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ข้อเสนอเชงินโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสม
ของพระสงฆ์ด้านการพฒันาเยาวชนในปัจจุบนั	:

ศกึษากรณีจงัหวัดราชบุรี	
Policy	recommendations	to	promote	the	proper	role	of	
Buddhist	monks	in	youth	development	at	the	present	

time	:	a	Ratchaburi	Province	case	study
จีรพรรณ	นิลทองค�า1

บทคัดย่อ
	 การวิจยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ศึกษา	1)	บทบาททีเ่หมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพฒันา 

เยาวชนในปัจจุบัน	2)	องค์ประกอบท่ีส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน	 
3)	ข้อเสนอเชงินโยบายเกีย่วกบัการส่งเสรมิบทบาททีเ่หมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพฒันาเยาวชน 

ในปัจจบุนั	การวิจยัใช้วิธวิีจยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ	และประชมุเชงินโยบาย	จากผูใ้ห้
ข้อมูลส�าคัญจ�านวน	30	คน	ที่ถูกเลือกแบบเจาะจง	จากพระสงฆ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์
ที่มีบทบาทด้านการพัฒนาเยาวชน	ข้อมูลถูกน�าวิเคราะห์แบบอุปนัย	ผลการวิจัยพบว่า	1)	บทบาท 

ทีเ่หมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในยคุปัจจบุนั	ได้แก่	1.1)	เป็นผูน้�าในการพัฒนาชมุชน 

1.2)	การอบรมสัง่สอน	สร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม	1.3)	การเทศนาสัง่สอนในวันพระและวันส�าคัญ	
1.4)	การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส	1.5)	เป็นแบบอย่างที่ดี	1.6)	การบริหารจัดการวัด
ให้ดึงดูดเยาวชน	2)	องค์ประกอบท่ีส่งเสรมิบทบาททีเ่หมาะสมพระสงฆ์ในการพฒันาเยาวชน	ได้แก่	
เจ้าอาวาส	ศรทัธาจากญาติโยม	และประชาชนในชมุชน	3)	ข้อเสนอเชงินโยบายการส่งเสริมบทบาท
ที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบัน	 มีทั้งหมด	14	ข้อ	อาทิ	ส่งเสริมและ 

สนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน 

โดยใช้หลักบวร

ค�าส�าคัญ	:	บทบาทที่เหมาะสมพระสงฆ์	การพัฒนาเยาวชน	ในปัจจุบัน
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Abstract
	 The	objectives	of	 this	 research	were	 to	study	1)	 the	proper	 roles	of	Buddhist	
monks	 in	youth	development	at	present;	2)	 factors	 toward	 the	promotion	of	Buddhist	
monks’	role	in	youth	development;	3)	policy	recommendations	on	promoting	the	proper	
roles	of	Buddhist	monks	in	youth	development	at	present.	This	research	was	conducted	
with	qualitative	methods.	An	in-depth	interview	and	a	policy	meeting	were	conducted	by	
purposive	sampling,	which	consisted	of	monks	and	people	who	were	related	to	Buddhist	
monks	who	play	roles	in	youth	development,	altogether	30	people	in	total.	The	data	were	
analyzed	by	using	analytic	induction.	The	research	findings	were	as	follows.	1)	The	proper	
roles	of	Buddhist	monks	in	youth	development	at	present	included:	leading	in	community	
development,	teaching	and	being	supportive	in	ethics,	preaching	on	Buddhist	holy	days	
and	Buddhist	holidays,	helping	underprivileged	youth,	behaving	as	a	good	role	model,	and	
managing	temples	to	be	attractive	to	youth.	2)	The	factors	working	toward	the	promotion	
of	Buddhist	monks’	role	in	youth	development	were	the	abbots	and	faith	in	the	community. 
3)	The	policy	 recommendations	on	promoting	 the	proper	 roles	of	Buddhist	monks	 in	
youth	development	at	present	consisted	of	14	ideas,	such	as	to	promote	and	encourage	 
Buddhist	monks	to	participate	and	to	take	a	major	part	in	activities	for	youth	development	
by	following	the	“Borvorn”	(Home,	Temple	and	School)	concept.

Keyword	:	social	role	of	Buddhist	monks,	youth	development,	present.
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ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

บทน�า
	 พุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในสังคมไทย	 วัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสรมิพฤติกรรมทีดี่ของคนในชมุชน	ทัง้ด้านการบวช	การเรยีนหนังสอื	ตัวอย่างเช่น	สนุทรภู	่กเ็รยีน 

หนังสือที่วัดชีปะขาว	ในคลองบางกอกน้อย	พระเทพโมลี(กลิ่น)	ศึกษาที่วัดพลับ(วัดราชสิทธาราม)	
ธนบุรี	สมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสศึกษาจากส�านักวัดโพธิ์	เป็นต้น	มีความสัมพันธ์กันระหว่างบ้าน	
วัด	 โรงเรียนร่วมกันในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	แต่กาลเวลาที่เปลี่ยนไป	กระบวนการพัฒนา
ประเทศที่มีการก้าวตามกระแสโลกาภิวัตน์	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	
การเมอืง	มกีารเปลีย่นแปลงวิถชีวีติ	วัฒนธรรม	ค่านิยมของคนในสงัคมและเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	ตามกระแส
โลกที่มีการสื่อสารไร้พรหมแดนผ่านเครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์	 วิถีความเป็นไทย	 วิถีความพอเพียง 
ค่อยถดถอย	 ตัวอย่างเช่น	 การละเลยหลักธรรมด้านปิยวาจา	ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิด 

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล	อาทิ	การแสดงออกทางวาจาของบุตรหลานท่ีไม่ให้ความส�าคัญกบั
ผูส้งูอายทุ�าให้เกดิปัญหาด้านความสมัพนัธ์ทีดี่ต่อกนั	(พงศธร	พเิชษฐศิลป์,	2556	:	59)	การครอบง�า
ของระบบทนุนยิมต่อวิถกีารด�าเนินชวิีตของคนในสงัคมทุกภาคส่วน	ทกุอาชพี	พระสงฆ์กเ็ป็นกลุม่หน่ึง
ทีไ่ด้รับผลกระทบจากข้อมลูศูนย์ส�ารวจความคิดเหน็	“นด้ิาโพล”	สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์	
ผลส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชน	เรือ่ง	“พระสงฆ์กบัวตัถนิุยม”	จากการส�ารวจถงึความเหมาะสม 

