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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ  
การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงและศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่     
ภาคเหนือ  โดยผูวิจัยไดศึกษาจากอาศรมพระธรรมจาริกหลักที่มีระยะเวลาในการกอตั้ง 5 ปขึ้นไป จํานวน 77 แหง             
ไดกลุมตัวอยาง 65 แหง ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  นาน พะเยา ลําปาง 
ตาก สุโขทัย และเพชรบูรณ  การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สําหรับขอมูล   
เชิงปริมาณไดมาจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ พระธรรมจาริก 65 รูป  แกนนํา
ชมุชน 65 คน และชาวบานในชุมชน 390 คน รวม 520 รปู/คน ขอมูลทีเ่กบ็รวบรวมจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ไดนํามาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการพยากรณโดยการถดถอยพหุคูณแบบเปนขั้นตอน สวนขอมูลเชิงคุณภาพไดจาก            
การสัมภาษณเชิงลึกพระธรรมจาริก แกนนําชุมชน และชาวบานที่อาศัยอยูในพื้นที่การทํางานของอาศรมพระธรรม
จาริกหลักทีม่รีะดับการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูท่ีเปน Best Practice และมีผลการพัฒนาอยูในระดับสูงสุดของ 6 มติิ 
คือ การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาสิ่งแวดลอม และ     
การพัฒนาการศึกษา จํานวน 6 แหง จากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ พระธรรมจาริก 6 รูป  แกนนําชุมชน 6 คน และ
ชาวบานในชุมชน ชุมชนละ 5 คน รวม 30 รูป/คน  ขอมูลที่ไดนาํมาวิเคราะหสรุปบรรยายเชิงพรรณนา

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง
ของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนที่ภาคเหนือ
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  ผลการวิจัย พบวา
  1.  ผลการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ โดยรวมมีผลการพัฒนา
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 เมื่อพิจารณาแตละมิติ พบวา มิติการพัฒนาดานจิตใจ มีระดับการ
พัฒนาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 สวนมิติที่มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ โดยเรียงระดับ
การพัฒนาจากมากไปหานอย คือ มิติการพัฒนาดานสังคม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 มิติการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 มิติการพัฒนาดานสาธารณสุขมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94  และมิติการพัฒนาดานการศึกษา           
มคีาเฉลีย่เทากบั 2.92 สวนมติกิารพฒันาดานเศรษฐกจิ มคีาเฉลีย่เทากบั 2.42 ซึง่มรีะดับการพฒันาอยูในระดบันอย
  2.  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ 
พบวา ปจจัยดานการทํางานเปนทีมสงผลอยูในระดับมากสุด คือ การทํางานเปนทีมของพระธรรมจาริกกับแกนนํา
และชาวบานในชุมชน องคประกอบท่ีสงผล ไดแก การสรางบคุลากรและการมีสวนรวมของสมาชิกในทีมงาน รองลงมา
ปจจยัดานศักยภาพพระธรรมจาริก องคประกอบท่ีสงผล ไดแก ประสบการณทาํงานของพระธรรมจาริกและการสราง
แรงจูงใจในการทํางาน และปจจัยการมีสวนรวม องคประกอบท่ีสงผล ไดแก การมีสวนรวมวางแผน/รวมตัดสินใจ 
และการมีสวนรวมดาํเนนิการ/รวมรบัผดิชอบ ระหวางพระธรรมจาริก แกนนาํชมุชนและชาวบานในการพัฒนาชุมชน
บนพื้นที่สูง 
  3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งูของโครงการพระธรรมจาริกในพืน้ทีภ่าคเหนือ คอื โครงการพระธรรม
จาริกควรสรางกระบวนการ ใหพระธรรมจาริกกับชาวบานในชุมชนทํางานรวมกันเปนทีมอยางเขมแข็งเพ่ือพัฒนา
ชุมชน พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมีความรูและทํางานอยางมีคุณภาพ  รวมทั้งกําหนดใหพระธรรม
จาริกสรางกลไกการมีสวนรวมกับแกนนําชุมชนและชาวบานในชุมชนเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาอยาง
บรูณาการ อกีทัง้โครงการพระธรรมจารกิควรสรางคูมอืการพฒันาชมุชนแกพระธรรมจารกิ ทีป่ฏบิตังิานในชมุชนของ
แตละชนเผา พรอมกับการสรางกลไกหนุนเสริมงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

คําสําคัญ 
  การพัฒนาชุมชนพื้นที่สูง  โครงการพระธรรมจาริก  ภาคเหนือ

Abstract
  This research aims to study the result of the community development in the highland area and 
analyze the factors affecting the success in the community development in the highland area as well as 
the guidelines of the community development in the highland of Phradhammajarika projects in the northern 
region. Researcher study have been established for 5 years or more 77 main Phradhammajarika ashrams. 
were carried out to the samples living in the following places: 65 main Phradhammajarika ashrams and 
placed in 9 provinces in the northern region such as Chiang Mai, Chiang Rai, Mae Hong Son, Nan, Phayao, 
Lampang, Tak, Sukhothai and Phetchaboon. 
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This research used a combination of research methods, was quantitative and qualitative. The quantitative 
data was from structured interview carried out to 3 groups of samples as follows: 65   Phradhammajarika, 
65 community leaders and 390 local people in community at the total of 520 people. Data collected from 
this interview were analyzed by statistic method to find out frequency, percentage, mean, standard         
deviation, Pearson's product moment coefficient and Stepwise multiple regression analysis.  However, 
qualitative data were obtained from in-depth interview of 6 main Phradhammajarika ashrams providing 
the level of the community development in the highland at The Best Practice which contained the result 
of the development at the highest level of each dimension. There were 6 dimensions all together such as 
dimension of mind development, social development, economic development, public health development, 
environmental development and educational development. 3 groups of samples interviewed were 6 
Phradhammajarika, 6 community leaders, 5 people from each community at the total of 30 people. Data 
collected were analyzed and concluded as descriptive report.
  The result of the research found that:
  1. The overall result of the community development in the highland of the Phradhammajarika 
projects in the northern region was at the medium level with the mean equivalent to 3.10. Looking closer 
at each dimension, it is found that dimension of mind development was at high level with the mean 
equivalent to 3.74 while there were 4 dimensions that the developments were at medium level such as 
dimension of social development providing the mean equivalent to 3.46, dimension of environmental 
development providing the mean equivalent to 3.15, dimension of public health development providing 
the mean equivalent to 2.95 and dimension of educational development providing the mean equivalent 
to 2.92. The dimension of economic development was at the low level with the mean equivalent to 2.42.
  2. As for factors affecting the success in the community development in the highland of the 
Phradhammajarika projects in the northern region, it is found that the factor of team work affected at the 
highest level. The teams mentioned were Phradhammajarika, community leaders and people living in 
community working together. The elements affecting the success were such as staff formation and members 
in the team participation. The second highest level was the factor of Phradhammajarika potentiality. The 
elements affecting were such as the work experience of Phradhammajarika and motives creation in working. 
The elements affecting in the factor of participation were such as the participation in planning/                        
decision-making and participation in working/taking responsibilities between Phradhammajarika,              
community leaders and people in community to work together in community development in the highland.
  3. The guidelines in developing community in the highland of the Phradhammajarika projects in 
the northern region was that Phradhammajarika projects should create the process to  encourage         
Phradhammajarika and people in community to work together forcefully as a team to develop the             
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community as well as improve efficiently the potentials of  Phradhammajarika by providing them the 
knowledge and work experience. Phradhammajarika should be able to build the participation mechanism 
with community leaders and local people in order to create the cooperation in integrated development. 
Moreover, Phradhammajarika projects should write handbook about the community development for 
other Phradhammajarika working in community of each tribe as well as establish the mechanism supporting 
the budget and materials used in developing the communities in the highland to be more effective.  

