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   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)  สภาพปัจจุบันของบทบาทและบทบาทที่คาดหวัง
ของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน   2)  บทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนใน
ปัจจุบัน  3)  องค์ประกอบที่ส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน    4)  ข้อเสนอเชิง
นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทท่ีเหมาะสมของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในปัจจุบัน  การ
วิจัยเป็นแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรในพื้นที่จังหวัดราชบุรี    
5 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ปกครอง ครูอาจารย์ พระสงฆ์ ชุมชน เยาวชน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา
กลุ่มละ 80 คน เก็บข้อมูลแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ที่มี  
ค่าความเชื่อมั่น 0.825 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือหาค่าเฉลี่ย และ          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมเชิงนโยบาย 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญกลุ่มละ 30 คน เลือกแบบเจาะจง จากพระสงฆ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ที่มี
บทบาทด้านการพัฒนาเยาวชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย สรุปผลการวิจัย 1) สภาพ
ปัจจุบันของบทบาทของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บทบาทท่ี
คาดหวังของพระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) บทบาทที่เหมาะสมของ
พระสงฆ์ด้านการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบัน ได้แก่ 2.1) เป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน 2.2) การอบรม
สั่งสอน     สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2.3) การเทศนาสั่งสอนในวันพระและวันส าคัญ 2.4) การ
สงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  2.5) เป็นแบบอย่างที่ดี 2.6) การบริหารจัดการวัดให้ดึงดูด
เยาวชน  3) องค์ประกอบที่ส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมพระสงฆ์ในการพัฒนาเยาวชน ได้แก่ เจ้าอาวาส 
ศรัทธาจากญาติโยม และชุมชน 4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการส่งเสริมบทบาทที่เหมาะสมของพระสงฆ์
ด้านการพัฒนาเยาวชนในยุคปัจจุบัน มีทั้งหมด 14 ข้อ 
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ABSTRACT  
 

 The objectives of this research were to study 1) the current roles and 
expected roles of Buddhist monks in youth development 2) the proper roles of Buddhist 
monks in youth development at present 3) factors toward the promotion of Buddhist 
monks role in youth development 4) policy recommendations on promoting the proper 
roles of Buddhist monks in youth development at present. This research was conducted 
with mixed methods. For quantitative part, the sample group of this research comprised 
5 groups of population in Ratchaburi : parents, teachers, monks, people in community 
and youth. Each group consisted of 80 people by quota sampling and accidental 
sampling. The 5 rating-scale questionnaire with reliability analysis at 0.825 was used to 
collect data. The computer program was used to analyze the data and to find means 
and standard deviation. For qualitative part, the in-depth interview and policy meeting 
were conducted by purposive sampling which was consisted of monks and people who 
were related to those Buddhist monks who play any roles in youth development - 30 
people in total. The data were analyzed by using content analysis. The research findings 
were as follow: 1) the current roles of Buddhist monks in youth development at present 
were overall in moderated levels, the expected roles of Buddhist monks in youth 
development the expected role of Buddhist monks in youth development were overall 
in high levels. 2) the proper roles of Buddhist monks in youth development at present 
were including: 2.1) leading in community development 2.2) teaching and being 
supportive in ethics 2.3) preaching on Buddhist holy days and Buddhist holidays 2.4) 
helping underprivileged youth 2.5) behaving as a good role model 2.6) managing their 
temples to be attracted to youth. 3) The factors toward the promotion of Buddhist 
monk’s role in youth development were abbots and faith form Buddhism in the 
community. 4) The policy recommendations on promoting the proper roles of Buddhist 
monks in youth development at present were covered in 14 ideas. 