ของพฤติกรรมพระสงฆ์	ประชาชนส่วนใหญ่	 ร้อยละ	90.39	ระบุว่าเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม	 
เพราะพระสงฆ์อยูใ่นสมณเพศ	สมควรปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างแก่พทุธศาสนกิชน	ควรละซ่ึงกเิลส
ทางโลก	ไม่ว่าจะเป็นความโลภ	ความหลงใหลในวตัถนุยิมต่างๆ	เช่น	การครอบครองรถยนต์ราคาแพง	
ใช้สินค้าแบรนด์ดังๆ	ราคาสูง	สะสมทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่าสูงเกินฐานะ	ซ่ึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ท�าให้
พระสงฆ์มพีฤติกรรมวัตถนิุยมหรอืบรโิภคนยิมมากท่ีสดุ	พบว่า	เกดิจากพระสงฆ์ตัดไม่ขาดจากทางโลก 

ท�าให้พุทธศาสนิกชนไม่อยากเข้าไปท�าบุญมากที่สุด	และจากการมีข่าวด้านลบของพระสงฆ์	 เช่น	
เสพย์ยาบ้า	 ด่ืมสุรา	ยุ่งสีกา	 (สุวิชา	 เป้าอารีย์,	2556	 :	1)	ภาพลักษณ์ของวัดและพระสงฆ์ถูกลด
คุณค่าลงอย่างมาก	ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อวัดและพระสงฆ์น้อยลง	จากอดีตวัดซ่ึงเคยเป็น 

สถานที่สร้างบุญในสมัยก่อน	ผู้คนเข้าวัดเพื่อท�าบุญและฟังเทศน์	หรือไม่ก็ร่วมงานของทางวัด 

เพื่อความสุขทางใจ	ภาคภูมิใจในการท�าบุญ	ฟังเทศน์	การช่วยงานวัดด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจใน 

การเสยีสละให้วัดทีเ่รยีกว่า	“อิม่บุญ”	กลายเป็นสถานท่ีเฉพาะคนแก่เฒ่าจะเข้าไปหาความสขุทางจติใจ	 
ส่วนวัยรุ่นและคนสมัยใหม่ไม่สนใจ	(เตชปญฺโญ	ภิกขุ,	2557	)	นับเป็นความสูญเสียเชิงสังคม	เพราะ
วัดและพระสงฆ์เป็นส่วนส�าคัญของสถาบนัศาสนาในการขดัเกลาและปลกูฝังคุณธรรม	จรยิธรรมตาม
หลกัพทุธศาสนาแก่ประชาชน	นบัเป็นสถาบนัทางสงัคมทีม่คีวามส�าคัญต่อการพฒันาคนและสงัคม	
โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	11	(พ.ศ.	2555-2559)	วางยุทธศาสตร์ด้าน 

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนให้ความส�าคัญกับ	5	ประเด็นส�าคัญ	เช่น	
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การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบัน
ทางสงัคม	เหน็ได้ว่ารฐับาลให้ความส�าคัญการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และพฒันาบทบาทของสถาบัน 

หลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน
	 พระสงฆ์ซึง่เป็นทุนทางสงัคมทีค่วรมบีทบาทในการพฒันาเยาวชนให้เข้มแขง็เป็นทุนมนษุย์
ของชาติในหลายประการ	จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนมีหลายพื้นที่	เช่น	พื้นที่ในจังหวัดนครปฐม	และจังหวัดราชบุรี	(พระครูสมุห์มงคล	สิริมงฺคโล	
(ทองเจริญ),	2555	:	129	;	พระใบฎีกาไพศาล	กมพูสิริ,	2555	:118)	พบว่า	พระสงฆ์เป็นตัวแบบทาง
จริยธรรม	 เป็นผู้อบรมสั่งสอน	 เป็นผู้เตือนสติ	 เป็นผู้ปลูกฝังคุณธรรม	และเป็นผู้สร้างจิตส�านึกของ
เยาวชนต่อสงัคม	โดยคร	ูผูป้กครอง	และพระสงฆ์	ต้องร่วมด้วยช่วยกนัในการพฒันาเยาวชน	เดินหน้า 

ไปพร้อมๆ	กัน	ด้านการสอน	การอบรมธรรมะ	 โดยพระสงฆ์เป็นส่วนหลักที่ท�าให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้	
เพราะธรรมะช่วยขัดเกลาและช่วยซมึซบัด้านธรรมะให้ดียิง่ขึน้	แต่ในปัจจบุนัหลกัสตูรการศึกษาไม่มี
การบรรจุวิชาศีลธรรมในการศึกษาของนกัเรยีนอย่างชัดเจน	เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของรายวิชา	โรงเรยีน
หลายแห่งพยายามแยกตัวออกจากวัด	โอกาสในการอบรมสั่งสอนเด็กของพระสงฆ์น้อยลง	 เพราะ 

พ่อแม่ผู ้ปกครองมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ	 โรงเรียนมุ ่งเน้นการสร้างนักเรียนในการสอบแข่งขัน 

เพื่อการสร้างช่ือเสียง	
	 จังหวัดราชบุรีมีเยาวชนบางกลุ ่มยังคงมีพฤติกรรมเสี่ยง	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	มัธยมศึกษาตอนปลาย	ระดับอาชีวศึกษา	ไปวัด/โบสถ์/มัสยิด	เฉลี่ยร้อยละ	9.53	นั่งสมาธิ	
สงบจติใจ	เฉลีย่ร้อยละ	6.57	แต่ด่ืมเหล้า	(คร้ังคราวถงึประจ�า)	เฉลีย่ร้อยละ	30.37	สบูบุหรี	่(ครัง้คราว 

