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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการ

บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ๒) เพ่ือ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

การวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเป็นการวิจัยเชิง 
สํารวจจากแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๖๑ กับกลุ่มตัวอย่าง ๑๒๗ รูป สถิติ 
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ค่าเอฟ 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี 
ผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กับผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
จำนวน ๑๒ รูปหรือคน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา เรียบเรียงและ 
จําแนกอย่างเป็นระบบ 

ผลการวิจัยพบว่า         
๑. พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๘ , S.D. = ๐.๘๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกกลางเกือบทุกด้าน 

๒. พระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษา
ทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
ที่ตั้งไว้  
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๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี คือ ๑. ไม่มีการวางนโยบายและวิธีการที่รัดกุมเพื่อเข้าถึงประชาชนที่
เดือดร้อน ขาดการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านอย่างมีระเบียบแบบแผน 
ข้อเสนอแนะ คือ ควรกำหนดเป้าหมายความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ที่มาของสิ่งที่จะนำมา
สงเคราะห ์การกำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมายอย่างรัดกุม 
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Abstract 
 

Objectives of this research were: 1 .  To study the Monk’s level of opinions 
on Sangha’s public welfares management at Ban Mor District, Saraburi Province, 2. To 
compare the Monk’s opinions on Sangha’s public welfares management at Ban Mor 
District, Saraburi Province classified by personal data and 3. To study the problems, 
obstacles and suggestions for the Sangha’s public welfares management at Ban Mor 
District, Saraburi Province.  

Methodology was the mixed methods: The quantitative research, data were 
collected by questionnaires with the confidence value at 0.961 from 127 samples and 
analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test, one 
way ANOVA and analyzed the differences between the means of the paired variables 
by the Least Significant Difference, LSD. The qualitative research, data were collected 
from 12 key informants by in-depth-interviewing and analyzed by systematic content 
descriptive interpretation    

 Findings were as follows: 
1 .  The Monk’s opinions on the Sangha’s public welfares management at 

Ban Mor District, Saraburi Province, by overall, were at  moderate level  ( x̅= 3 . 4 8         
S.D. = 0.83) and each aspect was at the moderate levels.   

2 .  The Monk with different personal factors; age, rain retreats, formal 
education, Dhamma and Pali education levels did not have different opinions on the 
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Sangha’s public welfares management at Ban Mor District, Saraburi Province, rejecting 
the set hypothesis.   

3. Problems and obstacles of the Sangha’s public welfares management at 
Ban Mor District, Saraburi Province were that 1) there was not clear and precise policy 
to reach the people who were in troubles and lacked of systematic participations from 
the government agencies and community leaders.  

Recommendations: there should be clear objectives of helping, the sources 
of materials to be distributed with and the dates set for target areas to help.  
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สารบัญตาราง ช 
สารบัญแผนภาพ ฏ 
คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ ฐ 
สัญลักษณ์ทางสถิติท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ฑ 
บทที่ ๑ บทนำ ๑ 
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 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ ๒๐ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์   ๓๐ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย    ๔๗ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๙ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๒ 
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 ๔.๒ ระดับความคิดเห ็นของพระสงฆ์ท ี ่ม ีต ่อการบร ิหารจ ัดการงาน

สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
๗๔ 

 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
๘๕ 

 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

 
๙๘ 

 ๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 

 
 
๑๐๒ 

 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้ ๑๒๐ 
    

บทที่ ๕ สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ๑๒๔ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๒๔ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๓๐ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๓๖ 
    

บรรณานุกรม  ๑๓๘ 
ภาคผนวก ๑๔๕ 

ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย ๑๔๖ 
ข ผลการหาค่าความเท่ียงตรงของเครื่องมือ (IOC) ๑๕๒ 
ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื ่อตรวจสอบความเที ่ยงตรงของ

แบบสอบถาม (Try-out) 
 
๑๕๗ 

ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Alpha)  ๑๕๙ 
จ หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๔ 
ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สัมภาษณ์) ๑๖๖ 
ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๗๙ 
ฌ รูปภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก ๑๘๘ 
ญ รูปภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก ๑๙๒ 

ประวัติผู้วิจัย ๑๙๙ 

 
 



ซ 

  สารบัญตาราง  
    

 ตรารางท่ี หน้า 
 ๒.๑ แสดงสาระสำคัญของความหมายของการบริหาร ๑๐ 
 ๒.๒ แสดงสาระสำคัญทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ๑๓ 
 ๒.๓ แสดงสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางการบริหารจัดการ ๑๙ 
 ๒.๔ สาระสำคัญของแนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ ๒๘ 
 ๒.๕ สาระสำคัญของความหมายเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ ๓๖ 
 ๒.๖ สาระสำคัญของความสำคัญของงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ๔๐ 
 ๒.๗ สาระสำคัญของความสำคัญของหลักธรรมที่สนับสนุนงานสาธารณ

สงเคราะห์    
 
๔๖ 

 ๒.๘ ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัด ๔๗ 
 ๒.๙ แสดงสาระสำคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ ๕๔ 
 ๒.๑๐ สาระสำคัญของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ๖๑ 
 ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย ๖๕ 
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ๗๒ 
 ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี 

ต่อปัจจัยด้าน ทฤษฎี POSDC โดยภาพรวม    
 
๗๔ 

 ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC  ด้านการวางแผน 

 
๗๕ 

 ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี                      
ต่อปัจจัยด้าน   ทฤษฎี POSDC ด้านการจัดองค์กร 

 
๗๖ 

 ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี                                 
ต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านบุคคลากร 

 
๗๗ 

 ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการอำนวยการ  

 
๗๘ 

 ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆท์ี่
มีต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการกำกับดูแล 

 
๗๙ 

 ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มี
ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวม 

 
 
๘๐ 

 ๔.๙ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 

 
 
๘๑ 

    
    



ฌ 

  สารบัญตราราง (ตอ่)  
   

 ตรารางท่ี หน้า 
 ๔.๑๐ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 
 
๘๒ 

 ๔.๑๑ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

 
 
๘๓ 

 ๔.๑๒ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

 
 
๘๔ 

 ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ              

 
 
๘๕ 

 ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านพรรษา 

 
 
๘๗ 

 ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที ่ส ุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
จำแนกตามพรรษาด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

 
 
 
๘๘ 

 ๔.๑๖ การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ     

 
 
๘๙ 

 ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้าน วุฒิการศึกษาทางธรรม                                                                                                  

 
 
๙๐ 

 ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที ่ส ุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรมต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านภาพรวม 

 
 
 
๙๑ 

    
    
    
    



ญ 

  สารบัญตราราง (ตอ่)  
    

 ตรารางท่ี หน้า 
 ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย

ที ่ส ุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู ้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 
 
 
 
๙๒ 

 ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที ่ส ุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น      
สาธารณสมบัติ 

 
 
 
 
๙๓ 

 ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อย
ที ่ส ุดของด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

 
 
 
๙๔ 

 ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

 
 
๙๕ 

 ๔.๒๓ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรีโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมติฐานที่ ๑ – ๕ แสดง
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
 
 
๙๗ 

 ๔.๒๔ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 

 
๙๘ 

 ๔.๒๕ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการจัด
องค์กร 

 
 
๙๘ 

 ๔.๒๖ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงาน
บุคลากร 

 
 
๙๙ 

    
    
    
    



ฎ 

  สารบัญตราราง (ตอ่)  
    

 ตรารางท่ี หน้า 
 ๔.๒๗ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
อำนวยการ 

 
 
๙๙ 

 ๔.๒๘ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับ
ดูแล 

 
 
๑๐๐ 

 ๔.๒๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 

 
 
๑๐๐ 

 ๔.๓๐ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 
 
๑๐๑ 

 ๔.๓๑ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น  สาธารณสมบัติ 

 
 
๑๐๑ 

 ๔.๓๒ ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูล
ประชาชนทั่วไป 

 
 
๑๐๒ 
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 สารบัญแผนภาพ  
   

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๒ 
๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๒๐ 
๔.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย ๑๒๒ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฐ 

คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

อักษรย่อในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนคัมภีร์ภาษาไทย ใช้ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 การอ้างอิงพระไตรปิฎก จะระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า หลังอักษรย่อชื่อคัมภีร์ เช่น ที.สี. (บาลี)  
๙/๒๗๖/๙๗, ที.สี. (ไทย) ๙/๒๗๖/๙๘. หมายถึง ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ภาษาบาลี เล่ม ๙  
ข้อ ๒๗๖ หน้า ๗๙ ฉบับจุฬาเตปิฎกํ ๒๕๐๐, ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค ภาษาไทย เล่ม ๙ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๙๘ ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

 ส่วนคัมภีร์อรรถกถา จะระบุชื่อคัมภีร์ ลำดับเล่ม (ถ้ามี)/เช่น ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๗๖/
๒๔๐ หมายถึง ทีฆนิกาย สุมงฺคลวิสาสินี ลีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา ภาษาบาลี เล่ม ๑ ข้อ ๒๗๖ หน้า 
๒๔๐ ฉบับจุฬาอฏฐกา ตามลำดับดังนี้ 

 

๑. คำอธิบายคำย่อในภาษาไทย 
ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ                          ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
องฺ.สตฺตก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.วิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ (ภาษาไทย) 
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
 
 
 

 
 



ฑ 

สัญลักษณ์ทางสถติิที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ทางสถิติในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
n  หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

 หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. หมายถึง ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t หมายถึง ค่าสถิติวิเคราะห์ t-test 
F  หมายถึง ค่าสถิติวิเคราะห์ F-test  
df หมายถึง ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
SS  หมายถึง ผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนกำลังสอง (Sum of Squares) 
MS  หมายถึง ค่าคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกำลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
*  หมายถึง ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
** หมายถึง ค่านัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ 

X



 
บทท่ี ๑ 

 
บทนำ 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 

ผู้วิจัยตระหนักต่อปัญหาในด้านต่าง  ๆที่พระสงฆ์หรือวัดต่าง  ๆ ที่กำลังประสบอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ ในส่วนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน
สงเคราะห์ประชาชน และบางวัดอาจมีขนาดเล็ก ยังขาดความเข้าใจในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์ 
และในปัจจุบันนี้จึงมีลักษณะที่ต่างคนก็ต่างทำหรือวัดใดมีกำลังมากและมีลักษณะที่จะมุ่งเน้นในเรื่อ
วัตถุสิ่งของเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่อาจที่จะสามารถเชื่อมโยงระหว่างการสงเคราะห์ทางด้านวัตถุให้เข้า
กับศาสนธรรมและส่วนมากก็จะเป็นในลักษณะที่เป็นการตอบสนองความตองการทางสังคมเสียเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น เป็นไปตามกระแสของสังคมมากกว่าที่จะเป็นไปเพ่ือชี้นำสังคมเหมือนครั้งสมัยพุทธกาล
ทำให้ขาดแนวคิดหรือแนวทางนำไปสู่กระบวนการพัฒนาชุมชนและความช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง  
ๆ และมวลปัญหาอื่น ๆที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในสังคมไทย โดยเฉพาะความอ่อนแอและไร้การบริหาร
จัดการในการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ไทย ซึ่งถือว่าเป็นงานสำคัญอันเป็นหัวใจหลัก 
ที่มีต่อความมั่นคงของสถาบันพระศาสนา และมีความเห็นว่าสถาบันสงฆ์ไทยควรที่จะมีการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสาธารณสงเคราะห์ ให้เหมาะสมดีงามและมีประสิทธิภาพสามารถ
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมแบบ เข้าถึง เข้าใจ และปฏิบัติได้ทั้ งในสภาวะการณ์สังคมไทยทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถี
พุทธใน ๔ ด้าน ๑คือ  

๑) การดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดำเนินการเองซึ่ง
กิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประจำตำบล
กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การจัดสร้างห้องสมุดของวัดเพ่ือบริการแก่พระสงฆ์และประชาชน การ
จัดตั้งสถานีวิทยุของวัดเพื่อให้ธรรมะและการประชาสัมพันธ์ สร้างห้องกรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไป จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการ และกิจการนั้น ๆเป็นไปเพ่ือ
การสาธารณะประโยชน์ เช่น การสนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ การสนับสนุน
ช่วยเหลือให้วัดเป็นต้นแบบในโครงการกฐินปลอดเหล้า ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
การเอ้ือเฟ้ือสถานที่ของวัดสำหรับตั้งคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ การสนับสนุนช่วยเหลือให้วัดเป็นที่รองรบ
การบำเพ็ญประโยชน์ของศูนย์ประสานงานกรมควบคุมความประพฤติ เป็นต้น 

 
๑ พระเทพปริยตัิสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และพระ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, ๒๕๔๙), หน้า ๕๗-๕๘. 



