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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เนนขอมูลเกี่ยวกับ บทบาทของวัดในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร”” กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรม 
จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหไดกลุมตัวอยางท่ีจะมาเปนผูใหขอมูลสําคัญทําการวิจัยโดยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึก จากผูนํา 3 สถาบันของชุมชนคุณธรรมตนแบบ ไดแก สถาบันการ
ปกครอง (บาน) สถาบันศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) ในจังหวัดปทุมธานี 
จํานวน 5 ชุมชนๆละ 3 ชุด รวม 15 ชุด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของวัดใน
การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน ตามหลักแนวคิด “บวร”และเพื่อนําเสนอความ
เขมแข็งของชุมชนคุณธรรมตนแบบ อันเกิดจากบทบาทของวัด  โดยการวิเคราะหแบบ
อุปนัย และการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนเอกสารระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร ตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น คณะรัฐศาสตร มหาวทิยา
ลยัรามคาแหง สวนกลาง (หวัหมาก) 

 
1 บทความเรียงจากการศึกษาอิสระเรื่อง “บทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนตาม

หลักแนวคิด บวร กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรม จังหวัดปทุมธานี” ซึ่งไดผานการสอบเรียบรอยแลว 
2 นักศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพฒันาทองถ่ิน) 

มหาวทิยาลยัรามคําเหง 
3 อาจารยท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ  
4 ประธานกรรมการ 
5 กรรมการ 
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บทความ 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัดในพระพุทธศาสนาและชุมชนมีความสัมพันธในลักษณะของการพ่ึงพาอาศัย

กันมาโดยตลอด ในอดีตพระสงฆ  มีบทบาทสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของชาวบาน และ

เปนผูท่ีมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนเปนอยางมาก กลาวคือ นอกจากการส่ังสอนธรรมะ

และประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหแกชาวบานแลว พระสงฆยังมีบทบาทในการ

สงเคราะหชุมชน เชน ใหการศึกษาแกบุตรหลานของชาวบานใหท่ีพักอาศัยแกชาวบานใน

ยามท่ีจําเปน แจกจายยาและใหการรักษาแกผูเจ็บปวย ใหคําแนะนําในการประกอบอาชีพ 

ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับปญหาภายในครอบครัว เปนตน ดังนั้น พระสงฆจึงเปนผูนําทางจิตใจ 

เปนศูนยรวมความเคารพนับถือของคนในชุมชน ท่ีเปนเชนนี้เนื่องจากชาวบานเห็นวา 

พระสงฆเปน ผูประพฤติธรรมมีความบริสุทธ์ิ และเปนผูเสียสละบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชน

ของชาวบานโดยบริสุทธ์ิใจและท่ีสําคัญท่ีสุดคือความเชื่อท่ีวา พระสงฆเปนผูมีสติปญญา

รอบรูวิชาการตางๆ เหนือกวาชาวบาน สามารถเปนท่ีปรึกษาหรือใหคําแนะนําแกชาวบาน

ในการแกไขปญหาตางๆได แมในปจจุบันคนในชุมชน มีความรูมากขึ้น ทําใหบทบาทของ

พระสงฆเหลานี้ลดลง แตก็ยังมีพระสงฆบางรูปท่ียังรักษาบทบาทเหลา นี้ไว โดยเขาไปมี

บทบาทตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ 

โครงการชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ซึ่งเปนโครงการท่ีสํานักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ไดดําเนินการผานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ท้ังนี้                
เพ่ือสงเสริมใหชุมชนท่ัวประเทศไดเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืนตามนโยบายของ
รัฐบาล การสงเสริมใหเกิดชุมชนคุณธรรมเปนกลไกสําคัญในการนําพาชาติสูความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ชุมชนคุณธรรมมีเปาหมายหลักท่ีสําคัญ คือ ชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาใหสมดุล
ท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ มีบุคลากรของชุมชนท่ีมีความพรอมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา       
มีความเปนสากล มีคุณธรรม เปนฐานแหงการพัฒนา มีศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
และมีศาสตรพระราชา เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงาม จะทําใหเกิดเปนพลัง
ความดี ท่ีจะชวยขับเคล่ือน 

และพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาเปนสังคมคุณภาพและสังคมคุณธรรมท่ีอยู
เย็นเปนสุขอยางมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งความม่ันคงของประเทศชาติจะเกิดขึ้นอยางย่ังยืนได
นั้น    เกิดจากการท่ีสถาบันหลักของชาติ คือ บาน วัด และ โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี 
โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ไดดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง
แกชุมชน ตามหลักแนวคิด “บวร”  ซึ่งปจจุบันมีชุมชนคุณธรรมตนแบบมากถึง 43 ชุมชน  
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ซึ่งเปนชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือกโดยผานเกณฑตัวชี้วัด 9 ขั้นตอน ของสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี 

งานวิจัยชิ้นนี้มุงศึกษาความเขมแข็งท่ีเกิดขึ้นของชุมชน ผานบทบาทของวัดตาม

หลักแนวคิด “บวร” ซึ่งเปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 

ท่ีทรงนําจุดเดนของสถาบันทางสังคมท่ีมีอยูในสังคมไทยมาแตอดีต อันไดแก บาน วัด และ

โรงเรียน โดยเฉพาะ วัด ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจและกิจกรรมทางสังคมท่ีสําคัญ ใหมีสวน

รวมกัน ทํากิจกรรมพัฒนาตาง ๆ เพ่ือประโยชนแกชุมชนและสังคมอยางย่ังยืน กระทรวง

วัฒนธรรม มีบทบาทหนาท่ีหลักในการรักษาและสงเสริมความเขมแข็งของประเทศ โดยมี

วิสัยทัศนคือ “สรางคนดี สรางสังคมดี สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เพ่ือเปนรากฐานในการ

