนท่ีวิจยัทุกคร้ังพระสงฆจ์ะติดต่อผูน้าํ

ชุมชนเพ่ือใหไ้ปบอกกล่าวใหแ้ก่คนในหมู่บา้นไดรั้บทราบ   

 ขั้นตอนท่ี 5  ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล   เช่น  การสมัภาษณ์เชิงลึก  ใหต้อบแบบสอบถาม 

เป็นตน้ การไดม้าซ่ึงขอ้มูลของพระสงฆส์ามารถมาได ้ 2 ช่องทาง คือ ช่องทางแรก ใหข้อ้มูลวิ่งเขา้

มาหาพระสงฆเ์อง เช่น การท่ีชาวบา้นมกัจะบอกพระสงฆใ์หรั้บทราบปัญหา และขอคาํปรึกษาเม่ือ

เดือดร้อนหรือมีปัญหา  เป็นตน้ อีกช่องทางคือ พระสงฆต์อ้งวิ่งหาขอ้มูลเอง ซ่ึงพระสงฆส์ามารถ

คน้หาขอ้มูลในชุมชนไดง่้ายอยูแ่ลว้ เพราะชาวบา้นจะใหค้วามร่วมมือและเคารพนบัถือ โดยถือว่า

พระสงฆเ์ป็นคนในชุมชนจึงไม่กลา้ปิดปังขอ้มูล ทั้งน้ีพระสงฆส์ามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ยการ

ประยกุตกิ์จวตัรประจาํวนัของตนในการคน้หาปัญหาได ้ เช่น การบิณฑบาต เม่ือออกบิณฑบาตก็

ถามถึงสารทุกขสุ์ขดิบของชาวบา้น นอกจากจะไดข้อ้มูลโดยตรงแลว้ ผลพลอยไดท้างออ้มยงัทาํให้

ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างพระกบัชาวบา้นดีดว้ย  

 ขั้นตอนท่ี 6  สรุปผล / ถอดบทเรียน    เป็นการนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือสรุปผลและถอด

บทเรียน องคค์วามรู้จากเร่ืองท่ีวิจยั ซ่ึงบางคร้ังในการทาํงานพระสงฆอ์าจจะไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ 

ทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมในการทาํงานดว้ย 
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 อน่ึง การทาํงานวิจยัรูปแบบน้ีจะไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถยดืหยุน่ไดต้ามความถนดั

ประสบการณ์ และความเขม้ขน้ของปัญหาท่ีวจิยั เช่น การลงพ้ืนท่ีอาจลงมากกว่า 1 คร้ัง  การ

ปฐมนิเทศโครงการหรือศึกษางานเอกสารก่อนทาํงานวิจยั เป็นตน้ 

 

 2.  แบบพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4)    เป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมแก่พระสงฆท่ี์ทาํงาน

วิจยัอยา่งยิง่ เพราะหลกัการและกระบวนการวิจยัในรูปแบบน้ีจะเป็นการมองปัญหา  วิเคราะห์

ชุมชนโดยใชห้ลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาเขา้มาช่วยในการมองและแกไ้ขปัญหา โดยหลกัธรรม

ท่ีว่าน้ีคือ หลกัอริยสจั 4 คือคือ   ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ  ประกอบดว้ย 

 - ทุกข ์ คือ  สถานการณ์ปัญหาเป็นอยา่งไร 

 - สมุทยั  คือ  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกข ์

 - นิโรธ  คือ การดบัทุกขโ์ดยการเลง็เป้าหมาย 

 - มรรค คือ มีหนทางหรือวิธีการว่าจะดบัทุกขอ์ยา่งไรไดบ้า้ง  

ยกตวัอยา่ง การนาํหลกัอริยสจั 4 ไปวิเคราะห์ชุมชน เม่ือวิเคราะห์ชุมชนแลว้ ทาํใหท้ราบว่า

ชุมชนมีปัญหาหน้ีสิน แสดงว่าหน้ีสิน คือ “ทุกข”์ ของชาวบา้น และตอ้งการแกไ้ขปัญหาจึง

ดาํเนินการศึกษาหาสาเหตุของการเป็นหน้ีสินว่าเกิดจากอะไร เม่ือศึกษาดูแลว้จะทาํใหท้ราบว่า

ปัญหาการเป็นหน้ีอาจเกิดจากการกินเหลา้ ซ้ือหวย หรือกูย้มืเงิน เป็นตน้ ขั้นตอนการหาสาเหตุน้ี

เรียกว่า “สมุทยั”  เม่ือทราบสาเหตุของปัญหาแลว้จึงตอ้งดบัทุกข ์เรียกว่า “นิโรธ” ฉะนั้นจะดบัทุกข์

ก็ตอ้ง “ลดหน้ี” จึงหาวิธีการลดหน้ีดว้ยวิธีการต่างๆอาจทาํไดโ้ดย 1) ทาํบญัชีครัวเรือน  2)  สร้าง

รายได ้ 3) รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ซ่ึงการหาหนทางดบัทุกขเ์หล่าน้ีเรียกว่า “มรรควิธี” 

 ทั้งน้ี กระบวนการทั้ง 4 ดา้นน้ี จะเกิดข้ึนไดพ้ระสงฆต์อ้งไปเรียนรู้และกระตุน้ใหช้าวบา้น

ต่ืนตวัและเลง็เห็นปัญหาร่วมกนั คือ เลง็เห็น “ทุกข”์ เม่ือเห็นทุกขแ์ลว้ ยอ่มทาํใหเ้กิดสมุทยั นิโรธ 

และมรรค ตามลาํดบั 

  

 3. แบบวทิยาศาสตร์ควบคู่กบัแบบพระพุทธศาสนา (อริยสัจ 4)   เป็นรูปแบบการวิจยัท่ี

ผสมผสานทั้ง 2 แบบเขา้ดว้ยกนั โดยการวจิยัแบบวิทยาศาสตร์ใชห้ลกัการวิจยัทัว่ๆไป คือ เร่ิมตน้

ดว้ยการสงัเกต ระบุปัญหา วางแผน ติดต่อประสานงาน ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ถอดบทเรียน  

สรุปผล ตามลาํดบั  แต่แบบพุทธศาสนา (อริยสจั 4) เร่ิมตน้ดว้ยการเห็นทุกข ์ สมุทยั นิโรธ มรรค 

ตามลาํดบั 

  เม่ือวิเคราะห์จะสงัเกตเห็นว่าทั้ง 2 แบบมีกระบวนการคลา้ยคลึงกนั เช่น การนาํมาซ่ึงทุกข์

หรือปัญหา  ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) ก็คือ การสงัเกตสถานการณ์ภายในชุมชนตาม
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แบบวิทยาศาสตร์ และการทาํวางแผน เก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือสรุปหาวิธีแกไ้ขตามแบบวิทยาศาสตร์ 

ก็คือ สมุทยั นิโรธ มรรค ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) นัน่เอง 

 ทั้งน้ีในตอนแรกๆ ของการทาํงานวจิยัพระสงฆจ์ะใชก้ระบวนการวจิยัแบบวิทยาศาสตร์

เป็นหลกั  เพราะกระบวนการวจิยัแบบพระพุทธศาสนาเพ่ิงมีเม่ือ 6 ปีท่ีแลว้ (พ.ศ.2544)   

 

 นอกจากพระสงฆจ์ะมีกระบวนการในการทาํงานวิจยัทั้ง 3 รูปแบบขา้งตน้แลว้ พระสงฆย์งั

มีเทคนิคหรือกลยทุธใ์นการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินดว้ย ดงัน้ี 

 เทคนิคที ่ 1  การรู้จกันาํทุนทางพระพุทธศาสนาของพระมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์   เพราะ

พ้ืนฐานชาวบา้นมีความเคารพศรัทธาและนบัถือพระอยูแ่ลว้  ฉะนั้นในการทาํงานวิจยัชาวบา้นยอ่ม

ใหค้วามร่วมมือแก่พระสงฆท์าํใหง่้ายต่อการหาขอ้มูล  แต่เทคนิคน้ีกข้ึ็นอยูก่บัท่าทีของพระสงฆ์

เป็นหลกัดว้ย เพราะหากพระสงฆท์าํท่าทีไม่เหมาะสม เช่น ประพฤติไม่ดี ไม่พูดคุยใหช้าวบา้น

ทราบว่าจะมาทาํอะไรก่อน เป็นตน้ อาจจะไม่ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้น 

 เทคนิคที่ 2  การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัชาวบา้นจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดี  การพูดคุยกบัชาวบา้น

จะทาํใหเ้ราทราบเร่ืองราวของคนภายในชุมชนว่าแต่ละคนเป็นอยา่งไร เช่น ถา้ทราบว่าใครชอบ

พระเคร่ือง เวลาลงไปเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีควรเกร่ินเร่ืองเก่ียวกบัพระเคร่ืองก่อน เพ่ือทาํใหช้าวบา้น

รู้สึกไม่เกร็ง แลว้พระสงฆจึ์งค่อยตะล่อมถามขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ เป็นตน้  

 เทคนิคที่ 3 ตอ้งปรับกระบวนการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัเร่ือง และบริบทท่ีวิจยั และควร

วางตวัใหเ้หมาะสม โดยไม่คลุกคลีกบัชาวบา้นโดยเฉพาะผูห้ญิงจนเกินไป เพราะจะส่งผลต่อ

มุมมองของสงัคมท่ีมีต่อพระดูไม่ดี 

 เทคนิคที่  4  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

และศาสนพิธี เพ่ือสร้างศรัทธาและการยอมรับของประชาชน 

  

 นอกจากน้ี  พระสงฆไ์ดน้าํหลกัธรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินดวัย โดย

ผูศึ้กษาสามารถรวบรวมหลกัธรรมท่ีพระสงฆน์าํมาใชไ้ด ้ดงัน้ี 

 1. พรหมวิหาร 4     ประกอบดว้ย 

  - เมตตา   คือ   ความปรารถนาใหช้าวบา้นเป็นสุข 

  - กรุณา   คือ    ความปรารถนาใหช้าวบา้นพน้ทุกข ์

  - มุทิตา   คือ    ยนิดีเม่ือชาวบา้นไดดี้หรือพน้ทุกข ์

  - อุเบกขา  คือ  การวางเฉยเม่ือไม่สามารถช่วยชาวบา้นได ้
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 2. สปัปุริสธรรม   เป็นหลกัธรรมท่ีช่วยใหพ้ระนกัวิจยัรู้ขอ้มูลต่างๆ  ของกลุ่มเป้าหมายได ้

ฉะนั้น พระนกัวิจยัตอ้งเป็นผูรู้้ในส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

  - เป็นผูรู้้จกัเหตุ  รู้ท่ีมา 

  - เป็นผูรู้้จกัผล  รู้ถึงผลท่ีจะตามมาจากเหตุ 

  - เป็นผูรู้้จกัตน  รู้จกัฐานะของตน 

  - เป็นผูรู้้จกัประมาณ  รู้จกัความพอดี 

  - เป็นผูรู้้จกัเวลา  รู้ว่าเวลาใดควรทาํส่ิงใด 

  - เป็นผูรู้้จกัชุมชน  รู้ว่าควรวางตนในโอกาสต่างๆ อยา่งไร 

  - เป็นผูรู้้จกับุคคล  รู้ว่าบุคคลใดควรคบมากนอ้ยเพียงไร 

 3. อปริหานิยธรรม คือ การประชุมกนัเป็นเนืองนิจ พร้อมเพียงกนัในการประชุมและเลิก

ประชุม 

 4. สารานียธรรม คือ ธรรมท่ีจะทาํใหส้งัคมสนัติสุข โดยการกระทาํส่ิงใดตอ้งประกอบดว้ย

ความเมตตา 

 5. อิทธิบาท 4   เป็นคุณธรรมท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงาน ประกอบดว้ย 

  - ฉนัทะ  คือ  ความพอใจรักใคร่ในส่ิงท่ีตนมี 

  - วิริยะ  คือ ความพากเพียรพยายามในหนา้ท่ีการงาน 

  - จิตตะ  คือ  การเอาใจใส่ในการทาํงาน 

  - วิมงัสา  คือ  การไตร่ตรองใหร้อบคอบในการทาํงานนั้น 

 6. อริยสจั 4    คือ   ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ  เป็นหลกัธรรมท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ปัญหาของชุมชน อริยสจั 4 ประกอบดว้ย 

  - ทุกข ์ คือ  สถานการณ์ปัญหาเป็นอยา่งไร 

  - สมุทยั  คือ  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกข ์

  - นิโรธ  คือ การดบัทุกขโ์ดยการเลง็เป้าหมาย 

  - มรรค คือ หนทางหรือวิธีการว่าจะดบัทุกขอ์ยา่งไรไดบ้า้ง  

 หลกัอริยสจั 4  ถือเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาสาเหตุปัญหา  โดยผา่นการเรียนรู้จากงานวจิยั

เพ่ือทอ้งถ่ิน แต่หลกัการสาํคญั คือ ชาวบา้นตอ้งรู้สาเหตุหรือทุกขข์องตนก่อน 

 

 เม่ือวิเคราะห์หลกัธรรมทั้งหมดท่ีใชใ้นการทาํงานวิจยั จะสงัเกตเห็นว่าแต่ละหลกัธรรมมี

ความสอดคลอ้ง และส่งผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ ในการทาํงานวิจยัใชห้ลกัการมองวิเคราะห์

ชุมชนอยา่งเป็นขั้นตอนตามหลกัอริยสจั 4  โดยมีพ้ืนฐานของ สปัปุริสธรรม  พรหมวิหาร 4 และ
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อิทธิบาท 4  เป็นตวัส่งเสริมใหพ้ระสงฆท์าํงานประสบความสาํเร็จ  ขณะเดียวกนัหลกัอปิหานิย

ธรรมจะส่งเสริมใหชุ้มชนเป็นสุข และถา้ชุมชนจะอยูสุ่ขร่วมกนัไดก้็ตอ้งมีสารานียธรรมเช่นกนั 

 

ประเด็นที่ 3  ทัศนคตขิองพระสงฆ์   นักวชิาการ   และชาวบ้านต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ของ

พระสงฆ์ 

ทัศนคตขิองพระสงฆ์ต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิน่ 

 พระนกัวิจยัคิดว่า การทาํงานวจิยัเป็นกิจของสงฆอ์ยา่งหน่ึง  และเป็นส่ิงท่ีพระสงฆค์วรทาํ 

ยิง่สภาพสงัคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปมาก  เช่น เดิมสงัคมไทย ศาสนธรรม (ธรรมะ) จะกาํกบัเร่ือง

ทุน ครอบครัว สงัคม เศรษฐกิจ ความกินดีอยูดี่ของคนในชุมชน โดยมีพ้ืนฐานของศาสนธรรม 

(ธรรมะ) เป็นตวัขบัเคล่ือนสงัคมเป็นหลกั  แต่ปัจจุบนัระบบทุนนิยมเขา้มาทาํใหคุ้ณค่าของเร่ือง 

ศาสนธรรม (ธรรมะ) ลดลง ส่งผลใหพ้ระสงฆมี์หนา้ท่ีแค่ทาํพิธีกรรมเพียงอยา่งเดียว 

ดงันั้น พระสงฆจึ์งตอ้งปรับบทบาทตนเพ่ือเขา้ถึงชาวบา้นใหม้ากข้ึนโดยไปทาํงานวิจยัใน

ทอ้งถ่ิน  ใหช้าวบา้นมีหลกัพุทธธรรมไวใ้ชใ้นชีวิต ช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เร่ืองท่ี

พระสงฆว์ิจยัก็เป็นปัญหาของชุมชน รวมทั้งยงัคิดวา่พระสงฆก์็เป็นคนในชุมชนเหมือนกนั เม่ือเห็น

ชาวบา้นหรือชุมชนมีปัญหาจะน่ิงเฉยไม่ได ้ เพราะฉนัขา้วของชาวบา้น  จึงตอ้งช่วยชาวบา้นใหพ้น้

ทุกข ์  

ดา้นกระบวนการทาํงานวิจยั พระสงฆคิ์ดว่าการทาํงานวจิยัเป็นเร่ืองท่ียาก เพราะตอ้งใช้

ความรู้ทางวิชาการ ทฤษฎีมาประกอบการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์งานวจิยั และการทาํงานวิจยัตอ้ง