Keywords
  Community Development in the Highland,  Phradhammajarika Projects,  the  Northern Region

บทนํา
  การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงไดดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ. 2494 จากปญหาดานความม่ันคงของชาติปญหา 
การปลูกพืชเสพติด  การทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอม การกําหนดสภาพบุคคล การมีคุณภาพชีวิตที่ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน ตลอดจนการดอยโอกาสทางสังคม ซึ่งชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความเปนอัตลักษณแตกตางจากชุมชนท่ัวไป    
ในดานความเปนอยูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมจารีตประเพณี รวมทั้งภาษาการสื่อสาร   ชนเผาที่อาศัยอยูในชุมชน
บนพื้นที่สูงไดกระจายตัวอยูในทองที่จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย  จํานวน 20 จังหวัด              
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักพัฒนาสังคม, 2550) ที่ผานมาการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงไดพยายาม             
ขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาใหเกิดความสมดุลไปพรอมกันหลายหนวยงาน โดยเฉพาะโครงการพระธรรมจาริก       
ไดมุงเนนการพฒันาคณุภาพชีวติดวยการนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาพฒันาวถิกีารดาํเนนิชวีติใหกบัชนเผา
ตางๆ บนพื้นที่สูงและเพื่อสรางความมั่นคงโดยเฉพาะแนวตะเข็บชายแดนของประเทศไทย
  ในป พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดต้ัง “กองสงเคราะหชาวเขา” ขึ้นในกรมประชาสงเคราะห กระทรวง
มหาดไทย โดยใหมบีทบาทหนาทีร่บัผดิชอบงานชาติพนัธุบนพ้ืนทีส่งู ซึง่ถอืวาเปนหนวยงานราชการพลเรือนหนวยแรก
ที่เขาไปปฏิบัติงานในหมูบานชนเผา (ชาวเขา) แตผลของการปฏิบัติงานก็ยังไมไดผลเปนที่นาพอใจ ดังนั้น การสราง
ความสัมพันธทางจิตใจกับชนเผาตางๆ เปนเรื่องที่จะตองดําเนินการกอนการพัฒนาดานอื่นๆ ดังนั้นใน ป พ.ศ. 2507 
จึงไดมีการวางแนวทางการนําเอาหลักธรรมไปพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง และทดลองสงพระภิกษุสงฆ เรียกวา             
“พระธรรมจาริก” นําพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาไปเผยแผและสรางความสัมพันธทางจิตใจ เพื่อยึดเหนี่ยว
จติใจของชนเผาตามชุมชนบนพ้ืนทีส่งู ซึง่ชวยสงผลใหชนเผาเขาถงึการบรกิารของภาครัฐมากขึน้ มกีารแกไขปญหา
ยาเสพติด  ปญหาดานความม่ันคงของชาติลดลง ชุมชนบนพ้ืนที่สูงมีความสงบสุข และยังทําใหชนเผาไดรูจัก      
พระพุทธศาสนา รูจักการไหวพระ มีความศรัทธาเล่ือมใส แสดงตนเปนพุทธมามกะ สงบุตรหลานเขามาบรรพชา     
เปนพระภิกษุสามเณร นับเปนนิมิตหมายอันดีที่พระพุทธศาสนาไดเผยแผสูกลุมชนเผาที่อาศัยอยูในถิ่นทุรกันดาร    
บนพื้นที่สูง (สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค, 2552)
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  ในการปฏบิตังิานของคณะพระธรรมจารกิซึง่มคีวามแตกตางจากการทาํงานของคณะสงฆทัว่ไปในพระพทุธ
ศาสนา เพราะบทบาทหนาที่ของพระธรรมจาริกนอกจากเปนผูเผยแผธรรมะแลว ยังมีบทบาทหนาที่ในการเปนผูนํา
และผูเปนกระตุนใหเกดิการพฒันาชมุชนหรอืพระนกัพฒันาชมุชน ในกระบวนการทาํงานทีผ่านมาพระธรรมจารกิได
ไปฝงตัวอยูในชุมชน  โดยใชอาศรมพระธรรมจาริกที่ชาวบานจัดสรางขึ้นในชุมชนสําหรับเปนสถานท่ีดําเนินกจิกรรม
การพัฒนาในดานตางๆ เชน ดานการศึกษา ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานสาธารณสุข  ดานส่ิงแวดลอม และ           
ยงัเปนจุดศนูยรวมในการพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งู โดยมพีระธรรมจารกิเปนผูนาํทางจติวญิญาณและดานการพฒันา 
ในการปฏิบตังิานท่ีผานมาพระธรรมจาริกทาํงานบนพ้ืนฐานขอจาํกดัในดานงบประมาณ บคุลากร อปุกรณ และเครือ่งมอื   
ที่ใชในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงที่จํากัด นอกจากนั้นบริบทในชุมชนบนพื้นที่สูงที่ยังไมเอื้อตอการทํางาน                   
การคมนาคมท่ีไมสะดวกในการเขาถึงชุมชนแตละแหง ปญหาความเขาใจในการส่ือสารกับชนเผาตาง ๆ และ
วฒันธรรม ประเพณชีนเผาทีห่ลากหลายทําใหการทาํงานลําบาก และยากท่ีจะพฒันาครบทุกชุมชนใหประสบความสําเร็จ  
  การจะพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงใหประสบความสําเร็จจําเปนตองศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
พฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจาริกในพืน้ทีภ่าคเหนอื เพ่ือนาํขอมลูทีไ่ดมาเปนแนวทางในการพัฒนา
ชมุชนบนพืน้ทีส่งูใหมปีระสทิธภิาพย่ิงขึน้ และเกดิกระบวนการพฒันาท่ียัง่ยนื ทัง้เปนองคความรูใหแกพระธรรมจารกิ
ที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน ใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงในดานตางๆ ใหทันสมัยตอสถานการณ     
ในปจจุบัน และที่สําคัญนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนาการปฏิบัติ
งานของโครงการพระธรรมจาริก ใหประสบความสําเรจ็ตามเปาหมาย และเกิดประโยชนตอการพฒันาชมุชนบนพ้ืนทีส่งู 
อนึง่ ผูวจิยัคาดวาปจจยัทีส่งผลตอความสาํเรจ็การพฒันาชุมชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจาริกนัน้นาจะมอียู
หลายปจจัย เชน การบริหารจัดการ ศักยภาพพระธรรมจาริก  การทํางานเปนทีม  การมีสวนรวม  และบริบทในชุมชน
บนพืน้ทีส่งู ดงันัน้ผูวจิยัจงึมคีวามตองการท่ีจะศกึษาเร่ืองปจจยัทีส่งผลตอความสําเรจ็ในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งู
ของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
  2.  เพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกใน
พื้นท่ีภาคเหนือ
  3.  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
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กรอบแนวคิดการวิจยั
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วิธีดําเนินการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   1.1 ประชากร ไดแก อาศรมพระธรรมจาริกหลักที่มีระยะเวลาในการกอตั้ง 5 ป  ขึ้นไป จํานวน 77 แหง  
ใชวิธีในการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling) โดยนํารายช่ืออาศรมพระธรรมจาริกหลักในพื้นที่ 9 จังหวัด
ทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน  พะเยา ลําปาง ตาก  สุโขทัย  และเพชรบูรณ มาจับฉลาก
ตามโควตาที่แตละจังหวัดไดกลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยางอาศรมพระธรรมจาริก จํานวน 65 แหง 
   1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง ในอาศรมพระธรรมจาริกหลักแตละแหงนั้น  โดยมีกระบวนการเลือก ดังนี้ 
    1.2.1 กลุมตวัอยางพระธรรมจาริก ใชกลุมตวัอยางตามรายช่ืออาศรมพระธรรมจาริกหลักทีไ่ดสุม
มาแลว ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่สุมแบบอยางงาย (Simple Random  Sampling) จํานวน 65 รูป 
    1.2.2 กลุมตัวอยางแกนนําชุมชน (ผูใหญบาน) ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ตามอาศรมพระธรรมจาริกหลักที่ไดสุมมาแลว ชุมชนละ 1 คน จํานวน 65 คน 
    1.2.3 กลุมตัวอยางชาวบานในชุมชน 65 ชุมชน เปนการเลือกแบบโควตา (Quota  Sampling) 
คือ ใหโควตาชุมชนละ 6 คน  โดยมีเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางชาวบาน ทั้ง  6 คน ใหมีลักษณะ  3 ประการ  ดังนี้ 
      1.2.3.1  แยกตามเพศ คือ เพศชาย 3 คน  เพศหญิง 3 คน 
      1.2.3.2  แยกตามอายุ คือ อายุ 15-25 ป จํานวน 2 คน อายุ 26-50 ป จํานวน 2 คน  อายุ 
51 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน
      1.2.3.3 แยกตามระยะหางการต้ังบานจากอาศรมพระธรรมจาริก คือ ตั้งบานใกลอาศรมฯ 
จํานวน 3 คน   ตั้งบานไกลอาศรมฯ จํานวน 3 คน 
   1.3 จากการเลือกกลุมตัวอยางทัง้หมด ไดกลุมตวัอยางในการศึกษา จาํนวน  520 รปู/คน โดยมีสดัสวน ดงันี้
    1.3.1 กลุมตัวอยางพระธรรมจาริก (หัวหนาอาศรมฯ)   จํานวน  65  รูป
    1.3.2  กลุมแกนนําชุมชน (ผูใหญบาน)  จํานวน 65  คน
    1.3.3  กลุมตัวอยางชาวบานในชุมชนบนพ้ืนที่สูง  จํานวน  390  คน
  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   ขอมลูเชิงปรมิาณใชแบบสมัภาษณแบบมโีครงสราง จาํนวน 3 ฉบบั มีลกัษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) สมัภาษณกลุมตวัอยาง พระธรรมจาริก  แกนนําชมุชน (ผูใหญบาน) และชาวบานในชุมชน ซึง่แตละชดุ 
ไดนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาคา IOC ความตรงเชิงเนื้อหา และหาคาสัมประสิทธ์ิความเชื่อม่ัน (Reliability)     
ซึ่งแตละชุดมีคาความเชื่อมั่นสูง ฉบับของพระธรรมจาริก ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 0.815  สวนฉบับของแกนนํา
ชุมชน(ผูใหญบาน) ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 0.901 และฉบับของชาวบานในชุมชน ทั้งฉบับไดคา IOC  เทากับ 
0.902 ขอมูลเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth  Interview)  จากกลุมตัวอยางชุมชนละ 5 คน คือ        
พระธรรมจาริก 1 รูป  แกนนําชุมชน (ผูใหญบาน) 1 คน  และชาวบานในชุมชน จาํนวน 3 คน โดยเลือกอาศรม             
พระธรรมจาริกทีม่รีะดบัผลการพัฒนาชมุชนบนพ้ืนทีส่งูระดบัสูงสุดทีเ่ปน Best Practice ในแตละมิติ จํานวน 6 แหง    
ทีม่รีะดบัการพฒันาชมุชนสงูสดุ  โดยมลีกัษณะคาํถามเปนแบบปลายเปด ถามถงึวธิกีาร กระบวนการพฒันาทีป่ระสบ
ความสําเร็จ 
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  3. การวิเคราะหขอมูล
   1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  หาคาความถ่ี และหาคารอยละ
2)  ผลการพฒันาชมุชนบนพ้ืนทีส่งู ซึง่แบบสมัภาษณแบบมีโครงสรางเปนมาตราสวนประมาณคาโดยใชสถิติพื้นฐาน
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  3) ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง  ซึ่งแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคาโดยใชสถิติพื้นฐานคาเฉล่ีย (Mean) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน        
(Standard Deviation) และหาคาความสัมพันธของแตละตัวแปรโดยใชสถิติ Pearson’s Product Moment                  
Coefficient และการพยากรณโดยสมการถดถอยพหุคณูแบบเปนข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
หาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัวสงผลตอตัวแปรตามมากนอยเพียงใด 4) ขอมูลในแบบสัมภาษณ
แบบมีโครงสราง แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนที่ภาคเหนือและขอมูล        
จากแบบสัมภาษณเชิงลกึ มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดจะวิเคราะหความเรียง

ผลการวิจัย
  1. ผลการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ

ตาราง 1 
ผลการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงจากความคิดเห็นของพระธรรมจาริก แกนนําชุมชน และชาวบานในชุมชน 

  จากตาราง 1 ผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ โดยรวมมี           
ผลการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแตละมิติ พบวา มิติการพัฒนาดานจิตใจ มีระดับการพัฒนาอยูใน
ระดับมาก สวนมิติที่มีการพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ โดยเรียงระดับการพัฒนาจากมากไปหานอย คือ         
มิติการพัฒนาดานสังคม มิติการพัฒนาดานสาธารณสุข มิติการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม และมิติการพัฒนา                 
ดานการศึกษา สวนมิติการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ซึ่งมีระดับการพัฒนาอยูในระดับนอย

 

พระธรรม  X SD 

1)  3.74 0.47  
2)  3.46 0.52  
3)  2.42 0.61  
4)  2.94 0.53  
5)  3.15 0.47  
6)  2.92 0.65  

   3.10 0.35  
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  2. ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก
ในพื้นท่ีภาคเหนือ

ตาราง 2  
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก

  จากตาราง 2 เมื่อวิเคราะหถดถอยพหุคูณดวยการเลือกตัวแปรอิสระดวยวิธี Stepwise ไดสมการท่ีแสดง 
พบวา ปจจัยทีส่งผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูของโครงการพระธรรมจาริก โดยมีปจจัยทีส่งผลและ
สามารถสรางสมการทาํนายไดม ี 3 ปจจยั ไดแก ปจจยัดานการทาํงานเปนทมี (X

3
) สามารถพยากรณผลความสาํเรจ็

การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกไดสูงสุด โดยมีคา Beta เทากับ .743 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.001 รองลงมาปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริก (X

2
) สามารถพยากรณผลความสําเร็จการพัฒนาได 

โดยมีคา Beta เทากับ .598 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และปจจัยดานการมีสวนรวม (X
4
) สามารถ

พยากรณผลความสําเร็จการพัฒนาได โดยมีคา  Beta  เทากับ .354 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อนํา
ปจจัยทั้งหมดเขาสูสมการพยากรณ จะไดคาสัมประสิทธิ์สหพันธพหุคูณ (R) เทากับ .786 แสดงวาสงผลตอ                
ความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงในระดับมาก และสามารถรวมกันพยากรณผลการพัฒนาไดรอยละ 43.8 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ เทากับ .210
  ไดสมการพยากรณผลการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ดังนี้
  Y = 1.545 + .598(X

2
) + .743(X

3
) + .354(X

4
)

  ซึ่งสามารถอธิบายสมการพยากรณ ได ดังนี้ 
  คา 1.545 เปนคาคงท่ีในการพยากรณ ซึ่งหมายความวา ในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการ           
พระธรรมจาริก หากไมคํานึงถึงปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริก  การทํางานเปนทีม และการมีสวนรวม ผลการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงจะมีคาเทากับ 1.545
  คา .598(X

2
) หมายความวา ถานําปจจัยดานศักยภาพพระธรรมจาริกมาใชในการพัฒนาอยางเต็มที่เทากับ 

1 ขณะทีต่วัแปรอืน่คงที ่จะสงผลตอความสาํเรจ็การพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิ ไดเทากบั .598
คา .743(X

3
)หมายความวา ถานําปจจัยดานการทํางานเปนทีมมาใชในกระบวนการพัฒนาชุมชนอยางเต็มที่เทากับ 

1 ขณะทีต่วัแปรอืน่คงที ่จะสงผลตอความสาํเรจ็การพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิ ไดเทากบั .743

 

 b SE.b.  t p 
1)  (X2) .392 .065 .598 3.896*** .000 
2)  (X3) .665 .041 .743 6.277*** .000 
3)  (X4) .279 .090 .354 2.986** .004 
R = .786 , R2 = .438  , S.E.est = .210  , ba= 1.545 
**p<.01 , ***p<.001 
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คา .354(X4) หมายความวา ถานําปจจัยดานการมีสวนรวมมาใชในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มที่เทากับ 1 ขณะท่ี
ตัวแปรอ่ืนคงท่ี จะสงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ไดเทากับ .354      
จากสมการพยากรณ ซึง่หมายความวา ในการพัฒนาชมุชนบนพ้ืนทีส่งู หากโครงการพระธรรมจาริก นาํปจจยัทัง้ 3 ตวั 