พัฒนาประเทศอยางย่ังยืน” การศึกษาวิจัยเร่ือง “บทบาทของวัดในการเสริมสรางความ

เขมแข็งแกชุมชนตามหลักแนวคิด บวร : กรณีศึกษาชุมชนคุณธรรมจังหวัดปทุมธานี”           

จึงกอใหเกิดประโยชนโดยรวมแกชุมชน ท่ีจะนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติสืบตอไป 

กลุมเปาหมายของโครงการชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” 

1. ชุมชนใชกลไก “บวร”เปนแหลงรับและกระจายขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง

เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายตางๆ ของรัฐบาล ประชาชนมีความเขาใจและเขาถึงโครงการ

ตางๆ อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพิ่มมากขึ้น 

2. ทุกกระทรวง ทุกหนวยงานบูรณาการทํางานโดยใชหลักการ “บวร”เปนกลไก

สําคัญของการขับเคล่ือนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนแหลงปลูกฝง บมเพาะและ

เผยแพรองคความรูท่ีมีประโยชน เพื่อพัฒนาจิตใจและจิตสํานึกดานจริยธรรมใหแก

ประชาชนทุกระดับ ใหมีสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวมรูรักสามัคคี เสียสละ และกตัญูรูคุณ

เพิ่มมากขึ้น 

3. เกิดชุมชนอยูดีมีสุข ปญหาตาง ๆในชุมชนลดลงหรือหมดไป เปนชุมชนท่ี

เกื้อกูลและแบงปน คนในชุมชนเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ของ

ชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคําสําคัญท่ีตอง มีการส่ือสาร

ใหเขาใจตรงกันในการบูรณาการการดําเนินงานรวมกัน และปฏิบัติไดอยางถูกตอง พอ

สังเขป ดังนี้ 

บวร “บ” แทนความหมายดวยคําวา “บาน” ซึ่งบานคือท่ีพักอาศัยหรือ

ครอบครัวก็ได บานใหความรักความอบอุนผูกพันแมจะเปนหนวยหรือสถาบันเล็กท่ีสุดใน

โครงสรางของสังคม แต เปนจุดเร่ิมตน ของสังคมใหญ  ๆ เปนฟนเฟองชิ้นเล็กท่ีมี

ความหมายสําคัญมาก ท้ังนี้ บานในท่ีนี้หมายความรวมถึงหมูบาน หรือชุมชนตาง ๆ ดวย 
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ผูนําท่ีเปนตัวแทนของพลังบวร ท่ีมาจากบาน เชน ผูนําตามธรรมชาติ ผูสูงอายุ 

สตรี เด็กเยาวชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น 

“ว” แทนความหมายดวยคําวา “วัด” วัดเปรียบเสมือนศูนยกลางทางจิตใจของ

คนไทยมาแตคร้ังอดีต เปนสถาบันยึดเหนี่ยวจิตใจ อบรมส่ังสอนคนในชุมชนรอบ ๆ วัดให

ประพฤติถูกทํานองคลองธรรม วัดนอกจากจะเปนสถานท่ีประกอบศาสนกิจของพระสงฆ

แลว สําหรับชาวบานยังเปนสถานท่ีใหคนในชุมชนพบปะกันใครเดือดเนื้อรอนใจก็มา

ปรึกษากัน กลับจากวัดก็ไดคาสอนดี ๆ กลับไปมากมายอยางท่ีทราบกันดีวาประเทศไทย

เปนประเทศท่ีมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาซึ่งทุกศาสนา ไมวาจะเปนอิสลาม คริสต ลวน

มีหลักคําสอนให 

ผูคนประพฤติและปฏิบัติดี ท้ังนี้ “ว” ในท่ีนี้จึงหมายรวมถึงศาสนสถานของ

ศาสนาตาง ๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีแผนดินไทยดวย 

ผูนําท่ีเปนตัวแทนพลังบวร ท่ีมาจากวัด หรือศาสนสถาน ประกอบดวย ผูนําทาง

ศาสนาของแตละศาสนา ไมวาจะเปนศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ ฮินดู ซิกข เชน 

เจาอาวาส ผูชวยเจาอาวาส อิหมาม คอเต็บ บิหล่ัน บาทหลวง เปนตน 

“ร”แทนความหมายดวยคําวา “โรงเรียน” โรงเรียนคือสถานท่ีท่ีใหความรูอยาง

มีแบบแผน สําหรับเยาวชนซึ่งจะโตขึ้นเปนผูใหญในอนาคต ภาระของโรงเรียนอาจดูหนัก

อยูบางในปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนตองดูแลเหลาลูกศิษยเหมือนลูกหลานของตน รวมถึง

หนวยงานภาครัฐท่ีอยูในพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการประชาชน เพ่ือใหครอบคลุม ท้ังนี้ “ร” ในท่ีนี้

จึงหมายรวมถึงหนวยงานภาครัฐท่ีอยูในพื้นท่ีดวย 

ผูนําท่ีเปนตัวแทนพลังบวร ท่ีมาจากโรงเรียนและหนวยงานภาครัฐ เชน กํานัน 

ผูใหญบาน นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการโรงเรียน ผูกํากับการสถานี