อาศยัความละเอียดรอบคอบ พิถีพิถนั ความอยากรู้อยากเห็น ความช่างสงัเกตในการทาํงานเป็นอยา่ง

มาก ซ่ึงพระสงฆย์งัขาดทกัษะในดา้นน้ีอยู ่ จึงตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ 

เทคโนโลย ี และผูเ้ช่ียวชาญ โดยจดัอบรบใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการวิจยัแก่พระสงฆก่์อน

ทาํงานวิจยั เพ่ือส่งเสริมใหพ้ระสงฆท์าํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

 

ทัศนคตขิองนักวชิาการต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์ 

 นกัวิชาการเห็นว่าการทาํงานวจิยัของพระสงฆเ์ป็นส่ิงท่ีดี และเห็นดว้ยกบัการปรับเปล่ียน

บทบาทของพระสงฆด์งักล่าว  

 

  “มนัเป็นหนา้ท่ีท่ีไม่ไดถู้กระบุไวใ้นวินยัโดยตรง เพราะกิจวตัรของสงฆต์ามวินยั คือ 

              ทาํวตัรสวดมนต ์และการมาทาํวจิยัพฒันากไ็ม่ผดิวินยั  ตราบใดท่ีไม่ทาํอะไรใหเ้ส่ือมเสีย ซ่ึงถา้ 

               ไม่ทาํกไ็ด ้แต่ถา้ทาํกดี็”  (ไททศัน์ ภยัพิลยั 2549) 
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  “…ถือเป็นกิจของสงฆเ์ลยล่ะ  เพราะกิจของสงฆต์อ้งคาํนึงถึงบริบทสังคม  ถา้สังคม 

                เปลี่ยน บทบาทของสงฆก์ต็อ้งเปลี่ยนไปดว้ย” (ไฉไลฤดี   ยวุนะศิริ  2549)  

 

นบัว่าการปรับเปล่ียนบทบาทของพระสงฆใ์นคร้ังน้ี เป็นการปรับเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมท่ีปัจจุบนัสงัคมถูกครอบงาํดว้ยระบบทุนนิยม ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ี

เนน้เศรษฐกิจส่งผลทาํใหบ้ทบาทของพระสงฆล์ดลง เช่น เดิมวดัเป็นศูนยก์ลางทุกอยา่งของชุมชน 

พระสงฆเ์องก็เป็นศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชนเช่นกนั เพราะชาวบา้นจะใหค้วามเคารพศรัทธา 

เห็นว่าพระเป็นผูบ้ริสุทธ์ิมีความรู้ ชาวบา้นจึงใหค้วามเคารพและใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางการทาํกิจกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใหก้ารศึกษาแก่บุตรหลานของชาวบา้น การเป็นสถานพยาบาลรักษาผูป่้วย 

เป็นตน้  แต่ปัจจุบนับทบาทเหล่าน้ีไดถู้กสถาบนัหรือหน่วยงานอ่ืนๆ แยง่ไปหมด เพราะมีทั้ง

โรงเรียนและโรงพยาบาลเขา้มาทาํหนา้ท่ีน้ีโดยตรง ทาํใหพ้ระสงฆถู์กเนน้ใหท้าํดา้นพิธีกรรมเพียง

อยา่งเดียว ฉะนั้นการทาํวิจยัจึงเป็นทางออกอยา่งหน่ึงของพระสงฆท่ี์จะทาํใหด้าํรงอยูไ่ด ้ 

 ถึงแมพ้ระสงฆจ์ะปรับบทบาทมาทาํงานวิจยัแต่ก็ยงัมีพระสงฆบ์างส่วนท่ียงัไม่เห็นการวจิยั

ทอ้งถ่ินเป็นโอกาสในการเขา้ถึงชาวบา้นและทาํงานร่วมกบัชาวบา้น สงัเกตไดจ้ากจาํนวนพระสงฆ์

ท่ีทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินท่ีมีนอ้ย แต่ก็ยอมรับวา่ในแง่ของกระบวนการทาํงานวจิยัของพระสงฆจ์ะ

ไม่แตกต่างจากฆราวาส แต่จะต่างในเร่ืองของลกัษณะวิธีการท่ีท่านจะใชทุ้นทางสงัคม คือ การเป็น

พระ เขา้มาช่วยในการทาํงานวิจยัทาํใหเ้ก็บขอ้มูลไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากชาวบา้นจะ

ใหค้วามช่วยเหลือและไม่โกหกพระ เพราะเช่ือว่าถา้โกหกพระจะบาป  

ทั้งน้ี  สภาพจิตใจของพระสงฆก์็เป็นขอ้ไดเ้ปรียบอีกอยา่งหน่ึงของการทาํงานวิจยัเช่นกนั 

“ท่านมีขอ้ไดเ้ปรียบในดา้นการคิดท่ีลุ่มลึก ทุ่มเท ใจเยน็ของพระสงฆจ์ะมีมากกว่าดว้ย คือ ถา้ไม่ได้

อยา่งท่ีคาดหวงัไวก้็ไม่ทอ้ ซ่ึงถา้เป็นฆราวาสจะคาดหวงัมาก และในการทาํงานวจิยักบัชาวบา้นท่าน

ก็จะเล่ียงใชค้าํว่า วจิยั โดยใชค้าํว่า มาร่วมทาํงานและพฒันาชุมชน กบัชาวบา้นแทน”  (อาวรณ์  

โอภาสพฒันกิจ 2549) เพ่ือไม่ใหช้าวบา้นรู้สึกเกร็งและป้องกนัความสบัสน ความไม่เขา้ใจของ

ชาวบา้นว่าวิจยัคืออะไร ทาํไปแลว้ไดอ้ะไร รวมทั้งจะฟังดูเป็นวิชาการเกินไปซ่ึงชาวบา้นจะไม่ชอบ

อะไรท่ีเป็นวิชาการ  

 นอกจากน้ี การทาํงานวิจยัยงัเป็นผลดีต่อพระสงฆใ์นดา้นการเปิดมุมมอง พฒันาทกัษะ

แนวคิดของพระสงฆ ์และเป็นการเผยแผห่ลกัธรรมคาํสอนใหช้าวบา้นดว้ย เพราะในการทาํงานวจิยั

พระสงฆจ์ะไดเ้รียนรู้วิถีชีวิตและรับรู้ปัญหาของชาวบา้นจากการลงไปพูดคุย เก็บขอ้มูลมาประกอบ

ในการทาํวจิยั ทาํใหรั้บทราบปัญหาและความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชาวบา้น และ “เช่ือว่าเม่ือสงัคม
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เล้ียวกลบั คือ เม่ือสงัคมมีการพฒันาไปถึงจุดอ่ิมตวัแลว้ สงัคมก็จะเล้ียวกลบัมาใหค้วามสาํคญักบั

จิตใจ และเม่ือเวลานั้นมาถึงบทบาทของพระสงฆก์็จะมีมากข้ึน พระสงฆก์็จะยิง่มีความรู้มากข้ึน 

พร้อมๆ กบัการพฒันามากข้ึนของสงัคมนัน่เอง”  (ไฉไลฤดี  ยวุนะศิริ  2549)  

 

ทัศนคตขิองชาวบ้านต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์ 

ชาวบา้นเห็นดว้ยกบัการทาํงานวิจยัของพระสงฆ ์ และคิดว่าเป็นกิจของสงฆใ์นการลงมา

ทาํงานใหท้อ้งถ่ิน ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการเป็นพระนกัพฒันา หรือพระนกัวจิยัก็ตาม อีกทั้ง

การทาํงานวิจยัของพระสงฆย์งัเป็นการสร้างความผกูพนัระหว่างวดักบัชุมชน พระกบัชาวบา้น 

ชาวบา้นกบัชาวบา้น ใหแ้น่นแฟ้นยิง่ข้ึนดว้ย เพราะการทาํงานวิจยับางคร้ังตอ้งใหช้าวบา้นหรือ

เยาวชนในพ้ืนท่ีมาร่วมทาํงานดว้ย เช่น การทาํงานวิจยัของพระอธิการวีรเดช สนฺติกโร เจา้อาวาสวดั

ชา้งคํ้า อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เร่ือง “ประวติัศาสตร์วฒันธรรมทอ้งถ่ินชุมชนศรัทธาวดัชา้งคํ้า

เวียงกุมกาม”  สาเหตุท่ีมาทาํงานวิจยัเร่ืองน้ีเพราะ ท่านสงสยัว่าทาํไมชาวบา้นไม่ช่วยกนัรักษา

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน อีกทั้งตอ้งการใหชุ้มชนรู้วิถีชีวิตของคนเวียงกุมกาม เพราะชาวบา้นรู้แค่

ประวติัศาสตร์ชุมชนแต่ไม่รู้วิถีชีวติชุมชน ผลจากการทาํงานวิจยั ทาํใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่าง

พระสงฆก์บัชาวบา้นดีข้ึน มีปฏิสมัพนัธก์นัมากข้ึน ซ่ึงแตกต่างจากอดีตท่ีต่างคนต่างอยู ่ 

นอกจากน้ีพระอธิการวีรเดชยงัชกัชวนคนในชุมชนมาร่วมทาํงานวิจยัดว้ย ซ่ึงส่วนใหญ่จะ

เป็นเยาวชนในพ้ืนท่ี และเป็นเด็กผูห้ญิงดว้ย ทาํใหก้ารทาํงานช่วงแรกๆ ชาวบา้นไม่เขา้ใจจะมองวา่

พระไม่ดี ไม่เคร่งวินยั แต่หลงัจากท่านไดพู้ดคุยกบัชาวบา้นทาํใหช้าวบา้นเขา้ใจการทาํงานของท่าน

มากข้ึน ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  ความว่า 

 

 “แรกๆ กก็งัวลเหมือนกนั...เพราะมีเดก็ผูห้ญิงไปทาํงานดว้ย  เรากไ็ม่อยากเห็นลูกหลาน 

           ผูห้ญิงไปคลุกคลีทาํงานกบัพระสักเท่าไรเพราะเราเป็นห่วง  รู้สึกไม่ดี  แต่เม่ือเห็นท่านใหเ้ดก็ไปเกบ็ 

           แบบสอบถาม และก่อนไปทาํอะไรท่ีไหน  ท่านกจ็ะโทรศพัทม์าบอกเราใหรู้้ทุกคร้ัง   แลว้ตั้งแต่ท่าน 

           เร่ิมเขา้มาทาํงานในทอ้งถิ่นกมี็การพฒันาดีแตกต่างกบัท่ีอื่นทั้งการพฒันาศาสนา พฒันาจิตใจ...จึงทาํ 

           ใหเ้รามัน่ใจวา่ไม่มีอะไร”  (ไพโรจน์   แกว้ดวง  2549) 

 

ประเด็นที่ 4  ปัญหา อปุสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ต่อการทํางานวจิยัเพ่ือ

ท้องถิ่น 

ปัญหา อุปสรรคในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์  มีดงัน้ี 

 1. ปัญหาขาดงบประมาณในการสนบัสนุน และหน่วยงานท่ีสนบัสนุนดา้นงบประมาณยงัมี

นอ้ย  อีกทั้งยงัมีขอ้จาํกดัในการใชง้บประมาณดว้ย เน่ืองจาก หน่วยงานรัฐนาํงบมาใหแ้ต่ยงัจาํกดั
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การซ้ืออุปกรณ์ เช่น การทาํงานวิจยัของพระสงฆบ์างคร้ังตอ้งไปเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีบนดอย ซ่ึงไม่มี

ถนนและไม่มีไฟฟ้าไวใ้ช ้  ฉะนั้นจึงจาํเป็นตอ้งซ้ืออุปกรณ์ประกอบการทาํงาน อาทิ แบตเตอร่ีและ

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซ่ึงผดิระเบียบไม่สามารถทาํได ้ ดงันั้น จึงตอ้งการใหรั้ฐคาํนึงถึงความจาํเป็น

ของแต่ละพ้ืนท่ีดว้ย (พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท 2549) 

 2. ปัญหาการเดินทางไม่สะดวก  เน่ืองจากพระสงฆจ์ะขบัรถเองไม่ได ้  เพราะผดิต่อหลกั

พระธรรมวินยัในเร่ืองความสมถะ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพระสงฆจ์ะตอ้งมีความสมถะไม่ฟุ้งเฟ้อ ฉะนั้นเม่ือ

พระสงฆจ์ะเดินทางไปไหนจึงตอ้งอาศยับุคคลอ่ืนขบัรถให ้ แต่บางคร้ังก็เกิดปัญหาไดเ้ช่นกนั อาทิ 

คนขบัรถไม่อยู ่ หรืออาจจะไม่ว่าง ทาํใหพ้ระสงฆไ์ม่สามารถเดินทางไปเก็บขอ้มูลหรือทาํงานวจิยั

ได ้ 

 3. ปัญหาชาวบา้นไม่เขา้ใจการทาํงานของพระสงฆ ์  โดยไม่เขา้ใจว่าทาํไมพระสงฆต์อ้งมา

ทาํงานพฒันา ตอ้งมาเก็บขอ้มูล มาสมัภาษณ์สอบถามชาวบา้นเพ่ือนาํไปใชใ้นงานวิจยัดว้ย ทั้งท่ี

พระสงฆค์วรจะอยูใ่นวดั ทาํวตัรสวดมนตม์ากกว่า  

 4. ปัญหาพระสงฆไ์ม่สามารถทาํงานวิจยัในเร่ืองหรือประเด็นท่ีหลากหลายได ้   เน่ืองจาก

เป็นพระสงฆท์าํใหป้ระเด็นหรือหวัขอ้การทาํงานวจิยัตอ้งจาํกดัอยูใ่นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัศาสนา การ

เปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีกระทบต่อชุมชนในดา้นต่างๆ เช่น ความเช่ือ วิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน เป็น

ตน้ ทั้งท่ี พระสงฆก์็ตอ้งการทาํงานวจิยัในเร่ืองหรือประเด็นอ่ืนๆ ท่ีสนใจดว้ย เช่น เร่ืองประเวณี 

เร่ืองเพศ แต่ไม่สามารถทาํได ้เพราะเป็นพระสงฆ ์

 5. ปัญหาไม่สามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึกได ้   เพราะไม่สามารถใชภ้าษาธรรมดาอยา่งชาวบา้น

ทัว่ไปได ้ ตอ้งพูดเป็นภาษาธรรมะ ตอ้งพูดสุภาพ ทาํใหบ้างคร้ังชาวบา้นไม่เขา้ใจ ดงัตวัอยา่งบท

สมัภาษณ์  ความว่า  

 

  “พระทาํวิจยัเร่ืองการวางแผนครอบครัว   พระจะถามเร่ืองส่วนตวัมากไม่ได ้  ถามว่า 

             แต่งงานกนัแลว้ มีอะไรกนัไหม...อนัน้ีถามไม่ได ้”  (พระวรีะพงษ ์  ญาณวุฑโฆ  2549)  

 

 6. ปัญหาดา้นบุคลากรท่ีช่วยพระสงฆท์าํงานยงัมีนอ้ย  ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีจะช่วยพระสงฆ์

ในการเก็บขอ้มูลเชิงลึก เก็บขอ้มูลบางเร่ืองท่ีพระสงฆไ์ม่สามารถถามได ้ นอกจากน้ีบุคลากรท่ีช่วย

พระสงฆท์าํงานก็ควรมีผูช้ายร่วมอยูด่ว้ยอยา่งนอ้ย 1 คน เพราะพระสงฆไ์ม่สามารถทาํงานร่วมกบั

ผูห้ญิงลว้นได ้ 

 7. ปัญหาดา้นเวลา เพราะบางช่วงเวลาพระสงฆไ์ม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได ้ เช่น 

ในช่วงเขา้พรรษา และในตอนกลางคืน หากไม่มีความจาํเป็นเพราะในตอนเยน็พระสงฆจ์ะตอ้งทาํ
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วตัรสวดมนต ์ แต่ในทางกลบักนับุคคลท่ีพระสงฆร่์วมทาํงานดว้ยทั้งชาวบา้นและนกัวิชาการ ต่างมี

ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ ในเวลากลางวนัตอ้งทาํงาน แต่ว่างในตอนเยน็หรือตอนกลางคืน ทาํ

ใหพ้ระสงฆไ์ม่สามารถเดินทางไปเก็บขอ้มูลได ้

 ทั้งน้ีประเด็นปัญหาเร่ืองเวลาท่ีพระสงฆไ์ม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนในบางช่วงเวลา