มาใชในกระบวนการพัฒนาอยางเต็มท่ี สามารถรวมกันพยากรณผลสําเร็จการพัฒนาไดรอยละ 43.8 อยางมีนยัสาํคญั
ทางสถิติ ถาโครงการพระธรรมจาริกมีงบประมาณ และบุคลากรท่ีเพียงพอ ควรท่ีจะขับเคล่ือนกระบวนการทํางาน
เปนทมีและพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก โดยรวมกับชาวบานในชุมชน เพือ่ใหการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งูประสบ
ความสําเร็จยิ่งขึ้น
  3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ
        จากการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรม
จาริก มี 3 ตัว คือ การทํางานเปนทีม ศักยภาพพระธรรมจาริก และการมีสวนรวม ดังนั้นแนวทางการพัฒนาชุมชนบน
พื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใหประสบความสําเร็จ สิ่งที่โครงการพระธรรมจาริกควร
ดําเนินการในการพัฒนาชุมชน คือ 
        3.1  การทํางานเปนทมี คอื โครงการพระธรรมจาริกจําเปนตองสงเสริมและสนับสนนุใหพระธรรมจาริก
ทาํงานเปนทมี โดยใหอาศรมพระธรรมจาริกแตละแหงสรางกระบวนการทํางานรวมกนัระหวางพระธรรมจาริก  แกนนํา
ชาวพุทธ และชาวบานในชุมชนรวมท้ังหนวยงานองคกรในชุมชนใหจับมือประสานกันเพ่ือใหเกิดทีมงานท่ีเขมแข็ง    
ในการทํางานเปนทีมนั้น ตองมุงเนนการสรางบุคลากรใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีสวนรวม แลวผลักดันใหเกิด
ความเขมแข็ง ตอเนื่องยั่งยืน  
        3.2 การพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก โครงการพระธรรมจาริกควรดําเนินการพัฒนาและเสริมทักษะ   
เทคนิคในการทํางานแกพระธรรมจาริก  ใหมีความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชน คือ ใหมีความรูเรื่องหลักการ 
วิธีการ กระบวนการในการพัฒนา และสงเสริมใหการศึกษา สรางแรงจูงใจ ฝกอบรมใหมีทักษะและประสบการณ     
ในการพัฒนา เพื่อใหพระธรรมจาริกมีคุณภาพสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพในชุมชนบนพ้ืนที่สูง
        3.3 สําหรับการมีสวนรวม โครงการพระธรรมจาริกควรมีแนวทางในการทํางานแกพระธรรมจาริกท่ี
ทาํงานอยูในชมุชนใหแตละอาศรมพระธรรมจารกิ สรางกระบวนการมสีวนรวมระหวางพระธรรมจารกิกบัชาวบานใน
ชมุชน  ในการพฒันาชมุชนใหเกดิเวทกีารรวมคิด  รวมตัดสนิใจ รวมดาํเนนิการ รวมรบัผิดชอบและรวมตดิตามประเมินผล