ตํารวจ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล เปนตน 

ชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนดวยพลังบวร  
หมายถึงชุมชนท่ีอยูรวมกันเปนหมูบานอยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 และแกไขเพ่ิมเติม หรือเปนชุมชนท่ีอยูรวมกันโดย
ธรรมชาติ หรือตามความสนใจเพ่ือทํากิจกรรมรวมกัน โดยมีระบบความสัมพันธท่ีเปน
ทางการหรือไมเปนทางการ มีหรือไมมีการบังคับบัญชา และอาจมีวัฒนธรรมท่ีเหมือนหรือ
แตกตางกัน คนในชุมชนมีสวนรวมแสดงเจตนารมณ และมุงมั่นท่ีจะดําเนินการสงเสริม
และพัฒนาคุณธรรมในชุมชน ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยท่ีดีงาม มาเปนหลักในการดํารงชีวิต 
ตลอดจน มีสวนรวมรณรงคสงเสริมคุณธรรมใหกับประชาชน ชุมชน หรือเครือขายอื่น ๆ  
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การบูรณาการ หมายถึง การเชื่อมโยงทุกภาคสวน ทุกองคประกอบ (อาทิ 
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ/บุคลากร ฯลฯ) เขามาสูความเปนหนึ่งเดียว เปนสวนหนึ่ง
ของกันและกันอยางแยกกันมิได หรือการรวมสวนตาง ๆ ประสานสัมพันธอยางเปน
เอกภาพ ทําใหเกิดความสมบูรณในลักษณะของการผนึกกําลัง เพ่ือใหกลไกตาง ๆ ทํางาน
รวมกันในลักษณะท่ีเปนองครวมและสมดุล  

คุณธรรม หมายถึง ส่ิงท่ีมีคุณคา มีประโยชน เปนความดีงาม เปนมโนธรรม เปน

เคร่ืองประคับประคองใจใหเกลียดความชั่วกลัวบาป ใฝความดี เปนเคร่ืองกระตุนผลักดัน

ใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบ เกิดจิตสํานึกท่ีดี มีความสงบเย็นภายใน เปนส่ิงท่ีตองปลูกฝง

โดยเฉพาะเพื่อใหเกิดขึ้น และเหมาะสมกับความตองการในสังคมไทย 

จริยธรรม หมายถึง กรอบหรือแนวทางอันดีงามท่ีพึงปฏิบัติ ซึ่งกําหนดไวสําหรับ
สังคม เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย งดงาม ความสงบรมเย็นเปนสุข ความรัก
สามัคคี ความอบอุน มั่นคง และปลอดภัยในการดํารงชีวิต 

สังคมคุณธรรม หมายถึง สังคมท่ีมีความเอ้ืออาทร มีความสมานฉันท โดย

สงเสริมใหทุกภาคสวนในทุกพ้ืนท่ี มีสวนรวมในการสงเสริมคุณธรรม โดยยึดและปฏิบัติ

ตามหลักธรรมทางศาสนาแตละศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน

หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 

 

1. วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ตามหลัก

แนวคิด “บวร” 

2. เพ่ือนําเสนอความเขมแข็งของชุมชนคุณธรรมตนแบบ อันเกิดจากบทบาทของวัด  

2. คําถามการวิจัย 

บทบาทของวัด ตามหลักแนวคิด “บวร” สามารถเสริมสรางความเขมแข็งแก

ชุมชนในดานใดบาง 

 
3.วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน            
ตามหลักแนวคิด “บวร” 

2. เพื่อนําเสนอความเขมแข็งของชุมชนคุณธรรมตนแบบ อันเกิดจากบทบาทของวัด   
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4. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษานี้ ศึกษาเฉพาะบทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน

ตามหลักแนวคิด “บวร” ซึ่งประกอบดวย บทบาทของวัดในการสงเสริมความเขมแข็ง 

ใหกับชุมชนดานตาง ๆ ประกอบดวย บทบาทดานการสงเสริมการพ่ึงตนเองของ

ชุมชน  บทบาทดานการสงเสริมความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน  บทบาทดาน

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน และบทบาทดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ

สถานศึกษา โดยศึกษาในชวงเดือน กันยายน –พฤศจิกายน 2563  

5. วิธีการศึกษา 

การศึกษานี้ใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา

การเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร”  ในชุมชนคุณธรรมจังหวัด

ปทุมธานี โดยการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูนําชุมชน วัด 

และโรงเรียน ในชุมชนท่ีไดรับการคัดเลือกวาเปนชุมชนคุณธรรมตนแบบตามตัวชี้วัดของ

กระทรวงวัฒนธรรม จํานวน 5 ชุมชน  ชุมชนละ 3 ชุด รวม 15 ชุด  

6. สมมติฐานการศึกษา 

บทบาทของวัดตามหลักแนวคิด “บวร”สามารถสรางความเขมแข็งแกชุมชนได            

7. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1) ทําใหทราบบทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนตามหลัก

แนวคิด “บวร” ตลอดถึงปญหาและอุปสรรคและขอเสนอแนะ ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

พัฒนาการดําเนินงานของชุมชนคุณธรรมตนแบบใหดีย่ิงขึ้นไป 

2) หนวยงานท่ีเกี่ยวของสามารถนําขอเสนอแนะไปประยุคต เพื่อสรางความ

เขมแข็งแกชุมชนได ตามหลักแนวคิด “บวร”  

3) เปนแนวทางในการพัฒนาบทบาทของวัดในดานอื่นๆ ในอนาคต 

8. แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูนํา 
Burns (1978, 98) นํ าเสนอมโนทัศน เกี่ยวกับภาวะผูนํ าเป ล่ียนสภาพใน

ผลงานวิจัยเร่ืองผูนําทางการเมืองของตน โดยเบิรนสอธิบายภาวะผูนําเปล่ียนสภาพวา 
“เปนกระบวนการท่ีท้ังผูนําและผูตามตางชวยยกระดับของคุณธรรมและแรงจูงใจของกัน
และกันใหสูงขึ้น” ผูนําดังกลาวจะหาวิธีการยกระดับจิตใจของผูตามดวยการดึงดูดความ 
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สนใจมาสูอุดมการณและคานิยมทางศีลธรรมท่ีดีงามเชน เสรีภาพ ความยุติธรรม       