๒ 

๓) การเกื้อกูลสถานอันที่เป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง สร้าง
สะพานลอยข้ามถนน สร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การสร้างอาคารเรียนของโรงเรียน
สงเคราะห์ และโรงเรียนการกุศลต่าง ๆ การสร้างอาคารรับรองอาคันตุกะ ในสถานที่ต่าง ๆ การสร้าง
ศาลาพักร้อน ของผู้โดยสารรถประจำทาง ตลอดถึงเรื ่องอื่น  ๆซึ่งข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

๔) การเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการที่ควรช่วยเหลือ เช่น 
จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น 
น้ำท่วม และไฟไหม้ เป็นต้น พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย การบริจาคยานพาหนะ
ให้มหาวิทยาลัยสงฆ์เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ต่าง ๆด้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ข้าวสารอาหารแห้ง เพ่ือการออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  สนับสนุน
ช่วยเหลือทุนการศึกษา และท่ีพักพิงแก่เด็กท่ียากจนแต่เรียนดี 

 ซึ่งจะเห็นได้ว่า การสาธารณสงเคราะห์เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี เป็นกิจการอันหนึ่งของทางคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับการสงเคราะห์ในด้านอื่น ๆ ซึ่งวิธีการ
ดำเนินงานนั้น ๆ จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม และในอำนาจหน้าที่ ใน
บทบาทของพระสงฆ์ ซึ่งจะกล่าวได้ว่าการสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะสงฆ์โดยแท้จริง ๒ 
เพราะคฤหัสถ์และบรรพชิตต่างต้องพึ่งอาศัยกันและกันด้วยการให้วัตถุและให้ธรรมเป็นทาน ดังในคำ
สอนเรื่องทิศ ๖ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะพึงมีต่อพุทธบริษัทไว้บทหนึ่ง ว่า 
๑) ห้ามมิให้กระทำความชั่ว ๒) ให้ตั้งอยู่ในความดี ๓) อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม  ๔) ให้ได้ฟังสิ่งที่
ยังไม่เคยฟัง ๕) ทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง และ ๖) บอกทางสวรรค์ให้๓ ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์
กับชาวบ้านหรือสังคม  คือ ชาวบ้านมีหน้าที่อุปการะบำรุงพระสงฆ์ในด้านปัจจัยและวัตถุ  ส่วน
พระสงฆ์มีหน้าที่อุปการะชาวบ้านในด้านธรรมะ คือ คำแนะนำสั่งสอนในด้านศีลธรรมคุณธรรมอันจะ
เป็นหลักหรือแนวในการพัฒนาชีวิตให้ดียิ่ง  ๆ ขึ้น๔ เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของวัดแล้ว วัดควรมี
คุณลักษณะตามพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก คือ ไม่
ไกลชุมชน ไม่ใกล้ชุมชน สะดวกแก่การเดินทาง ในเวลากลางวันไม่มีความพลุกพล่าน ในเวลากลางคืน
เงียบสงัด ไม่มีเสียงกึกก้อง เหมาะแก่การประกอบกิจของผู้ต้องการความสงัดตามสมณะวิสัย จาก
ลักษณะต่าง  ๆ ข้างต้น จะเห็นได้ว่าวัดเปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็น
ศูนย์กลางของกิจกรรมของชุมชน สังคม และการบริหารจัดการด้านสาธารณประโยชน์ต่าง  ๆ ดังนั้น

 
๒ สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธ์ิ, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พร้อม

ด้วยระเบียบและคำสั่งมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๕๑), หน้า ๙. 

๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๔ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, พุทธธรรมกับการพัฒนา, 

(กรุงเทพมหานคร : หจก. โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๔๑), หน้า ๑๕๕. 



๓ 

ความผูกพันของวัดกับชุมชนจึงมีมาอย่างยาวนาน อันเป็นไปในรูปแบบพึ่งพาอาศัยเอื ้ออำนวย
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน๕ 

ปัจจุบันพระสงฆ์และวัดเป็นตัวแทนสถาบันพระพุทธศาสนา โดยมีมหาเถรสมาคมและพระ
สังฆาธิการเป็นผู้ปกครองบริหารงานคณะสงฆ์และการพระศาสนาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยตาม
พระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคม พร้อมทั้งไม่ขัดต่อ
ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยในทุกส่วนทุกระดับ โดยคำว่า พระสังฆาธิการ หมายถึง 
พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ เป็นผู้ขับเคลื่อนการบริหารกิจการคณะสงฆ์และ
การพระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติถูกต้องด้วยพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และกฎมหาเถรสมาคม๖ 
ส่วนคำว่า การคณะสงฆ์ หรือการพระศาสนานี้ หมายถึง ภารกิจ ๖ ประการ ประกอบด้วย การปกครอง 
การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ โดยวิธีดำเนินการทั้ง ๖ ประการดังกล่าว บางประการมีกำหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถร
สมาคม แต่บางประการคงเป็นไปตามจารีตที่ถือปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๗ 
  ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยมีความสนใจต่องานสาธารณสงเคราะห์ เพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชนที่เป็นสาธารณประโยชน์เป็นอย่างดีและอย่างกว้างขวางจึงได้ทำการวิจัยเรื่อง “การบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” เพื ่อจะได้นำ
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาดำเนินการด้านสาธารณะสงเคราะห์ประชาชนของพระสังฆาธิการในเขต
การปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อนำแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการ
บริหารจัดการงานสงเคราะหใ์หก้ับพระสงฆใ์นเขตการปกครองต่าง  ๆ และหน่วยงานอ่ืน  ๆ ที่
เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
๑.๒ คำถามการวิจัย 

๑.๒.๑ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 

๑.๒.๓ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที ่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีอะไรบ้าง 

 
 ๕พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน), การพัฒนาวัด, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, ๒๕๕๐), หน้า ๖๗. 
              ๖สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, คู่มือปฏิบัติงานคณะสงฆ์, (สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, 
๒๕๔๗), หน้า ๔๖. 
              ๗กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ             
กฎ ระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๗๑. 



๔ 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นอย่างไร 
๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคณะสงฆ์ ที่มีต่อการบริหารจัดการงาน   

สงเคราะหป์ระชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ีโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๑.๓.๓ เพื ่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที ่มีต่อการบริหารจัดการ งาน

สงเคราะหป์ระชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 
๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ

จังหวัดสระบุรี” ใน ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ๒. ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ๓. ด้านการเกื้อกูลศาสนสมบัติ ๔. ด้านการเกื้อกูล
ประชาชน๘ 

 ๑.๔.๒ ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ ประกอบด้วย อายุ พรรษา วุฒิ

การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน

หมอ จังหวัดสระบุรี ใน ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการดำเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ๓) ด้านการเกื้อกูลศาสนสมบัติ ๔)  ด้านการเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
ก. ประชากร  ได้แก่ พระสงฆ์สังกัดมหานิกายในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

จำนวน ๑๘๖ รูป 
ข. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่พระสงฆ์ในอำเภอบ้านหมอ จำนวน ๑๘๖ ได้ทำการสุ่มมาจาก

ประชากรจำนวน ๑๒๗ รูป โดยคำนวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)  
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่  
พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

๑ ตำบลโคกใหญ่ 
๒ ตำบลบ้านหมอ 
๓ ตำบลตลาดน้อย 
๔ ตำบลหนองบัว 
๕ ตำบลบ้านครัว 

 
๘ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และพระ

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๕๗-๕๘. 



๕ 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแต่ เดือนมีนาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม 

๖ เดือน 
 
๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 

๑.๕.๑ พระสงฆท์ี่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

๑.๕.๒ พระสงฆ์ที ่มีพรรษาต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

๑.๕.๓ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน  

๑.๕.๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 

๑.๕.๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 
 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้การวิจัย 
 

เพื ่อให้เกิดความเข้าใจของความหมายในการทำวิจัยเรื ่อง “การบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยกำหนดความหมายต่าง  ๆ
ของการใช้คำวิจัยดังนี้ 

การบริหารจัดการ หมายถึง การสร้างกระบวนการในการบริหารจัดการของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ ่งรวบรวมสาระสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์การวางแผนในการ
บริหารคณะสงฆ์ การแจ้งพันธกิจหรือเป้าหมายของการคณะสงฆ์แก่บุคลากรทุกส่วนงาน การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ บริหารการคณะสงฆ์ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลการ
ดําเนินงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยเป็นสาระสำคัญที่สามารถบรรยายหรือ
อธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการสงเคราะห์ที่มีต่อประชาขนเป็นหลัก 

งานสงเคราะห์ประชาชน หมายถึง  การดำเนินงานสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูล แก่คนในชุมชนและสังคม โดยการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์หรือสาธารณ
สงเคราะห์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนในชุมชนและการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น อันเป็นหน้าที่
สำคัญของคณะ สงฆ์ ๔ ประการ คือ 

๑. ด้านการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดำเนิน
กิจการ เอง ซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วย
อบรม ประชาชนประจำตำบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น เป็นต้น  



๖ 

๒. ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลกิจการของผู ้อื ่นเพื ่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการ และการนั้นเป็นไป
เพื่อการ สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็น
แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การ
จัดหาทุน เพ่ือการสงเคราะห์และอ่ืน  ๆ  

๓. ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนน 
การขุดลอกคูคลอง การสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การสร้างประปาหมู่บ้าน การ
สร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การปลูกต้นไม้ และอ่ืน  ๆ ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อัน
เป็นของสาธารณประโยชน์  

๔. ด้านการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการที่ควรช่วยเหลือ 
เช่น การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านไฟไหม้และน้ำท่วม 
พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก้ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติ ก็ตั้งกองทุนทำอาหารเลี้ยงเด็ก 
กำพร้าและเด็กด้อยโอกาส  

คณะสงฆ์ หมายถึง  พระสงฆ์ที่มีตำแหน่งทางการปกครอง มีชั้นลำดับคือ (๑) เจ้าคณะ
จังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด (๒) เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ (๓) เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะ
ตำบล (๔) เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในที่นี้ผู้วิจัยกำหนดเฉพาะพระสังฆาธิการ
วัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  

 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

๑.๗.๑ ทำให้ทราบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

๑.๗.๒ ทำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๗.๓ ทำให้ทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะหป์ระชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

๑.๗.๔ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการด้านสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์ในพื้นที่
อ่ืน ๆเพ่ือใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนต่อไป 



 
บทท่ี ๒ 

 
 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี”มีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนภายใต้
แนวความคิด เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริหารจัดการ      
๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์   
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์    
๒.๔ ข้อมูลบริบทเรื่องที่วิจัย    
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ โดยมีนักวิชาการได้ให้ความหมายของ
การบริหารจัดการและแนวคิดการบริหารจัดการ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑.๑ การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน  

การบริหาร หมายถึง กระบวนการทำงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง  ๆ ซึ่งมี
บุคลากรเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรอื่น เช่น เงินทุนเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ๑ “ในปัจจุบ ันมีคำศัพท์ที ่ใช ้อยู ่สองคำ คือ การบริหาร 
(Administration) และ การจัดการ (Management) ทั้งสองคำมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่นิยมใช้
ต่างสถานการณ์กันกล่าวคือ “การบริหาร” มักใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะ หรือการบริหาร
ราชการ ส่วนคำว่า “การจัดการ” มักใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน เนื่องจากการศึกษาเป็นกิจการที่
มุ่งประโยชน์สาธารณะและจัดเป็นส่วนของราชการ เราจึงใช้คำว่าการบริหารการศึกษา ซึ่งการบริหาร
หมายถึง บริการประเภทหนึ่งที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลร่วมกันทำภารกิจได้บรรลุตามเป้าหมาย๒ 

 
๑ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, ทฤษฎีองค์การการจัดการเชิงพุทธ, (พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๓. 
๒ กมล ภู ่ประเสริฐ และคณะ , การบริหารและการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕), หน้า ๕. 