ถึงประจ�า)	 เฉลี่ยร้อยละ	12.37	 (สถาบันรามจิตติ,	2558)	มีประพฤติตนไม่เหมาะสม	ตัวอย่างเช่น	 
มเีพศสมัพันธ์กันในโรงภาพยนตร์	(สปรงินวิส์,	2555)	ขบัไล่กวดยงิกนับนถนน	และสาดกระสนุเข้าไป 

ในร้านอาหาร	(มติชนออนไลน์,	2555)		ยกพวกตีกัน	ใช้อาวุธปืน	ระเบิดปิงปอง	สนับมือ	แป๊บ	และ
ไม้	ตะลมุบอนในสนามฟุตบอลของวิทยาลยัเทคนิค	(ผูจ้ดัการออนไลน์,	2556)	ทัง้ทีม่วัีดในการอบรม 

พัฒนาหลายแห่งที่เหมาะส�าหรับการขัดเกลา	 เช่น	 วัดเขาวัง	 วัดถ�้าสิงโตทอง	 วัดพระศรีอารย์	 
วัดบวังาม	เป็นต้น	ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสงัคม	การทีบ่ทบาทพระสงฆ์คลาดเคลือ่นไปมาก	
ดังที่กล่าวมา	ท�าให้เยาวชนไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีอย่างบรรลุเป้าหมาย	ควรท�าอย่างไรให้
พระสงฆ์ไทยเข้าใจและมีโอกาสได้แสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสมในการพัฒนาเยาวชนของชาติ
ให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่า	โครงการวิจัยเรื่อง	“ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสม
ของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนยคุปัจจุบัน”	เป็นการค้นหาค�าตอบท่ีมคุีณประโยชน์ต่อการสร้าง
ศักยภาพและการแสดงความสามารถของพระสงฆ์ในการพฒันาสงัคม	รวมถึงส่งเสรมิ	ทะนุบ�ารงุและ
พัฒนาคุณค่าทางศาสนา	คุณธรรม	จริยธรรม	ที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาทางสังคมและพัฒนาคุณภาพ
เยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์การวจิยั
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
	 1.	บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน
	 2.	องค์ประกอบที่ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน
	 3.	ข้อเสนอเชิงนโยบายเกีย่วกบัการส่งเสรมิบทบาททีเ่หมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพฒันา
เยาวชนในปัจจุบัน

วธีิด�าเนินการวจิยั
	 การวิจัยครั้งนี้ด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	ระยะเวลาที่ศึกษาตั้งแต่	1	ตุลาคม	2558	–	
31	สิงหาคม	2559	มีวิธีด�าเนินการวิจัยดังนี้
	 1.	ประชากร
	 ประชาชนในจังหวัดราชบุรี	กลุ่มผู้ปกครอง	ครูอาจารย์	พระสงฆ์	ประชาชนในชุมชน	และ
เยาวชน
	 2.	เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	
(Key	 informants)	 โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม	
และการบันทึกการสังเกต
	 3.	การรวบรวมข้อมูล	
	 	 3.1.	ผู้วิจัยได้ก�าหนดบุคคลกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	
interview)	จ�านวน	30	คน	โดยวิธีเจาะจงจากผู้มีคุณสมบัติ	ดังนี้	
	 	 	 1)	ผู้เช่ียวชาญด้านศาสนา	ได้แก่	ผู้อ�านวยส�านักพระพุทธศาสนาจังหวัด	วัฒนธรรม
จังหวัด	นักวิชาการด้านศาสนา	อาจารย์ผู้สอนศาสนาในมหาวิทยาลัยจ�านวน	10	คน	
	 	 	 2)	พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาด้านการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดราชบุรี	
ประกอบด้วย	เจ้าอาวาส	พระสงฆ์ผูมี้บทบาทเป็นหัวหน้าโครงการหรอืผูร้บัผดิชอบหลกั	พระวิทยากร	 
จ�านวน	10	รูปท่ีมาจาก	 (1)	 วัดที่ด�าเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีล	 
จารณิีภาคฤดูร้อน	(2)	วดัซ่ึงเป็นศูนย์ศกึษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์	และ	(3)	วดัที่ด�าเนินกจิกรรม 

ธรรมศึกษา	
	 	 	 3)	 บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาใน 

การพัฒนาเยาวชนในจังหวัดราชบุรี	ได้แก่	ครู	อาจารย์	เยาวชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	ผู้น�าชุมชนท้องถิ่น	 
จ�านวน	10	คน
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	 	 3.2.	การจดัประชมุเชงินโยบาย	(policy	meeting)	เพือ่ศึกษาข้อเสนอเชงินโยบายเกีย่วกบั 

การส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันจ�านวน	 1	คร้ัง 
หลังจากมีการสังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย	ผู้เข้าร่วมประชุม	คือ	กลุ่มผู้ปกครอง	ครูอาจารย์	
พระสงฆ์	ประชาชนในชุมชน	เยาวชน	ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	จ�านวน	30	รูป/คน
	 4.	การวเิคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย	(analytic	induction)	ทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์
และการสังเกต	และท�าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	(triangulation)	

สรุปและอภปิรายผลในการวจิยั
		 สรุปผลการวจิยั
	 ศึกษาบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน	สรุปได้ดังนี้
	 1.	บทบาทพระในการเป็นผู้น�าการพัฒนาชุมชน	มีดังนี้	1)	บทบาทที่อยู่ในกรอบความเป็น
พระ	 คือ	จริยธรรม	 เป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรม	ด้านศาสนา	2)	บทบาทเชิงรุกในการดึงเด็กเข้าวัด	
สร้างรากฐานการปฏิบัติที่ดีส�าหรับเยาวชน	สร้างความผูกพันต่อพุทธศาสนา	เป็นผู้น�าทางความคิด
ของผูใ้หญ่บ้าน	ผูน้�าชมุชน	รเิริม่โครงการ	หรือกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ให้ชาวบ้านน�าเยาวชนมาร่วม
	 2.	บทบาทการอบรมสั่งสอน	สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชน	มีดังน้ี	1)	พระควร 
ปฏิบัติการเชิงรุกในการดึงดูดให้เยาวชนเข้าวัด	2)	พัฒนาครู	พระ	สอนศีลธรรมในโรงเรียนให้มี 
ความทนัสมยั	สามารถพดูคุยกบัเยาวชนได้	3)	สอนเรือ่งความกตัญญ	ู		เน้นความกตัญญตู่อพ่อแม่	ญาติ 