ในกิจกรรมการพัฒนาของแตละมิติกับชาวบาน หนวยงาน องคกรตางๆ รวมกันอยางบูรณาการ 
   3.4 การสรางคูมือการทํางานแตละชนเผา  การพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงนั้น โครงการพระธรรมจาริก
ควรที่จะวางกลยุทธในการพัฒนาใหแกพระธรรมจาริก โดยมีการวางแผนเปนระดับพ้ืนที่และชนเผาเพราะแตละ       
ชนเผานั้นมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และบริบทในพ้ืนที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองมีกระบวนการ วิธีการทํางานที่เฉพาะ
พื้นท่ีนั้นๆ เชน ชนเผากะเหรี่ยงควรมีแนวทางการทํางานอยางไร ชนเผามงควรมีแนวทางการทํางานอยางไร เปนตน 
เพือ่ใหเปนคูมอืในการทํางานของแตละชนเผา ไมตองไปเสยีเวลาศึกษาและเรียนรู วฒันธรรม ประเพณชีนเผาในชมุชนอกี
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อภิปรายผลการวิจัย
  1. จากการศึกษาความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริกในพื้นที่ภาคเหนือ    
โดยรวมมีผลการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง ซึง่แสดงใหเหน็วาท่ีผานมาน้ันโครงการพระธรรมจาริกมกีารพัฒนาโดย
รวมยังไมดีพอ จึงจําเปนตองปรับปรุงใหระดับการพัฒนาดีขึ้นเพ่ือใหการทํางานมุงเนนท่ีผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนา
อยางเปนกระบวนการ ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด ของ ทิพาวดี  เมฆสวรรค  (2543, 21-23) ที่กลาววา องคกรที่ทํางาน
แบบมุงเนนผลสมัฤทธิจ์ะมลีกัษณะการทาํงานทีโ่ดดเดน คอื (1) มพีนัธกจิ เปาหมาย วตัถปุระสงคขององคกรทีช่ดัเจน 
และมีเปาหมายที่เปนรูปธรรมสามารถวัดได โดยเนนที่ผลผลิตและผลลัพธ (2) การจัดสรรงบประมาณใหทั่วถึงและ
สอดคลองกับบริบทการทํางาน มกีารใหคาตอบแทน (คาภัตตาหาร) สวสัดกิารและรางวัลแกบคุลากรอยางเหมาะสม 
พระธรรมจาริกที่ปฏิบัติงานอยูในชุมชนบนพื้นที่สูงนั้นยากลําบาก แตไดรับคาตอบแทน เดือนละ 2,500 บาทซึ่งยัง
ไมเหมาะสมกับสภาวะคาใชจายในปจจุบัน เพราะพระธรรมจาริกตองจายคาเดินทาง  คาอาหารในการปฏิบัติงาน  
ในชุมชนบนพ้ืนทีส่งู จากการสอบถามพระธรรมจาริก โดยเฉล่ียจะใชประมาณ 5,000 – 7,000 บาทตอเดือน โครงการ
พระธรรมจาริกควรทีจ่ะสรางแรงจูงใจในจุดนี ้ (3) ทกุคนในองคกรตองรูหนาทีแ่ละบทบาทของตนเอง พรอมรบัผิดชอบ
ตอผลงานทีไ่ดกาํหนดไวอยางเหมาะสมกบักาํลงัความสามารถ (4) มกีารกระจายอาํนาจการตดัสินใจ การบรหิารเงนิ 
บริหารคน  สูหนวยงานระดับลางเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุผลไดอยางเหมาะสม เพื่อชวยลดข้ันตอนในการทํางาน 
แกปญหาการทํางานท่ีลาชา แลวยังเปนการเพ่ิมความยืดหยุนและประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย หากมีการปรับ
กระบวนการพัฒนา อาจจะทําใหผลการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยรวมของโครงการพระธรรมจาริกเพิ่มระดับดีขึ้น 
เพราะที่ผานมาอาจจะมีการสงเสริมการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบกระจุกอยูในบางพ้ืนที่ โดยไมกระจายไปท่ัว    
ทกุพืน้ทีก่ารทํางานหรือแตละอาศรมพระธรรมจาริกกม็ุงเนนการพัฒนาเฉพาะดานท่ีตนเองถนัด จงึทาํใหการพัฒนา
ขาดความสมดลุ คอื ไมมุงเนนการพฒันาทีค่วบคูกนัไปอยางเปนระบบ ซึง่การพฒันาแบบน้ีขดักบัแนวคดิ ของ ประเวศ 
วะสี (2549) ที่กลาววา จุดเนนของงานพัฒนาชุมชนอยูที่วาการพัฒนาทางดานรูปธรรมและนามธรรมจะตองควบคู
กันไปในอัตราที่ไดสัดสวน ถาหากมุงพัฒนาดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ ก็จะทําใหเกิดผลการพัฒนาไมสมดุล สงผล   
กระทบตอชุมชนในวงกวางได
   เมือ่มาพิจารณาแตละมิตกิารพัฒนาของโครงการพระธรรมจาริกแลว พบวามิตกิารพัฒนาดานจิตใจ มรีะดับ
การพัฒนาอยูในระดับมาก  สาเหตทุีผ่ลการพัฒนาในดานจติใจมีความสาํเรจ็กวาดานอืน่ นัน้ เพราะท่ีผานมาโครงการ
พระธรรมจารกิพยายามมุงเนนในการพฒันาดานนีเ้ปนหลัก เหน็ไดจากภารกจิหลกัทีม่อบหมายใหพระธรรมจารกินาํ
ไปสูการปฏิบตั ิคอื พระธรรมจาริกทกุรปูตองมุงเนนการพัฒนาดานจิตใจโดยใชการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนเคร่ืองมือ
ใหแกชนเผาตางๆ  ในการที่จะโนมนาวจิตใจ ใหหันมาศรัทธาในพระพุทธศาสนา และพระธรรมจาริกตองประยุกต
คติความเช่ือทางพุทธศาสนาใหมีความสัมพันธกับคติความเช่ือด้ังเดิมของชนเผาแตละชนเผาไดอยางผสมผสาน
กลมกลนื โดยประยกุตหลกัธรรมไปสูการพฒันาดานจติใจ (สาํนกังานบรหิารงานโครงการพระธรรมจารกิสวนภูมภิาค, 
2554) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด ของ พระธรรมปฎก (2541) ที่วาการพัฒนาคนในสังคม ตองมองเปน  2  ทาง  คือ  
การพฒันาตนใหเปนคนดีและการพัฒนาตนใหเปนคนเกง  ดงันัน้การพฒันาชุมชนบนพืน้ทีส่งูนัน้ จะตองมกีารพัฒนา
คนกอน คือ ตัวพระธรรมจาริก เพื่อสรางพระธรรมจาริกใหมีความเขมแข็ง 3 ประการ  คือ (1) ความเขมแข็งทาง
พฤติกรรม  (2) ความเขมแข็งทางจิตใจ การชวยเหลือตนเองและคนอ่ืน (3) ความเขมแข็งทางปญญา  สวนมิติที่มี
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การพัฒนาอยูในระดับปานกลางมี 4 มิติ คือ  มิติการพัฒนาดานสังคม มิติการพัฒนาดานสาธารณสุข มิติการพัฒนา
ดานสิง่แวดลอม และมติกิารพัฒนาดานการศึกษา สวนมติกิารพฒันาดานเศรษฐกิจ ซึง่มีระดบัการพฒันาอยูในระดบั
นอย ซึ่งเปนมิติที่นอกเหนือจากมิติดานจิตใจ ถือวาเปนภารกิจรองของโครงการพระธรรมจาริก จึงทําใหพระธรรม
จาริกมุงเนนนอยกวาภารกิจหลัก สงผลใหผลการพัฒนาโดยรวมแตละดานอยูในระดับปานกลางและ มิติดาน
เศรษฐกิจมีผลการพัฒนาอยูในระดับนอย  เพราะจากขอมูลในรายงานของพระธรรมจาริกภาคสนาม มีอาศรมสวน
นอยที่มุงเนนการพัฒนาในดานนี้ จึงสงผลใหการพัฒนาโดยรวมอยูในระดับปานกลางถึงนอย ตัวกลไกที่สําคัญใน
การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู คอื ตวัพระธรรมจาริก เพราะท่ีผานมาอาจจะขาดแรงจูงใจในการทํางาน ฉะน้ันโครงการ
พระธรรมจาริกควรที่จะสรางแรงจูงใจในการพัฒนา เชน ใหสวัสดิการเก่ียวกับการประกันชีวิตและสุขภาพ เพ่ิมคา
ภตัตาหารรายเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะสังคมปจจบุนั ทัง้นีเ้พราะแรงจูงใจสามารถทําใหคนทํางานมุงความสําเรจ็
มากขึ้น ซึ่งก็สอดคลองกับแนวคิด ของ Spencer & Spencer (1993) ที่กลาววา แรงจูงใจ (Motive) เปนสิ่งที่บุคคล
คดิหรอืตองการอยางแทจรงิซึง่จะเปนแรงขบัในการกาํหนดทศิทางเพ่ือตอบสนองตอเปาหมายของการทํางาน ดงันัน้ 
การพัฒนาคนจึงถอืวาเปนหัวใจที่สําคัญที่สุดขององคกรเพราะคนจะทําใหการทํางานบรรลุเปาหมาย 
  2. จากการวิเคราะหปจจยัทีส่งผลตอการพัฒนาชมุชนบนพืน้ทีส่งูของโครงการพระธรรมจารกิในพ้ืนทีภ่าคเหนอื
พบวา มีปจจัยที่สงผลและสามารถสรางสมการทํานายไดมี  3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานการทํางานเปนทีม ปจจัย     
ดานศักยภาพพระธรรม และปจจัยดานการมีสวนรวม หากมองทั้งระบบแลวโครงการพระธรรมจาริกควร ปรับระบบ
การบริหารที่มุงผลสําเร็จใหมากขึ้น จากการทํางานที่ตางฝายตางทําแลวไมประสบความสําเร็จใหมาทํางานรวมกัน
เพื่อใหงานท่ีทําประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิด               
ของทศพร ศิริสัมพันธ (2543, 146) เรื่องบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ วาเปนการบริหารที่เนนการวางแผน การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ผูบริหารในแตละระดับขององคกรตองยอมรับ
และคํานึงถึงผลงาน รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการจัดวางระบบตรวจสอบผลงานและการใหรางวัลตอบแทน     
หากวิเคราะหปจจัยสําคัญที่เปนกลไกผลักดันการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงใหประสบความสําเร็จ คือ ปจจัยดานการ
ทาํงานเปนทมี มกีารสงผลอยูในระดบัมาก แสดงวา หากโครงการพระธรรมจารกินาํระบบการทาํงานเปนทมีมาใชใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอยางเต็มที่ ยิ่งจะทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จมากข้ึน ฉะนั้นการสราง
ทมีงานของพระธรรมจารกิจงึมคีวามสาํคญั การทาํงานเปนทมี Katzenbach & Smith (1993) ไดกลาวถงึการทาํงาน
เปนทีมวา การรวมตัวของบุคคล กลุมที่มีทักษะตางๆ ที่ชวยใหการทํางานของทีมมีความสมบูรณขึ้น โดยมีขอตกลง 
มวีตัถปุระสงค จดุมุงหมายในการทาํงานและมแีนวทางในการทาํงานทีท่กุคนมสีวนในการรบัผดิชอบรวมกนั ในการ
สรางทีมโครงการพระธรรมจาริกควรที่จะใหทุกอาศรมท่ีตั้งอยูในชุมชนบนพ้ืนที่สูง มุงการทํางานเปนทีม โดยการจัด
ตั้งทีมงานขึ้นกอน ประกอบดวย พระธรรมจาริก  แกนนําชาวพุทธ  แกนนํายุวพุทธ และอาสาสมัครในชุมชนใหมา
ทํางานรวมกันอยางเปนกระบวนการโดยการมีโครงสรางของทีมและมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งสําหรับแนวคิด
ในกระบวนการทํางานเปนทีมน้ัน ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2545) ไดเสนอกระบวนการสรางทีมงาน 5 ขั้นตอน                
ที่โครงการพระธรรมจาริกควรนําไปเปนแนวทาง คือ 1) การรับรูปญหาเปนขั้นตอนแรกในกระบวนการสรางทีมงาน 
2) การรวบรวมและวเิคราะหขอมูลเพ่ือรวมกนักาํหนดแนวทางในการทาํงาน 3) การวางแผนปฏบิตักิารนาํขอมูลท่ีได
จากการวิเคราะหปญหามากําหนดเปนวัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรม 4) การดําเนินงานใหสมาชิก
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ทุกคนรวมมือกันในการนําแผนงานไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมโดยกํากับใหแผนปฏิบัติงานดําเนินไปอยางราบร่ืนและ
มุงสูเปาหมายท่ีตองการ 5) การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน สมาชิกในทีมรวมกันติดตามตรวจสอบประเมิน
และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาหรือพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย   นอกจากการทํางานเปนทีมแลว 
หากโครงการพระธรรมจาริกมีงบประมาณและวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ ควรท่ีจะพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมี
ความรูความสามารถในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงู เพราะตัวพระธรรมจาริกเปนกลไกท่ีสาํคัญท่ีจะทําใหการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงประสบความสําเร็จ ถาพระธรรมจาริกมีศักยภาพก็จะเปนพลังสําหรับการพัฒนาในอนาคต
  3. แนวทางการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสงูของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  โครงการพระธรรม
จาริกควรท่ีจะนําปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนามาสรางเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง         
ใหมุงสูความสําเร็จ คือ ตองสรางกระบวนการทํางานใหเปนทีม มีการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกใหมีความรู  
ความสามารถทั้งทางโลกทางธรรมควบคูกันไป สิ่งที่จําเปนในการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก ควรใชหลักคิด      
ของ Scott (1997 อางถงึใน สกุญัญา  รศัมธีรรมโชติ, 2549) วาการพฒันาศกัยภาพบุคลากรควรใหมศีกัยภาพ 3 ดาน 
คือความรู (Knowledge) ทักษะ(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เก่ียวของกันซ่ึงจะสงผลตอลักษณะของ      
งานทีท่าํ ความรูทักษะและคณุลกัษณะดังกลาวมคีวามสมัพนัธกบัผลของงานนัน้ๆ และสามารถวดัผลเปรยีบเทยีบ       
กับมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและเปนสิ่งที่สามารถเสริมสรางข้ึนไดโดยผานการฝกอบรมและการพัฒนาหาก                
พระธรรมจาริกมีความรูในการพัฒนาทั้งทางโลกและทางธรรม และมีทักษะการทํางานในชุมชนบนพื้นที่สูงที่ดี              
มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตรงกับงานที่ทํายอมจะทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ผลสัมฤทธิ์ก็จะออกมาดี 
รวมท้ังใหอาศรมพระธรรมจาริกแตละแหงสรางกระบวนการทํางานรวมกันใหเปนทมี โดยอาศัยความรวมมือระหวาง
พระธรรมจาริก  แกนนําชาวพุทธ  และยุวพุทธธรรมจาริกใหทํางานประสานกันเพื่อใหเกิดทีมงานที่เขมแข็ง 