๘ 

การบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) คำว่า บริหาร มาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ 
แปลว่า รอบ และ หร ธาตุในความนำไป ดังนั้น คำว่า บริหาร จึงแปลว่า นำไปโดยรอบ อีกสำนวน
หนึ่ง คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺหํ ปริหริตํ 
สมตฺโถ” แปลว่า ผู้สามารถเพื่อการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหา หรือแปลว่า ผู้สามารถบริหาร
ปัญหา และนำปัญหาไปโดยรอบ หรือกำจัดปัญหาให้หมดสิ ้นไป ๒) คำว่า บริหาร แปลมาจาก
ภาษาอังกฤษ ว่า Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ดำเนินการ 
อำนวยการ จัดการ ส่งเสริม และบำรุง๓ 

การบริหาร เป็นเรื่องของการนำเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะทำงานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้๔ 

การบริหารจัดการไว้ดังนี้ การบริหารจัดการ หมายถึง ศักยภาพทางการบริหารจัดการซึ่ง
แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่๕ 

๑. ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและศักยภาพในการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารโดยที่ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได้จากความเข้มแข็งของ ๘ 
องค์ประกอบทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ (๑) การวางแผน (๒) การฝึกอบรม (๓) การนิเทศงาน (๔) การ
บริหารงานบุคคล (๕) ความพร้อมของชุมชน (๖) การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ (๗) การบริหารระบบ
สารสนเทศ และ (๘) การเตรียมความพร้อมของชุมชน 

๒. ศักยภาพของผู้บริหาร ประเมินได้จากความสามารถของผู้บริหารใน ๖ ด้านซึ่งได้แก่ 
(๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข้าสู่การบริหารจัดการ (๒) ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ (๓) ความสามารถในการจัดสรรและแบ่งปันทรัพยากร 
(๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกำลังใจ (๕) ความสามารถในการบริหารจัดการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ(๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ
ครบวงจร   

การบริหาร (Administration) ว่า หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ 
การอำนวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่
ต้องการ๖   

การบริหารในความคิดเห็นของ George R.Terry ว่า การบริหาร หมายถึง การดำเนินงาน
ตามลำดับขั้นอันประกอบ ด้วยการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การอำนวยการ 
(Actuating) และการควบคุม (Controlling) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอ่ืน
การบริหารจัดการไว้ดังนี้ การบริหารจัดการที่เป็นคู่มือในการบริหารจัดการภายใต้ความซับซ้อนของ

 
๓ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๔ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี : สำนักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 

หน้า ๒. 
๕ พีรสิทธ์ิ คำนวณศลิป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 
๖ มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 



๙ 

ระบบข้อมูลข่าวสารได้ชี้ประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการให้ประสบความสำเร็จไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ 
(๑) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีกลยุทธ์และมีคุณภาพ (๒) การบริหาร
จัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา (๓) การมีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง 
(๔) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน (๕) การนำผลจากการตัดสินใจมาใช้
ประโยชน์ได๗้ 

การบริหารจัดการไว้ดังนี้ การบริหาร หมายถึงกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคน
ขึ้นไปร่วมกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในส่วนต่าง ๆ ของระบบสังคม เช่น มีการบริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา 
การทหาร การพาณิชย์ การยุติภาพ การอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้การบริหารก็เป็นกระบวนการ
อย่างหนึ่งด้วยซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอนต่าง ๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการการบริหาร” อัน
ที่จริงกระบวนการบริหารเป็นแนวความคิดที่ได้มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตซึ่งรู ้จักกันในอักษรย่อว่า
“POSDCORB” อักษรย่อดังกล่าวสามารถขยายความได้ ดังนี้ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การ
จัดการองค์การ (Organizing) (๓) การจัดการบุคคล (Staffing) (๔) การอำนวยการ (Directing) (๕) 
การประสานงาน (Coordinating) (๖) การรายงาน (Reporting) และ(๗) การงบประมาณ 
(Budgeting) ในปัจจุบันเนื่องจากมีการพัฒนาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหาร จึงได้
เปลี่ยนจาก “POSDCORB” มาเป็น “POLE” ซึ่งก็คือ (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการ
องค์การ (Organizing) (๓) การเป็นผู้นำ (Leading) และ(๔) การประเมินผล (Evaluating)  ยังได้ให้
ความหมายของการบริหารและกระบวนการของการบริหาร การบริหารเป็นคำกลางๆ ซึ่งอาจใช้กับ
การบริหารทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกกันว่า “การบริหารรัฐกิจ” ส่วน
การบริหารภาคเอกชนเรียกกันว่า “การบริหารธุรกิจ” ดังนั้นการบริหารรัฐกิจ ก็คือการบริหารภาครัฐ 
ซึ่งหมายถึงการบริหารซึ่งมีสาระ ดังนี้)๘ 

๑. ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารในภาครัฐ 
๒. หมายรวมถึงการกำ หนดนโยบายและการนำ นโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 
๓. ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และความร่วมมือของคนในกิจกรรม

ใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรม นอกจากนี้การบริหารรัฐกิจในทาง
การศึกษายังมีอีกคำหนึ่งที่พบเห็นกันเสมอ คือ คำว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความหมายถึงวิชาที่
เกีย่วกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความหมายถึงลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียน
ว่า “Public Administration”๙ 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการทำงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารต่าง 
ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรอื่น เช่น เงินทุน
เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์อ่ืน ข้อมูลสารสนเทศ เป็นเรื่องของการนำเอากฎหมายและนโยบาย

 
๗ ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐),  

หน้า ๒๔. 
๘ จุฑา เทียนไทย, การจัดการมมุมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮลิ, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 
๙ Herbert A. Simon, Administrative Behavior, (New York : Macmillion Co., ๑๙๔๗). 



๑๐ 

ต่างๆ การกำหนดแนวทางหรือนโยบาย การดำเนินงานตามลำดับขั้นอันประกอบ ด้วยการวางแผน 
(Planning)  การจ ัดองค ์การ (Organizing)  การอำนวยการ (Actuating)  และการควบคุม 
(Controlling) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกระทำ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด  
 
ตารางท่ี ๒.๑ แสดงสาระสำคัญของความหมายของการบริหาร 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุรพล สุยะพรหม และคณะ,  
(๒๕๕๕, หน้า ๔๓). 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการทำงาน โดยใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักของ
องค์การ 

กมล ภู่ประเสริฐ และคณะ,  
(๒๕๓๕, หน้า ๕). 

“การบริหาร” มักใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะ หรือ
การบริหารราชการ ส่วนคำว่า “การจัดการ” มักใช้กับการ
บริหารธุรกิจเอกชน 

สิรภพ เหล่าลาภะ 
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔๐). 

การบริหารไว้ ๒ นัย คือ ๑) คำว่า บริหาร มาจากภาษา
บาลีว่า ปริหาร ดังนั ้น คำว่า บริหาร จึงแปลว่า นำไป
โดยรอบ คำว่า บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนี 

พิทยา บวรวัฒนา,  
(๒๕๔๖), หน้า ๒). 

การบริหาร เป็นเรื่องของการนำเอากฎหมายและนโยบาย
ต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล 

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ 
 และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๑). 

การบริหารจัดการไว้ดังนี ้ การบริหารจัดการ หมายถึง 
ศักยภาพทางการบริหารจัดการ ๑. ศักยภาพของระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการ ๒ ศักยภาพในการบริหาร
จัดการของผู้บริหาร 

มัลลิกา ต้นสอน,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐). 
 

การบริหาร (Administration) ว่า หมายถึง การกำหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั ่งการ การอำนวยการ การ
สนับสนุน  

ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๒๔). 

การบริหารในความคิดเห็นของ George R.Terry ว่า การ
บริหาร หมายถึง การดำเนินงานตามลำดับขั้นอันประกอบ 
POAC 

จุฑา เทียนไทย, 
(๒๕๔๘, หน้า ๔). 

การบริหาร หมายถึงกระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่
สองคนขึ้นไปร่วมกระทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด  

Herbert A. Simon,  
(๑๙๔๗). 

คำว่า รัฐประศาสนศาสตร์ จึงมีความหมายถึงลักษณะวิชา 
(Discipline) นิยมเขียนว่า “Public Administration” 

 
 



๑๑ 

๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

การบริหารเป็นวิธีการทำให้งานสำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through 
other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้สำเร็จมี    
๕ ประการ ตามคำย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

๑. P.คือ.Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพ่ือ
ความสำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อกำหนดทิศทางของ
องค์กร 

๒. O.คือ.Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกำหนดโครงสร้างความ สัมพันธ
ของสมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองค์กรมีการแบ่งงานกันทำและการกระจายอำนาจ 

๓. S.คือ.Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่การพัฒนาบุคลากร
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

๔. D.คือ.Directing หมายถึง การอำนวยการเป็นการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการดำเนินการ
ตามแผนผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้นำ 

๕. C คือ. Controlling หมายถึง การกำกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์๑๐ 

ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ของ เอลตัน เมโย ( Elton mayo) 
Elton mayo เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ของมหาวิทยาลัยฮาร์ด พร้อมกับคณะ ได้ศึกษาวิจัย

ที่โรงงาน Hawthorne ผลการศึกษาทดลองครั้งนี้ก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ใน
การทำงานขึ้นมาใหม่ กล่าวโดยสรุปคือ๑๑ 

๑. คนเป็นสิ่งที่มีชีวิต เรื่องของจิตใจ ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ จะปฏิบัติต่อคน
เหมือนเครื่องจักรมิได้ 

๒. รางวัลทางจิตใจ มีผลต่อการจูงใจในการทำงานไม่น้อยกว่าเงิน 
๓. ความสามารถในการทำงานของคน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพอย่าง

เดียว แต่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมด้วย 
๔. อิทธิพลของกลุ่มมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน 
แนวคิดนี้ได้ถูกนำมาใช้ในองค์การต่าง ๆในปัจจุบัน ที่ได้ตระหนักถึงการทำงานของคนงาน

ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยทางจิตวิทยา ทางสังคมวิทยาและสภาพร่างกายมากยิ่งข้ึน 
ทฤษฎีระบบสังคมในการจัดการของ chester I. Barnard ได้บริหารงานที่บริษัท       

มานาน และได้มีผลงานเป็นหนังสือชื่อ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Function of Executive) โดยเขามอง
คนทั้งระบบ ในเบื้องต้น Barnard ศึกษาปัจเจกชนก่อน ถัดมาจึงมาสนใจระบบความร่วมแรงร่วมใจ

 
๑๐ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺจิตโต), พุทธวิธีในการบริหาร, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร 

: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓-๕. 
๑๑ สมคิด บางโพ, หลกัการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : นำอักษรการพิมพ์, ๒๕๓๘), หน้า ๓๗. 



๑๒ 

ของบุคลากรกับองค์การ และท้ายสุดระบบที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการ ซึ่งสามารถสรุปแนวคิด
และทฤษฎีนี้ได้ดังนี้๑๒ 

๑. มนุษย์แต่ละคนมีขีดจำกัดด้านกายภาพและชีวภาพ จึงทำให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจ
กันทำงานเป็นกลุ่ม 

๒. การร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและปะสิทธิผลในองค์การ 
๓. องค์การสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือองค์การที่มีรูปแบบ (Formal 

Organization)และองค์การที่ไร้รูปแบบ (Informal Organization) ต้องจัดองค์การให้เหมาะสมกับ
แต่ละแบบนี้ 

๔. หน้าที่ของฝ่ายบริหารจะดำเนินการภายในขอบข่ายการบริหารงานลพยายามจัดวาง
ตำแหน่งของบุคคลฝ่ายต่าง ๆในองค์การให้มีความสมดุลแห่งอำนาจขึ้นในองค์การ 

๕. การดำเนินการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพต้องการผู้นำที่มีความรับผิดชอบสูง 
การร่วมแรงร่วมใจเป็นกระบวนการสร้างสรรค์และภาวะผู้นำจำเป็นต้องใช้อำนาจในการดำเนินการ 

ทฤษฎี PDCA ของ Edward Deming 
Dr. William Edwards Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. 

Shewhart ในระยะแรกรู้จักวงจร PDCAในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards 
Deming ได้นำพัฒนาปรับใช้ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี ่ป ุ ่นจ ึงมีชื่ อ
เรียกว่า Deming Cycle (สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2552)๑๓ 
 PDCA หรือ Deming Cycle คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย 

P (Plan)  คือ ขั้นตอนการวางแผน เพื่อเลือกปัญหา ตั้งเป้าหมาย  การแก้ปัญหา และ
วางแผนแก้ปัญหา 

D (Do)      คือ ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางที่วางไว้ 
C (Check)  คือ ขั้นตอนการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผล 
A (Action)  คือ การกำหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 

 ทฤษฎีของการบริหาร คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา และได้ทำการประสมประสานกัน โดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้๑๔ 

๑. การจ้างงานระยะยาว 
๒. การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
๓. ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔. การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 
๑๒ พะยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ๒๕๔๔), 

หน้า ๕๓-๕๔. 
๑๓ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, การจัดการและพฤติกรรมองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธี

ระฟิมล์และไซเท็กซ์ จำกัด, ๒๕๕๐), หน้า ๕๔-๕๕. 
๑๔ William Ouchi,  Organization and Management, ( Eaglewood Cliffs:  Prentice Hill, 

1971), p. 283. 