ผู้ใหญ่	ครูอาจารย์	4)	พัฒนาการด�ารงชีวิต	รู้จักหน้าที่รู้จักความรับผิดชอบ	5)	 มีการตระเตรียมใน
การสอน	ในการอบรม	6)	สอนแยกแยะเด็กแต่ละวัย	แต่ละกลุ่ม	ให้ตรงกลุ่ม	ตรงประเด็น
	 3.	บทบาทการเทศนาสั่งสอนในวันพระและวันส�าคัญ	มีดังน้ี	1)	ควรเลือกการเทศนาให้
เหมาะสมกบัสถานท่ี	ถ้าเทศน์ในโรงเรยีนควรมคีวามสนกุสนาน	แต่ถ้าเทศน์ในวัดควรมคีวามส�ารวม 

น่าศรัทธา	 2)	 เทศนาสอดแทรกหลักธรรม	หลักศาสนาในชีวิตประจ�าวัน	 เน้ือหาสาระรอบตัว	 
ตามสถานการณ์ต่างๆ	ทีม่คีวามทนัสมัยเหมาะกับยุค	เหมาะกับวัยเดก็และเยาวชนอย่างมคีวามน่าสนใจ	 
3)	ใช้หลกัจติวทิยาและน�าแก่นแท้ความดีมาสอนเยาวชน	แทรกเรือ่งเล่า	เสรมิด้วยนิทาน	ยกตัวอย่าง
บุคคลต่างๆ	โดยการสอดแทรกในการสอนแต่ละช่วงให้น่าสนใจ	4)	สอนทศิหกให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

เน้นความกตัญญูต่อพ่อแม่	สอดแทรกศีลห้า	5)	สอนให้สงบใจ	ละเว้นความช่ัวท�าความดี	ยกระดับ
จิตใจให้สูงขึ้นเพื่อให้หลุดพ้นการติดวัตถุนิยม	สอนให้มีภูมิคุ้มกันจากกระแสตะวันตก	6)	สอน 

ให้เยาวชนยึดตามแนวทางพระราชด�ารัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี	9	รู้จักตัวตน	รู้จัก
ภูมิคุ้มกันจากการหลั่งไหลของสังคมยุคโลกาภิวัตน์	เตือนสติเตือนใจ
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	 4.	บทบาทในการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส	มีดังนี้	1)	การสนับสนุนไม่จ�ากัด
รูปแบบ	เช่น	ทุนการศึกษา	ทุนอาหารกลางวัน	เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ	ฯลฯ	2)	ต้องเน้นการสร้าง
ประโยชน์ที่ตอบโจทย์ตรงตามความต้องการ	รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส
	 5.	บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี	มีดังนี้	1)	ตระหนักในสถานะความเป็นพระ	ท�าหน้าที ่
พระให้เหมาะสม	2)	ศรัทธาในความเป็นพระต้องอยู่ในหลักธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว	้ 
ด�ารงตนในศีล		3)		ปฏบัิติตนเหมาะสมเป็นพระ			ส�ารวมระมดัระวัง		ไม่ว่าจะเป็นการกนิ		เดิน		ห่มจวีร		ทีต้่อง 
สร้างศรัทธาต่อประชาชน	4)	 ไม่ติดกระแสโลกาภิวัตน์	 ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินความเหมาะสม	มีสิ่งของ 
เท่าทีจ่�าเป็น	5)	พฤติกรรมบางอย่าง	เช่น	สบูบุหรีท่�าได้แต่ไม่ควรให้ใครเห็น	ไม่ควรติดลาภยศสกัการะ	 
ที่พักไม่ควรเป็นห้องท่ีหรูหรา	แต่ควรเหมาะสมกับความเป็นพระ	6)	พระต้องมีการพัฒนาตนเอง	 
พระต้องมีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม
	 6.	บทบาทในการบรหิารจัดการวัดให้ดึงดูดเยาวชน	มดัีงน้ี	1)	ท�าวดัให้มบีรรยากาศทีอ่บอุ่น
เหมือนบ้าน	 ให้เยาวชนรู้สึกว่าวัดเป็นบ้าน	รักวัดเหมือนบ้าน	2)	จัดพื้นท่ีส�าหรับท�ากิจกรรมของ 
เยาวชน	3)	 ไม่เน้นสร้างถาวรวัตถุใหญ่โตมากๆ	 ไม่ควรท�าเชิงพุทธพาณิชย์	 4)	 วัดต้องสะอาด	 
เป็นรมณยีสถาน	ร่มรืน่	สงบใจได้	5)	มศีาสนวัตถทุีเ่กีย่วข้องกบัพทุธศาสนา	มป้ีายค�าคมเตือนใจ	6)	ถ้า 

จะพฒันาวัดให้ทนัสมัยต้องไม่ท้ิงวิถไีทย	เน้นสถาปัตยกรรมแบบไทย	เน้นวัฒนธรรม	สร้างเอกลกัษณ์
ภูมปัิญญาจากท้องถิน่วัฒนธรรมท้องถิน่	วัดท่ีมโีบราณสถาน	โบราณวตัถคุวรรักษาเอกลกัษณ์เอาไว้	
เน้นการปลกูต้นไม้ในวรรณคดี	7)	สร้างวดัเป็นแหล่งเรยีนรู	้สิง่แวดล้อมในวัดต้องให้เกดิการศึกษาได้
เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	
	 วิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน	สรุปได้ดังนี้
	 1.	เจ้าอาวาส	หมายถงึ	การมวีสัิยทัศน์ท่ีดขีองเจ้าอาวาส	ภาวะผู้น�าระดบัสงู	มีความชดัเจน 