เพ่ือเก็บขอ้มูล หรือทาํงานวิจยัน้ี ข้ึนอยูก่บั บริบทของแต่ละพ้ืนท่ี ประเด็นท่ีวจิยั และพระสงฆเ์ป็น

หลกั เพราะในการทาํงานวิจยับางพ้ืนท่ี บางเร่ือง  เวลาไม่เป็นอุปสรรคในการทาํงานเน่ืองจาก

พระสงฆจ์ะใชว้นัพระหรือวนัท่ีชาวบา้นมาทาํบุญร่วมกนัเป็นโอกาสในการเก็บขอ้มูลแทน  รวมทั้ง

ชาวบา้นแต่ละพ้ืนท่ีจะปฏิบติัต่อพระสงฆแ์ตกต่างกนั เช่น บางพ้ืนท่ีจะใหค้วามร่วมมือแก่พระสงฆ์

เป็นอยา่งดีเพราะคิดว่าพระสงฆเ์ป็นคนในชุมชน ทาํใหพ้ระสงฆเ์ขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดง่้าย เป็นตน้  

  

แนวทางแก้ไข  มีดงัน้ี  

 1. ดา้นงบประมาณ รัฐบาลควรใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณแก่พระสงฆ ์ เพราะหน่วยงาน

ท่ีใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณอยา่งจริงจงัยงัมีนอ้ย นอกจากน้ีก็ควรสนบัสนุนดา้นส่ือ เทคโนโลย ี

และผูเ้ช่ียวชาญในการใหค้วามรู้ เพ่ือใหพ้ระสงฆมี์ทกัษะ กระบวนการในการทาํงานวิจยัมากข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการใหง้บประมาณรัฐบาล ควรคาํนึงถึงความจาํเป็นของแต่ละพ้ืนท่ีท่ีทาํงาน

วิจยัเป็นหลกัดว้ย เพราะแต่ละพ้ืนท่ีมีบริบทของสงัคมแตกต่างกนั 

 2.  ดา้นการเดินทางท่ีไม่สะดวกท่ีพระสงฆต์อ้งอาศยับุคคลอ่ืนขบัรถให ้แกไ้ขโดยพระสงฆ ์

ตอ้งหาคนขบัรถและนดัเวลาคนขบัก่อนล่วงหนา้ หรือไม่หากพระสงฆไ์ม่สามารถหาคนขบัรถไดก้็

ตอ้งเดินทางดว้ยวิธีอ่ืน เช่น รถโดยสารประจาํทาง (รถแดง)  เป็นตน้ 

3.  ดา้นความไม่เขา้ใจในการทาํงานของพระสงฆ ์    แกไ้ขโดย     ก่อนลงพ้ืนท่ีทาํงานวจิยั 

พระสงฆค์วรพูดคุยทาํความเขา้ใจ หรือสร้างความเขา้ใจใหช้าวบา้นเสียก่อนว่ามาทาํอะไร เร่ือง

อะไร ทาํไปแลว้ชาวบา้น และชุมชนจะไดป้ระโยชน์อะไรบา้ง โดยหลีกเล่ียงการใชค้าํว่า “วิจยั” 

เพราะชาวบา้นจะไม่เขา้ใจ เพ่ือทาํใหช้าวบา้นเกิดความเช่ือมัน่ และใหค้วามร่วมมือแก่พระสงฆท่ี์

ทาํงานวิจยัในพ้ืนท่ี  ถา้พระสงฆแ์จกแบบสอบถามใหช้าวบา้นทาํ กค็วรสงัเกตดว้ยว่า ชาวบา้น

เขา้ใจคาํถามหรือ อ่านออก เขียนไดห้รือไม่ หากชาวบา้นไม่เขา้ใจ หรืออ่านผดิๆ ถูกๆ พระสงฆก์็

ควรอ่านแบบสอบถามใหช้าวบา้นฟัง 

4. ดา้นไม่สามารถเก็บขอ้มูลเชิงลึกได ้แกไ้ขโดย  พระสงฆใ์หที้มงานท่ีร่วมทาํงานวิจยัเป็น

ผูเ้ก็บขอ้มูลในประเด็นท่ีพระสงฆไ์ม่สามารถสอบถามได ้ หรือในประเด็นท่ีชาวบา้นไม่กลา้ให้

ขอ้มูลมากนกั  
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5. ดา้นเวลาและภาระหนา้ท่ีของชาวบา้น  แกไ้ขโดย พระสงฆ ์ ชาวบา้น นกัวิชาการ ควร 

“พบกนัคร่ึงทาง”  กล่าวคือ หาเวลาท่ีสะดวกท่ีสุด เช่น หากชาวบา้นเลิกงานเวลา17.30 น. พระสงฆ์

ก็สามารถมาสมัภาษณ์เวลาน้ีได ้  และพระสงฆส์ามารถอยูไ่ดถึ้ง 19.00 น. เม่ือถึงเวลาท่านก็กลบัวดั

ได ้ ซ่ึงก็ไม่ผดิวินยั แต่หากยงัสมัภาษณ์ไม่เสร็จท่านก็สามารถใหที้มงาน หรือนกัวิชาการท่ีร่วม

ทาํงานวิจยัช่วยเก็บขอ้มูลต่อได ้    

 

ข้อเสนอแนะของพระสงฆ์ต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น 

 1. ไม่ตอ้งการใหพ้ระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัคิดว่าการทาํงานวจิยัเป็นเร่ืองลาํบาก   ตอ้งการใหคิ้ด

ว่าเป็นหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งทาํ และถือรูปแบบตามพระพุทธเจา้เป็นตวัอยา่ง ดงัตวัอยา่งบทสมัภาษณ์  

ความว่า 

 

   “ หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้แลว้ตอ้งใชเ้วลาทบทวนถึง 49 วนั (จาก 7 ท่ี ท่ีละ 7 วนั)  

            โดยพระองคม์าทบทวนดูว่า   คนจะรับธรรมะของพระองคไ์ดห้รือไม่...และพระพุทธเจา้ไดใ้ชเ้วลา 

            ทั้งหมด 45 ปี ในการนาํความรู้เขา้ไปช่วยเหลือคนเมืองต่างๆ เพื่อใหห้ลุดพน้จากความทุกข ์ซ่ึงหาก 

            พระนาํตวัอยา่งจากพระพุทธเจา้มาใช.้..ในการช่วยเหลือคนโดยนาํความรู้  และหลกัธรรมมาใหค้น 

            ใชเ้พื่อดบัทุกข ์ก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น ” (พระประสิทธ์ิ   สิรินฺธโร  2549) 

 

 ประโยชน์แก่ตนเอง คือ มีโอกาสในการทาํความดี สืบทอดการเรียนรู้ไม่รู้จบ 

 ประโยชน์แก่ผูอ่ื้น คือ รับธรรมะท่ีพระสงฆถ่์ายทอดไปทาํใหเ้กิดการเรียนรู้หลกัธรรมและ

สามารถดบัทุกขด์ว้ยตนเองได ้ 

 2. ตอ้งการใหพ้ระสงฆท่ี์ทาํงานวจิยัเขา้ใจจุดยนืของตนเองว่าอยูต่รงจุดไหน  และตอ้งการ

กา้วไปท่ีจุดใด ซ่ึงทั้ง 2 จุดน้ีอาจเป็นคนละจุดกนั คือ “บางรูปอาจยนือยูท่ี่การตั้งโจทยห์รือบางรูป

อาจยนือยูท่ี่วิธีการแกโ้จทย”์ (พระมหาดร.บุญช่วย สิรินฺธโร 2549) ซ่ึงกระบวนการน้ีรวมถึงพระ

นกัพฒันาดว้ย เพราะ “การพฒันาจะตอ้งอาศยักระบวนการวิจยั เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวติ

ท่ีดีของชุมชน”  (พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ   สิริจนฺโท  2549) 

 3.  ตอ้งการใหทุ้กวดัใชก้ระบวนการวจิยัในการแกไ้ขปัญหา    โดยใหพ้ระสงฆทุ์กวดัได้

เรียนรู้กระบวนการวิจยัเพ่ือนาํไปแกไ้ขปัญหาพฒันาวดั  และองคก์รตนเองได ้

 4.  ตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสุนนดา้นงบประมาณ  ส่ือ   เทคโนโลย ี   และผูเ้ช่ียวชาญในการ

อบรมใหค้วามรู้แก่พระสงฆเ์พ่ือพฒันาทกัษะดา้นกระบวนการวจิยั 

 5. พระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัควรมีความเป็นกลาง  เพราะโดยพ้ืนฐานพระสงฆเ์ป็นท่ีเคารพ

ศรัทธาแก่คนในชุมชน ในการทาํงานวจิยัจึงไม่ควรเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นพิเศษ เพราะอาจจะทาํ
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ใหเ้กิดความขดัแยง้กนัภายในชุมชนได ้ ฉะนั้นพระสงฆค์วรมีความเป็นกลาง และนาํชาวบา้นใหมี้

ส่วนร่วมในการทาํงานวิจยัดว้ย เพราะชาวบา้นยอ่มรู้ปัญหา ความตอ้งการของตนเองดีท่ีสุด 

นอกจากน้ีการนาํชาวบา้นมามีส่วนร่วมยงัทาํใหเ้ห็นทิศทางการพฒันามากยิง่ข้ึน และนาํไปสู่การ

แกไ้ขปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

 

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเร่ือง “บทบาทพระสงฆใ์นงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน” มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบทบาท

แรงจูงใจ  ความรู้ ความคาดหวงัของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ิน   ศึกษากระบวนการและ

เทคนิคในการทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ ศึกษาทศันคติของพระสงฆ ์นกัวิชาการ ชาวบา้นต่อ

การทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์ และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค แนวทางแกไ้ข และ

ขอ้เสนอแนะของพระสงฆต่์อการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาใช้

รูปแบบการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การสมัภาษณ์เชิงลึก  จากกลุ่มเป้าหมาย 3 

กลุ่ม ไดแ้ก่ พระสงฆท่ี์ทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน นกัวิชาการท่ีร่วมทาํงานวจิยักบัพระสงฆ ์ และ

ชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่ีพระสงฆท์าํงานวิจยั  แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์แยกเป็นประเด็นต่างๆ ตาม

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา และนาํเสนอโดยการบรรยาย 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาขอ้มูลภาคสนามเก่ียวกบับทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน พบว่า

พระสงฆส่์วนใหญ่ทาํงานวิจยัใน  2 ลกัษณะ คือ 

1. งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  ท่ีส่งผลใหชุ้มชนเกิดการ

เปล่ียนแปลง เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่ือพ้ืนบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม 

ความเช่ือ เป็นตน้  

 2. งานวิจยัท่ีเป็นการทบทวนบทบาทของพระสงฆจ์ากโครงการต่างๆ ท่ีพระสงฆจ์ดัทาํข้ึน 

เช่น โครงการธรรมจาริก พุทธศาสนาวนัอาทิตย ์งานบรรพชาฤดูร้อน เป็นตน้  

บทบาทพระสงฆ์ในงานวจิยัเพ่ือท้องถิน่  มี 4 ดา้น ดงัน้ี  

1. เป็นพ่ีเล้ียงหนุนกระบวนการงานวิจยัของชาวบา้น  เพ่ือทาํใหช้าวบา้นเกิดความมัน่ใจใน

ศกัยภาพตนเอง มิใช่ไปลดทอนกาํลงัหรือพลงัของชาวบา้น ซ่ึงหวัใจสาํคญัของการเป็นพ่ีเล้ียง คือ 

“การเขา้ไปอาํนวยความสะดวก มิใช่ครอบงาํ” (พระมหาพีระพงษ ์  พลวีโร 2549) ยงัผลทาํใหเ้กิด

การพฒันาทั้งชาวบา้นและพฒันาพระนกัวจิยัดว้ย 

 

 



 47 

 2. เป็นผูป้ระสานในการทาํงานวิจยัใหช้าวบา้น  เช่น ช่วยจดัหางบประมาณสนบัสนุน การ

ติดต่อของความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นตน้ เน่ืองจากพระสงฆจ์ะ

ไดรั้บความเช่ือถือจึงไดรั้บความร่วมมือมากกว่าบุคคลทัว่ไป 

 3. เป็นผูท้าํงานวิจยัเอง  โดยเป็นงานวิจยัท่ีพระสงฆริ์เร่ิมเองและอาจใหช้าวบา้นมีส่วนร่วม

ในกระบวนการวิจยัหรือไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการงานวิจยักไ็ด ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัพระสงฆเ์ป็นหลกั 

 4. เป็นผูส้งเคราะห์ชาวบา้น ช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์  เพราะในขณะท่ีพระสงฆล์งไปศึกษา

ขอ้มูลในชุมชนจะทาํใหท้ราบความทุกข ์ ความเดือดร้อนและปัญหาของชาวบา้น เช่น ปัญหาไม่มี

ขา้วสารอาหารแหง้ไวรั้บประทาน ปัญหาความขดัแยง้ ขอ้พิพาทต่างๆ ภายในชุมชน เป็นตน้ เม่ือ

พระสงฆรั์บทราบปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีก็ลว้นตอ้งการช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกขด์ว้ยวิธีการต่างๆ เช่น 

เป็นคนกลางในการไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆ ของชาวบา้น ใหค้าํปรึกษาแก่ชาวบา้น ช่วยอนุเคราะห์

สงเคราะห์อาหารใหแ้ก่ชาวบา้น เป็นตน้  

 โดยพระสงฆท่ี์ทาํงานวจิยัส่วนใหญ่มีจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป เขา้มาทาํงาน

ทอ้งถ่ินเพราะตอ้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ช่วยชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ ซ่ึงมี “ครูบาศรีวิชยั” เป็น

บุคคลตน้แบบในการทาํงานเพ่ือทอ้งถ่ิน  อีกทั้งยงัคาดหวงัว่าการทาํงานวิจยัจะทาํใหไ้ดทิ้ศทางการ

ทาํงานท่ีเหมาะสม องคค์วามรู้ใหม่เพ่ือนาํไปสู่ความรู้ชุดอ่ืน และเป็นการตรวจสอบองคค์วามรู้เดิม 

กระบวนการที่พระสงฆ์ใช้ในการทํางานวจิยั   มี 3 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. แบบวิทยาศาสตร์  เป็นกระบวนการท่ีนกัวิจยัใชโ้ดยทัว่ไป มีขั้นตอน และรายละเอียด 

ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1  สงัเกตปรากฏการณ์ในชุมชน    

ขั้นตอนท่ี 2  ระบุปัญหา 

  ขั้นตอนท่ี 3  วางแผน  

  ขั้นตอนท่ี 4   ติดต่อประสานงาน 

  ขั้นตอนท่ี 5  ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  ขั้นตอนท่ี 6  สรุปผล / ถอดบทเรียน 

 

 2. แบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) เป็นการวิเคราะห์ชุมชน   โดยใชห้ลกัธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเขา้มาช่วยในการมองและแกไ้ขปัญหา โดยหลกัธรรมท่ีว่าน้ีคือ หลกัอริยสจั 4  คือ   

ความจริงอนัประเสริฐ 4 ประการ  ประกอบดว้ย 

  - ทุกข ์ คือ  สถานการณ์ปัญหาเป็นอยา่งไร 

  - สมุทยั  คือ  สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดทุกข ์
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  - นิโรธ  คือ การดบัทุกขโ์ดยการเลง็เป้าหมาย 

  - มรรค คือ มีหนทางหรือวิธีการว่าจะดบัทุกขอ์ยา่งไรไดบ้า้ง  

 3. แบบวิทยาศาสตร์ควบคู่กบัแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) เป็นรูปแบบท่ีผสมผสานทั้ง 

2 แบบเขา้ดว้ยกนั เม่ือวิเคราะห์จะสงัเกตเห็นว่าทั้ง 2 แบบมีกระบวนการคลา้ยคลึงกนั เช่น การ

นาํมาซ่ึงทุกขห์รือปัญหา  ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) ก็คือ การสงัเกตสถานการณ์ภายใน

ชุมชนตามแบบวิทยาศาสตร์ และการทาํวางแผน เก็บรวบรวมขอ้มูล เพ่ือสรุปหาวิธีแกไ้ขตามแบบ