สรุป
  จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก ไดเริ่มตนตั้งแต ป พ.ศ. 2508  
จนถึงปจจบุนัเปนเวลา 49 ป  จงึเปนคาํถามของผูวจิยัวาตลอดระยะเวลาท่ีผานมา โครงการพระธรรมจารกิไดพฒันา
ชุมชนบนพื้นที่สูงอยูในระดับใด  และมีปจจัยอะไรที่ทําใหการพัฒนาประสบความสําเร็จ รวมทั้งจะมีแนวทางการ
พัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอยางไรใหมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัย
ทีส่งผลตอการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนทีส่งูของโครงการพระธรรมจาริกในพ้ืนทีภ่าคเหนือ ผลการวิจยัพบวา ผลการพัฒนา
ชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของโครงการพระธรรมจาริกโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายมิติ พบวามิติการ
พัฒนาดานจิตใจมีผลการพัฒนาอยูในระดับมาก สําหรับมิติดานเศรษฐกิจมีผลการพัฒนาอยูในระดับนอย และมิติ
อื่นมีผลการพัฒนาอยูในระดับปานกลาง  สวนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง พบวามี 3 
ปจจัย คือ ปจจัยการทํางานเปนทีม สงผลอยูในระดับมากสุด รองลงมาคือปจจัยศักยภาพของพระธรรมจาริก และ
ปจจัยการมีสวนรวม ตามลําดับ สวนแนวทางการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงของโครงการพระธรรมจาริก หากมี                
งบประมาณและบุคลากรท่ีพรอมควรสรางกระบวนการทํางานเปนทีมใหแกพระธรรมจาริกเพราะการทํางานเปนทีม
สงผลใหการพัฒนาประสบความสําเร็จที่สูงกวาปจจัยอื่น รองลงมา คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และสรางกระบวนการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงอยางมีสวนรวมกบัชาวบานและหนวยงานใน
พื้นท่ีอยางบูรณาการ 
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  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
  1.  โครงการพระธรรมจาริกควรนําปจจัย ทั้ง 3 ตัว คือ การทํางานเปนทีม  ศักยภาพพระธรรมจาริก  และ  
การมีสวนรวม ที่สงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงไปสรางเปนแนวทางและกลไกในการพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูงใหมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 
  2. โครงการพระธรรมจาริก ควรนําผลการวิจัยไปกําหนดแผนการพัฒนาของโครงการพระธรรมจาริก คือ 
สรางคูมอืการพฒันาชมุชน พฒันาศกัยภาพบุคลากร พฒันาอาศรมท่ีประสบความสําเรจ็ใหเปนอาศรมพระธรรมจาริก
ตนแบบในการพัฒนาแตละมิติ และสรางกลไกหนุนเสริมเพื่อลดตนทุนในการพัฒนา  และที่สําคัญควรสนับสนุน      
งบประมาณในการทํางานแกพระธรรมจาริกภาคสนามท่ีเหมาะสม
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
  1. จากการวิจัยพบวา การทํางานเปนทีม สงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงของโครงการ   
พระธรรมจาริก ดังนั้นจึงควรวิจัยเร่ือง กลยุทธในการทํางานเปนทีมของพระธรรมจาริกในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่
สูงที่มุงสูความสําเร็จ
  2. จากการวิจัย พบวา ศักยภาพของพระธรรมจาริกสงผลตอความสําเร็จการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงของ
โครงการพระธรรมจาริก ดังนั้นจึงควรวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริกในการพัฒนาชุมชนบน
พื้นท่ีสูง