ในการท�างาน	และปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	ญาติโยม	ท�าให้สามารถขับเคล่ือนโครงการพัฒนา
ต่างๆ	ได้
	 2.	ศรัทธาจากญาติโยม	ซึ่งมิใช่ญาติโยมที่อยู่บริเวณวัดเท่านั้น	 เป็นญาติโยมจากต่างถิ่น 

ที่มีความศรัทธาในการท�างานของเจ้าอาวาสและพระในวัด	ให้การบริจาคเงินช่วยเหลือ
	 3.	ประชาชนในชมุชนให้ความร่วมมอื	ร่วมท�าบุญ	ร่วมงานกจิกรรมของวัด	รวมถงึสนบัสนนุ
เงิน	และการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน	ช่วยเหลืออาหาร	สิ่งของต่างๆ	มาร่วมในงาน
	 ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทท่ีเหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน 

ในปัจจุบัน	ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
	 1.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พระสงฆ์มส่ีวนร่วมและเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลือ่นกจิกรรม
เพือ่พฒันาเยาวชนโดยใช้หลกั	บวร	กล่าวคือ	บ	หมายถงึ	บ้าน	ว	หมายถงึ	วัด	และ	ร	หมายถงึ	โรงเรยีน	
โดยส่งเสรมิให้มสีร้างเครอืข่ายระหว่างวัด	โรงเรยีน	และบ้าน	ให้มีการท�าข้อตกลงความร่วมมือ	(MoU)	 
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โรงเรียนกับวัดจะท�าให้โรงเรียนกับวัดมีกิจกรรมร่วมกัน	 วัดและโรงเรียนได้รับประโยชน์ร่วมกัน	 
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการด�ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน	 
ได้มบีทบาทและมส่ีวนเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัในการปฏบัิติภารกิจ	ส่งเสรมิให้เด็กและเยาวชนสามารถ 

น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้
	 2.	ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้พระสงฆ์	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	และองค์กรทางพระพทุธศาสนา	
บูรณาการร่วมกนัในการจดักจิกรรมท่ีมุ่งเน้นการเผยแผ่หลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาในเชงิรกุให้กบั
เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง	ทั่วถึง	มีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผลสูงสูดและเหมาะสม
กับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน	
		 3.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์เข้าร่วมการประชุม/อบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพือ่เป็นการระดมวธิกีารถ่ายทอดหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอย่างเหมาะสมกบัสภาพสงัคม 

สภาพการพัฒนาเยาวชน	ตลอดจนความต้องการและวัยของเยาวชน	 เพื่อสามารถน�าไปใช  ้

อย่างเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่	
		 4.	ส่งเสริมพระสงฆ์ให้มีความรู้ดีทั้งคดีโลกและคดีธรรมก่อนการปฏิบัติการพัฒนาเยาวชน
	 5.	ส่งเสริมด้านความสามารถในการบรรยาย	การปฏิบัติการจะแสดงออกได้อย่างดีซ่ึงมีทั้ง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ	ที่พัฒนาอย่างส่งผลให้เยาวชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่	
	 6.	ส่งเสริมและสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศ	 เช่น	ภาษา
อังกฤษและภาษาอ่ืนๆ	 เพื่อรองรับการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ
	 7.	ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันการเผยแพร่พระพุทธศาสนาท่ีเป็นศูนย์กลาง
ของประเทศ	โดยมีความพร้อมทั้งทางด้านอาคารสถานที่	วัสดุอุปกรณ์	บุคลากร	หลักสูตร	และสื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเป็นสถาบันในการเพิ่มพูนความรู้แด่พระสงฆ์	จนสามารถน�าความรู้ไป
ถ่ายทอดอย่างเหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเยาวชน
 	 8.	ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล	และวัย
ของเยาวชนตลอดจนเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบันท่ีเป็นยุคสารสนเทศที่จะสามารถ
เรยีนรูไ้ด้อย่างเหมาะสมและเกดิความรู	้ความเข้าใจ	จนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการด�ารงชีวิต
ประจ�าวันได้
		 9.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรทางพระพุทธศาสนาควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่
วัด/ศูนย์การปฏิบัติธรรม	และสถานศึกษาของพระสงฆ์	 เพื่อน�าไปใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ของเยาวชน	โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
การจัดการในแต่ละสถานท่ี	ดังเช่น	ศูนย์วิปัสสนาไร่เชญิตะวัน	อ�าเภอเมืองเชยีงราย	จงัหวัดเชยีงราย 

เป็นต้น
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82 จีรพรรณ	นิลทองค�า
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

		 10.	 ให้มีการวางนโยบายการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ด้านกิจกรรม 

ของสงฆ์	และงบประมาณ	ควรจดัสรรงบประมาณให้กิจกรรมของสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน	การขาด 

งบประมาณจะท�าให้มีความล�าบากในการเดินทาง	และท�ากิจกรรมการพัฒนาเยาวชน
		 11.	ส่งเสรมิให้มกีารปรบัเปลีย่นนโยบายวิธกีารบรหิารจดัการวัดให้สอดคล้องกบัชุมชนและ
โรงเรียนในศตวรรษที่	21	และส่งเสริมให้มีการพัฒนาภูมิทัศน์ของวัดให้เอ้ือต่อการพัฒนาเยาวชน
		 12.	 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา	 ให้มีการเพิ่มเติมค�าอธิบายรายวิชาด้านคุณธรรม
จริยธรรม	ในรายวิชาต่างๆ	 ให้ชัดเจน	และนิมนต์พระสงฆ์มาบรรยาย	อย่างเป็นรูปธรรม	 เปลี่ยน
นโยบายโรงเรยีน	หลกัสตูร	เช่น	การสอนวิชาสงัคม	การแห่เทยีนเข้าพรรษา	ด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง
วัดและโรงเรียน
		 13.	ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในการพัฒนาเยาวชน	และมีการด�าเนิน
การเป็นเครอืข่ายร่วมกนัระหว่างสถานศึกษา	และนมินต์พระสงฆ์เข้ามาร่วมกจิกรรมและสร้างเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
		 14.	นโยบายการส่งเสริมให้พระสงฆ์เป็นพระนักสร้างกิจกรรมส่งเสริมคนดีสร้างสรรค์	เช่น	
โครงการธนาคารความดี	โครงการทรัพย์บนดินถิ่นเกิด