ความเสมอภาค สันติภาพและความมีมนุษยธรรม เปนตน 
Burns ไดสรุปลักษณะผูนําเปน 3 แบบไดแก 

1. ผูนําการแลกเปล่ียน (Transactional Leadership) คือ ผูนําท่ีติดตอกับผูตาม
โดยการแลกเปล่ียนซึ่งกันและกันและส่ิงแลกเปล่ียนนั้นตอมากลายเปนประโยชนรวมกัน   

ลักษณะนี้พบไดในองคการท่ัวไป เชน ทํางานดีก็ไดเล่ือนขั้นทํางานก็จะไดคาจาง
แรงงานและในการเลือกตั้งผูแทนราษฎร มีขอแลกเปล่ียนกับชุมชน เชน ถาตนไดรับการ
เลือกตั้งจะสรางถนนให เปนตน 

2. ผูนําการเปล่ียนแปลง (Transformational Leadership) คือ ผูนําท่ีตระหนัก
ถึงความตองการของผูตามพยายามใหผูตามไดรับการตอบสนองสูงกวาความตองการ ของ
ผูตาม เนนการพัฒนาผูตามกระตุนและยกยองซึ่งกันและกันจนเปล่ียนผูตามเปนผูนําและ  
มีการเป ล่ียนตอ ๆกันไปเรียกวา Domino effect ตอไป ผูนํ าการเป ล่ียนแปลงก็                    
จะเปล่ียนเปนผูนําจริยธรรม ตัวอยางผูนําลักษณะนี้ ไดแก ผูนําชุมชน 

3. ผูนํ าจริยธรรม (Moral Leadership) คือ ผูนํ าท่ีสามารถทําให เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีสอดคลองกับความตองการของผูตามซึ่งผูนําจะมีความสัมพันธกับผูตามใน
ดานความตองการ (Needs) ความปรารถนา (Aspirations) คานิยม (Values) และควรยึด
จริยธรรมสูงสุดคือความเปนธรรมและความยุติธรรมในสังคม ผูนําลักษณะนี้มุงไปสูการ
เปล่ียนแปลงท่ีตอบสนองความตองการและความจําเปนอยางแทจริงของผูตาม 

Sanders J.Oswald (2007, 107) ไดใหความหมายของผูนําทางจิตวิญญาณ      

วาหมายถึง ลักษณะของบุคคลท่ีดําเนินชีวิตอยูบนพ้ืนฐานความเชื่อ ความศรัทธาตอส่ิงใด

ส่ิงหนึ่งอยางมั่นคง ปฏิสัมพันธกับส่ิงท่ีตนยึดเหนี่ยวศรัทธา จนกระท่ังสัมผัสไดถึงกระแสจิต

วิญญาณบริสุทธ์ิ (The Holy Spirit) ท่ีกระตุนเราภายในจิตใจดังนี้  

1. ความไววางใจ (trust/loyalty) บุคคลท่ีมีความเปนผูนําทางจิตวิญญาณจะมี

ลักษณะท่ีเชื่อมั่นในความสามารถของผูอ่ืนและมีปฏิสัมพันธดวยการใหเกียรติ ไววางใจ              

ส่ิงนี้ ทําให ผู ท่ีมี โอกาสรวมทีมงานสัมผัสไดวาตนมีคุณคามีความสําคัญตอทีมงาน                  

และองคการ 
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2. การใหอภัยและการยอมรับ (forgiveness/acceptance) ความเปนผูนําทาง

จิตวิญญาณ ไมยอมใหความรูสึกลมเหลว การถูกนินทา ความอิจฉา ความเกลียดหรือการ

แกแคน เขาครอบงําจิตใจของตนเอง แตเลือกท่ีจะเขาใจผูอื่น มีใจท่ีเปยมดวยการขอบคุณ

ในส่ิงตาง ๆท่ีเกิดขึ้นไมวารายหรือดี ลวนเปนประสบการณ และบทเรียนท่ีดีสําหรับชีวิต 

ทําใหผูนํามีความเปนอิสระจากส่ิงท่ีไมดีแหงความดื้อร้ัน การตัดสินผูอื่น ความขุนเคืองใจ 

ความสงสารตนเอง และความรูสึกโกรธทําใหชีวิตพบกับความสงบและสันติสุขอยางแทจริง 

จากลักษณะท่ีกลาวไวนี้ยอมเปนประโยชนตอการทํางานอยางย่ิงเพราะผูท่ีมีความเปนผูนํา

ทางจิตวิญญาณจะใหอภัยทีมงานในกรณีท่ีเกิดความผิดพลาดจากการทํางาน ยอมรับ และ

มองเห็นสวนดีจากประสบการณความผิดพลาด พรอมท่ีจะเร่ิมตน ทําใหเกิดการพัฒนางาน 

อยางตอเนื่อง ไมเอาความรูสึกของตนเองเปนศูนยกลางทําใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการ

ทํางาน 

3. ความมีสัจจะ (integrity) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนตัวอยางท่ีดีในดานความ

มั่นคง เชน เปนคนรักษาคําพูด ประพฤติตามในส่ิงท่ีพูด ส่ิงนี้สรางความเชื่อมั่นใหกับ

ทีมงาน 

4. ความซื่อตรง (honesty) ผูนําทางจิตวิญญาณมีความซื่อตรง เปนผูดําเนินชีวิต

บนพ้ืนฐานความจริง ความถูกตองลักษณะเชนนี้ยอมสรางความศรัทธาใหกับผูรวมงาน 

และสรางเสริมวัฒนธรรมองคกรท่ีใหคุณคาความดีงามอันจะสงผลตอแนวทางการ

ปฏิบัติงานของทีมงานท่ีคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมอยางแทจริง 