๑๓ 

๕. การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 
๖. เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
๗. มีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว 
สรุปได้ว่า การบริหารเป็นวิธีการทำให้งานสำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done 

through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
สำเร ็จม ี     ๕ ประการ ตามคำย ่อภาษาอ ังกฤษว ่า “POSDC” และ Dr.  William Edwards 
Deming ได้พัฒนาวงจร PDCA ขึ ้นมาจากแนวคิดของ Dr. W.A. Shewhart ในระยะแรกรู ้จัก
วงจร PDCAในนาม Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ได้นำพัฒนาปรับใช้
ในการควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ จึงมีความหลากหลายเพื่อนำไปพัฒนาในองค์กร
นั้นๆ 
 
ตารางท่ี ๒.๒ แสดงสาระสำคัญทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระธรรมโกศาจารย์  

(ประยูร ธมฺมจิตโต),  

(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕). 
 

การบริหารเป็นวิธ ีการทำให้งานสำเร็จโดยอาศัยผู ้ อ่ืน 
(Getting things done through other people)  แ ล ะ
กล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของ
ผู้บริหารให้สำเร็จมี ๕ ประการ ตามคำย่อภาษาอังกฤษว่า 
“POSDC” 

สมคิด บางโพ, 
(๒๕๓๘, หน้า ๓๗). 
 

Elton mayo เป็นชาวสหรัฐอเมริกา ของมหาวิทยาลัย
ฮาร์ด พร้อมกับคณะ ได้ศึกษาวิจัยที่โรงงาน Hawthorne 
ผลการศึกษาทดลองครั ้งนี ้ก ่อให้เกิดแนวคิดเกี ่ยวกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ในการทำงานขึ้นมาใหม่ 

พะยอม วงศ์สารศรี,  
 (๒๕๔๔, หน้า ๕๓-๕๔). 
 

chester I. Barnard ได้บริหารงานที่บริษัท มานาน และได้
มีผลงานเป็นหนังสือชื่อ หน้าที่ของฝ่ายบริหาร (Function 
of Executive) โดยเขามองคนทั ้งระบบ ในเบ ื ้องต้น 
Barnard ศึกษาปัจเจกชนก่อน ถัดมาจึงมาสนใจระบบ
ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรกับองค์การ และท้ายสุด
ระบบที่มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ,  
(๒๕๕๐, หน้า ๕๔-๕๕). 
 

Dr. William Edwards Deming ได้พัฒนา PDCA ขึ้นมา
จากแนวคิดของ Dr.W.A.Shewhart ในระยะแรกรู้จัก
วงจร PDCA ในนาม ShewhartCycle จากนั้น  
Dr.William Edwards Deming ได้นำพัฒนาปรับใช้ใน
การควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น 

 
 



๑๔ 

๒.๑.๓ กระบวนการทางการบริหารจัดการ 
 

กระบวนการทางการบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอนของการจัดการนับตั้งแต่
ขั ้นวางแผนกำนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ เป็นศิลปะการใช้บุคคลอื่นทำงานให้แก่องค์การ โดยตอบสนองความ
ต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้นมีความเจริญในการทำงาน๑๕ 

กระบวนการบริหารว่า มีกิจการสำคัญอยู่ ๕ ประการ ได้แก่ 
๑. การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดจุดประสงค์ว่าจะทาอย่างไร เพื่อให้บรรลุผล

สำเร็จนั้น ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ 
๒. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการออกแบบและพัฒนาองค์การข้ึนมา 
๓. การอำนวยการ (Directing).เป็นการสื่อสาร จูงใจพนักงาน การตัดสินใจและแก้ไข

ปัญหาในหน่วยงาน เพ่ืองานสำเร็จตามเป้าหมาย 
๔. การควบคุม (Controlling) เป็นการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวัดผลการ

ปฏิบัติงาน และการแก้ไขผลการปฏิบัติงาน 
๕. การจัดบุคลากรลงสู่หน่วยงาน.(Staffing).เป็นการสรรหา บรรจุบุคคลที่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงานขององค์กร 
บุคคลแรกที ่ว ิเคราะห์ถึงองค์ประกอบมูลฐานของการจ ัดการ ปัจจุบ ัน เร ียกว่า 

กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งกล่าวได้ว่า มี ๕ ประการสำคัญ (POCCC) ดังนี้๑๖ 
๑) การวางแผน (Planning) คือ การศึกษาข้อมูลในปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคตแล้ว

วางเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติไว้ 
๒) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดโครงสร้างของหน่วยงานหรือองค์การ

ออกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน การจัดสรรคนเข้าทำงานใน
ตำแหน่งงานต่าง ๆ 

๓) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การสั่งให้คนทำงานตามที่มอบหมายงาน
ให้ทำ บังคับบัญชาให้พนักงานทำงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

๔) การประสานงาน (Coordination) คือ การดูแลควบคุมและอำนวยความสะดวกให้ผู้
ทำงานสามารถได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ 

๕) การควบคุม (Controlling) คือ การควบคุมให้งานดำเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้
ตรวจสอบให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 

หลักการในการบริหารจัดการขึ้น ๑๔ ประการเป็นส่วนสำคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 

 
๑๕ สุรพล สุยะพรหม และคณะ, พื้นฐานทางการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า ๔๗. 
๑๖ ปราชญา กล้าผจัญ, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖-๒๓. 



๑๕ 

๑. การแบ่งงานกันทำ (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับการ
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงานมาก
ขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

๒. อำนาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ.(Authority and Responsibility). แวปเบอร์ 
และฟาโย ได้ให้ความสำคัญของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
แวปเบอร์จะได้มาจากตำแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้าน
เทคนิ(Technical.Knowledge). ความคุณค่าทางศีลธรรม.(Moral.Worth) และความสามารถในการ
นำ (Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนเน้นว่าอำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 

๓. การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่า คำสั่งสองคำสั่ง.
(Dual.Command).อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้องในเมื่อผู้
ควบคุมสองคนได้ให้คำสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทำให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์
คำสั่งสองคำสั่งนี้ทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และทำให้เกิดการสับสนในลำดับขั้นของ
อำนาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal.Hierarchy.of.Authority) การประเมินอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยากและผู้บริหารจะไม่สนใจใน
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่
เชื่อฟัง 

๔. สายการบังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจำนวนของระดับขั้นของการบริหารจัดการ จำนวนที่ดีที่สุด
ในลำดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานระดับล่าง ร่วมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ (Organizing) 
ซึ่งการจากัดจำนวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทำให้ปัญหาในการติดต่อสื่อสารลดลง
และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นภายในองค์การได้มีการแบ่งแยก
แผนกต่าง ๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชา โดยผู้บริหารในระดับกลางและระดับกลาง
และระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในแผนกอื่น ๆ ซึ่ง
ปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จักบุคคลอื่นและรู้วิธีการแก้ปัญหา
เพ่ิมมากข้ึน สำหรับการทำงานข้ามแผนกหรือการทำงานข้ามสายนั้นเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่ง
สามารถควบคุมโดยผู้นำของแต่ละทีม 

๕. การรวมอำนาจ (Centralization) เป็นการรวมอำนาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอำนาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการกำหนดว่า ควรมีการรวมอำนาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอำนาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญ 
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

๖. การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกำหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะทำ



๑๖ 

ให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทำงานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

๗. หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (lmpartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สำหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่งใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

๘. การออกคำสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุดและเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงาน โดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพื ่อแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งและหน้าที ่ของพนักงานแต่ละคนและเป็นการชี ้วัดว่าตำแหน่งของ
พนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมาก
ขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความจาเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม 
(Training) และการพัฒนากาลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่สำหรับ
คนทุกคนและทุกคนจะเข้าใจตำแหน่งหน้าที่ของตน 

๙. ความคิดริเริ่ม (lnitiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทำสิ่งต่าง ๆ โดย
ปราศจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม ซึ่งความคิดริเริ่มนี้นับถือ
ว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ผู้บริหารมีความต้องการ
ทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการของ
พนักงานและความสามารถ (Ability) จะทำให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหารระดับสูงในการ
พัฒนาและการบริหารงาน 

๑๐. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อฟัง 
(Obedience) อำนาจ (Energy) คาขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดงความนับถือ
ออกมาสำหรับอำนาจของผู ้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะที่เกี ่ยวข้องกับ
ผู้บริหารหลาย ๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดและทำงานอย่างเข็มแข็ง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้นำภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการการที่จะ
ปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

๑๑. ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งกาไร เป็นการช่วยกระตุ้นการทำงานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มี ประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่มโดยการให้รางวัล 
เพื ่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าท่ีจะทาได้ 

๑๒. ความมั ่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั ่นคงในงาน มี
ความสำคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทำงานเป็นทีมเป็น



๑๗ 

ระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะและปรับปรุ งความสามารถในการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสำเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

๑๓. ผลประโยชน ์ส ่ วนต ัวม ีความสำค ัญน ้อยกว ่ าผลประโยชน ์ขององค ์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ 
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุก ๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังดำเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการกำหนดผลประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

๑๔. ความสามัคคี (Sprit.de.corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอำนาจหน้าที่ตามลำดับขั้น
ภายในองค์การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภค และความร่วมมือกันถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สำคัญในการี่ทำให้องค์การบรรลุผลสำเร็จและมีการพัฒนาความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานโดยการติดต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่สำคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทำให้องค์การมีความแข็งแกร่ง๑๗ 

กระบวนการการบริหารควรประกอบด้วย ๑๐ ประการ คือ 
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกำหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ

ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การกำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objective) การ
พัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องคำนึงถึงนโยบาย(Policy) เพ่ือให้แผนงาน
ที่กำหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการดำเนินงาน 

๒. การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทำงานเพื่อให้งานต่าง ๆ 
สามารถดำเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี 

๓. การจัดคนเข้าทำงาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้เหมาะสม
ตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๔. การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ 
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการทำงานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

๕. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทาให้การทำงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปด้วยดี 

๖. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการดำเนินการ
เป็นไปด้วยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะทำการประสานงานดีขึ้น และดำเนินการ
แก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขึ้น 

๗. การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมทำงานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่สำคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

 
๑๗ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคนอ่ืน ๆ, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 

๒๕๔๕), หน้า ๖๘-๖๙. 



๑๘ 

๘. การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความเขา้ใจ 
เพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

๙. การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงานให้แก่ 
ผู ้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื ่อนไหวของการดำเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง 
ว ิธ ีการของสถาบ ันหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  ก ับการให ้ข ้อม ูลแก ่ผ ู ้สนใจมาต ิดต ่อสอบถาม    
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ความสำคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

๑๐. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึงระบบ
และกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุม
งาน๑๘ 

กระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
๑. การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการกำหนดจุดหมายและการตัดสินใจ 

เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒. การจัดองค์การ หมายถึง กำหนดอำนาจหน้าที่และตำแหล่งต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

๓. การนำ หมายถึง ความพยายามทำให้มีอิทธิพลต่อผู้อื่น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๔. การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้
ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง๑๙ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ คือ กระบวนการทำงาน โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหาร
ต่าง ๆ ซึ่งมีบุคลากรเป็นทรัพยากรหลักขององค์การ และบุคคลเหล่านี้จะใช้ทรัพยากรอ่ืน เช่น เงินทุน
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลการรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน
ให้แก่ ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงาน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการรายงาน จะหมายถึง 
ว ิธ ีการของสถาบ ันหน ่วยงานที ่ เก ี ่ยวข ้อง  ก ับการให ้ข ้อม ูลแก ่ผ ู ้สนใจมาต ิดต ่อสอบถาม    
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน ความสำคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 
 
 
 
 

 
๑๘ พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม , 

๒๕๔๒), หน้า ๖๔-๗๒. 
๑๙ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๒), หน้า ๑๑. 



๑๙ 

ตารางท่ี ๒.๓ แสดงสาระสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการทางการบริหารจัดการ 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ,  
(๒๕๕๕, หน้า ๔๗.) 

กระบวนการทางการบริหารจัดการ หมายถึง วิธีการหรือขั้นตอน
ของการจัดการนับตั้งแต่ขั้นวางแผนกำนำแผนไปปฏิบัติ ตลอดจน
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีกิจการสำคัญอยู่ ๕ 
ประการ ๑. การวางแผน ๒. การจัดองค์กร ๓. การอำนวยการ ๔. 
การควบ๕. การจัดบุคลากรลงสู่หน่วยงาน. 

ปราชญา กล้าผจัญ,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๖-๒๓). 

บุคคลแรกที ่ว ิเคราะห์ถึงองค์ประกอบมูลฐานของการจัดการ 
ปัจจุบัน เรียกว่า กระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งกล่าวได้ว่า มี ๕ 
ประการสำคัญ (POCCC) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์,  
(๒๕๔๕, หน้า ๖๘-๖๙). 