	 อภปิรายผลการวจิยั
	 แบ่งเป็น	3	ประเด็นหลัก	ดังนี้	
	 1.	บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน	 ได้แก่	1)	พระควร
เป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมแก่ชุมชนในการแสดงบทบาทเชิงรุกการดึงเด็กเข้าวัด	สร้างความผูกพัน
ต่อพุทธศาสนา	ตลอดจนเป็นผูน้�าทางความคิดให้ผูใ้หญ่บ้าน	ผูน้�าชมุชน	รเิริม่โครงการ	หรอืกจิกรรม
ที่พาเยาวชนเข้าวัด	สอดคล้องกับการคิดของพระวัฒนา	มณทอง	และสุทธิชัย	ยังสุข	(2554	:	1-2)	 
ซึ่งศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชน	ศึกษากรณีพระครูวิบูลสิทธิธรรม	(ตูม	จนฺทชมฺโม)	 
พบว่า	การพัฒนาชมุชนโดยให้ท�าโครงการและกจิกรรมต่างๆ	เช่น	การอบรมธรรมะ	รวมถงึการสบืสาน 

ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีของชุมชน	ท�าให้คนเข้าวัดมากขึ้น	มีความซื่อสัตย์ขึ้น	การลักขโมยน้อยลง	 
2)	บทบาทด้านการอบรมสัง่สอน	สร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมแก่ยาวชน	นบัเป็นบทบาทท่ีสอดคล้องกบั 

คุณลักษณะที่ควรพัฒนาของเยาวชนในปัจจุบัน	คือ	ด้านคุณธรรมจริยธรรม	เน้นเรื่องความกตัญญู	
ความรักชาติ	การมีสัมมาคารวะ	การมีมารยาท	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	การท�าความเคารพผู้ใหญ่	 
การพูดจาดี	ความมีระเบียบ	 วินัย	ความอดทน	 รู ้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ	ตรงต่อเวลา	 
ความซ่ือสัตย์	ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอุดม	เชยกีวงศ์	และกนิษฐา	แป้นสุวรรณ	(2548	:	17-21)	 
เรือ่ง		เยาวชนพฒันาตามหลกัพระพทุธศาสนา		ซึง่เสนอแนวคิดไว้ว่าเยาวชนต้องมหีลักขนัติ		ความอดทน	 
หลกักตัญญกูตเวทแีละหลกัธรรม	เพือ่ความเจรญิมัน่คงและความสงบสขุของบ้านเมอืง	คือ	มวิีนัยดี	
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ได้แก่	ปฏิบัติตามระเบียบ	กฎเกณฑ์	ข้อพึงยึดถืออันดีงามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย	ความสุข	
ความเจรญิรุง่เรอืงของสงัคมนัน้ๆ	การพดูดีต่อกนั	การใช้วาจาสภุาพไม่ให้เกดิความเสยีหายต่อผูอ่ื้น	
พดูด้วยความหวังดี	เจตนาดีต่อกนั	ความรบัผดิชอบต่อหน้าทีท่ี่ได้รบัหมอบหมาย	และสอดคล้องกับ 

แนวคิดของส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	(2550	:	67)	เรื่อง	หลักประกันของ 
ชีวิตที่พัฒนาต้องมีวินัยเป็นฐานของการพัฒนาชีวิต	รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดของวศิน	อินทสระ	
(2549	:	62	-	71)	เรื่อง	พุทธจริยศาสตร์ที่เน้นหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม	คือ	การไม่โลภและไม่ขโมย	
การมีสัจจะและความจริงใจ	นอกจากน้ียังสอดคล้องกับการศึกษาของพระใบฎีกาไพศาล	กมฺพูสิริ	
(มงคลทอง)	 (2555	 :	118)	 เรื่องบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 

ในจังหวัดนครปฐม	พบว่า	ประเด็นการสอนและอบรมเยาวชน	ต้องเริ่มจากวินัยในใจตน	ฝึกฝนตน 

ให้ใฝ่ดี	 ไม่ควรให้นักเรียนอยู่ในทฤษฎีหรือวิชาการมากจนเกินไป	และควรให้นักเรียนได้ลงมือท�า	 
หรือแสดงผลงานในด้านต่างๆ	ท�าให้เกิดระบบการแข่งขันกันปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	การศึกษาของ 
พระครูวิสุทธิสรคุณ	(วิชิต	 วิชิโต)	 (2554	 :	115)	ท�าการวิจัยเรื่อง	บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการสอน 

คุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในอ�าเภอบางแพ	จังหวัดราชบุรี	 ซึ่งพบว่า	 
การเรียนการสอนทีพ่ระสงฆ์เน้นการบรรยายมากกว่าปฏิบัต	ิท�าให้นักเรียนขาดความสนใจ	ไม่ตัง้ใจเรียน	 
ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและผลิตสื่อท่ีเร้าใจ	 3)	 เป็นแบบอย่างท่ีดี	ปฏิบัติตน
เหมาะสมเป็นพระ	ซึ่งการศึกษาของพระครูประสิทธิวรการ	(ณรงค์ธมฺมสุนฺ	ทโร)	 (2554	 :	ข)	 เรื่อง	
ความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
เยาวชน	:	กรณศึีกษาอ�าเภอลอง	จงัหวัดแพร่	พบว่า	พระสงฆ์มบีทบาทหน้าท่ีในการอบรมสัง่สอน	ใน 

การพัฒนาชุมชน	และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนแล้ว	ยังต้องปฏิบัติตนเป็น 

แบบอย่างทีด่ใีห้เดก็เห็นด้วย		ซึง่เป็นวิธหีนึง่ท่ีมคีวามส�าคญัไม่น้อยไปกว่าบทบาทด้านการเผยแผ่ศาสนา 