5. ความกลาหาญ (courage) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนผูท่ีเต็มเปยมไปดวย

ปญญา ความเขาใจ จึงมีความคิดและการตัดสินใจท่ีแนวแนมั่นคงบนพ้ืนฐานของความ

ถูกตองดีงามและความมีศีลธรรมเปนพลังทําใหเกิดความแข็งแกรงภายในจิตใจ สงผลให

เกิดความหวังและพลังใจแกทีมงานในการกาวขาม  การถูกคัดคาน การถูกคุกคามใหเลิก

ลมความตั้งใจในงาน 

6. ความนอบนอม (humility) เปนลักษณะท่ีสําคัญมากของผูนําทางจิตวิญญาณ 

คือเปนผูท่ีสุภาพ ไมหย่ิงทะนงในความสําเร็จท่ีเกิดขึ้น ไมแสวงหาเกียรติ ชื่อเสียงละการ

ยอมรับนับถือแตแทนท่ีดวยการเห็นคุณคาและใหเกียรติผูรวมงานทุกคน เปนผูท่ีอยู

เบ้ืองหลังความสําเร็จและชื่นชมยินดีกับความกาวหนาในชีวิตของผูอ่ืนดวยความจริงใจมี

ถอยคําท่ีเปยมดวยพลัง ใหความหวังและสรางแรงบันดาลใจแกทีมงานและกระตือรือรนใน

การหยิบย่ืนมิตรไมตรีอันดีแกผูท่ีมีปฏิสัมพันธดวยความจริงใจ 
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7. ความมีเมตตากรุณา (kindness) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนผูท่ีมีความเมตตา

กรุณา เมื่อเห็นผูอ่ืนประสบปญหาหรือเกิด ความทุกขใจแลวมีใจปรารถนาใหผูอื่นพนจาก

ความทุกข ดวยการใหความชวยเหลืออยางเต็มกําลังความสามารถ มีจิตใจออนโยน

ละมุนละไม มีผูอ่ืน เปนศูนยกลาง (other center)ไวตอความรูสึก และความตองการของ

ทีมงาน 

8. การเอาใจใสและความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน (empathy/compassion) เขาใจ

ความรูสึกนึกคิดของผูอ่ืน ทําใหไมแข็งกระดางหรือเย็นชาตอความตองการของทีมงานแต

กระตือรือรนใหการชวยเหลือดวยความมีมนุษยธรรมทําใหทีมงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

9. ความอดทนอดกล้ันตออุปสรรค (patience) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนผูท่ีมี

ความอดทนสูง สามารถทนตอความทุกขยากโดยไมบนยืนหยัดในอุดมการณ และไมยอม

จํานนตออุปสรรคปญหาใด ๆ ทําใหบรรลุตามเปาหมายของงาน 

10. ความดีเลิศ (excellence) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนผูท่ียินดี และใหคุณคา

กับการกระทําท่ีดีท่ีสุดเสมอไมนิยมส่ิงท่ีแคพอไปที แตจะชื่นชมในความพยายามท่ีเปนเลิศ

ของทีมงาน 

11. ความสนุกสนาน (fun) ผูนําทางจิตวิญญาณเปนผูท่ีมองโลกในแงดี และ

อิทธิพลชีวิตนี้สงผลใหบรรยากาศขององคกรนั้น ๆ เต็มไปดวยความสุข รอยย้ิม และเสียง

หัวเราะ ซึ่งทําใหการทํางานไมเครงเครียด ขลาดกลัวหรือกังวลเพราะการถูกจับผิด 

9.ผลการศึกษา 

จากการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของวัดในการ
เสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชนตามหลักแนวคิด “บวร” ชุมชนคุณธรรมตนแบบจํานวน 
5 ชุมชน โดยสัมภาษณจาก สถาบันท่ีสําคัญในชุมชน 3 สถาบัน ไดแก สถาบันการ
ปกครอง (บาน/ชุมชน) สถาบันศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน)  ในจังหวัด
ปทุมธานี สามารถแบงผลการศึกษาออกเปน 2 สวน ไดแก 

1.บทบาทของวัดในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

2.ความเขมแข็งของชุมชน 

 

 

 



177 

 

บทบาทของวัดในการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 
1.  ดานการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

ในดานการสงเสริมการพึ่งพาตนเองของชุมชน พบวา วัดไดสงเสริมใหชุมชนมี

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพึ่งพาตนเองในหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี ้

- วัดใหสถานท่ีในการฝกอาชีพใหกับคนในชุมชน เชน ถักสไบมอญ 

ประดิษฐดอกไม อาหารพื้นถิ่น สมุนไพรไทย ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ พบวา บทบาท

ของวัดในการสงเสริมอาชีพใหคนในชุมชน สามารถเพ่ิมรายไดตอครัวเรือนได ทําใหคนใน

ชุมชนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปสรางรายไดและพึ่งพาตนเองไดมาก 