วิทยาศาสตร์ กคื็อ สมุทยั นิโรธ มรรค ตามแบบพระพุทธศาสนา (อริยสจั 4) นัน่เอง 

 เทคนิคหรือกลยุทธ์ในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น  มีดงัน้ี 

 เทคนิคที่ 1 การรู้จกันาํทุนทางพระพุทธศาสนามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์   เพราะพ้ืนฐาน

ชาวบา้นมีความเคารพศรัทธาและนบัถือพระอยูแ่ลว้  ฉะนั้นในการทาํงานวิจยัชาวบา้นยอ่มใหค้วาม

ร่วมมือแก่พระสงฆท์าํใหง่้ายต่อการหาขอ้มูล  แต่เทคนิคน้ีกข้ึ็นอยูก่บัท่าทีของพระสงฆเ์ป็นหลกั

ดว้ย เพราะหากพระสงฆท์าํท่าทีไม่เหมาะสม เช่น ประพฤติไม่ดี ไม่พูดคุยใหช้าวบา้นทราบว่าจะมา

ทาํอะไรก่อน เป็นตน้ อาจจะไม่ไดรั้บความร่วมมือกบัชาวบา้น 

 เทคนิคที่ 2  การมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีกบัชาวบา้นจะทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดี  การพูดคุยกบัชาวบา้น

จะทาํใหเ้ราทราบเร่ืองราวของคนภายในชุมชนว่าแต่ละคนเป็นอยา่งไร เช่น ถา้ทราบว่าใครชอบ

พระเคร่ือง เวลาลงไปเก็บขอ้มูลในพ้ืนท่ีควรเกร่ินเร่ืองเก่ียวกบัพระเคร่ืองก่อน เพ่ือทาํใหช้าวบา้น

รู้สึกไม่เกร็ง แลว้พระสงฆจึ์งค่อยตะล่อมถามขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการ เป็นตน้  

 เทคนิคที ่ 3 ตอ้งปรับกระบวนการทาํงานใหเ้หมาะสมกบัเร่ืองและบริบทท่ีวิจยั และควร

วางตวัใหเ้หมาะสม โดยไม่คลุกคลีกบัชาวบา้นโดยเฉพาะผูห้ญิงจนเกินไป  เพราะจะส่งผลต่อ

มุมมองของสงัคมท่ีมีต่อพระดูไม่ดี 

 เทคนิคที่  4   ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  

และศาสนพิธี เพ่ือสร้างศรัทธาและการยอมรับของประชาชน 

ทัศนคตขิองพระสงฆ์ นกัวชิาการ และชาวบ้านต่อการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์ 

พระสงฆ ์ นกัวิชาการ และชาวบา้นเห็นดว้ยกบัการปรับเปล่ียนบทบาทของพระสงฆใ์นการ

ทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนไป อีกทั้งคิดว่าเป็นกิจของสงฆท่ี์

ควรทาํ แต่ตอ้งการใหภ้าครัฐสนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ เทคโนโลย ี และผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือให้

พระสงฆมี์ทกัษะการวจิยัและเห็นการวิจยัเป็นโอกาสในการเขา้ถึงชาวบา้นมากข้ึน  

ปัญหา  อปุสรรค ในการทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่นของพระสงฆ์  ไดแ้ก่ การขาดงบประมาณ  

การเดินทางไม่สะดวก ชาวบา้นไม่เขา้ใจการทาํงานของพระสงฆ ์ ความไม่หลากหลายของเร่ืองท่ี

พระสงฆว์ิจยั เก็บขอ้มูลเชิงลึกไม่ได ้เป็นตน้ จากปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีพระสงฆมี์ขอ้เสนอแนะในการ
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ทาํงานวิจยัโดยตอ้งการใหพ้ระนกัวิจยัมีความเป็นกลาง เขา้ใจจุดยนืตนเอง ตอ้งการใหภ้าครัฐ

สนบัสนุนดา้นงบประมาณ ส่ือ เทคโนโลย ีและผูเ้ช่ียวชาญมากยิง่ข้ึน 

 

อภิปรายผล 

ท่ามกลางกระแสโลกาภิวตัน์ ทาํใหเ้ดิมสงัคมไทยซ่ึงเป็นสงัคมท่ีมีโครงสร้างง่ายๆ ไม่

ซบัซอ้น ค่อยๆ เปล่ียนไปสู่สงัคมแห่งความทนัสมยัท่ีมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้นมากข้ึน (สนธยา  

พลศรี 2547:151-152) จากสงัคมชุมชนชนบท อาศยัเกษตรกรรมเปล่ียนไปสู่การเป็นสงัคมเมือง 

เป็นสงัคมอุตสาหกรรมท่ีมีระบบทุนนิยม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนไทยโดยทัว่ไป  แมก้ระทัง่

วดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของชุมชนก็ถูกแยง่บทบาทไปดว้ยเช่นกนั ประกอบกบัปัจจุบนัคนไม่นิยมเขา้

วดัเพ่ือศึกษาธรรมะ แต่กลบัทาํตวัเหินห่างจากหลกัธรรมคาํสอนมากข้ึน พระสงฆจึ์งตอ้ง

ปรับเปล่ียนบทบาทของตนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสงัคมยคุใหม่ ดว้ยการขวนขวายหาความรู้

เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมเพ่ิมมากข้ึนและเป็นฝ่ายรุกเขา้หาชุมชนแทน โดยมีการเรียก

พระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัสั้นๆ ง่ายๆ ว่า “พระนกัวิจยั”  พระสงฆมี์บทบาทในการทาํงานวิจยัเพ่ือ

ทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

1. บทบาทด้านการเป็นพีเ่ลีย้งหนุนกระบวนการงานวจิยัของชาวบ้าน   เพ่ือทาํใหช้าวบา้น

เกิดความเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเองว่า แมจ้ะเป็นแค่ชาวบา้นไม่มีความรู้เก่ียวกบัการทาํงานวิจยัก็

สามารถทาํงานวิจยัได ้  โดยพระสงฆจ์ะเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวกดา้นกระบวนการ การให้

ความรู้ คาํปรึกษาเก่ียวกบังานวิจยั หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีสามารถช่วยเหลือไดเ้ท่านั้น แต่ผูริ้เร่ิมและ

รับผดิชอบหลกั คือ ชาวบา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พินิจ  ลาภธนานนท ์ (2529:79) พบว่า 

“พระสงฆจ์ะเป็นเพียงผูก้ระตุน้เร่งเร้า และคอยช้ีแนะแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีสลบัซบัซอ้นเกิน

กว่าท่ีประชาชนจะปรึกษาหารือกนัเองได”้  

ทั้งน้ี จาํนวนพรรษาของพระสงฆก์็มีส่วนต่อบทบาทของพระสงฆด์า้นน้ีดว้ย ดงังานวิจยั

ของ นงเยาว ์  มีกฎรัชต ์(2532:80) พบวา่ “พระสงฆท่ี์มีจาํนวนพรรษามากจะมีบทบาทมากกว่าพระ

ท่ีมีจาํนวนพรรษานอ้ย” เพราะพระท่ีมีจาํนวนพรรษามาก ชาวบา้นจะใหค้วามเคารพศรัทธามากกว่า 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคมไทยท่ีใหค้วามเคารพตามระดบัความอาวุโส เช่ือว่าพระท่ีมีจาํนวน

พรรษามากประสบการณ์การทาํงานและความรู้ก็ยอ่มมากตามไปดว้ย  

ดงันั้นพระสงฆท่ี์มีจาํนวนพรรษานอ้ย ตอ้งอาศยัระยะเวลา และผลสาํเร็จของงานเป็น

เคร่ืองพิสูจน์แทน หากพระสงฆท่ี์มีอายนุอ้ยสามารถทาํงานไดป้ระทบัใจชาวบา้น ก็ยอ่มทาํให้

ชาวบา้นเปล่ียนแปลงมุมมอง ค่านิยมท่ีมีต่อพระนกัวิจยัเหล่าน้ีได ้(สมคิด เพง็อุดม 2518:34) 
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2. บทบาทด้านการเป็นผู้ประสานในการทํางานวจิยัให้ชาวบ้าน     ในการทาํงานวจิยัใน

โครงการต่างๆ พระสงฆจ์ะทาํหนา้ท่ีเป็นส่ือกลางในการติดต่อประสานงาน ขอความร่วมมือและ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพราะเม่ือหน่วยงานใดตอ้งทาํพิธีกรรม

ทางศาสนาก็มกัจะมานิมนตพ์ระสงฆไ์ปทาํพิธีอยูแ่ลว้ จึงทาํใหพ้ระสงฆรู้์จกักบับุคคลหลายกลุ่ม

มากกว่าชาวบา้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พินิจ ลาภธนานนท ์ (2529:127) พบว่า “พระสงฆม์กัจะ

เป็นผูด้าํเนินการโดยพยายามชกัจูงโดยพยายามชกันาํความร่วมมือ และการสนบัสนุนจากหลายๆ 

ฝ่าย ทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม”  และดว้ยพระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัคนไทยมา

เป็นเวลาชา้นาน จนกระทัง่หล่อหลอมการดาํเนินชีวิต หย ัง่รากลึกในชีวติจิตใจของคนไทย (ปราณี 

เก้ือทอง 2546:6) ทาํใหค้นไทยเคารพ และเช่ือถือพระสงฆ ์โดยคิดว่าท่านเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ มีความรู้ทั้ง

ทางธรรมและทางโลก ถา้ช่วยพระสงฆก์็จะไดบุ้ญกุศลจึงทาํใหเ้ม่ือพระสงฆม์าขอความร่วมมือ และ

การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จะไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี  

3. บทบาทด้านการเป็นผู้ทํางานวจิยัเอง   โดยเป็นงานวิจยัท่ีพระสงฆริ์เร่ิมเอง  ทาํให้

พระสงฆมี์อิสระในการทาํงานมาก ซ่ึงบางงานวิจยัพระสงฆจ์ะนาํชาวบา้นมามีส่วนร่วมในงานวิจยั

ดว้ย แต่ชาวบา้นส่วนใหญ่ท่ีมาร่วมทาํงานวิจยัจะเป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในชุมชน เช่น กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น ครู แกนนาํชาวบา้น เป็นตน้ อยา่งไรกต็าม ถา้พระสงฆท์าํงานวิจยัแลว้ขอความร่วมมือ

จากชาวบา้นยอ่มไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี เพราะเช่ือว่าท่านเป็นผูป้ระพฤติธรรม มีความ

บริสุทธ์ิ และท่ีสาํคญัมีความรู้สึกว่าพระสงฆเ์ป็นผูมี้สติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ เหนือกว่า

ชาวบา้นทัว่ไป  ดงังานวิจยัของ อริยา ล้ิมสุวฒัน์ (2526:บทคดัยอ่) พบว่า “การพฒันาของพระสงฆ์

ดาํเนินการไดอ้ยา่งเสรี และไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นเป็นอยา่งดี และพระสงฆมี์บทบาทใน

การเป็นผูน้าํในการพฒันาชุมชน ทาํใหก้ารดาํเนินการสาํเร็จไปดว้ยดี”  และสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ กรรณิกาณ์  โอมุเณ (2526:บทคดัยอ่) พบว่า “พระสงฆเ์ป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสามารถและ

ทรงคุณค่าในการพฒันาทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะประชาชนไวว้างใจ จึงเสนอว่าน่าจะใหก้าร

สนบัสนุนพระไดมี้บทบาทในการเป็นผูน้าํทางความคิดเพ่ือพฒันาชนบท” 

 ทั้งน้ี พระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินส่วนใหญ่จะเป็นผูท่ี้มีความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก 

อีกทั้งยงัมีประสบการณ์ทาํงานพฒันาชุมชนเป็นพ้ืนฐานอยูแ่ลว้ เม่ือมาทาํงานวิจยัจึงปรับตวัไดง่้าย 

เพราะงานวิจยักบังานพฒันาแตกต่างกนัเฉพาะตรงท่ีเน้ือหา รูปแบบการทาํงาน โดยงานพฒันาจะ

ไม่ไดจ้ดบนัทึกเป็นเร่ืองราว แต่งานวิจยัเป็นการจดบนัทึกเร่ืองราวและใชค้วามรู้วิชาการ ทฤษฎี

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัมาวิเคราะห์และสงัเคราะห์งานวิจยันั้นๆ 
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4. บทบาทด้านการสงเคราะห์ชาวบ้าน  เม่ือพระสงฆล์งพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลในชุมชนจะทาํให้

รับทราบปัญหาของชาวบา้น ทาํใหพ้ระสงฆต์อ้งการช่วยเหลือชาวบา้นใหพ้น้ทุกข ์ โดยการ

สงเคราะห์ดา้นต่างๆ เท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ เพราะกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทาํนุ  บาํรุง  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สนองงานของรัฐและคณะสงฆด์า้นการ

บริหาร การปกครอง การศึกษา การเผยแพร่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ ไดก้าํหนดบทบาท

ดา้นการสงเคราะห์ไวใ้นพระราชบญัญติัคณะสงฆ ์(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535  (กรมการศาสนา  2542:24) 

 การสงเคราะห์ชาวบา้นพระสงฆส์ามารถทาํไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การใหอ้าหาร ใหก้ารศึกษา 

ไกล่เกล่ียขอ้พิพาทต่างๆ ในชุมชน ใหค้าํปรึกษาแก่ชาวบา้น เป็นตน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

เจียมพงษ ์  วงษธ์รรม (2519:บทคดัยอ่) พบว่า “พระสงฆมี์บทบาทในดา้นการใหก้ารศึกษาแก่

ประชาชนทั้งทางโลกและทางธรรม”  และงานวิจยัของ พรประภา  กิจโกศล (2534:106) พบว่า 

“พระสงฆด์าํเนินการพฒันาประชาชนในชนบทโดยเนน้การพฒันาจิตใจเป็นหลกั” 

 ฉะนั้น ในยคุโลกาภิวตัน์ บทบาทพระสงฆใ์นดา้นการสงเคราะห์จึงเป็นบทบาทท่ีสาํคญั

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มาณี  ไชยธีราณุวฒัศิริ (2540:44) พบว่า “บทบาทท่ีสาํคญัท่ีสุดของ

พระในยคุโลกาภิวตัน์ คือ การสงเคราะห์ประชาชน การติดตามข่าวสาร ส่ือมวลชน เพ่ือนาํมา

ประยกุตส์อนธรรมและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม” 

 จากบทบาทการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆใ์นโครงการพฒันาต่างๆ ขา้งตน้ ช่วย

ใหพ้ระสงฆรั์กษาสถานภาพ และบทบาทของตนไวไ้ดท่้ามกลางสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และ

ช่วยใหเ้กิดการพฒันาดา้นความรู้สึกนึกคิด และความผกูพนัต่อสงัคมของประชาชน (สมบูรณ์  สุข

สาํราญ และจิรไกรศิริ 2526:11-48)  

 เหตุของการเปล่ียนแปลงบทบาทอยา่งหน่ึง ตามแนวคิดของนกัทฤษฎีบทบาท เช่น Biddle, 

B.J. & Thomas, Z.J. eds. (1966 : 5-8, 15-19 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์ 2529 : 25) ; 

Charon, J.M. (1970 : 136-143 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์ 2529 : 25) Shaw, M.V. & 

Costanz, P.R.(1970 : 328-334 ,อา้งถึงใน พินิจ  ลาภธนานนท ์2529 : 25)  พบว่า “บทบาทหรือ

พฤติกรรมตามความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีเป็นผลจากความคาดหวงัทางสงัคมตามสถานภาพ”  จาก

แนวความคิดน้ี ทาํใหท้ราบว่าดว้ยสถานภาพท่ีเป็นพระสงฆ ์ ซ่ึงมีบทบาทหนา้ท่ีสาํคญัทาง

พระพุทธศาสนาหลายประการ ไดแ้ก่ การใหก้ารศึกษาสงเคราะห์ การเผยแพร่ธรรม การใหก้าร

สงเคราะห์ชาวบา้น เป็นตน้ (พระบุญเลิศ  ตน้ทอง  2543:บทคดัยอ่) และความคาดหวงัของ

สงัคมไทยท่ีตอ้งการใหว้ดัเป็นศูนยก์ลางของชุมชนเพ่ือเรียกร้องบทบาทวดัดงัในอดีตใหก้ลบัคืนมา 