เอกสารอางอิง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักพัฒนาสังคม.(2550). สรุปผลการจัดทําเวทีเหลียวหลังแลหนาสืบทอด 
  พลังกลุมชาติพันธุเพื่อการพัฒนาสังคมไทย. เชียงใหม: คุณาไทย (วนิดาการพิมพ).
ชินรัตน สมสืบ. (2531). การมีสวนรวมชองประชาชนในการพัฒนาชนบท ใน  ชุดวิชาการพัฒนา
  ชนบท. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน . (2545). การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอรเน็ท.
ทศพร ศิริสัมพันธ.  (2543). การบริหารผลการดําเนินงาน (Performance Management)  ใน 
  รวมบทความวิชาการ 100 ป รัฐประศาสนศาสตรไทย.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา
  รัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  
ทิพาวดี  เมฆสวรรค.  (2543).  การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์.  [เอกสารอัดสําเนา]. กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการ 
  ขาราชการพลเรือน.
ประเวศ  วะสี.  (2549).  คุณธรรมนําการพัฒนา ยุทธศาสตรสังคมคุณธรรม. กรุงเทพฯ: 
  ศนูยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดนิเชิงคณุธรรม  สาํนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู  (องคกรมหาชน). 
พระธรรมปฎก.  (2541).  ธรรมกับไทยในสถานการณปจจุบัน.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
วันชัย  วัฒนศัพท.  (2543). การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. กรุงเทพฯ : 
  ศูนยสันติวิธี เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกลา.



127
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 2 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2557 - ¾ÄÉÀÒ¤Á 2558 

สาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต.ิ (2552).  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ 
  ฉบับที่ 1-11. กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล. 
สํานักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกสวนภูมิภาค.  (2554).  สรุปผลการปฏิบัติงานของ
  พระธรรมจาริกประจําป 2553.  เชียงใหม:  จรัสธุรกิจการพิมพ.  
_______. (2552). คูมือพระธรรมจาริกเพ่ือการสรางสรรคความดีสูสังคมคุณธรรม “กระบวนการขับเคลื่อน 
  พุทธธรรมสู ; สังคมคุณธรรม  สังคมเขมแข็ง  สังคมไมทอดทิ้งกัน”.  เชียงใหม: จรัสธุรกิจการพิมพ .
สุกัญญา   รัศมีธรรมโชติ.  (2549). แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency  Based Learning.   
  กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
Cohen , J. M. & Uphoff , N. R.  (1981).  Rural  Development  Participation: Concept and Measures for   
  Project  Design  Implementation  and  Evaluation. Ithica, N.Y. : Rural Development Committee  
  Center for International Studies , Cornell University.
Katzenbach,  J. R. & Smith, D. K. (1993).  The Wisdom of Teams.  New York: Harper. 
Spencer, M. & Spencer, M. S. (1993). Competence at Work: Models  for  Superiors Performance.  
  New York: John Wiley & Sons.
Yamane, T. (1973). Statistic: An Introductory Analysis.  (3rd  ed). New York: Harper and Row.

 
 