ความสามัคคี (Sprit.de.corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิก
ภายในองค์การที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของสมาชิกในกลุ่ม ใน
การออกแบบประยุกต์ของอำนาจหน้าที ่ตามลำดับขั ้นภายใน
องค์การและสิทธิในการสั่งการหรือการบริโภค 

พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล,  

(๒๕๔๒, หน้า ๖๔-๗๒). 

การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษา
ให้ทราบถึงระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ 
และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการควบคุมงาน 

วิโรจน์ สารรัตนะ,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๑). 

กระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ๑. การ
วางแผน ๒. การจัดองค์การ ๓. การนำ ๔. การควบคุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ 
 

บทบาทหลักของพระสงฆ์ คือ การให้การศึกษาแก่ประชาชน โดยเฉพาะในด้านการ 
ดำรงชีวิตที่ดีงาม ชีวิตที่ประเสริฐ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า บทบาทของครู แม้องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้รับยกย่องจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นพระบรมครูทำหน้าที่ฝึกเทวดาและ
มนุษย์ได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เพราะพระองค์ฝึกคนธรรมดาให้กลายเป็นคนดี (กัลยาณชน) และ 
กลายเป็นคนประเสริฐในระดับสูงสุด ดังนั้น บทบาทของพระสงฆ์ในฐานะครู เป็นบทบาทถาวรตลอด
มา ตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน อีกบทบาทหนึ่งคือ บทบาทในการให้คำปรึกษาเป็นเรื่องสำคัญของ
คนในสังคมโดยทั่ว ๆ ไปมักจะตัดสินใจทำการสิ่งใดได้ยาก ไม่กล้า เกิดความกลัว ฉะนั้นพระสงฆ์จึง
ต้องทำหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจแก่ประชาชนอันแสดงถึง บทบาทความเป็นผู้นำด้านภูมิปัญญาใน
เรื่องเกี่ยวกับบทบาทพระสงฆ์นี้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเอาไว้ดังนี้ บทบาทหน้าที่การ
บริหาร กิจการคณะสงฆ์มีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งและการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของ 
พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรม
ศาสดาของพุทธศาสนิกชนซึ่งทำหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอดพระธรรมคำ
สอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นภารกิจสำคัญที่คณะสงฆ์จะต้องปฏิบัติ   นอกจากนั้น
แล้วการปฏิบัติและการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัย จะเป็นการสร้างศรัทธาความ
เลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนและเป็นแรงจูงใจให้พุทธศาสนิกชนสามารถ อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข๒๐ กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ ข้อที่ ๕ ว่าด้วยเรื่อง บทบาท หน้าที่การบริหาร
กิจการคณะสงฆ์ ได้แก่ กิจการที่คณะสงฆ์จะต้องถือเป็นธุระหน้าที่เพราะเป็นการคณะสงฆ์และการ
พระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการพระศาสนา มี ๖ ฝ่ าย คือ ๑) การเพื่อความ
เรียบร้อยดีงาม   ๒) การศาสนศึกษา   ๓) การศึกษาสงเคราะห์   ๔) การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ๕) 
การสาธารณูปการ   ๖) การสาธารณสงเคราะห์   

วิธีดำเนินงานการทั้ง ๖ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมแต่บางการคง 
เป็นไปตามจารีต คือ ปฏิบัติตามจารีตก็มีอยู่๒๑ ได้ระบุถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจที่สำคัญของการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ์ในแต่ละด้าน ดังนี้    

๑) ด้านศาสนศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาปริยัติธรรมและการศึกษาอื่น ๆ อัน ควร
แก่สมณะ ซึ่งได้แก่การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือการศึกษาธรรมบาลี ซึ่งปัจจุบันได้จำแนกเป็นสอง
ส่วน คือ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี และการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ   

๒) ด้านศึกษาสงเคราะห์ เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมี
การดำเนินการดังนี้ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

๓) ด้านการเผยแผ่ศาสนธรรม เป็นการเผยแผ่ศาสนธรรมดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ 
เป็นโครงการปฏิบัติสืบเนื่องและเป็นโครงการเฉพาะกิจปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล    

 
๒๐  กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญติั

กฎ ระเบียบและคาสั่งของคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๑. 
๒๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , กฎมหาเถรสมาคม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕), หน้า ๑๕.    



๒๑ 

๔) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมี วัด
และพระภิกษุเป็นแกนนำ ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระภิกษุ สามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยและขาดแคลนวัดและเจ้าอาวาส พระภิกษุ 
เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชน
ด้านอาชีพต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้านการออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้านการ
สนับสนุนทุนการศึกษาเด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ เป็นต้น    

๕) ด้านสาธารณูปการ เป็นงานที ่เกี ่ยวกับการพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที ่และ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้วัดเอ้ือประโยชน์ตามภารกิจของวัดในด้านอ่ืน ๆ การพัฒนาเหล่านี้ ได้แก่ การดูแล 
บำรุงรักษาสาธารณสมบัติของวัด การดูแลรักษาและก่อสร้างอาคารสถานที่ เช่น พระอุโบสถ เมรุ 
อาคารเรียน หอธรรม กุฏิ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น งานสาธารณูปการแต่ละวัดจะไม่เท่าเทียมกันมาก 
หรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดเศรษฐกิจ ความต้องการของชุมชนและบารมีของเจ้าอาวาสหรือพระสงฆ์ใน   
วัดเป็นสำคัญ ทั้งนี้ทางวัดจะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการศาสนาเป็นบางส่วนเรียกว่า เงิน 
อุดหนุนบูรณะวัด    

๖) ด้านการปกครอง งานปกครองของสงฆ์ อาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยลำดับชั้นการปกครองคณะสงฆ์ ไว้ดังนี้ มาตรา ๒๐ คณะ
สงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป
ตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม และกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๓ ว่าด้วยระเบียบ
การปกครองคณะสงฆ์ หมวด ๒ ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางและหมวด ๓ ระเบียบการ
ปกครอง คณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ มีดังนี้ คณะ
สงฆ์ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมหาเถรสมาคม การจัดระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไป
ตามท่ีกำหนดใน กฎมหาเถรสมาคม    

มหาเถรสมาคมมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้    
(๑) ปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยดีงาม    
(๒) ปกครอง และกำหนดการบรรพชาสามเณร   
(๓) ควบคุม และส่งเสริมการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ การ

สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์    
(๔) รักษาหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนา   
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืน   เพ่ือการนี้

ให้มหาเถรสมาคมมีอำนาจตรากฎมหาเถร ออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกคำสั่ง มีมติหรือออก
ประกาศโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัย 

 เจ้าอาวาสมีหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจกรรมและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี    
  (๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่พานักอาศัยอยู่ในวัดนั้น ปฏิบัติ

ตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม   
(๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และอบรมสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและ คฤหัสถ์    
(๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป    



๒๒ 

เจ้าอาวาสมีอำนาจ ดังนี้   
(๑) ห้ามบรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งมิได้รับอนุญาตของเจ้าอาวาสเข้าไปอยู่อาศัยภายในวัด    
(๒) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ซึ่งไม่อยู่ในโอวาทของเจ้าอาวาสออกไปจากวัด    
(๓) สั่งให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ท่ีมีที่อยู่พำนักอาศัยในวัดทำงานภายในวัด หรือให้ทำทัณฑ์

บนหรือให้ขอขมาโทษ ในเมื่อบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ในวัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งของเจ้าอาวาสซึ่งได้สั่ง
โดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม 
สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที่อาศัยอยู ่ในวัด ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั ่งของมหาเถรสมาคม 
ขณะเดียวกันก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของเจ้าอาวาส ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่พระสงฆ์พึ่งกระทำ ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป๒๒ บทบาทของพระสงฆ์นับแต่อดีต
พระสงฆ์ซึ่งผูกพันกับชาวบ้าน ถือเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ที่ ดี ระหว่างพระพุทธศาสนากับ
สังคมมาโดยตลอด ว่าต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในเกือบทุกด้าน พอสรุปบทบาทของพระสงฆ์และ
วัด ดังต่อไปนี้   

(๑) เป็นสถานศึกษาสำหรับชาวบ้านๆ ส่งบุตรหลานมาอยู ่รับใช้พระสงฆ์เพื ่อรับการ 
ฝึกอบรมทางศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ตามที่สอนในสมัยนั้น รวมทั้งยังเป็น ศูนย์รวมของ
เยาวชนด้วย    

 (๒) เป็นสถานที่สงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเล่าเรียน    
 (๓) เป็นสถานพยาบาลผู้เจ็บป่วยตามภูมิรู้ของคนในสังคมในสมัยนั้น   
 (๔) เป็นที่พักของคนเดินทาง    
 (๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์   
 (๖) เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลต่าง ๆ    
 (๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาครอบครัว   
 (๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมต่าง ๆ   
 (๙) เป็นคลังเก็บวัสดุของใช้ต่าง ๆ ซึ่งชาวบ้านจะได้ใช้ร่วมกัน  
 (๑๐) เป็นศูนย์กลางบริหารหรือปกครอง    
 (๑๑) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม    
บทบาทตามหน้าที่ของพระสงฆ์ คือ ธรรมทาน แปลว่า การให้ธรรมะ การให้ธรรมะนั้นมี 

ความหมายกว้างมาก และ คำว่า ธรรมะในภาษาบาลีก็เป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุด แต่ถ้าแยก 
ประเภทใหญ่ๆ มี ๒ อย่างคือ ความจริงกับความดีงาม เป็นเรื่องของปัญญาอย่างหนึ่ง คุณธรรมอย่าง 
หนึ่ง การให้ธรรมะเป็นทาน หมายถึง การให้ความรู้ความเข้าใจ และหลักแห่งความดีหรือหลักที่จะให้ 
เข้าถึงมนุษย์เข้าถึงสัจธรรม และได้ประสบกับสิ่งที่ดีงามคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่าง  ๆ 
อย่างถูกต้อง ตั้งต้นแต่ความรู้สึกขั้นสูงสุด เข้าในในชีวิตว่าคืออะไร สภาวะที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย
เป็นอย่างไรลงมาจนถึงความเข้าใจทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำรงชีวิตเป็นแง่ของสัจธรรม
อย่างหนึ่ง จริยธรรมอย่างหนึ่ง รวมความคือช่วยเหลือประชาชนในทางปัญญา และในทางคุณธรรมอัน

 
๒๒  สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา, คู่มือพระสังฆาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ 

ศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗), หน้า ๗. 



๒๓ 

เป็น บทบาทหลัก๒๓   การบริหารกิจการคณะสงฆ์นั้น พระสังฆาธิการ เป็นบุคลากรอันสำคัญยิ่งของ 
พระพุทธศาสนาในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากพุทธบริษัทให้เป็นผู้นำ ในกิจการด้านต่าง  ๆ ของ 
พระพุทธศาสนา ความเจริญหรือความเสื่อมของพระพุทธศาสนาจึงสัมพันธ์อย่างยิ่งกับคุณภาพของ
พระสังฆาธิการระดับต่าง ๆ ภารกิจของพระสังฆาธิการนั้น นอกจากหน้าที่ตามปกติของพระสงฆ์ คือ 
การ สอนธรรมเทศนาและแนวทางในการปฏิบัติแก่พุทธบริษัทแล้ว ยังมีภารกิจด้านการบริหารจัดการ
กิจการ พระพุทธศาสนาอีก ๖ ด้าน กล่าวคือ งานการปกครอง งานการศาสนศึกษา งานการศึกษา
สงเคราะห์ งานการเผยแผ่ งานการสาธารณูปการ และงานสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการบริหาร
จัดการภาระงาน ด้านต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น ล้วนต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ในด้านนั้น  ๆ อย่าง
เพียงพอจึงจะสำเร็จลุล่วงดังหมายได้๒๔ หน้าที่การบริหารงานคณะสงฆ์ที่จะต้องทำ หรือที่จะต้องถือ
เป็นธุระหน้าที่ และเป็นภารกิจ ของพระสังฆาธิการจะต้องปฏิบัติ อันเป็นภารกิจของคณะสงฆ์และการ
ศาสนามี ๔ ประการตาม มาตรา ๓๗ แห่งกฎมหาเถระสมาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่าด้วยเจ้าอาวาสมี
หน้าที่ดังนี้               

(๑) บำรุงรักษาวัด จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี               
(๒) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัดนั้น 

ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาเถรสมาคมข้อบังคับระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม               
(๓) เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอน พระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์               
(๔) ให้ความสะดวกตามสมควรในการบำเพ็ญกุศล  