จึงตอ้งการใหพ้ระสงฆเ์ร่งสัง่สอน อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่ประชาชน (นาํทรัพย ์ 

จนัทน์หอม 2529:97 ,อา้งถึงใน สมสุดา  ผูพ้ฒัน์ 2542:39-40)  ประกอบกบัแนวความคิดตามทฤษฎี
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โครงสร้างหนา้ท่ีท่ีมองว่าสงัคมจะตอ้งช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนั เพ่ือใหส้งัคมสามารถดาํรงอยู่

ได ้ ทาํใหทุ้กคนท่ีอยูใ่นสงัคมจะตอ้งทาํหนา้ท่ีของตนเองตามสถานภาพทางสงัคมกาํหนด (สนธยา  

พลศรี  2547:184-185) 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. ควรสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงานของพระสงฆ์

ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน เน่ืองจากหน่วยงานท่ีสนบัสนุนดา้นงบประมาณอยา่ง

จริงจงัยงัมีนอ้ย 

 2. ควรสนบัสนุนดา้นผูเ้ช่ียวชาญ และจดัอบรมใหค้วามรู้แก่พระสงฆเ์ก่ียวกบัเทคนิคในการ

ทาํงานวิจยั 

 3. ควรสนบัสนุนดา้นเคร่ืองมือท่ีเอ้ือต่อการเก็บขอ้มูลภาคสนาม   โดยคาํนึงถึงความจาํเป็น

ของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นหลกั 

 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ

 1. ควรมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่พระสงฆก่์อนทาํงานวจิยัเพ่ือพฒันาทกัษะ เพ่ิมพูนองค์

ความรู้ใหม่แก่พระนกัวิจยัดว้ย อีกทั้งควรมีการส่งเสริมใหมี้การใชก้ระบวนการวิจยัในกลุ่มพระ

นกัพฒันาดว้ย เพราะงานวิจยัเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหก้ารพฒันาประสบความสาํเร็จมากยิง่ข้ึน 

เน่ืองจากการทาํงานวจิยัมีกระบวนการเป็นลาํดบัขั้นตอน และมีการถอดบทเรียน องคค์วามรู้จาก

การทาํงาน ฉะนั้นเม่ือนาํกระบวนการวิจยัไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา ยอ่มทาํใหเ้ลง็เห็นปัญหาได้

ชดัเจนยิง่ข้ึน ช่วยประหยดัทรัพยากรในดา้นต่างๆ เช่น เงินทุน แรงงาน เวลา เป็นตน้ 

 2. คณะสงฆค์วรออกประกาศใหก้ารสนบัสนุนพระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยัเชิงพฒันาทอ้งถ่ินให้

ทราบโดยทัว่กนั เพ่ือเป็นการยอมรับบทบาทของพระสงฆท่ี์สามารถมากระทาํเช่นน้ีได ้ พร้อมทั้ง

ควรขอความร่วมมือจากเจา้อาวาสในพ้ืนท่ีดว้ย เน่ืองจากพระสงฆบ์างส่วนยงัไม่ยอมรับการทาํงาน

วิจยัเชิงพฒันาของพระนกัวจิยั และไม่เขา้ใจว่าเหตุใดจึงตอ้งมาทาํงานวิจยัในทอ้งถ่ินดว้ย เพราะกิจ

ของสงฆใ์นวดัก็ยงัมี 

 3. ควรจดัตั้งเป็นศูนยพ์ระนกัวิจยัหรือองคก์รในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง    รับผดิชอบ

รวบรวมรายช่ือ  ขอ้มูลต่างๆของพระสงฆ ์ และประสานงานพระนกัวิจยัในท่ีต่างๆ ตลอดเวลา เพ่ือ

แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ต่อกนั อยา่งไรก็ตามไม่ควรเป็นการจดัตั้งข้ึนจากรัฐบาลหรือ

องคก์รพฒันาเอกชน เพราะหน่วยงานและองคก์รเหล่าน้ีเป็นบุคคลภายนอกท่ีอาจจะไม่เขา้ใจปัญหา

ต่างๆ ของทอ้งถ่ินนั้นๆ และจะทาํใหถู้กแทรกแซงในการทาํงานได ้ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

ควรส่งเสริมใหมี้การศึกษาหรือวจิยั เร่ือง  “บทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน”   ใน

พ้ืนท่ี และประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
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บุคลานุกรม 

 

พระสงฆ์ที่ให้สัมภาษณ์ 

พระแกว้ชยั  ชยธมฺโม (แซ่ทา้ว).อาย ุ22 ปี.วดัศรีโสดา ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

                   50200,17 กรกฎาคม 2549. 

พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท (ภกัดีเสนานฤนาท).อาย ุ29 ปี.วดัศรีโสดา ตาํบลสุเทพ  

                   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200,13 กรกฎาคม 2549. 

พระครูสมุห์วิเชียร  คุณธมฺโม.อาย ุ49 ปี.วดัเจดียแ์ม่ครัว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50210,15 กนัยายน 2549. 

พระณัฐภทัร  อภิวณฺณสิริ (นาทะสนัต)์.อาย ุ23 ปี.วดัเจดียแ์ม่ครัว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50210,13 กรกฎาคม 2549. 

พระประสิทธ์ิ  สิรินธฺโร.อาย ุ41 ปี.โรงเรียนเชตุพนศึกษา ตาํบลวดัเชตุพน อาํเภอเมือง  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,18 กรกฎาคม 2549. 

พระมหาดร.บุญช่วย  สิรินธฺโร (ดูใจ).อาย ุ43 ปี.วดัสวนดอก ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50200,14 กรกฎาคม 2549. 

พระมหาพีระพงษ ์ พลวีโร (พยคักาฬ).อาย ุ35 ปี.วดัสวนดอก ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50200,14 กรกฎาคม 2549. 

พระเม่ง  มหาธีโร (แซ่กู).อาย ุ24 ปี.วดัศรีโสดา ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50200, 

                    17 กรกฎาคม 2549. 

พระวีระพงษ ์ ญาณวุฑโฆ (คาํมาเร็ว).อาย ุ22 ปี.วดัเจดียแ์ม่ครัว ตาํบลแม่แฝกใหม่ อาํเภอสนัทราย  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50210,13 กรกฎาคม 2549. 

พระอธิการวีรเดช  สนฺติกโร (วงศง์าม).อาย ุ32 ปี.วดัชา้งคํ้า ตาํบลท่าวงัตาล อาํเภอสารภี  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50140,19 กนัยายน 2549. 

 

นักวชิาการที่ให้สัมภาษณ์ 

คุณไททศัน์  ภยัพิลยั.อาย ุ30 ปี.ผูป้ระสานงานองคก์รพฒันาเอกชนดา้นเอดส์ ภาคเหนือ  

                   บา้นเลขท่ี 225/41 หมู่บา้นสินธนา ตาํบลสนัพระเนตร อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่  

                   50210,19 กรกฎาคม 2549. 
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อาจารยไ์ฉไลฤดี  ยวุนะศิริ.อาย ุ50 ปี.รักษาการรองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการ มจร.(เชียงใหม่) 

                   บา้นเลขท่ี 7 ซอยพลบัพลึง ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  

                   50300,16 กนัยายน 2549. 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ.ผูป้ระสานสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 

                   สาํนกังานภาค.คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมือง 

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50200,18 กรกฎาคม 2549. 

 

ชาวบ้านทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

คุณจนัทร์เพญ็  อิงชยั.อาย ุ42 ปี.บา้นเลขท่ี 127/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง 

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,19 กนัยายน 2549. 

คุณเฉลียว  แสงสุวรรณ.บา้นเลขท่ี 89/2 ซอย 1 ชุมชนหนองเสง้ ถนนรัตนโกสินทร์ ตาํบลวดัเกต 

                   อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,18 กนัยายน 2549. 

คุณบวัเรียว  แกว้ดวง.อาย ุ49 ปี.บา้นเลขท่ี 122 หมู่ 11 ตาํบลท่าวงัตาล อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

                   50140,19 กนัยายน 2549. 

คุณประชา  เวศน์กลไก.อาย ุ58 ปี.บา้นเลขท่ี 47 ถนนเจริญราษฎร์ ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง 

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,19 กนัยายน 2549. 

คุณพรพิมล  กาบศรี.อาย ุ26 ปี.บา้นเลขท่ี 50 หมู่ 11 ตาํบลท่าวงัตาล อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

                   50140,19 กนัยายน 2549. 

คุณพาที  ชยันิลพนัธุ.์อาย ุ43 ปี.บา้นเลขท่ี 93/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง 

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,19 กนัยายน 2549. 

คุณเพญ็ศรี  มณีวรรณ.อาย ุ46 ปี.บา้นเลขท่ี 35 ถนนหนา้วดัเกต ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง 

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50000,19 กนัยายน 2549. 

คุณไพโรจน์  แกว้ดวง.อาย ุ50 ปี.บา้นเลขท่ี 122 หมู่ 11 ตาํบลท่าวงัตาล อาํเภอสารภี  

                   จงัหวดัเชียงใหม่ 50140,19 กนัยายน 2549. 

คุณสมบูรณ์  ทองอิน.บา้นเลขท่ี 90 ถนนรัตนโกสินทร์ ตาํบลวดัเกต อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

                    50000,18 กนัยายน 2549. 
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ภาคผนวก ก 

แนวคาํถามและแบบสอบถามในการสมัภาษณ์ 

พระสงฆท่ี์ทาํงานวิจยั นกัวิชาการท่ีร่วมทาํงานวิจยั และชาวบา้นในพ้ืนท่ีท่ีพระสงฆท์าํงานวิจยั 
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แนวทางการสัมภาษณ์ 

แนวคาํถามในการสัมภาษณ์พระสงฆ์ที่ทํางานวจิยัเพ่ือท้องถิ่น 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 - ช่ือ – นามสกุล 

 - อาย ุ/ เพศ 

 - ตาํแหน่ง 

 - ท่ีอยู ่

2. ประวติั 

 2.1 พระคุณเจา้ทาํอะไรก่อนมาบวชเป็นพระ/ พระคุณเจา้เป็นคนจงัหวดัอะไร 

 2.2 พระสงฆเ์ร่ิมเขา้มาทาํงานใหท้อ้งถ่ินไดอ้ยา่งไร 

 2.3 แรงบนัดาลใจในการทาํงานทอ้งถ่ิน 

 2.4 จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานใหท้อ้งถ่ิน / และจุดเร่ิมตน้ของการทาํงานวิจยั 

3. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆท่์ามกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 3.1 บทบาทของพระสงฆใ์นอดีต ปัจจุบนัและอนาคตอยา่งไร / ทาํไมจึงคิดเช่นนั้น 

 3.2 บทบาทพระสงฆท์างโลก-ทางธรรมมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร / ทาํไมจึงคิด

เช่นนั้น 

 3.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างฆราวาส – วดั –พระสงฆ ์เป็นอยา่งไรบา้ง จากเดิม ปัจจุบนั และ

แนวโนม้ในอนาคต 

4. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทพระสงฆใ์นงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 4.1 บทบาทของท่านในการทาํงานวิจยัในชุมชนมีอะไรบา้ง 

5. ประเด็นเก่ียวกบักระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 5.1  ท่านมีกระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวจิยัอยา่งไร 

5.2 การทาํงานวิจยัมีลกัษณะการทาํงานท่ีเหมือน หรือแตกต่างจากฆราวาสหรือไม่ / 

อยา่งไร 

 5.3 เคยประสบปัญหา-อุปสรรค-ขอ้จาํกดัในการทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินหรือไม่ / ท่านแกไ้ข

ปัญหานั้นอยา่งไร 

 5.4 หลงัจากทาํการวิจยัแลว้มีขอ้ดี – ขอ้เสีย อยา่งไร / การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน /ทาํไมจึง

เป็นเช่นนั้น 

5.5 ในการทาํงานทอ้งถ่ินมีการสอดแทรกหลกัธรรมเขา้ไปในช่วงได ้/ และใชห้ลกัธรรม

อะไร 
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5.6 เม่ือท่านประสบปัญหาว่าฆราวาสไม่เขา้ใจว่า ทาํไมพระสงฆต์อ้งมาทาํงานเป็นพระ

นกัพฒันา พระนกัวจิยั พระคุณเจา้มีวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 

6. ประเด็นเก่ียวกบัทศันคติของพระสงฆต่์องานวจิยั 

 6.1 ความหมายของคาํว่า “พระนกัพฒันา” กบั “พระนกัวจิยั” มีความแตกต่างกนัหรือไม่ / 

อยา่งไร 

 6.2 แนวคิดท่ีไดจ้ากการทาํงานวจิยั / ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 6.3 ตอ้งการใหก้ารทาํงานวิจยัทอ้งถ่ินเป็นอยา่งไรในอนาคต 

 6.4 คาดหวงัอะไรบา้งในการทาํงาน/ ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 6.5 มีขอ้เสนอแนะอะไรบา้งในการทาํงานวิจยัของพระสงฆ ์
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์นกัวชิาการที่ร่วมทํางานวจิยักบัพระสงฆ์ 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 - ช่ือ – นามสกุล 

 - อาย ุ 

 - ตาํแหน่ง 

 - ท่ีอยู ่

2. ประวติั 

 2.1 เป็นคนจงัหวดัอะไร 

2.1 เคยทาํงานวจิยัร่วมกบัพระสงฆห์รือไม่/อยา่งไร 

2.3 ในการทาํงานวิจยักบัพระสงฆท่์านมีบทบาทหนา้ท่ีอะไรบา้ง/อยา่งไร 

3. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆท่์ามกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 3.1 บทบาทพระสงฆใ์นอดีต ปัจจุบนัและอนาคตจะเป็นอยา่งไรบา้ง  

4. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทในงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 4.1 บทบาทของพระสงฆใ์นการทาํงานวิจยัในชุมชนมีอะไรบา้ง/อยา่งไร 

5. ประเด็นเก่ียวกบักระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 5.1 กระบวนการทาํงานระหว่างพระสงฆก์บัท่านมีความเหมือน หรือแตกต่างกนัหรือไม่/

อยา่งไร 

 5.2 การทาํงานกบัพระสงฆท่์านประสบปัญหา - อุปสรรค - ขอ้จาํกดัอยา่งไรบา้ง / แลว้

แกไ้ขไดอ้ยา่งไร 

6. ประเด็นเก่ียวกบัทศันคติของพระสงฆต่์องานวจิยั 

 6.1 คร้ังแรกท่ีทราบว่าไดร่้วมทาํงานวิจยักบัพระสงฆท่์านรู้สึกอยา่งไร 

 6.2  หลงัจากท่ีไดร่้วมงานกบัพระสงฆแ์ลว้ท่านไดแ้นวคิด อะไรบา้ง / ทาํไมจึงเป็นเช่นนั้น 

 6.3  ความคิดเห็นอยา่งไรต่อบทบาทพระสงฆท่ี์มาทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

  6.4  ท่านคิดว่าการท่ีพระสงฆม์าทาํงานวิจยั เป็นกิจของสงฆห์รือไม่ / ทาํไมจึงคิดเช่นนั้น 

 6.5 ขอ้เสนอแนะต่อการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ินของพระสงฆ ์
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แนวคาํถามในการสัมภาษณ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ที่พระสงฆ์ทํางานวจิยั 

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

 - ช่ือ – นามสกุล 

 - อาย ุ/ เพศ  

 - อาชีพหลกั / อาชีพรอง  

 - ตาํแหน่งในชุมชน 

 - ท่ีอยู ่

2. ประวติั 

 2.1  ประวติัความเป็นมาของทอ้งถ่ิน 

2.2  พระสงฆเ์ขา้มาทาํงานในทอ้งถ่ินของท่านไดอ้ยา่งไร 

3. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆท่์ามกลางการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

 3.1  ความสมัพนัธร์ะหว่างวดั-พระสงฆ-์ชาวบา้นจากอดีตถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไรบา้ง 

4. ประเด็นเก่ียวกบับทบาทพระสงฆใ์นการทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 4.1 พระสงฆเ์ขา้มาทาํอะไรบา้งในทอ้งถ่ินของท่าน 

 4.2 ก่อน และหลงัพระสงฆม์าทาํวิจยั  ทอ้งถ่ินของท่านมีความเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

5. ประเด็นเก่ียวกบักระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ิน  

 5.1  พระสงฆเ์ขา้มาทาํงานวิจยัในทอ้งถ่ินของท่าน เคยประสบปัญหากบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี

หรือไม่/ แลว้แกไ้ขอยา่งไร 

 5.2  คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทาํงานของพระสงฆห์รือไม่/อยา่งไร 

 5.3  พระสงฆเ์ขา้มาทาํงานในทอ้งถ่ินของท่านไดอ้ยา่งไร 

 5.4  พระสงฆมี์การสอดแทรกธรรมมะเขา้ไปในการทาํงานกบัคนในชุมชนท่านอยา่งไร 

6. ประเด็นเก่ียวกบัทศันคติของพระสงฆต่์องานวจิยั 

 6.1 คิดเห็นอยา่งไรบา้งต่อบทบาทพระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 6.2  ท่านคิดว่าการทาํวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินเป็นกิจของสงฆห์รือไม่ 

 6.3  ท่านไดน้าํหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการทาํงานหรือการดาํเนินชีวติของท่านหรือไม่ / 

อยา่งไร 

 6.4  คร้ังแรกท่ีไดรู้้ว่าพระสงฆม์าทาํวิจยัในทอ้งถ่ินของท่าน ท่านรู้สึกอยา่งไรบา้ง 
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แบบสอบถาม 
สําหรับพระสงฆ์ที่ทํางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

 ช่ือ – นามสกุล...................................................................................................................อาย.ุ...........ปี 

                ตาํแหน่ง................................................................................................................................................. 
                ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................ 
                โทรศพัทติ์ดต่อ...................................................e-mail:………………..…..………………………... 