และการอบรมสัง่สอน	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ซมึซบัภาพลกัษณ์แห่งความดีความเป็นผูม้คุีณธรรมจรยิธรรม	
การศึกษาของจีรพรรณ	นิลทองค�า	 (2556	 :	298)	 เรื่องบทบาททุนทางสังคมในการพัฒนาเยาวชน
สร้างสรรค์	พบว่า	พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี	หลีกหนีความช่ัว	ปฏิบัติตนให้น่าเคารพ	ช้ีทางให ้

สังคมในเวลาที่สังคมลุ่มหลง	และนอกจากนี้	การศึกษาของสราง	จันทร์จับเมฆ	(2558,	71)	พบว่า	 
นักเรียนมีความคิดเห็นเรื่องการไหว้พระสวดมนต์ในพระพุทธศาสนาท�าให้จิตใจแจ่มใส	ปลอดโปร่ง	
เกิดปัญญา	มีสติ	และท�าให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา	แสดงให้เห็นว่าเยาวชนยังมีความ
เลื่อมใสในการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา	 ดังน้ัน	การแสดงบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ 
ด้านการพฒันาเยาวชนในปัจจบัุนจะท�าให้เยาวชนในปัจจบุนัได้มกีารปฏบิติักจิกรรมทางพระพทุธ-
ศาสนา	เพื่อการพัฒนาตนและการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป
	 2.	องค์ประกอบท่ีส่งเสรมิบทบาทพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจบุนัม	ี3	ส่วน	ได้แก่	
เจ้าอาวาส	ศรัทธาจากญาติโยม	และประชาชนในชุมชน	 เม่ือพิจารณาสะท้อนให้เห็นว่าแนวทาง 
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การพัฒนาเยาวชนตามแนวคิด	“บวร”	เริ่มเสื่อมถอยลง	บ้าน	วัด	โรงเรียน	ไม่ประสานกันซ่ึงจะท�าให้
การพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น	เพราะ	พ่อแม่/ผู้ปกครอง	โรงเรียน	นับว่าเป็นส่วน
ส�าคัญในการขดัเกลาเยาวชน	จากงานวิจยัของจรีพรรณ	นลิทองค�า	(	2556	:	306-307)	เรือ่งบทบาท
ทุนทางสังคมในการพัฒนาเยาวชนสร้างสรรค์	ประเด็นอิทธิพลทุนทางสังคมท่ีส่งผลต่อการพัฒนา 

เยาวชนสร้างสรรค์ประกอบด้วย	6	ประเด็นส�าคัญคือ	1)	การพัฒนาของสถาบันครอบครัวด้วย 

ความรกัความอบอุน่		2)		การบรหิารจดัการของชมุชนด้วยการร่วมใจพัฒนา		3)		วัฒนธรรมเป็นสิง่น�าทางชวิีต 

4)	การพัฒนาของสถาบันศาสนาด้วยการปลูกฝังอย่างสร้างสรรค์	 5)	 การพัฒนาของสถาบัน 

การศึกษาด้วยการสนับสนุนจริงจังและฉับไว	 6)	 การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐด้วย 

การเพิม่ประสทิธิภาพการจัดการอย่างยัง่ยนื	แต่สิง่ทีน่่าสนใจในการค้นพบครัง้นี	้คือ	พ่อแม่/ผูป้กครอง	
ซึ่งก็คือสถาบันครอบครัว	 โรงเรียน	 คือสถาบันการศึกษาไม่ส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ให้แสดง
บทบาทได้อย่างเต็มที่	อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐยังมองข้ามบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชนซ่ึง
การศึกษาของพระครปูระสทิธวิรการ	(ณรงค์ธมมฺสนุทฺโร)	(2554	:	80)	เรือ่งความคาดหวงัต่อบทบาท
พระสงฆ์ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทีไ่ม่พงึประสงค์ของเยาวชน	:	กรณีศึกษาอ�าเภอลอง
จงัหวดัแพร่	พบว่า	อุปสรรคการแสดงบทบาทของพระสงฆ์	คือ	สภาพการด�ารงชวิีตปัจจบัุนมีความเร่งรบี
ท�าให้คนสนใจกจิกรรมด้านการพฒันาเยาวชนน้อยลง	และการศึกษาของ	พระครปูลดัส�ารวย	สริสิาโร 
(ช่างกระโทก)	(2556	:	86)	เรื่องบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรม	ในอ�าเภอวังน้อย	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	พบว่า	ปัญหา	อุปสรรคเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์ในการส่งเสริมคุณธรรม	 
จริยธรรม	 ในอ�าเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1)	ปัญหาความช่วยเหลือ	ความร่วมมือ 

ทีเ่พยีงพอ	และยงัไม่มผีลเป็นรปูธรรม	2)	ขาดความต่อเนือ่งในการปฏบิติังาน	และอปุกรณ์ในการปฏบิติั
งานทีไ่ม่เพยีงพอ	ส่วนราชการยงัไม่ให้ความส�าคัญมากนัก		รวมทัง้สือ่ในปัจจบุนัน�าเสนอประเด็นต่างๆ	 
ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเยาวชน	นอกจากน้ีการศึกษาของนุชรัตน์	 นุชประยูร	 (2559	 :	 93)	 
เรือ่งการศึกษาพฤติกรรม	จรยิธรรมการใช้อินเทอร์เนต็ในชวิีตประจ�าวันของนกัศึกษา	เขตอ�าเภอเมอืง 
จังหวัดปทุมธานี	 พบว่า	 ส่วนใหญ่นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตทางบวกท่ีพบ 

มากท่ีสุด	 คือ	การเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้านข่าวสาร	ด้านบันเทิง	 ดูหนัง	ฟังเพลง	และการศึกษา	ไม่ได้
กล่าวถึงการเยีย่มชมเวบ็ไซต์ทางด้านธรรมะ	จากสภาพทีก่ล่าวมาจงึเหน็ได้ว่าเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่าย
ทัง้พ่อแม่	ครอูาจารย์	หน่วยงานภาครฐั	ฯลฯ	ทีต้่องร่วมกนัในการพฒันาเยาวชน	ไม่ควรปล่อยให้เป็น
หน้าที่ของพระสงฆ์เพียงฝ่ายเดียว
	 3.	ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน
ในปัจจุบัน	 คือ	1)	ส่งเสริมและสนับสนุนให้พระสงฆ์มีส่วนร่วมและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 