 วิธีการดำเนินการทั ้ง ๔ ประการดังกล่าว มีกำหนดไว้ในระเบียบกฎมหาเถรสมาคม        
ปี ๒๕๐๕๒๕ บทบาทพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสทุกรูปต้องพัฒนาตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อน
เป็นประการแรก ประการที่สองจะต้องมีรูปแบบการปกครองในวัดวาอารามให้เรียบร้อย และประการ 
สุดท้ายจะต้องจัดรูปแบบในการศึกษาเล่าเรียน แผนกพระปริยัติธรรมขึ้น เช่น แผนกนักธรรม แผนก
บาลีขึ ้นในวัดของตน นอกจากนี้จะต้องอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุสามเณร เรียกว่า 
จริยธรรมการให้การศึกษาด้านจริยธรรมก็คือ การเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น การเปิด 
โรงเรียนเด็กเล็ก ที่เรียกว่าก่อนเข้าเกณฑ์ ซึ่งเป็นโครงการของมหาเถรสมาคม ก็เพ่ือเป็นการชักจูงเด็ก 
เล็กให้เข้ามาพึ่งพระสงฆ์และพระสงฆ์มีบทบาทในการช่วยเหลือเด็กเล็กด้วยเมตตาธรรม เด็กเล็ก
เหล่านี้ ก็คือ ลูกหลานชาวบ้านที่ต้องออกไปประกอบอาชีพ เมื่อวัดรับดูแลลูกหลานได้ดีความเลื่อมใส
ศรัทธาต่อวัดต่อพระพุทธศาสนาก็บังเกิดขึ้นกับประชาชน๒๖ บทบาทของพระสงฆ์ท่ีเปลี่ยนไป เป็นการ
ปรับไป ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไว้ว่าพระสงฆ์จะต้องรู้เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนไป 

 
๒๓ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), สถาบันและสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิ 

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗), หน้า ๖๗. 
๒๔ พระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม), พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร 

กิจการคณะสงฆ์, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๑. 
๒๕  พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ 

ศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ๘๗. 
๒๖  พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺธวโร) และคณะ , พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบทการแสวงหา

เส้นทางการพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗), หน้า ๕๓-๖๗.    



๒๔ 

เพราะพระสงฆ์ ไม่ใช่มีหน้าที่เฉพาะชี้ทางให้ประชาชนสงบจิตใจเท่านั้น แต่ต้องชี้นำทางโลกให้แก่
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่ประกอบกิจการรวมทั้งความเชื่อที่โยง
กับหลักธรรมอันมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ๒๗  พระสงฆ์ผู้มีบทบาทต่อวัด มีความบริสุทธิ์มีความสันโดษ มี
ความเป็นผู้นำทางปัญญา มีจริยธรรมและวิถีชีวิตที่ประเสริฐกว่าย่อมให้คำแนะนำตักเตือนหรือต่อรอง
กับทางบ้านเมืองได้ แต่ในปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ระดับบริหารหาผู้มีความกล้าทางจริยธรรมได้ยาก ในเมื่อ
เห็นว่าบ้านเมืองกระทำ อะไรไม่ถูกต้อง เป็นการย่ำยีต่อพระพุทธศาสนา ก็หามีผู้ใดกล้าคัดค้านหรือ
คว่ำบาตรไม่ ส่วนหนึ่งเกิดจากพระสงฆ์ระดับผู้บริหารไม่สามารถจะเข้าใจปัญหาสังคมที่ซับซ้อน ซึ่ง
รวมทั้งปัญหาศีลธรรมที่ซับซ้อนด้วย และอาจเกิดจากการตกอยู่ในอคติเกรงจะกระทบฐานะตำแหน่ง
ของตนมากกว่าจะเห็นแก่พระธรรมวินัย บทบาทของวัดในสังคมเมือง ยังคงทำหน้าที ่ให้บริการ
บางอย่างเป็นตัวเคลื่อนย้ายสังคม จากคนที่มีฐานะต่ำสุดในทางเศรษฐกิจและการเมืองให้ขึ้นไปสู่ที่สูง
ได้ เพราะเหตุนี้พระสงฆ์รุ่นใหม่ จะต้องมองปัญหาของวัดและพระสงฆ์ ในปัจจุบันว่ามีอะไรที่อยู่ใน
สภาพที่ไม่พึงปรารถนาและอะไรเป็นส่วนที่พึ่งปรารถนา จากนั้นก็ต้องพยายามศึกษาปัญหาต่าง  ๆ 
พร้อมหาแนวทางแก้ไขโดยเริ่มจากตัวพระสงฆ์เอง เริ่มจากวัดก่อนแล้วค่อยๆ ขยายออกไปในเขตที่ตน
รับชอบอยู๒่๘  ขณะเดียวกันก็จำต้องเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน สังคมด้วยเหตุ ๓ ประการ ดังนี้    

๑. การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องพ่ึงพาปัจจัย ๔ จากพุทธศาสนิกชน    

๒. สภาพและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมีผลเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญสมณธรรม    

๓. โดยคุณธรรม คือ เมตตา กรุณา พระสงฆ์นั้น จะต้องช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความ 
ทุกข์๒๙ บทบาทของวัดและพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันว่าในปัจจุบันบทบาทและหน้าที่ของพระสงฆ์ได้
ลดน้อยลงไปมาก สังคมแบบเมือง วัฒนธรรมแบบคนในเมืองได้เข้ามาพร้อมกับการสลายความสัมพันธ์
แบบดั้งเดิมให้หมดไป วัดในเมืองกลายเป็นวัดที่มีความโดดเดี่ยว แม้จะอยู่ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่
หนาแน่นไปด้วยผู้คน ส่วนชาวบ้านก็ต่างคนต่างอยู่ในความรู้สึกของคนทั่วไป วัดเป็นเสมือนบ้านหลัง
ใหญ่หลังหนึ่งเท่านั้น ไม่มีความยินดี ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบว่าวัดเป็นของชุมชน หรือเป็นของ
ชาวบ้านแต่อย่างใด บทบาทของวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชนก็เปลี่ยนไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน บาง
วัดได้แปรสภาพลานวัดที่เคยโล่งสะอาดตา มาเป็นที่จอดรถสำหรับโยมผู้มาทำงานในเมือง  วัดเคยเป็น
สถานที่ที ่คนมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ก็ลดปริมาณลง พระสงฆ์จึงต้องปรับบทบาทกันใหม่เพ่ือ
สนองตอบต่อคนยุคใหม่ โดยการออกเทศน์บรรยายนอกสถานที่บรรยายทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ 
หรือการออกไปสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนก็เป็นบทบาทใหม่ สิ่งที่พระสงฆ์เคย ทำในอดีต เช่น 
เป็นหมอยา เป็นครูเป็นที่พึ่งทางใจ เป็นศาลยุติธรรมกลับไม่จำเป็นที่ต้องทำ เพราะมี โรงพยาบาล มี
โรงเรียน มีจิตแพทย์ มีศาลปกครอง ของบ้านเมืองอยู่ พระสงฆ์จึงต้องปรับตัวเพ่ือเข้ากับวัฒนธรรม

 
๒๗  พระพยอม กลฺยาโณ, “บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคม”, ข่าวสด, (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐), หน้า 

๓๒.    
๒๘  พระมหาสมทรง สิรินฺธโร, บทบาทของพระสงฆ์ไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เคล็ด 

ไทย จำกัด, ๒๕๒๕), หน้า ๓๒. 
๒๙ วัฒนา พัฒนพงศ์, พระสงฆ์กับบทบาททางการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิต        

พัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๒๖), หน้า ๔๖. 



๒๕ 

แบบสังคมเมืองไม่ทันนัก และบทบาทหน้าที่ของฆราวาสก็เปลี่ยนไป ด้วยค่านิยมแนวคิดแบบใหม่ ที่
ต้องแข่งขันต่อสู้ในสังคมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนแล้วยิ่งเหินห่าง ด้วยไม่มีเวลาที่จะสนใจวัด 
อีกทั้งแนวคิดแบบทุนนิยม วัตถุนิยม มีผลทำให้มีความคิดว่า วัดเป็นสถานที่โบราณ ล้าสมัย กลับยิ่งมี
ทัศนคติที่เป็นทางลบมากยิ่งขึ้น การเข้าวัดของคนในปัจจุบันก็เปลี่ยนไป นาน ๆถึงจะไปวัดครั้งหนึ่ง 
เช่น ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันเกิด หรือไปเพื่อความผูกพันทางจิตใจที่มีต่อวัด ชุมชนที่
อยู่ข้างวัดมีความเหินห่างจากวัด ความรู้สึกว่าวัดเป็นความรับผิดชอบของชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใน
เมืองเหมือนแต่ก่อน ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้  

ส่วนพระสงฆ์ก็คงเหลือฐานะอยู่อย่างเดียว คือ ความเป็นเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีกรรม ไม่มี 
อะไรดีกว่าศาสนาของมนุษย์โบราณยุคดั้งเดิม๓๐ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของพระสงฆ์ไว้ว่า 
พระสงฆ์ถูกลดบทบาทลงจากการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ มาเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและประชาชน วัดและพระสงฆ์ถูกลดบทบาทที่มีต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาของชาว
ชนบทลง จนกระทั่งเหลือเพียงบทบาทที่สำคัญเพียงเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นคลัง
พัสดุเท่านั้น  นอกจากนั้นปัจจัยภายนอกจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีเหตุจากปัจจัย
ภายใน สอง ประการคือ ประการแรกพระสงฆ์ไม่พยายามปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ไม่พยายามประยุกต์ความเจริญต่าง ๆ เหล่านั้นมาสร้างเสริมบทบาทของตนเองขึ้น
ใหม่ และมีการสูญเสียภาวะผู้นำทางปัญญาของพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหาและโครงสร้างของ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้๓๑ วัดควรจะต้องมีการปรับปรุงบทบาทของวัด
และพระสงฆ์เสียใหม่ มิฉะนั้นแล้วทั้งสังคมและศาสนาคงจะไปไม่รอด แนวทางในการดำเนินงาน คือ 

๑. ปรับปรุงบทบาทของวัดเสียใหม่ โดยให้วัดมีส่วนในการพัฒนาสังคมมากขึ้น ควรให้
พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนโดยรวมกลุ่มชาวบ้าน และทำประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
ท้องถิ่น การพัฒนาสังคมที่สำคัญ คือ การพัฒนาทางด้านจิตใจ เพราะจิตใจเป็นที่ตั้งของสิ่งทั้งหลาย 
คนเราทุกข์สุขก็อยู่ที่ใจ ดีชั่วก็อยู่ที่ใจ ดังนั้นคนเราจะต้องทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ เมื่อพัฒนาจิตใจดี
แล้ว การพัฒนาวัตถุภายนอกก็ย่อมดีตามไปด้วย   

๒. การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมทางศาสนาให้เหลือเท่าที่จำเป็น เพราะพิธีกรรมเหล่านี้ ไม่ใช่
แก่นแท้ของคำสอนในพระพุทธศาสนา ต้องมุ่งขจัดพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อยู่นอกศาสนธรรม เช่น การ แก้
เคราะห์ การสะเดาะเคราะห์ ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง หมอดู การเช่าพระ เป็นต้น วัดและ พระสงฆ์
จะต้องแสดงบทบาทอันแท้จริง คือ การเผยแผ่พุทธธรรมอันมีประโยชน์ของพระพุทธศาสนา 

๓. การปฏิรูปบทบาทของวัด ในฐานะเป็นสถาบันทางศาสนา คือ การนำเอาศาสนาเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองทั้งหมด แทนที่จะให้ศาสนาแยกออกจาก
สังคม โดยที่ประยุกต์ศาสนาให้เข้ากับการปฏิบัติจริงในสังคมมากท่ีสุด วัดและพระสงฆ์จะต้องปรับปรุง
บทบาทของตนให้ก้าวหน้าและสามารถแสดงบทบาทในการเป็นผู้นำในการสอนพระพุทธศาสนาได้ 
นอกจากนี้สถาบันทางศาสนาควรมีบทบาทเก่ียวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอีก

 
๓๐ เฉลิม จันปฐมพงศ์, ประวัติศาสตร์สังคมไทย, (นนทบุรี : เสถียรไทย, ๒๕๒๐), หน้า ๒๒๖. 
๓๑ อภิชัย พันธเสน, ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ พริ้น

ติ้ง แอนด์พับลิชช่ิง, ๒๕๓๙), หน้า ๒๐๗ 



๒๖ 

ด้วยไม่ควรแยกตัวออกจากสิ่งเหล่านี้ ส่วนหนึ่งที่ควรได้รับการเอาใจใส่นั่นก็คือ ศาสนาควรมีบทบาทที่
สำคัญคือในการสอนจริยธรรมในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง๓๒ 