2. ประวัติ 
 2.1 พระคุณเจา้ทาํอะไรก่อนมาบวช/เป็นคนจงัหวดัอะไร 
 ................................................................................................................................................................. 

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

 …………………………………………………………………………………………….…………..... 

 ………………………………………………………………………………………………………...... 

 2.2 พระสงฆเ์ร่ิมเขา้มาทาํงานใหท้อ้งถิ่นไดอ้ยา่งไร 

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

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

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

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

 2.3 แรงบนัดาลใจในการทาํงานทอ้งถิ่น 

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

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

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

 2.4 จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานใหท้อ้งถิ่น / จุดเร่ิมตน้ของการทาํงานวิจยั 

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

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

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

3. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 3.1 บทบาทของพระสงฆใ์นอดีต-ปัจจุบนั-อนาคตเป็นอยา่งไร 

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

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

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

 3.2 บทบาทของพระสงฆท์างโลก-ทางธรรม มีความสัมพนัธ์เกี่ยวขอ้งกนัอยา่งไร 

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

 .................................................................................................................................................................... 
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 3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างฆราวาส-วดั-พระสงฆ ์เป็นอยา่งไรบา้ง(จากอดีต-ปัจจุบนั-แนวโนม้อนาคต) 

 ………………………………………………………………….………………………………………..

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 4.1 บทบาทของท่านในการทาํงานวิจยัในชุมชนมีอะไรบา้ง 

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

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

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

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………….………………….. 

5. ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคในการทํางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 5.1 ท่านมีกระบวนการและเทคนิคในการทาํงานวิจยัอยา่งไร 

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................................. 
 5.2 การทาํงานวจิยัมีลกัษณะเหมือนหรือต่างจากฆราวาสหรือไม่/อยา่งไร 

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

 ................................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................... 
 5.3 ปัญหา-อุปสรรค-ขอ้จาํกดัในการทาํงานวจิยัเพื่อทอ้งถิ่น/ท่านแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 
 ...................................................................................................................................................................

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

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

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

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

 ................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
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 5.4 หลงัจากทาํวิจยัแลว้มีขอ้ดี-ขอ้เสีย อยา่งไร / การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 
 ..................................................................................................................................................................

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

 .................................................................................................................................................................. 
 5.5 ในการทาํงานวิจยัทอ้งถิ่นมีการสอดแทรกหลกัธรรมเขา้ไปช่วงใด / ใชห้ลกัธรรมอะไร 
 ..................................................................................................................................................................

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

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

 ................................................................................................................................................................. 
 
 
6. ประเด็นเก่ียวกับทัศนคติของพระสงฆ์ต่อการทํางานวิจัย 
 6.1 ความหมายของคาํว่า “พระนกัพฒันา” กบั “พระนกัวจิยั” มีความแตกต่างกนัหรือไม่ / อยา่งไร 
 .................................................................................................................................................................

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

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

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

 6.2 แนวคิดท่ีไดจ้ากการทาํงานวจิยั 
 .................................................................................................................................................................

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

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

 6.3 ตอ้งการใหก้ารทาํงานวิจยัทอ้งถิ่นเป็นอยา่งไรในอนาคต 
 .................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 6.4 คาดหวงัอะไรบา้งในการทาํงาน 
 .................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................ 
 6.5 ขอ้เสนอแนะในการทาํงานวจิยัทอ้งถิ่นของพระสงฆ ์
 ................................................................................................................................................................

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

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

 ................................................................................................................................................................
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แบบสอบถาม 
สําหรับนักวิชาการที่ร่วมทํางานวิจัยกับพระสงฆ์ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ-นามสกุล...................................................................................................................อายุ.............ปี 
 ตาํแหน่ง.................................................................................................................................................. 
 ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................

 โทรศพัทติ์ดต่อ...............................................................e-mail……………………………………… 

2. ประวัติ 

 2.1 เคยทาํงานวิจยัร่วมกบัพระสงฆห์รือไม่ / พระสงฆมี์บทบาทอะไรบา้งในงานวิจยั 

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

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

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

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

3. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 3.1 บทบาทของพระสงฆใ์นอดีต –ปัจจุบนั-อนาคต เป็นอยา่งไร 

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

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

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

4. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ในงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 4.1 บทบาทของพระสงฆใ์นการทาํงานวิจยัในชุมชนมีอะไรบา้ง 

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

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

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

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

 ……………………………………………………………………………………….………………….. 

5. ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคในการทํางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 5.1 กระบวนการทาํงานระหว่างพระสงฆก์บัท่านมีความเหมือนหรือต่างกนั อยา่งไร 

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

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

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

 5.2 การทาํงานกบัพระสงฆมี์ปัญหา-อุปสรรค-ขอ้จาํกดั อะไรบา้ง / แกไ้ขอยา่งไร 

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

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

 ................................................................................................................................................................. 
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6. ประเด็นเก่ียวกับทัศนคติของพระสงฆ์ต่องานวิจัย 

 6.1 คร้ังแรกท่ีทราบว่าไดร่้วมงานกบัพระสงฆท่์านรู้สึกอยา่งไร 

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

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

 6.2 หลงัจากไดร่้วมงานกบัพระสงฆท่์านไดแ้นวคิดอะไร 

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

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

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

 6.3 ท่านคิดเห็นอยา่งไรต่อบทบาทพระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัทอ้งถิ่น 

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

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

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

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

 6.4 ท่านคิดว่าการท่ีพระสงฆม์าทาํงานวจิยั เป็นกิจของสงฆห์รือไม่ 

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

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

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

 6.5 ขอ้เสนอแนะต่อพระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัเพื่อทอ้งถิ่น 

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

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

 ............................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถาม 
สําหรับชาวบ้านในพ้ืนที่ที่พระสงฆ์ทําวิจัย 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ช่ือ-นามสกุล......................................................................................................................อาย.ุ............ปี 
 อาชีพหลกั...................................................................อาชีพเสริม............................................................ 
 ตาํแหน่งในชุมชน..................................................................................................................................... 
 ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................... 

 โทรศพัทติ์ดต่อ...........................................e-mail:………..…………………...….... 
2. ประวัติ 

 2.1 ประวติัความเป็นมาของชุมชน 

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

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

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

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

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

 2.2 พระสงฆเ์ขา้มาทาํงานในทอ้งถิ่นของท่านไดอ้ยา่งไร 

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

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

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

3. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสังคม 

 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดั-พระสงฆ-์ชาวบา้น จากอดีตถึงปัจจุบนัเป็นอยา่งไรบา้ง 

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

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

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

4. ประเด็นเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ในการทํางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 4.1 พระสงฆเ์ขา้มาทาํอะไรบา้งในทอ้งถิ่นของท่าน 

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

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

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

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 4.2 ก่อน-หลงั พระสงฆท์าํวิจยัทอ้งถิ่นของท่านมีการเปลี่ยนแปลงอยา่งไร 

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

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

 ................................................................................................................................................................ 
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5. ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการและเทคนิคในการทํางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

 5.1 พระสงฆเ์ขา้มาทาํวิจยัในทอ้งถิ่นของท่าน เคยประสบปัญหากบัชาวบา้นหรือไม่ / แกไ้ขอยา่งไร 

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

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

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

 5.2 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทาํงานของพระสงฆห์รือไม่ / อยา่งไร 

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

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

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

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

 5.3 พระสงฆมี์การสอดแทรกธรรมมะเขา้ไปในการทาํงานกบัคนในชุมชนอยา่งไร 

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

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

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

6. ประเด็นเก่ียวกับทัศนคติของพระสงฆ์ต่อการทํางานวิจัย 

 6.1 ท่านคิดเห็นอยา่งไรต่อบทบาทพระสงฆท่ี์มาทาํงานวิจยัเพื่อทอ้งถิ่น 

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

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

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

 6.2 ท่านคิดว่าการทาํงานวิจยัเป็นกิจของสงฆห์รือไม่ 

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

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

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

 6.3 ท่านนาํหลกัพุทธธรรมมาใชใ้นการทาํงาน การดาํเนินชีวิตของท่านหรือไม่ / อยา่งไร 

 …………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………...

 …………………………………………………………………………………………………………

 6.4 คร้ังแรกท่ีไดรู้้ว่าพระสงฆม์าทาํวิจยัในทอ้งถิ่นของท่าน ท่านรู้สึกอยา่งไร 

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

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

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ประวติั พระสงฆ ์นกัวิชาการ และรูปผูท่ี้ใหส้มัภาษณ์ 
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ประวตัพิระสงฆ์ที่ให้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ  พระแกว้ชยั  ชยธมโม  (นามสกุล) แซ่ทา้ว 

    เกดิ วนัท่ี 1 มกราคม 2527  

   ที่อยู่  บา้นเลขท่ี 42 หมู่ 11 ตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 55130 

   บรรพชา เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2539 ณ วดัสว่างภพ ปทุมธานี 

   อุปสมบท เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2548 ณ วดัเบญจมบพิตร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   การศึกษา 

 การศึกษาทางโลก 

 - ประถมศึกษา จากโรงเรียนมณีพฤกษ ์ ตาํบลงอบ อาํเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 

 - มธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามญั วดัสว่างภพ จงัหวดั

ปทุมธานี 

 - มธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสมเดจ็พระพุทธชินวงศ ์วดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

- ปัจจุบนักาํลงัศึกษาอยูช่ั้นปีท่ี 4 คณะสงัคมศาสตร์ เอกสงัคมสงเคราะห์  

  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

การศึกษาทางธรรม 

- พ.ศ.2540   นกัธรรมชั้นตรี จากสาํนกัเรียนวดัสว่างภพ จงัหวดัปทุมธานี  

 - พ.ศ.2541   นกัธรรมชั้นโท  จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2542   นกัธรรมชั้นเอก  จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ประวตักิารทํางาน 

 - พ.ศ.2543-2544  คณะกรรมการนกัเรียนโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์วดัศรีโสดา 

 - พ.ศ. 2544   พระนิสิตของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (เชียงใหม่) 

          พระนิสิตฝึกงานท่ีศูนยอ์บรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพ้ืนท่ี

สูง บา้นหว้ยนํ้ าเยน็ อาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก 

 - พ.ศ.2545   พระธรรมจาริกประจาํอาศรมพระธรรมจาริกบา้นหว้ยนํ้ าเยน็  อาํเภอพบพระ  

จงัหวดัตาก 

 - พ.ศ.2544 - ปัจจุบนั ครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน   สอนพระพุทธศาสนาในวดั 

           เจา้หนา้ท่ีสถาบนัชาติพนัธศึ์กษา วดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2547 -ปัจจุบนั  คณะกรรมการเงินกูข้องสหกรณ์พระนิสิตออมทรัพย ์กศ.พจ.รุ่นท่ี 3 

          พระวิทยากรอบรมเฉพาะกิจของโครงการพระธรรมจาริก 
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2. ช่ือ  พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท (ภกัดีเสนานฤนาท) 

    เกดิ วนัศุกร์ท่ี 6  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2519 (ตรงกบัข้ึน 6 ค ํ่า เดือน 8 ปีมะโรง)  

    อายุ  29 ปี  9 พรรษา 

    ประวตักิารบรรพชาอุปสมบท 

    - บรรพชา เม่ือวนัท่ี 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2538 ณ อุโบสถพระครูบาศรีวิชยั วดัศรีโสดา ตาํบลสุ

เทพ อาํเภอเมือง    จงัหวดัเชียงใหม่    โดยมี พระสุนทรพุทธิธาดา   (ปัจจุบนัดาํรงสมณศกัด์ิท่ีพระ

ราชวิมลเมธี)  

เป็นพระอุปัชฌาย ์

    - อุปสมบท เม่ือวนัท่ี 11 เดือนกรกฎาคม 2539 ณ พระอุโบสถวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราช

วรวิหาร เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยมี พระพรหมจริยาจารย ์  เป็นพระอุปัชฌาย ์ พระกิตติวงศ์

เวที (ปัจจุบนัดาํรงสมณศกัดพ์ระราชกิตติเมธี) เป็นกรรมวาจาจารย ์ พระศรีธรรมบณัฑิต (ปัจจุบนั

ดาํรงสมณศกัด์ิพระราชกิตติโสภณ) เป็นพระอนุสาวนาจารย ์

   การศึกษา 

           การศึกษาทางโลก 

 - พ.ศ.2529  ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 5 จากโรงเรียนวดัมวกเหลก็นอก อาํเภอมวกเหลก็   

จงัหวดัสระบุรี 

 - พ.ศ.2530  ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 6 จากโรงเรียนชุมชนหลกัเหล่ียมวิทยาคม อาํเภอนามน 

จงัหวดักาฬสินธุ ์

 - พ.ศ.2534 มธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนนามนพิทยาคม อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสินธุ ์

 - พ.ศ.2538 มธัยมศึกษาตอนปลาย อาํเภอนาน จงัหวดักาฬสินธุ ์

 - พ.ศ.2543 ปริญญาตรีครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.)    การศึกษานอกระบบ จากมหาวิทยาลยั

ราชภฎัเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2547 ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) การศึกษานอกระบบ    

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 - ปัจจุบนักาํลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก  หลกัสูตรการจดัการการศึกษาดุษฎีบณัฑิต (กจ.ด) 

การจดัการการศึกษา (Doctor Of Management) มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

             การศึกษาทางธรรม 

 - พ.ศ.2538  นกัธรรมชั้นตรี จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2539  นกัธรรมชั้นโท จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประวตักิารทํางาน    

 -พ.ศ.2538 ครูสอนภาษาไทยแก่สามเณรชาวเขา  ศูนยอ์บรมศีลธรรมและส่งเสริม

พระพุทธศาสนาบนพ้ืนท่ีสูงบา้นดอยมูเซอ จงัหวดัตาก 

 - เลขานุการศูนยอ์บรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพ้ืนท่ีสูงบา้นดอยมูเซอ  

จงัหวดัตาก 

 -หวัหนา้อาศรมพระธรรมจาริกบา้นแม่กองเป ตาํบลแม่ยวม อาํเภอแม่สะเรียง  

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 - หวัหนา้ศูนยอ์บรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพ้ืนท่ีสูงบา้นดอยมูเซอ   

อาํเภอเมือง จงัหวดัตาก 

 -พ.ศ.2545-2547 เป็นผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายบริการ และเผยแพร่สาํนกังานบริหารงานโครงการ

พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค และเป็นผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายแผนงานและโครงการ สาํนกังานบริหารงาน

โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 -พ.ศ.2547- ปัจจุบนั หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและโครงการ สาํนกังานบริหารงานโครงการ 

พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 - พ.ศ.2540- ปัจจุบนั คณะกรรมการปฏิรูปงานพระธรรมจาริกภาคสนาม  สาํนกังานบริหาร 

งานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 - พ.ศ.2545- ปัจจุบนั คณะกรรมการศูนยอ์บรมพระภิกษุสามเณรชาวเขา  สาํนกังานบริหาร 

งานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 - พ.ศ.2547- ปัจจุบนั  คณะทาํงานสถาบนัชาติพนัธุศึ์กษา   สาํนกังานบริหารงานโครงการ

พระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค  

หน้าที่อ่ืนๆ ที่สําคญัในปัจจุบนั 

 -วิทยากรอบรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจาํปี 2547-2548 ของวดัศรีโสดา 

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 -พ.ศ.2540-2547 วิทยากรอบรมโครงการค่ายคุณธรรมตา้นภยัเอดส์  ของสาํนกังานควบคุม

โรคติดต่อเขต 8 เขต 9  

 -พ.ศ.2546–2549 วิทยากรอบรมโครงการปฐมนิเทศพระธรรมจาริกประจาํปี ของสาํนกังาน

บริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 -วิทยากรอบรมโครงการพระนกัเผยแผใ่นพ้ืนท่ีเฉพาะ ของสาํนกังานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ 
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 - เจา้หนา้ท่ีประสานงานโครงการวิจยัของสถาบนัชาติพนัธศึ์กษา  สาํนกังานบริหารงาน

โครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 - ท่ีปรึกษาโครงการวิจยัของสถาบนัชาติพนัธศึ์กษา  สาํนกังานบริหารงานโครงการพระ

ธรรมจาริกส่วนภูมิภาค 

 - คณะกรรมการสถาบนัโพธิยาลยั 

 - พ.ศ.2548- ปัจจุบนั  อาจารยพิ์เศษ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั (เชียงใหม่)  

หน้าที่อ่ืนๆ ที่สําคญัในอดีต 

 - พ.ศ. 2540-2545  คณะกรรมการเครือข่าย NGO เอดส์ ภาคเหนือตอนล่าง 

 - พ.ศ.2542 – 2545 คณะกรรมการเครือข่ายพระธรรมจาริกภาคเหนือตอนล่างและตอนบน 

 - พ.ศ.2543-2545  คณะกรรมการอนุรักษผ์นืป่าตะวนัตก 6 จงัหวดั 

รางวลัและเกยีรตยิศ 

 - รางวลัเยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี  พ.ศ.2537  (สาขาการบาํเพญ็ประโยชนต่์อส่วนรวม)  จาก

สาํนกังานส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 

- รางวลัผูมี้ผลงานยอดเยีย่มประจาํปี พ.ศ. 2544 จากกรมประชาสงเคราะห์กระทรวง

แรงงานและสวสัดิการสงัคม 

- รางวลัพระธรรมจาริกดีเด่นประจาํปี  พ.ศ. 2543  (สาขาการเผยแผพ่ระพุทธศาสนา)  จาก

สาํนกังานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค ในความอุปถมัภข์องมูลนิธิเผยแพร่

พระพุทธศาสนาแก่ชนถ่ินกนัดารในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ผลงานวจิยัและผลงานวชิาการอ่ืนๆ ที่สําคญั 

 -โครงการวิทยานิพนธก์ารมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาตามอธัยาศยัดา้นการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์งบประมาณสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

 -โครงการวจิยัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษท่ี์สอดคลอ้ง

กบัวิถีชีวิตชาวมูเซอดาํบา้นอุมยอม  งบประมาณสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

 - โครงการวจิยัหลกัการและการปฏิบติังานของพระธรรมจาริกบนพ้ืนท่ีสูง ท่ีสมสมยั  

งบประมาณสนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

 - บทความวิสยัทศัน์นกัพฒันา ตีพิมพใ์นวารสารพระธรรมจาริก 

 - ฝ่ายวิชาการโครงการสภายวุพุทธธรรมจาริก  รวมพลงัสร้างสุขภาพ    งบประมาณ

สนบัสนุนจาก สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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 - โครงการวิจยัเชิงบูรณาการดา้นการเผยแผศ่าสนธรรม     งบประมาณสนบัสนุนจากมูลนิธิ

เผยแพร่ พระพุทธศาสนาแก่ชนถ่ินกนัดารในพระราชูปถมัสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพพระสงฆด์า้นการสร้างเสริมสุขภาพ ตามทฤษฎีวิถีชุมชน 

 - โครงการพฒันาศกัยภาพเยาวชนชาวไทยภูเขาบนพ้ืนท่ีสูง 

 - โครงการวจิยัชาติพนัธุม์ง้กบัการรักษา  เยยีวยาการสร้างเสริมสุขภาพ      งบประมาณ

สนบัสนุนจากสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 - โครงการศูนยอ์บรมพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรชาวเขา 

 - โครงการสโมสรเยาวชนชาวไทยภูเขา   To Be Number-one   ตามพระปณิธานใน

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวดี 

 - บนัทึกรายงานผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานพระพุทธศาสนา ณ เขมรัฐนครเชียงตุง 

ประเทศพม่า พ.ศ. 2547 

-โครงการพระธรรมจาริกรวมพลสร้างชุมชนสุขภาพดีอยา่งย ัง่ยนืตามรอยพระยคุลบาท

งบประมาณของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 - โครงการพรธรรมจาริกสญัจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัในวโรกาส 

 ทรงเจริญพระชนมายคุรบ 80 พรรษา 

การอบรมพเิศษ / การศึกษาดูงาน 

 - พ.ศ.2537-2540 เขา้รับการอบรมเป็นครูสอน (ครูดอย) ของศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชนชาวไทย

ภูเขา ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนจงัหวดัเชียงใหม่ 

- พ.ศ.2538 อบรมกรรมฐาน วดัอมัพวนั อาํเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เขา้รับการอบรม

ภาคทฤษฎี การเป็นพระธรรมจาริก ณ อาศรมพระธรรมจาริกบา้นตน้ลุง (สวนสมุนไพรสมเด็จพระ

พุทธชินวงศ)์  อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

- อบรมพระกรรมฐาน วดัพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

- พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2549   การศึกษาดูงานทางพระพุทธศาสนา  ณ  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- พ.ศ.2547 การศึกษาดูงานทางพระพุทธศาสนา ณ เขมรัฐนครเชียงตุง ประเทศพม่า 

      การศึกษาดูงานทางพระพุทธศาสนา ณ เมืองลา (เขตปกครองอิสระของจีน) 

- พ.ศ.2549 การศึกษาดูงานทางพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอินเดีย 

                   การศึกษาดูงานทางพระพุทธศาสนา ณ ราชอาณาจกัรเนปาล 
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สมณศักดิ์ 

โดยพระบรมราชโองการ การเล่ือนสมณศกัด์ิพระราชาคณะ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 

รอบ 72 พรรษา 12 สิงหาคม 2547 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ เล่ือนสมณศกัด์ิ พระศรีธรรมบณัฑิต 

รองเจา้คณะภาค 16 เลขานุการประธานคณะธรรมจาริก ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตรดุสิตวนา

รามฯ เลขานุการเจา้คณะใหญ่หนใต ้ เป็นพระราชาคณะชั้นราชท่ี พระราชกิตติโสภณ ตรีปิฎก

บณัฑิต มหาคณิศสร บวรสงัฆาราม คามวาสี ในการตั้งฐานานุศกัดพ์ระราชาคณะ ใหมี้การตั้ง

ฐานานุกรมได ้

โดยท่ีพระเดชพระคุณท่านเจา้คุณพระราชกิตติโสภณ ไดพิ้จารณาเห็นว่า พระสมศกัด์ิ สิริ

จนโท หวัหนา้ฝ่ายแผนงานและโครงการ ประจาํสาํนกังานบริหารงานดครงการพระธรรมจาริก

ส่วนภูมิภาค เป็นผูท้าํงานสนองพระเดชพระคุณมานานกว่าทศวรรษแลอุทิศตนแก่งานพระธรรม

จาริก ซ่ึงเป็นงานสาํคญัดา้นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา บาํเพญ็ประโยชน์เพ่ือมวลชนโดยเฉพาะ

คนไทยภูเขา สมกบัปณิธานของบุรพาจารยพ์ระเดชพระคุณเจา้พระคุณสมเด็จพระวนัรัต (สมเด็จ

พระสงัฆราช วดัเชตุพนฯ) พระเดชพระคุณเจา้พระคุณพระพุทธชินวงศแ์ละท่านเจา้คุณพระเมธี

ปริยตัยาภรณ์ท่ีมุ่งหวงัไว ้ จึงแต่งตั้งใหพ้ระธรรมจาริกพระครูฐานานุกรมท่ี พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ 

สิริจนโท 

ในวนัเสาร์ท่ี 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2548 พระเดชพระคุณเจา้พระคุณสมเดจ็พระมหารัชมงั

คลาจารย ์ เจา้คณะใหญ่หนเหนือ ประธานคณะพระธรรมจาริก โปรดประทานตราตั้ง พดัยศ แลผา้

ไตร อนัเป็นของพระราชทานมาแด่ พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ สิริจนโท ณ ศาลาสองศรีอนุสรณ์ วดัศรี

โสดา ตาํบลสุเทพ อาํเภอสุเทพ จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3. ช่ือ  : พระมหาบุญช่วย   สิรินธโร (นามสกุล) ดูใจ 

   วทิยฐานะ : 1) พระพุทธศาสนา : เปรียญธรรม 3 ประโยค และนกัธรรมชั้นเอก 

                2) สามญั : -ปริญญาตรี สาขาวชิาศาสนา  

                                   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  ประเทศไทย 

     - M.A. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัเดลลี ประเทศอินเดีย 

     - M.Phil. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัเดลลี ประเทศอินเดีย 

     - Ph.D. สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลยัเดลลี ประเทศอินเดีย 

3) การศึกษาพิเศษ : - ประกาศนียบตัรพิเศษครูมธัยม (พ.ม.) 

   - ประกาศนียบตัร  สาขาวิชาภาษาธิเบต   

     มหาวิทยาลยัเดลลี   ประเทศอินเดีย 

   - ประกาศนียบตัรบณัฑิต  สาขาวิชาวารสารศาสตร์  

     สถาบนัการส่งเสริมวิทยาการจดัการ  ประเทศอินเดีย 

  ภูมลิาํเนาเดิม : จงัหวดัพะเยา 

  ที่อยู่ปัจจุบนั : วดัสวนดอก เลขท่ี 139 ถนนสุเทพ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม่  

                           จงัหวดัเชียงใหม่ 56000    

                           Tel: 0-5327-8304  Mobile: 0-1885-9259  E-mail: bdoojai@yahoo.com 

  สถานที่ทํางาน : มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ วดัสวนดอก เลขท่ี 

139 ถนนสุเทพ ตาํบลสุเทพ อาํเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 56000  

                           Tel: 0-5327-8967 ต่อ 102    Fax: 0-5327-0452   

 Mobile: 0-1885-9259         E-mail: bdoojai@yahoo.com 

  ตาํแหน่งทางวชิาการ : อาจารย ์สงักดัสาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลยัสงฆเ์ชียงใหม่ 

  ตาํแหน่งทางการบริหาร : 

1) ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัสงฆเ์ชียใหม่ 

2) รักษาการรองอธิการบดี 

  ตาํแหน่งทางการบริหารงานคณะสงฆ์ :  ผูช่้วยเจา้อาวาสวดัสวนดอก (พระอารามหลวง) 

  ผลงานทางวชิาการ : 

1. Contributions of Ananda Thera towards Buddhism (with Special Reference 
to Theragatha), Dissertation for M.Phil., Department of Buddhist Studies, University 
of Delhi, INDIA 

2. Role of Monks and Monasteries  in Social Affairs of Thailand,  Thesis for 
Ph.D.,Department of Buddhist Studies, University of Delhi, INDIA 
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3. นิเวศวิทยาในพระไตรปิฏก, เอกสารประกอบการสอน มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

  งานพเิศษ : - ผูป้ระสานงานศูนยป์ระสานงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินโพธิยาลยั (ทุน สกว.) 

    - เลขาธิการเครือข่ายพระนกัพฒันาชุมชนภาคเหนือ 

    - ประธานเครือข่ายพระสงฆด์า้นงานเอดส์ในประเทศไทย (MNAT) 

    - ประธานเครือข่ายองคก์รศาสนาดา้นงานเอดส์ในประเทศไทย (INAT) 

    - ประธานเครือข่ายองคก์รศาสนาดา้นงานเอดส์ในเอเชีย (AINA) 

    - ประธานเครือข่ายชาวพุทธเชียงใหม่ 
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4.  ช่ือ - สกลุ  พระมหาพีระพงษ ์   พลวโีร (พยคักาฬ) 

     วนั-เดือน-ปี เกดิ  22  เมษายน  2512  อาย ุ 35  ปี 

     สถานที่ตดิต่อ  บา้นเลขท่ี  139  ตาํบล  สุเทพ  อาํเภอ  เมือง  จงัหวดั  เชียงใหม่      

     โทรศพัท ์ 05 – 0333412    Email : Mahapee91@yahoo.com 

     ประวตักิารศึกษา   

ระดับการศึกษา ช่ือวุฒิการศึกษา สาขา/วิชาเอกที่จบ สถาบันการศึกษาที่จบ จบเม่ือ พ.ศ. คะแนนเฉล่ีย 

ปริญญาโท ศษ.ม. การศึกษานอก

ระบบ (การศึกษา

กบั การพฒันา) 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม่ 

เมษายน 49 3.93 

 

ปริญญาตรี 

 

 

 

พธ.บ 

รัฐศาสตร์ 

 

 

การเมือง           

การปกครอง 

 

 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั 

 

30 มี.ค.44 

 

 

 

3.26 

(เกียรตินิยม   

 อนัดบัสอง) 

ประกาศนียบตัร ป.วค. วิชาชีพครู มหาวิทยาลยัมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลยั 

 1 พ.ค. 43 3.57 

เปรียญธรรม ปธ. 6  ประโยค กรมการศาสนา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

19 พ.ค.40  

 

นกัธรรม นธ. ชั้นเอก กรมการศาสนา  

กระทรวงศึกษาธิการ 

20 ก.พ.32  

ประสบการณ์งานพฒันาและงานวจิยั  

ผลงานวจิยั  : 1. วิทยานิพนธศึ์กษาศาสตรมหาบณัฑิต : เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างวัด

กับชุมชนในการจัดการการเทศน์มหาชาติของล้านนา 

 วิทยานิพนธท่ี์ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็น “วิทยานิพนธดี์เด่น”  

 2. รายงานการวิจยั : เร่ืองโครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรม

ท้องถ่ิน : กระบวนการเสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพืน้ท่ีอาํเภอสัน

กาํแพงและอาํเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

 ไดรั้บทุนอุดหนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (สวช.) 