-   วัดเปนสถานท่ีจัดจําหนายสินคาของชุมชน เชน งานเทศกาลประจําป          

วันสําคัญทางศาสนา พบวา การเปดพื้นท่ีดังกลาว โดยไมคิดคาเชาทําใหคนในชุมชนใชเปน

แหลงหารายไดตอครัวเรือนไดมาก และยังเปนพ้ืนท่ีในการแลกเปล่ียนขอเสนอแนะตอกัน 

เปนการจับคูธุรกิจขนาดยอมท่ีสําคัญ 

     -   วัดสงเสริมการรวมกลุมสัจจะออมทรัพย และวิสาหกิจชุมชน พบวา เม่ือมี

เงินทุนของหมูบาน ชุมชนสามารถนําเงินกองทุนดังกลาวไปตอยอดในการทําผลิตภัณฑ

ของชุมชนใหมๆ ไดสะดวกมากขึ้น อีกท้ังโครงการกลุมออมทรัพยสามารถสรางความมั่นคง

ใหแกคนในชุมชน เกิดเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในชุมชน จนสามารถเปนชุมชนท่ีสามารถ

พึ่งพาตนเองได 

-   เปนศูนยเรียนรูตาง ๆ เชน กองทุนแมแกปญหายาเสพติด สวนสมุนไพร 

พบวา การลดลงของปญหายาเสพติดมีแนวโนมดีขึ้น ถึงแมยังไมครบ 100 เปอรเซ็นต แตมี

ทิศทางท่ีนาพอใจ อีกท้ังการสงเสริมการปลูกสวนสมุนไพร เพ่ือนําผลผลิตท่ีไดมาทํา

ผลิตภัณฑ ประเภทยาหมอง ยานวด เกิดเปนกลุมนวดแผนไทยขึ้น ซึ่งเปนการตอยอดจาก

ผลผลิตเปนธุรกิจชุมชน 

-   วัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน ดานโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ 

พบวา วัดในพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี มีความเกาแกและมีประวัติศาสตรท่ีนาสนใจ จึงมีการ

ผลักดันจากท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทํา

ใหเกิดการแลกเปล่ียนองคความรูและเกิดเปนรายไดเขาชุมชน ทําใหชุมชนเกิดความ

เจริญเติบโตบนวิถีวัฒนธรรมประจําถิ่น 
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2. ดานการสงเสริมความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

ในดานการสงเสริมความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน พบวา วัดไดสงเสริมให

ชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ผานกิจกรรมรวมกับชุมชน 

ดังตอไปนี้ 

- เปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมของชุมชน เชน วันสําคัญทางศาสนา   

วันสําคัญของชาติ และอ่ืนๆ พบวา วัดไดใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมท่ีคนในชุมชน

สามารถเขามามีสวนรวมผานกิจกรรม กอเกิดความรักสามัคคีและชวยเหลือตอกัน  มีการ

พบปะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดและแนะนําแนวทางในการพัฒนาชุมชนใหดีย่ิงขึ้น  

-   เป น โ ร งทานให กั บชุ มชน ใน โอกาสต า งๆ  วัด มีบทบาทใน  

การใหความชวยเหลือคนในชุมชนและคนในชุมชนบริเวณโดยรอบ ในโอกาสท่ีเหมาะสม 

โดยยึดหลักมนุษยธรรมเปนท่ีตั้ง ทําใหชุมชนเกิดความเอ้ือเฟอตอกันมากขึ้น และเปนนํ้า

หนึ่งใจเดียวกัน 

-   ชวยเหลือผูประสบภัย เชน ไฟไหม น้ําทวม โควิด-19 พบวา วัดมี 

บทบาทในการเขาชวยเหลือคนในชุมชนเปนหนวยงานแรกๆ เมื่อเกิดเหตุการณวิกฤตตางๆ 

เพราะวัดกับชุมชนมีปฏิสัมพันธท่ีดีตอกันอยางใกลชิดมาโดยตลอด จนสามารถพูดไดวา

ชุมชนกับวัดจะแยกออกจากกันไมได 

-   จัด ทําหนากากอนามัยแจกจายชุมชน พบวาการเกิดขึ้นของ  

วิกฤตการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) เปนการเกิดเหตุการณท่ีไม

คาดคิดและไมไดเตรียมตั้งตัวมากอน จึงเกิดปญหาหลายอยาง การขาดแคลนหนากาก

อนามัย ก็เปนปญหาท่ีทางวัดไมไดนิ่งนอนใจ โดยมีการจัดโครงการผลิตหนากากอนามัย

จากสบง จีวร ท่ีมีเหลืออยูอยางมากมายในวัด และแจกจายใหกับคนในชุมชน จนสามารถ

ปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกลาว ในชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และแบงเบา

ภาระชวยเหลือจากภาครัฐลงไดอยางมาก 

 

3. ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน 

ในดานการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน พบวา วัดไดสงเสริมการมีสวนรวมของ

ชุมชน ในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- เปนแหลงในการใหขอมูลดานตางๆ แกชุมชน พบวา วัดมี  

บทบาทในการรวมตัดสินใจกับชุมชนในเร่ืองตางๆ เชนโครงการปกกลด โดยตํารวจเขามา

ตั้งศูนยเฝาระวังในบริเวณวัดรวมกับชาวบานเพ่ือสอดสองปญหายาเสพติดและเพ่ือดูแล

ประชาชนในชุมชน 
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- การใหชุมชนรวมตัดสินใจในโครงการตางๆ ของวัดและชุมชน   

วัดใหความสําคัญกับการตัดสินใจรวมกันของคนในชุมชน ไมวาจะเปนเร่ืองอะไร การไดมา

ซึ่งผลสรุปนั้นไดมาจากการตัดสินใจรวมกันและการลงมติในท่ีประชุมของคนในชุมชน

ท้ังส้ิน 

- มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกันของคนในชุมชน พบวา วัดไดเขา 