หน้าที่ของพระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ ๒ ประการคือ ผดุงไว้ซึ่งสังคมอันดีงามและต้องเป็น 
ผู้นำในการเรียกร้องเพ่ือแสวงหาสังคมที่ดีกว่า และพระสงฆ์ต้องเข้าไปรับรู้กับสภาพตามความเป็นจริง
ของสังคมเพื่อจะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนา เพราะพระสงฆ์ไม่ให้ความสนใจหรือมุ่งโลกุตรธรรม
แต่เพียงอย่างเดียว เพราะเท่ากับว่าพระสงฆ์ขาดความเมตตาธรรม กรุณาธรรม และไม่เอื้ออาทรต่อ
เพื่อนร่วมทุกข์ พระสงฆ์ละทิ้งปัญหาของสังคมออกไปเท่าใด สังคมก็จะมองไม่เห็นความสำคัญของ
ศาสนาและพระสงฆ์มากเท่านั้น ประการสำคัญที่สุด ควรมีการอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในสภาพของสังคมโดยเน้นหนักในทางด้านภาวะความเป็นผู้นำและมีความรู้ในการพัฒนาสังคม๓๓ ใน
ปัจจุบันพระสงฆ์ไทยควรได้รับการพัฒนาระดับความคิดทางสังคมไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากขึ้น ซ่ึงแตกต่างจากอดีตอันไกล เมื่อพระสงฆ์ถูกข้าราชการแบ่งเบาภารกิจทางโลกไป
จำนวนมาก เป็นต้น ว่างานด้านการศึกษา ด้านการพยายบาล ด้านการสุขอนามัย แต่พระสงฆ์ยังมี
บทบาทในการสร้างและการอบรม พระธรรมวินัยเพื่อฝึกหัดวินัยของพลเมืองดีและด้านศาสนพิธี ซึ่ง
ถือเป็นสัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของสังคมเพราะจะขาดพระสงฆ์ในการประกอบศาสนพิธีต่างๆ ไม่ได้๓๔    
 ๑. สอนธรรม หมายถึง การเทศนาสั่งสอนทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัย ให้เกิดศรัทธาและ 
สัมมาทิฐิในพระพุทธศาสนา ในชีวิตและในหลักการดำเนินชีวิตอันถูกต้อง    
 ๒. นำปฏิบัติ หมายถึง การรักษาพระธรรมวินัย คือ ศีลทั้ง ๒๒๗ ข้อ อย่างเคร่งครัด 
ปฏิบัติอภิสมาจาร สำรวมอินทรีย์ และสร้างคุณธรรมต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นในตน รวมทั้งการปฏิบัติสมาธิ 
วิปัสสนาด้วย   
  ๓. การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาวัดเป็นอันดับแรก และการช่วยพัฒนาหมู่บ้านหรือ 
ชุมชนเป็นอันดับรอง    

๓.๑ การพัฒนาวัด เป็นการพัฒนาพื้นภูมิของวัดอาจทำได้โดย   
๓.๑.๑ การควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างให้เป็นระเบียบ   
๓.๑.๒ ปลูกหญ้าตามลานวัด   
๓.๑.๓ ปลูกต้นไม้มาก ๆ   
๓.๑.๔ ตามต้นไม้ควรมีแผ่นกระดาษป้ายเขียนพุทธภาษิต   
๓.๑.๕ สร้างอาคารที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

๓.๒ การพัฒนาหมู่บ้านนั้น หมายถึง การที่พระสงฆ์นำชาวบ้านสร้างสรรค์สิ่งที่จำเป็น
สำหรับชาวบ้านเอง   

 
๓๒  ประทีป สนามชัย, สารัตถทางสังคมวิทยาการศึกษา, ม.ป.ท., (ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 

ประเทศไทย, ๒๕๒๖), หน้า ๑๔๐-๑๔๕.    
๓๓  สุลักษณ์ ศิวลักษณ์, ศาสนากับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการ 

พัฒนา, ๒๕๓๔), หน้า ๑๗.      
๓๔  สมบูรณ์ สุขสำราญ,พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙), หน้า ๑๒๐. 



๒๗ 

๔. ปรึกษา หมายถึง การให้คำปรึกษาหารือแก่ชาวบ้าน พระสงฆ์ควรพยายามทำตน เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และรับให้คำปรึกษาแนะนำแก่ชาวบ้าน เช่น ในด้านการเกษตร           การ
สหกรณ์การค้าขาย การปฏิบัติหน้าที่ของพลเมือง การสุขภาพอนามัย การศึกษาหาความรู้ การ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นต้น๓๕ ก่อนนั้นวัดเคยเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เป็น
แหล่งให้การศึกษาแก่ชุมชน ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานบันเทิงเริงรมย์ของชาวบ้าน แต่บัดนี้ทุกอย่าง
เปลี่ยนไปแล้ว การศึกษาถูกดึงออกจากวัด ศาลาที่เคยเป็นศูนย์กลางของการจัดงานชุมนุมถูกแยก
ออกเป็นศาลาประชาคม เป็นต้น เรียกว่าประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมเหล่านี้ไม่เหลือให้เป็นบทบาทของ
พระสงฆ์อีกต่อไป เนื่องจากพระสงฆ์ได้สูญเสียฐานะแห่งความเป็นผู้นำทางความคิดไปแล้ว จึงต้อง
คล้อยตามชาวบ้าน เช่น ต้องเป็นพระนักก่อสร้างเก่ง เป็นพระหาเงินเข้าวัดเก่ง ฯลฯ บทบาทของ
พระสงฆ์ในปัจจุบันจึงเหลืออยู่ แต่การเฝ้าวัด เฝ้ากุฏิ ถ้าพัฒนาก็พัฒนาโบสถ์ กุฏิและวิหารกันเป็นพ้ืน
อย่างที่เรียกว่า “พระนักพัฒนา” นั้นเอง พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านตาดำๆ มาจากชนชั้นผู้ทุกข์ไม่
มีโอกาสในสังคมเหมือนคนอ่ืนเขา บางทีการบวชเป็นพระสงฆ์คือทางเลือกเดียวที่มีอยู่ ถ้าไม่เลือกทาง
นี้ก็คงต้องเป็นโจรไป เพราะความคับแค้นแสนเข็ญ นับได้ว่าสถาบันสงฆ์ก็ยังได้ทำหน้าที่รับภาระที่
สำคัญของสังคมส่วนหนึ่ง๓๖ 

สรุปได้ว่า พระสงฆ์มีบทบาทท่ีสำคัญต่อสังคมไทย ตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต เป็นต้นว่าตอน
เกิดนิยมให้พระตั้งชื่อ เข้าสู่วัยเล่าเรียนมีพระคอยสั่งสอนศิลปะความรู้แขนงต่าง ๆ เข้าสู่วัยหนุ่มเข้ามา
บวชได้พระคอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี วัยทำงานพระคอยแนะนำอาชีพ คอยตักเตือนในการงานที่
ไม่สมควร แก่เฒ่าวัยชราเข้าวัดฟังธรรมฝึกปฏิบัติสมาธิมีพระคอยอบรมสั่งสอน ยามเสียชีวิตก็เข้าวัด
เพ่ือทำพิธีกรรมต่าง ๆ จากบทบาทนี้ทำให้พระสงฆ์ยังคงเป็นที่ยอมรับในสังคม แต่ก็ยังมีบางบทบาทที่
เกือบสูญหายไปแล้ว ที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นเพราะความสามารถส่วนตัวของเจ้าอาว าสบางรูปที่เป็นที่
เคารพนับถือจริง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๕  แสง จันทร์งาม, “พระสงฆ์ในสังคมปัจจุบนั”, วารสารเสียงธรรม, สำนักงานคณะกรรมการการ 

ประถมศึกษาแห่งชาติ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
๓๖  เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , ที ่น ี ่ข ัดข้องหนอ , (กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น , ๒๕๒๐),            

หน้า ๑๘๑-๑๘๕. 



๒๘ 

ตารางท่ี ๒.๔  สาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กองแผนงานกรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 
(๒๕๔๐, หน้า ๑). 

บทบาทหน้าที่การบริหารกิจการคณะสงฆ์มีความสำคัญ 
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจเผยแผ่สืบสานและถ่ายทอด 
การปฏิบัติและการดำรงชีวิตของพระภิกษุสงฆ์ตาม 
พระธรรมวินัย  

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
 (๒๔๔๕, หน้า ๑๕). 

กิจการที ่คณะสงฆ ์จะต ้องถ ือเป ็นธ ุระหน้าท ี ่  ว ิธี
ดำเนินงาน การทั ้ง ๔  ให้เป็นไปตามที ่กำหนดใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม ปี พ.ศ. ๒๕๐๕   

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๖๘). (อัดสำเนา). 

การจัดการศึกษาสงเคราะห์แก่ประชาชนทั่วไป  การ
เผยแผ่ศาสนธรรม การสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมี
วัด การพัฒนาวัด ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการ  
พระศาสนา,  
(๒๕๔๗, หน้า ๗). 

สำหรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรที ่อาศัยอยู ่ในวัด
ปฏิบัติตามคำสั่งของมหาเถรสมาคม เชื่อฟังคำสั่งสอน
ของเจ้าอาวาสที่ไม่ขัดต่อ พระธรรมวินัย  

พระครูมงคลศีลวงศ์  
(กุศล คนฺธวโร)  
(๒๕๒๗, หน้า ๕๓-๖๗). 

ร ูปแบบการปกครองในว ัดวาอารามให้เร ียบร ้อย  
รูปแบบในการศึกษาเล่าเรียน แผนกพระปริยัติธรรมขึ้น 
อบรมวิปัสสนากรรมฐานให้กับพระภิกษุ 

พระพยอม กลฺยาโณ, 
 (๒๕๔๐, หน้า ๓๒). 

บทบาทของพระสงฆ์ที ่เปลี ่ยนไป  การปรับไปตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย พระสงฆ์จะต้อง
รู้เท่าทันสังคมท่ีเปลี่ยนไป   

พระมหาสมทรง สิรินฺธโร,  
(๒๕๒๕, หน้า ๓๒). 

การบริหารการปกครองและการดูแลพระสงฆ์ พระสงฆ์
จะดีขึ ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยอย่างอื ่นอีก  ระบบการ
บริหารและปกครองสงฆ์เป็นระบบกำกับดูแล  

วัฒนา พัฒนพงศ์, 
 (๒๕๒๖, หน้า ๔๖). 

กำหนดบทบาทให้พระสงฆ์ต้องพัฒนาและปรับกลยุทธ์
ทันต่อเหตุการณ์ที่เคลื ่อนไหวในสังคมเพื่อปรับท่าที
พระสงฆ์จะต้องอาศัยคฤหัสถ์เป็นอยู่ ขณะเดียวกันก็ 
จำต้องเข้ามามีบทบาทต่อชุมชน 

จุฬารัตน์ บุณยากร, 
 (๒๕๕๐, หน้า ๑๓๕-๑๔๒). 

บทบาทของวัดที่เคยเป็นศูนย์กลางชุมชน วัดได้แปร
สภาพลานวัดที่เคยโล่งสะอาดตา วัดเคยเป็นสถานที่ที่
คนมาฟังเทศน์ 

นิธิ เอียวศรีวงศ์, 
(๒๕๔๓, หน้า ๙๔). 

พระสงฆ์มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาช่วยพัฒนาสังคม 
การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและการสร้างสำนึกความ
ร่วมมือ  

 



๒๙ 

ตารางท่ี ๒.๔ สาระสำคัญของแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของวัดและพระสงฆ์ (ต่อ) 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สุรพล พยอมแย้ม, 
 (๒๕๔๑, หน้า ๕๙). 

บทบาทของผู ้ เผยแพร่ธรรมะและอบรมจิตใจประชาชนแล้ 
บทบาทของพระสงฆ์ท่ีเคยอยู่ในกรอบ 

เฉลิม จันปฐมพงศ์, 
 (๒๕๒๐, หน้า ๒๒๖). 

วัดมิได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนอีกต่อไป  ฐานะนี้ก็คือการที่วัด
อารามเป็นศูนย์กลาง ความสำคัญของวัฒนธรรมของชาติ   

อภิชัย พันธเสน,  
(๒๕๓๙, หน้า ๒๐๗). 

บทบาทที ่สำคัญเพ ียงเป ็นผ ู ้ประกอบพิธ ีกรรมทางศาสนา 
โครงสร้างของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 

ประทีป สนามชัย,  
(๒๕๒๖, หน้า ๑๔๐๑๔๕). 

ปรับปรุงบทบาทของวัดเสียใหม่  วัดมีส่วนในการพัฒนาสังคมมาก
ขึ้น  การเปลี่ยนแปลงพิธีกรรมทางศาสนาให้เหลือเท่าท่ีจำเป็น   

สุลักษณ์ ศิวลักษณ์,  
(๒๕๓๔, หน้า ๑๗). 