 

mailto:Mahapee91@yahoo.com
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งานพฒันาเรียนรู้ : เป็นท่ีปรึกษาโครงการวจิยัของพระสงฆใ์นเครือข่าย คพชน. ใน

ประเด็นต่างๆ  

ดงัน้ี เช่น   

1.โครงการวิจยัเร่ือง : การฟ้ืนฟูความสมัพนัธผ์า่นเวทีแลกเปล่ียน           

วฒันธรรมของชาวปวฺาเกอะญอตาํบลวดัจนัทร์ แม่แจ่ม เชียงใหม่             

มีพระนิคม  กิจฺจสาโร เป็นหวัหนา้โครงการ 

2.โครงการวิจยัเร่ือง : เทศกาลและพิธีกรรมท่ีเหมาะสมในสภาวะปัจจุบนั  

 กรณีศึกษาชุมชนอาข่าบา้นแสนเจริญเก่า ต.วาวี เชียงราย 

 มีพระปฏิภาณ  สติสมฺปนฺโน เป็นหวัหนา้โครงการ 

3. โครงการวิจยัเร่ือง : กระบวนการและเทคนิคการทาํงานของพระสงฆ ์

 นกัพฒันาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 มีพระมหาสุริยนต ์ วรวิ�ฺ�ู เป็นหวัหนา้โครงการ 

4. โครงการวิจยัเร่ือง : การสืบคน้ประวติัศาสตร์วฒันธรรมทอ้งถ่ินไทย                   

เขิน วดัสนักา้งปลา อาํเภอสนักาํแพง และ การสืบคน้ประวติัศาสตร์  

วฒันธรรมทอ้งถ่ินเวียงกุมกาม วดัชา้งคํ้า อาํเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่      

 ก่อตั้งพฒันา  :  

-  คณะทาํงานและผูร่้วมก่อตั้งเครือข่ายพระสงฆน์กัพฒันาชุมชน

ภาคเหนือ 

-  คณะทาํงานและผูร่้วมก่อตั้งศูนยป์ระสานงานวจิยัเพ่ือทอ้งถ่ินโพธิยาลยั 

-  ผูป้ระสานงานช่วยหนุนเสริมกระบวนการและเทคนิคการทาํงานใหก้บั   

         พระสงฆท่ี์ทาํงานพฒันากบัชาวบา้นในพ้ืนท่ี 6 จงัหวดั ประกอบดว้ย   

                                            เชียงราย ลาํพูน  แม่ฮ่องสอน  แพร่  และเมืองน่าน 

   -  คณะทาํงานภาคีคนฮกัเชียงใหม่ 

-  ทีมวิชาการโครงการบา้นจุม้เมืองเยน็ (ภาคเหนือบน)  

-  ท่ีปรึกษามูลนิธิภูมิปัญญาชาติพนัธุ ์

วทิยากร   : 

- เป็นวิทยากรร่วมและเป็นผูป้ระสานงานในพ้ืนท่ีใหก้บัคณะนกัศึกษา 

   ปริญญาโท รุ่นท่ี 4 สาขาวจิยัและพฒันาทอ้งถ่ิน  สถาบนัราชภฎั 
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       เชียงใหม่ในโครงการการศึกษาสภาพทอ้งถ่ิน กรณีศึกษาบา้นแม่หลุ  

       ปี พ.ศ.2544โดยมี ผศ.สมพงษ ์ บุญเลิศ  เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา  

- เป็นวิทยากรและเป็นผูป้ระสานงานในพ้ืนท่ีใหก้บัคณะนกัศึกษา

ชมรมแพทยท์างเลือก(Alternative medicine)  ตามโครงงานศึกษาดู

งานการใชส้มุนไพรพ้ืนบา้นของชาวปกาเกอะญอบา้นแม่หลุ  

       ปี พ.ศ.2545    

       สโมสรนกัศึกษาคณะแพทยศ์าสตร์ คณะแพทยศ์าสตร์ 

       มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

- เป็นวิทยากรร่วมเตรียมความพร้อมสู่การทาํงาน “อาสาสมคัรพฒันา

องคก์รชุมชนภาคเหนือ” ของสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน(องคก์าร

มหาชน) สาํนกังานปฏิบติัการภาคเหนือ ม่อนดอยอิงฟ้า อาํเภอแม่ริม 

เชียงใหม่   

       24 ก.ค. 46 

- เป็นวิทยากรร่วมในงานวนั เครือข่ายกองบุญขา้ว ของชาวปวฺา

เกอะญอ 3 จงัหวดั ร่วมกบัคุณพ่อนิพจน์  เทียนวิหาร  ณ บา้นบา้น

แม่ก๊ิ อาํเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน  

- เป็นหวัหนา้โครงการและเป็นหวัหนา้วิทยากรโครงการบวชเณรภาค

ฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ชนมม์ายคุรบ 

72 พรรษา 

1)วดัฝ่ังหม่ิน อ.เมือง เชียงราย   2)วดัร่องแมด อ.จุน พะเยา และ 3) 

อาศรมบา้นมง้ปางอุ๋ง อาํเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ 

- เป็นผูช่้วยพฒันาหลกัสูตรภาษาบาลีเพ่ือประชาชน  ของสาํนกั

วิชาการ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยาเขตเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การฝึกอบรม  :  

- กระบวนการและเทคนิคการทาํงานแบบมีส่วนร่วมตามหลกัการพุทธ

ธรรม 

       ( อริยสจั 4 )  

- ตกับาตรงานวิจยั : ทกัษะวิธีวิทยาวิจยัฉบบัชาวบา้น มจร.วดัสวนดอก 

- การประเมินผลโครงการส่ือพ้ืนบา้นส่ือสารสุข (สพส.) 

-      ผูจ้ดัการสถาบนัโพธิยาลยั 
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5. ช่ือ    พระเม่ง   มหาธีโร  (แซ่ก)ู 

    เกดิ วนัอาทิตย ์ท่ี 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2525 

    ที่อยู่ 7 บา้นสิบสองพฒันา ตาํบลผาชา้งนอ้ย อาํเภอปง จงัหวดัพะเยา 56140 

    การศึกษา  

 การศึกษาทางโลก  

 - พ.ศ.2539  ประถมศึกษา จากโรงเรียนราชานุเคราะห์ จงัหวดัพะเยา  

 - พ.ศ.2544  มธัยมศึกษา    จากโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ ์ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2549   ปริญญาตรี เอกสงัคมสงัเคราะห์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง- 

   กรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

การศึกษาทางธรรม 

- พ.ศ.2539 นกัธรรมชั้นตรี  จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

- พ.ศ.2540 นกัธรรมชั้นโท  จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

 - พ.ศ.2541 นกัธรรมชั้นเอก  จากสาํนกัเรียนวดัศรีโสดา จงัหวดัเชียงใหม่ 

  ประวตักิารทํางาน 

 - พ.ศ.2546- ปัจจุบนั    เจา้หนา้ท่ีฝ่ายแผนงานและโครงการ 

 - พ.ศ.2546 - ปัจจุบนั   คณะกรรมการปฏิรูปงานพระธรรมจาริกภาคสนาม 

 - พ.ศ.2547 - ปัจจุบนั   คณะทาํงานสถาบนัชาติพนัธุศึ์กษา 

   รางวลัและเกยีรตยิศ 

 - เกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่นดา้นการเรียนดี 
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ประวตันิักวชิาการทีใ่ห้สัมภาษณ์ 

1. ช่ือ-สกลุ: นายไททศัน ์ ภยัพิลยั

วนัเดือนปีเกดิ: 28 มกราคม 2519

ที่อยู่ปัจจุบนั: 225/41 หมู่บา้นสินธนา ต.สนัพระเนตร อ.สนัทราย จ.เชียงใหม่ 

โทรศพัท:์ (05) 0377344     E-mail: titusnon@yahoo.com 

   การศึกษา 

2547   ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการพฒันาสงัคม  คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์การทํางาน 

2540   อาสาสมคัรโครงการวยัรุ่นป้องกนัเอดส์ TYAP 

 (ปัจจุบนัเป็นมูลนิธิพฒันาศกัยภาพเยาวชน) 

2543   เจา้หนา้ท่ีโครงการส่ิงแวดลอ้ม YMCA 

2544 – 2545  อาจารยส์ายวิชาสงัคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2546 – 2547  นกัวจิยัประจาํโครงการวิชาการเพ่ือเดก็และชุมชน (ACC)  คณะสงัคมศาสตร์ 

                      มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2548   รองผูจ้ดัการโครงการฯ โครงการเพ่ือชายรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ (Mplus+) 

           ภายใตก้ารสนบัสนุนของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่, ศูนยค์วบคุม 

           กามโรคเขต 10, Path, Usaid และ FHI 

2549   ผูป้ระสานงานคณะกรรมการพฒันาองคก์รเอกชนดา้นเอดส์ภาคเหนือ (กพอ.เหนือ) 

ประสบการณ์การร่วมงานวจิยัในฐานะนักวจิยั 

1. โครงการวิจยัการสร้างสุขภาพแบบองคร์วม บา้นป่าไผ ่อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

2. โครงการวิจยัเพ่ือพฒันากลไกประชาคมดา้นเด็กภาคเหนือตอนบน

3. โครงการวิจยัการเสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชุมชนโดยใชจ้ารีตประเพณีดั้งเดิม

4. โครงการวิจยัเพ่ือลด ละ เลิก สุรา บุหร่ี แบบบูรณาการโดยชุมชนบา้นโป่งกุ่ม อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชียงใหม่

5. โครงการวิจยัเพ่ือแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน บา้นป่าไผ ่อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

6. โครงการวิจยัรูปแบบการเรียนการสอนพุทธศาสนาวนัอาทิตยท่ี์เหมาะสมในจงัหวดั

เชียงใหม่

mailto:titusnon@yahoo.com
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7. โครงการวิจยัเพ่ือประเมินผลกระทบจากวิกฤตไขห้วดันก  

8. โครงการวิจยัศูนยก์ารเรียนรู้ “ฮอมผญา” เพ่ือสุขภาวะท่ีดีของชุมชน 

9. โครงการวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

10. โครงการวิจยัเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมอนัเกิดจากความเช่ือดั้งเดิมของชุมชนมง้ บา้น

ทรัพยเ์จริญ ต.วาเล่ย ์อ.พบพระ จ.ตาก 
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2. ช่ือ  นางไฉไลฤดี  ยวุนะศิริ

ที่อยู่  7  ซอยพลบัพลึง ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50300

การศึกษา

- ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ.2521 วท.บ. เกียรตินิยมอนัดบัสอง  (สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา)

จากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

- ระดบัปริญญาโท พ.ศ.2529  สค.ม. (สงัคมวิทยา)จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

    วทิยานิพนธ์  

        เร่ือง    การควบคุมทางสงัคมระดบัครอบครัวในหมู่บา้นภาคเหนือของประเทศไทย 
               สถาน ท่ีหมู่บา้นหนองแหยง่ ตาํบลหนองแหยง่ อาํเภอสนัทราย   จงัหวดัเชียงใหม่ 

   ปีท่ีพิมพ ์ พ.ศ.2529 
    ประวตักิารทํางาน 

 ตาํแหน่ง อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัสงฆเ์ชียงใหม่  รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิทยาเขต 
              สถานท่ี   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  วิทยาเขตเชียงใหม่ 

    งานวจิยั  
- การนาํหลกัคาํสอนทางพระพุทธศาสนาไปใชใ้นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมของ

ครอบครัวในชุมชนแข็ง เพ่ือแกปั้ญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชน

- การใชท้กัษะชีวิตในการปรับปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของวยัรุ่น

- การปรับเปล่ียนแนวทางการพฒันาของพระสงฆใ์นชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง

- บทบาทเครือข่ายวฒันธรรมชุมชนระบบหวัวดัในงานปอยหลวง

- การศึกษาสารัตถะตาํนานพ้ืนบา้นทางพระพุทธศาสนา
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3. NAME:  Ms.  Avorn OPATPATANAKIT

 CONTACT  ADDRESS: Department of Agricultural Extension
Faculty of Agriculture; 
Chiang Mai University, Chiang Mai 50202, 
Thailand 
Tel:(053) 944006 ext. 108  
Fax: (053) 944006 ext. 108 
Email: avornopatpatanakit@yahoo.com 

    BORN: Lamphun 

    CITIZEN: Thai 

   MARITAL  STATUS: Married 

  EDUCATION: B.Sc. (Agriculture), Chiang Mai University, 1982
M.Sc. (Agriculture), Kasetsart University, 1986
Ph.D. (Agriculture and Rural Development),
University of Western Sydney, Hawkesbury,
Australia. 1997

 Ph.D  THESIS: Empowering Women in Rural Development: A 
Collaborative Action Research Project in Northern 
Thailand.  

 WORK  EXPERIENCES:  - Research Assistant of the Department of Agricultural 
Extension under the World bank-supported on the 
Needs of Training and Visiting System in Agricultural 
Extension in Thailand, 1983-1984. 

-Coordinator, Rubber Research Institute, The
Department of Agriculture, 1986-1987.

-Lecturer, Department of Agricultural Technique,
Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok. 1987-
1998.

  VOLUNTARY 
   POSITION:  

Facilitator, Hariphunchai Research Institute, Lamphun
Province, Northern Thailand, January 1992-July 1993,
1998 - present

  CURRENT  POSITIONS:  -Lecturer, Department of Agricultural Extension, 
  Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. 

-Coordinator, The Thailand Researh Fund, Regional
Office, Chiang Mai.

mailto:avornopatpatanakit@yahoo.com
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INTERNATIONAL TRAINING AND VISIT 

Australia 
Presented the paper titled “Doing Sociological Research in third World Agricultural 

Communities” at the TASA ’91 Sociological Conference on Empowerment, 
Regulation and Social Change. 10-14 December 1991. Murdoc University, 
Perth, Western Australia. 

Attended the 1994 International Post-Conference on Women in Agriculture Farming 
for Our Future. 1-3 July 1994. Melbourne Australia. 

Presented the paper titled “Building up Learning Network” at the 28th Annual 
International Conference on the Community Development Society on 
Windows on the World. 21-24 July 1996. The World Congress Center, 
Melbourne, Australia. 

Indonesia 
Co-facilitator and presented paper titled “the Collaborative Action Research: An 

Alternative Methodology to Create Sustainable Rural Development” at the 
CSF Workshop on Participatory Action Research. 4-9 May 1998. Center of 
Social Forestry, Mulawarman University, Samarinda, East-Kalimantan, 
Indonesia. 

Egypt 

Presented paper titled “Agricultural Services in Thailand: An Overview. A Country 
Report” at the International Training Course on Agricultural  Services. 23 
January – 31 March 1999. The Egyptian International Centre For Agriculture 
Cairo (EICA), Egypt. 

Nepal 

Presented paper titled “Action Research for Participatory Capacity Building” at the 
Regional Training Course on  Participatory Approaches to Rangelands 
Research and Development. 7-22 June 1999. Jomsom, Napal. 

Netherlands 
Attended the International Center for Research and Extension Programme on 

“Participatory Planning and Monitoring” 24 May – 18 June 2000 and 
Management of Extension Services 19 June – 7 July 2000. International 
Agricultural Center, Wageningen, Netherlands. 

Cambodia 
Presented paper titled “Area-based Research Management as a means to strengthen 

community development: The Thailand Fund-North’s Experience. At the 
International Conference on the Impact of Agricultural Research and 
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Development in Southeast Asia. 24-26 October 2000. Cambodian 
Agricultural Research and Development Institute, Phnom Penh, Cambodia. 

 
Sweden     
Presented paper titled “Agricultural Research for Increased Sustainability in 

Thailand” At the Advanced International Training Course on Sustainable 
Agriculture in an Environmental Perspective. 3 September – 19 October 
2001. SvalÖf  Weibull, Sweden. 
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พระแกว้ชยั ชยธมฺโม และ พระเม่ง  มหาธีโร  

วดัศรีโสดา  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ (เรียงจากซา้ยมือไปขวามือ) 

พระครูใบฎีกาสมศกัด์ิ  สิริจนฺโท  

วดัศรีโสดา  อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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พระครูสมุห์วิเชียร  คุณธมฺโม  

 วดัเจดียแ์ม่ครัว อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 
พระวีระพงษ ์ ญาณวุฑโฆ และ พระณัฐภทัร  อภิวณฺณสิริ  

วดัเจดียแ์ม่ครัว อาํเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ (เรียงจากซา้ยมือไปขวามือ) 
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พระประสิทธ์ิ  สิรินธฺโร  

วดัเชตุพน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 
พระมหาดร.บุญช่วย  สิรินธฺโร  

 วดัสวนดอก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
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พระมหาพีระพงษ ์ พลวีโร  

วดัสวนดอก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 
พระอธิการวีรเดช  สนฺติกโร 

 วดัชา้งคํ้า  อาํเภอสารภี  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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อาจารยไ์ฉไลฤดี  ยวุนะศิริ 

 รักษาการรองผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ 

 

 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาวรณ์  โอภาสพฒันกิจ  

ผูป้ระสานงานสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั 
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ประวตัผิู้ศึกษา 

ช่ือ - สกุล นางสาวปริศนา  พลโยราช 
ท่ีอยู ่ 112 / 18  หมู่ 11  ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  10260  
วนั/เดือน/ปี เกิด  16  กรกฎาคม  2526 
ประวติัการศึกษา 

พ.ศ. 2538 จบชั้นประถมศึกษาป่ีท่ี 6  จากโรงเรียนอาํนวยกนกศิริอนุสรณ์ 

กรุงเทพมหานคร    

พ.ศ. 2545 จบชั้นมธัยมศึกษาป่ีท่ี 6  จากโรงเรียนสิริรัตนาธร  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2549 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการชุมชน 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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