มามีบทบาทในการสนับสนุนการเปดพื้นท่ีบริเวณวัดในการจัดกิจกรรม และตั้งศูนย

อํานวยการในโครงการตางๆ เพ่ือใหคนในชุมชนสามารถเขาใชพ้ืนท่ีรวมกันไดอยางสะดวก

และปลอดภัย 

- ใหการสนับสนุนพ้ืนท่ีในการจัดตั้งศูนยในการดําเนินโครงการตางๆ  

พบวา  กิจกรรมหรือโครงการท่ีวัดจัดขึ้นนั้นวัดไดเปดโอกาสใหคนในชุมชนเขามารวมมือใน

ขั้นตอนตั้งแตการระดมความคิดจนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติรวมกัน เชน โครงการจิต

อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โครงการหนาบานนามอง เปนตน 

- ใหชุมชนมีสวนรวมดําเนินงานในโครงการตางๆ ของทางวัดและ 

ชุมชน ผานโครงการตางๆ เชน วันพระสวนะ และวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพ่ือให

ความรูดานคุณธรรมจริยธรรมแก นักเรียน ครูอาจารย และประชาชนท่ีสนใจอยางตอเนื่อง 

และมีการเปล่ียนแปลงดานคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีขึ้นมาตามลําดับ 

 

4.  ดานการสงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษา 

ในดานการสงเสริมการมีสวนรวมของสถานศึกษา พบวา วัดไดสงเสริมใหเกิดการมี

สวนรวมกับสถานศึกษาในหลาย ๆ ดาน ดังตอไปนี้ 

- สงพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยพระภิกษุสงฆได 

หมุนเวียนมาสอนธรรมะผานการเลานิทาน เพ่ือใหเปนการเพ่ิมองคความรูใหแก นักเรียน

และบุคลากร 

- จัดสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพ่ือเปนแนวทางใน 

การประพฤติปฏิบัติตนใหมีความเปนระเบียบ สามารถพ่ึงพาตนเองได และชวยเหลือ

ครอบครัวได 

- จัดอบรมโครงการธรรมศึกษาแกนักเรียน พบวา วัดไดใหการ 

สนับสนุนโรงเรียนในการจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ท้ังการชวยเหลือดานพระวิทยากร 

ดานการสนับสนุนปจจัย และดานศาสนพิธี เปนตน 
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- สนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใน 

โรงเรียน พบวา วัดและโรงเรียนจะรวมจัดกิจกรรมตางๆ รวมกันโดยตลอด จนเกิด

ความสัมพันธท่ีดีตอกันนักเรียนก็เขามาทํากิจกรรมในวัดไดโดยไมขัดเขินเหมือนเปนบาน

ของตน 

- จัดกิจกรรมในวันพระรวมกับโรงเรียน พบวา วัดไดมีบทบาทในการ 

จัดกิจกรรมรวมกับสถานศึกษา 

- จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน และบรรพชาเฉลิม         

พระเกียรติซึ่งเปนกิจกรรมท่ีทางวัดจัดขึ้นตอเนื่อง เพราะนอกจากจะเปนการเผยแพร

พระพุทธศาสนาแลว ยังเปนกิจกรรมท่ีลดความเส่ียงดานยาเสพติด การทะเลาะวิวาท

ในชวงปดเทอมไดในระดับท่ีนาพอใจเปนอยางมาก 

- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ หรือโรงเรียนตนแบบทางพระพุทธศาสนา  

กลาวคือโดยมีการคัดเลือกชุมชนท่ีสามารถนําหลักธรรมไปปฏิบัติจนเกิดเปนรูปธรรมได

และมีการประเมินผลความสําเร็จเปนระยะ เพ่ือประกาศยกยองเชิดชูเกียรติชุมชนนั้นให

เปนชุมชนคุณธรรมตนแบบตอไป 

 

ความเขมแข็งของชุมชน 

วัดไดมีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ซึ่งพบวา ชุมชนมีความ

เขมแข็งในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานการพ่ึงพาตนเอง 

ในดานการพึ่งพาตนเอง พบวา ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองไดในหลายๆ ดาน ดังนี้ 

- ชุมชนสามารถนําหลักธรรม/ศีล 5 ไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง คนใน 

ชุมชนสามารถนําหลักธรรมเบ้ืองตนเพ่ือแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในระยะเร่ิมตนได        

เกิดเปนภูมิคุมกันตนเอง ครอบครัว และชุมชนได 

- นําความรู/คุณธรรมแกไขปญหาเบ้ืองตนของชุมชน การฝกอบรมใน 

การทําอาชีพเสริมทําใหคนในชุมชนมีรายไดสวนเพ่ิม สามารถนําความรูท่ีไดรับไปตอยอด 

และทํากินได เกิดพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง 

- มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับคนในชุมชน เมื่อชุมชนมีทุนของ 

ตนเองก็สามารถนําไปตอยอดสรางเปนอาชีพ สรางรายไดใหกับตนเองได เทากับคนใน

ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดและลดความชวยเหลือจากภายนอกไดมากขึ้น 
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- มีทุนในชุมชนเพื่อชวยเหลือคนในชุมชน ในการลงทุนประกอบอาชีพ 

อิสระ ลดการสรางหนี้จากการกูเงินนอกระบบ จนเกิดเปนปญหาชุมชน  

2. ดานการลดปญหาเชิงคุณธรรมของชุมชน 

ในดานการลดปญหาเชิงคุณธรรมของชุมชน พบวา ปญหาตางๆ ของชุมชนได

ลดลงอยางเห็นไดชัด กอใหเกิดความเขมแข็งแกชุมชน ดังนี้ 

- ปญหายาเสพติดลดลง เนื่องจาก ผูนําชุมชนและคณะกรรมการ 

ของหมูบาน รวมกับสวนราชการ (พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ฝายปกครอง) 