กจิกรรมเพือ่พัฒนาเยาวชนโดยใช้หลกั	บวร	กล่าวคือ	บ	หมายถึง	บ้าน	/	ว	หมายถึง	วัด	และ	ร	หมายถึง 
โรงเรียนโดยส่งเสริมให้มีสร้างเครือข่ายระหว่างวัด	 โรงเรียน	 และบ้าน	 ซึ่งพระใบฎีกาไพศาล	 
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กมฺพูสิริ	(มงคลทอง)	(2555)	ท�าการวิจัยเรื่อง	บทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของเยาวชน	ในจงัหวัดนครปฐม	พบว่า	การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของเยาวชน	คร	ูผูป้กครอง	และ 

พระสงฆ์ต้องร่วมกนัสอนและอบรมเยาวชน	2)	ส่งเสรมิพระสงฆ์ได้มคีวามรูดี้ก่อนการปฏบัิติการพฒันา 

เยาวชน	พระครูวิสุทธิสรคุณ	 (วิชิต	 วิชิโต)	 (2554)	 ท�าการวิจัย	 เรื่องบทบาทพระสงฆ์ที่มีต่อ 

การสอนคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ�าเภอบางแพ	จงัหวัดราชบุรี	พบว่า	 
เนื้อหาที่พระสงฆ์น�ามาสอนไม่สอดคล้องกับหลักสูตร	ด้านเทคนิคการสอน	พระสงฆ์ขาดทักษะ 

การถ่ายทอดความรูใ้ห้กบันักเรยีน	พระสงฆ์บรรยายเนือ้หามากกว่าการสอนทีน่�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวัน	 
ใช้วิธกีารสอนแบบเดิม	ไม่น่าสนใจเรยีน	พระครวูเิวกวราภรณ์	(ประสทิธิ	์ฐานวโร)	(2555)	ท�าการวจิยั	
เรือ่งบทบาทของพระธรรมทตูท่ีมต่ีอการเผยแผ่พระพทุธศาสนา	ในโรงเรยีนมธัยมศึกษา	อ�าเภอเมอืง	
จงัหวัดสรุนิทร์	พบว่า	ปัญหาและอุปสรรค	พระธรรมทตูบางรปู	ไม่ค่อยมีการสาธติ	หรอืการยกตัวอย่าง
เปรยีบเทยีบ	เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามเข้าใจได้มากขึน้	3)	ส่งเสรมิและสนบัสนนุการผลติสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกบับคุคล	และวัยของเยาวชนพร้อมท้ังเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในยคุปัจจุบัน 

ที่เป็นยุคสารสนเทศ	พระครูวิสุทธิสรคุณ	 (วิชิต	 วิชิโต)	 (2554)	ท�าการวิจัยเรื่อง	บทบาทพระสงฆ์ 
ทีม่ต่ีอการสอนคุณธรรมจรยิธรรมในโรงเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายในอ�าเภอบางแพ	จงัหวัดราชบุรี	 
พบว่า	ด้านสื่อการสอน	พระสงฆ์ขาดการน�าสื่อการสอนท่ีทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอน	
พระสงฆ์ขาดทักษะในการผลติสือ่ทีทั่นสมยัโดยเฉพาะสือ่ทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลย	ีพระครปูระสทิธิวรการ	
(ณรงค์ธมฺมสุนฺทโร)	 (2554)	ท�าการวิจัยเรื่อง	ความคาดหวังต่อบทบาทพระสงฆ์ในการป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชน	 :	กรณีศึกษาอ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่	พบว่า	 
พระสงฆ์บางรูปไม่มีทักษะในการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อหาข้อมูล	
 

ข้อเสนอแนะจากการวจิยั
	 1.	ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลวิจัยไปใช้
  1.1	 จากผลการศึกษาบทบาทท่ีเหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน 

ในปัจจุบัน	พบว่า	พระสงฆ์ควรแสดงบทบาทหลายด้านในการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันเชิงรุก	
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เช่น	การอบรมสั่งสอน	สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก ่

เยาวชนซึ่งควรปฏิบัติในเชิงรุก	 เน้นการสอนเรื่องความกตัญญู	การเทศนาส่ังสอนสอดแทรก 

หลักธรรม	หลักศาสนาในชวิีตประจ�าวัน	เนือ้หาสาระรอบตวั	ตามสถานการณ์ต่างๆ	ทีม่คีวามทนัสมยั 

เหมาะกับยุค	เหมาะกับวัยเด็กและเยาวชนท�าให้น่าสนใจ	การปฏิบัติตนในเหมาะสมกับการเป็น
พระสงฆ์	เป็นต้น
	 	 1.2	ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการวิจัยเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ	 
เช่น	 ส�านักพระพุทธศาสนา	 โรงเรียน	 รวมถึงรัฐบาลในการพิจารณาและบริหารงบประมาณ 
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ที่เอื้อต่อการท�างานของพระสงฆ์	 รวมถึงส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ	 เช่น	บ้าน	 วัด	 โรงเรียน	 (บวร)	 
ได้มีการท�างานร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น	
		 2.	ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
	 	 2.1	การพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย	จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ในบทบาทของกลุ่มอื่น	 โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว	 ในประเด็นท่ีแสดงให้เห็นถึงบทบาทพ่อแม่/ 
ผู้ปกครองที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเยาวชนยุคปัจจุบันให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม
	 	 2.2	ควรศึกษาบทบาทที่เหมาะสมด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบันของพื้นท่ีอ่ืนเพื่อ	
การเปรียบเทียบและเป็นแนวทางการบริหารจัดการสถาบันศาสนา	และการพัฒนาเยาวชนต่อไป
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