และวัด ใหคําแนะนํา ใหโอกาสสรางอาชีพ แกเยาวชนและผูติดยาเสพติด ท่ีตองการเร่ิม

ชีวิตใหม ใชหลักการมีสวนรวมของคนในชุมชน ใหตัวแทนหรือผูนําชุมชนเขาไปให

คําแนะนําในการใหโอกาส เขาใจและเขาถึงปญหา การบูรณาการณรวมกันของทุกภาค

สวนใชหลักของกองทุนแมของแผนดิน แกปญหาและดูแลกันเอง ปลูกจิตสํานึกในการสราง

ภูมิคุมกัน ใชความรูในการแกปญหา สรางอาชีพ 

- ปญหาอาชญากรรมลดลง จากการไดรับการอบรมเร่ืองของ 

คุณธรรมจริยธรรมจากพระภิกษุ และหนวยงานภาครัฐท่ีเขามาดูแล 

- ปญหาการทะเลาะวิวาทลดลง จากการท่ีคนในชุมชนมีปฏิสัมพันธท่ีดี 

ตอกันเนื่องจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ อยูอยางสม่ําเสมอ 

- ปญหาความขัดแยงลดลง เนื่องจากการท่ีคนในชุมชนรวมมือกันเพื่อ 

พัฒนาปรับภูมิทัศนในชุมชนผานโครงการหนาบานนามองโครงการจิตอาสาเราทําดีดวย

หัวใจ 

- ปญหาส่ิงแวดลอมมีแนวโนมท่ีดีขึ้น จากการรวมมือกันในการดูแลพื้นท่ี 

บานตน และบริเวณชุมชนโดยรอบ 

 

3. ดานความสุขของชุมชน 

ในดานความสุขของชุมชน พบวา คนสวนใหญในชุมชนมีความสุขเพ่ิมขึ้น จากการ

ท่ีวัดไดเขามามีบทบาทในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ดังนี้ 

- ชุมชนมีระเบียบมากขึ้น จากการท่ีคนในชุมชนรวมมือกันเพื่อพัฒนา 

ปรับภูมิทัศนในชุมชนผานโครงการหนาบานนามอง และโครงการจิตอาสาเราทําดีดวย

หัวใจ 

- มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพราะตางเปนหูเปนตาเฝาระวัง             

ความปลอดภัยใหแกกันและกัน 
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- มีความสามัคคีชวยเหลือเกื้อกูลกันผานโครงการ และกิจกรรมในการ 

พัฒนาชุมชน 

- มีการทํางานเปนทีม จากการทํากิจกรรมในโครงการตางๆ ท่ีเนนการมี 

สวนรวมของชุมชน 

- ลดชองวางระหวางวัย จากกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหทุกเพศ ทุกวัยเขา 

รวมกิจกรรมไดอยางอิสระโดยไมมีเง่ือนไข 

- มีทุนหมุนเวียนในชุมชนทําใหคนในชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

และรายไดจากการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และจากกองทุนหมูบานตลอดจน  

จากรายไดในการจําหนายสินคาชุมชน 

- คนในชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริมท่ีไดจากการ 

เรียนรูผานโครงการฝกอาชีพตางๆ ท่ีชุมชนไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องและหลากหลาย 

 

4. ดานการเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอ่ืนๆ 

ในดานการเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอ่ืน ๆ พบวา วัดไดมีบทบาทในการ

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน จนชุมชนสามารถเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอ่ืน ๆ 

ได ในหลาย ๆ ดานดังนี้ 

- กองทุนแมของแผนดิน โดยชุมชนเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนอื่นๆได   

และนําผลการศึกษาท่ีไดไปประยุกตใชในชุมชนใหเกิดความเขมแข็งจากภายในชุมชน 

- โครงการหนาบานนามอง ซึ่งอาศัยความรวมมือกันของคนในชุมชน 

ปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินไดหนาบาน เพ่ือเปนอาหาร และเพ่ือความสวยงามนามองแก

ชุมชน 

- โครงการออมทรัพยวันละบาท เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพแกคน 

ในชุมชนกอใหเกิดความมั่นคงทางการเงินตอครัวเรือน สามารถตอยอดจากเงินทุนดังกลาว 

ในการทําธุรกิจสวนตัวได 

- ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โดยนําแนวคิดและทฤษฎใีนพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 มาประยุกตใชใหเกิดเปนรูปธรรม ตามบริบทของสังคม          

และชุมชน 

- โครงการบวร on tour เปนโครงการตอยอดความสําเร็จจาก 

ชุมชนคุณธรรมตนแบบสูการเผยแพรผานการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม กอใหเกิดการ

แลกเปล่ียนทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืน ใหแกชุมชน 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 - การทําโครงการตางๆ ของหนวยงานราชการควรมีความตอเนื่อง เพ่ือให

ชุมชนสามารถปรับตัวและดําเนินงานโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- หนวยงานภาครัฐควรมีการติดตามประเมินผลโครงการอยางตอเนื่อง         

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมกับชุมชน 
- หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนควรใหการสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง

เพื่อใหโครงการมีประสิทธิภาพและไดผลอยางเปนรูปธรรม 
- หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญใหความรูแกชุมชนในการ

ดําเนินโครงการตางๆ เพื่อใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการ 
- หนวยงานภาครัฐควรมีการประชาสัมพันธโครงการผานชองทางตางๆ                    

ท่ีหลากหลายเพื่อใหกลุมเปาหมายไดเขาถึงขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

 ในการวิจัยคร้ังตอเปนควรมีการตอยอดในบทบาทของชุมชน หรือสถานศึกษาใน

การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน เพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะหรวมกับงานวิจัยในสวนของ

บทบาทของวัดในการเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกันใน

ทุกภาคสวนตอไป 
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