ผดุงไว้ซึ่งสังคมอันดีงามและต้องเป็นผู้นำในการเรียกร้อง ควรมี
การอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพ  

สมบูรณ์ สุขสาราญ, 
(๒๕๒๙, หน้า ๑๒๐). 

พระสงฆ์ไทยควรได้ร ับการพัฒนาระดับความคิดทางส ังคม 
พระสงฆ์ถูกข้าราชการแบ่งเบาภารกิจทางโลก พระสงฆ์ยังมี
บทบาทในการสร้างและการอบรม 

แสง จันทร์งาม,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑๒). 

การเทศนาสั ่งสอนทุกชนชั ้นทุกเพศทุกวัย ให้เกิดศรัทธา การ
รักษาพระธรรมวินัย คือ ศีลทั้ง ๒๒๗ ข้อ   

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,  
(๒๕๒๐, หน้า ๑๘๑-๑๘๕). 

วัดเคยเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน  การศึกษาถูกดึงออกจากวัด 
ศาลาที่เคยเป็นศูนย์กลาง พระนักก่อสร้างเก่ง เป็นพระหาเงินเข้า
วัดเก่ง   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์   
 

  ๒.๓.๑ ความหมายเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ 

การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การดำเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบ  ต่าง 
ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการ สงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นำ
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ
ต่าง ๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลอืผู้
ยากไร้ เป็นต้น๓๗ หลักการบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์สมัยใหม่ ดังนี้    

 ๑) การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเองด้วย และผู้ที่อยู่ใน
โครงสร้างการบริหารนั้นด้วย เพื่อให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางระบบ  
แบบแผนที่ได้วางไว้เพ่ือการบริหารวัดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด    
 ๒) จัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสม เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง ในการสร้าง 
ความสำเร็จให้แก่การบริหารวัดของท่าน 
  ๓) จัดระบบงาน ได้แก่ การรักการบริหารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในวัดให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
และเป็นระเบียบเพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการดำเนินงานและเป็นการง่ายแก่การตรวจสอบ    
 ๔) จัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการบริหารงาน 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ    
 ๕) บุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือ 
ผู้อยู่อาศัยในวัดนั้น ๆการเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เป็นสิ่งที่ควรตระหนักอย่าง
ยิ่ง เพราะการบริหารงานของท่านจะสำเร็จหรือไม่ ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนสำคัญ ดังนั้นจึงควรเลือกใช้
บุคคลให้อย่างเหมาะสม    
 ๖) เสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน   
 ๗) กลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีทีท่านเลือกใช้ในการบริหารนั้น ระบบ รูปแบบต้อง
เหมาะสมกับปัจจัยต่าง ๆ ที ่กล่าวมาแล้ว๓๘ ในการสงเคราะห์พระพุทธองค์ยังทรงให้หลักการ
สงเคราะห์แก่ผู้อื่น ดังนี้    
 ๑. พุทธศาสนามีหลักติเตียนการสงเคราะห์ ชนิดที่ยิ่งทำไปผู้รับการสงเคราะห์ยิ่งจมดิ่ง
ในทางจิตวิญญาณลงไป    

 
๓๗ กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐), หน้า ๗.    
๓๘ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , วัดพัฒนา ๔๖ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน 

พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖-๔๘. 



๓๑ 

 ๒. ต้องระวังการสงเคราะห์ บางทีทำให้ผู้รับการสงเคราะห์อ่อนแอลงไปก็มีทำให้เขาเกิด
นิสัยที่รอการช่วยเหลือจากผู้อื่น    
   ๓. การสงเคราะห์ที่ดี ในที่สุดจะทำให้เกิดนิสัยอยากจะช่วยผู้อื่นขึ้นมา ไม่ทำให้เขาเกิด
นิสัยที่รอการช่วยเหลือจากผู้อื่น๓๙ คำว่า “สังคมสงเคราะห์” หมายถึง “การยึดเหนี่ยวจิตใจประสาน
หมู่ชนให้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือการให้สังคมรวมกลุ่มกัน อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่แตก
กระจัดกระจาย” และท่านยังกล่าวต่อไปอีกว่า การสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เป็นเพียงการนำสิ่งของ ไป
แจกหรือไปให้เท่านั้น เพราะการทำอย่างนั้นไม่สามารถทำให้เขาช่วยตัวเองได้ ในขณะที่ปรัชญาของ
งานสังคมสงเคราะห์ที ่เป็นงานในส่วนที ่เกี ่ยวกับ การให้ความช่วยเหลือทั ้งผู ้ที ่เดือดร้อนและไม่
เดือดร้อน ให้สามารถช่วยตนเองได้เข้ากับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา คือหลักของสังคหธรรม ๔ 
ประการ ได้แก่    
 ๑. ทาน การให้ปัน คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละแบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่
ทุนหรือทรัพย์สินสิ่งของ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในศิลปะวิทยาการต่าง ๆ    

 ๒. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะอ่อนหวาน พูดอย่างรักกันคือกล่าวคำสุภาพ ไพเราะน่าฟัง
ชี้แจงแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์มีเหตุผลเป็นหลักฐานชักจูงในทางที่ดี งาม หรือคำแสดงความเห็นอก
เห็นใจ ให้กำลังใจ รู้จักพูดให้เกิดความเข้าใจสมานสามัคคีเกิดไมตรีทำให้รักใคร่นับถือและช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน    

 ๓. อัตถจริยา การบำเพ็ญประโยชน์ทำประโยชน์แก่เขา คือช่วยเหลือด้วยแรงกายและ
ขวนขวายช่วยกิจกรรมต่าง ๆ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์รวมทั้งช่วยแก้ปัญหา และช่วยปรับปรุง
ส่งเสริมในด้านจริยธรรม    

 ๔. สมานัตตา การวางตนให้เข้ากับผู้ที่จะมารับการสงเคราะห์ได้  คือ ไม่ไว้ตัวจนเกินไป
จนใครใครเข้าไม่ติด ทำตัวให้เข้ากับเขาได้วางตนเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเสมอภาค ปฏิบัติ 
สม่ำเสมอต่อคนทั้งหลายไม่เอาเปรียบและเสมอในสุขทุกข์ คือร่วมสุขร่วมทุกข์ ร่วมรับรู้ร่วมแกป้ัญหา 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกัน๔๐ การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง
ถนน ทำสะพาน ศาลาพักร้อนงานนี้จะมี อบต. เข้ามาทำหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่น
การช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรี
ในพิธีงานศพ ไม่เก็บค่าน้าค่าไฟ ไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะทำบุญ ส่วนนี้ก็จะช่วย
บรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและ
นอกวัด ภายในวัด เช่น อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาพึ่งมาทำบุญที่วัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด 
สะดวก สบาย ภายนอกวัด เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะทำได้อย่านิ่งดูดาย ๔๑ 
การสาธารณสงเคราะห์ เป็น กิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดำเนินเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ใน

 
๓๙ พุทธทาสภิกขุ, การสังคมสงเคราะห์ที ่ยังขาดอยู่ , (นนทบุรี : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด , ๒๕๓๗),         

หน้า ๑๖-๑๗.     
๔๐ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๑), หน้า ๒๖-๒๗. 
๔๑ พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : สำนักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘), 

หน้า ๒๕.     



๓๒ 

ด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ แยกโดยลักษณะมี ๔ ประการ 
คือ    

 ๑. การดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดำเนินกิจการ
เองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรม
ประชาชนตำบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น    

  ๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการ และการนั้น เป็นไปเพื่อการ
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล ขุดสระน้าขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการจัดหาทุน
เพ่ือการสงเคราะห์และอ่ืน ๆ    

 ๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนน ขุดลอกคู
คลอง การสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ การสร้างประปาหมู่บ้าน การสร้างเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า การปลูกต้นไม้ และอื่น ๆ ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นของ
สาธารณประโยชน์    

 ๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น การจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ทั้งด้านไฟไหม้
และน้ำท่วม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ตั้งกองทุนทำอาหาร
เลี้ยง เด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส๔๒ เป็นการดำเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจใน
รูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่โครงการบรรพชาและอุปสมบทพระภิกษุและสามเณร
ภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์สามเณรและวัดที่ประสบภัยขาดแคลน   การสร้างถนนเข้า
หมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้๔๓ การดำเนินกิจการเพื่อให้เป็น สาธารณประโยชน์ของหน่วยงาน
บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูล
อุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ดำเนินการ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป และการเกื้อกูลทำประโยชน์ร่วมกันทั้งให้
คำแนะนำคำสอนความคิดและวัตถุสิ่งของตามแนวคิด ทางพระพุทธศาสนาถือว่าการให้ธรรมเป็นทาน
ย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง ฉะนั ้นการสอนหนังสือก็ดีการ แนะนำที่เกี ่ยวกับความรู ้ก็ดีจัดเป็น
สาธารณประโยชน์ทั้งนั้น การสาธารณสงเคราะห์ แยกโดยลักษณะคือ    

 ๑) การดำเนินกิจการเพื ่อช่วยเหลือเกื ้อกูล เช่น หน่วยอบรม อปต. ห้องสมุดเพ่ือ
ประชาชนมูลนิธิเพ่ือคนยากจน    

 
๔๒ พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), เอกสารประกอบการบรรยาย เร่ืองการคณะสงฆ์และการ 

พระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗-๕๘ 
๔๓ ไพบูลย์ เสียงก้อง , “หลักการบริหารวัด” วัดพัฒนา ๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรม                    

การศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 



๓๓ 

 ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ เช่น  การ
พัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาวัด เป็นต้น    

 ๓) การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง การ
ขุดคลอง การพัฒนาก่อสร้างวัดพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น    

 ๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป เช่น การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยาก เพราะ
ภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหล่านี้ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอ่ืน 
ทั้งนั้นรวมเป็นถึงการสงเคราะห์คนวัยชรา สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ว่าวัดเป็นของประชาชนเป็นที่ทำบุญบำเพ็ญกุศลตาม 
ประเพณีของชาวบ้านของวัด ภิกษุสงฆ์สามเณรในวัดอันมีเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าปกครอง ดูแล รักษา
วัดมีหน้าที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชน ในการทำบุญบำเพ็ญกุศลทั้งที่บ้านและวัด หรือที่อื่นใดใน
หมู่บ้าน ตำบลที่ตั้งวัดนั้นและหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์อื่น  ๆ แก่ประชาชน ในส่วนที่อยู่ใน
สมณวิสัยที่น่าจะจัดได้๔๔  

หลักการบริหารและการจัดการวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัฒน์ ไว้ดังนี้    
๑) ควรมีการคัดสรร อบรมบุคคลผู้จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่มั่นใจที่จะเข้ามา

ศึกษาธรรม    
๒) ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อนระหว่างและหลังการบวชด้วย    
๓) ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  เพ่ือ

การเผยแผ่ต่อไปแก่ประชาชน    
๔) แต่ละวัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาสเผยแผ่แก่ประชาชน  เพ่ือ

ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และความม่ันคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์หาทางเผย
แผ่ธรรมต่อประชาชนด้วยความเมตตาอย่างต่อเนื่องด้วย มิใช่รอให้ผู้มานิมนต์เท่านั้น    

๕) กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ให้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ทั้งในการงานและการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยหลักการแห่งความไม่
ประมาทและหลักการแห่งการพ่ึงตนเอง    

๖) ศาสนาเป็นที ่พึ ่งทางใจ ดังนั ้นการปกครองสงฆ์ให้มีพฤติกรรม และการกระทำที่
เหมาะสมนับเป็นเรื่องสำคัญเบื้องต้นที่พระทุกรูปพึงปฏิบัติ เจ้าอาวาสควรดำเนินการให้พระทุกรูปใน
สังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชาชนพบเห็นจักเกิดความศรัทธา ถือเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เบื้องต้นแล้ว   

๗) พระควรยึดหลักการเผยแผ่ธรรมด้วยหลัก ๖ ประการ ดังนี้   
(๑) ห้ามปรามการทำความชั่วทั้งมวล   
(๒) ส่งเสริมให้กระทำความดีท้ังมวล    
(๓) ให้ได้ฟังและได้รู้ธรรมที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยฟัง  

 
๔๔ พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี), “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ 

โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค ๒”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).    



๓๔ 

(๔) ช่วยเสริมในสิ่งที่ประชาชนได้ยินได้รู้แต่ไม่เข้าใจให้เข้าใจ 
(๕) ให้คิดอนุเคราะห์ผู้อ่ืนด้วยเมตตาปรารถนาดี    
(๖) บอกทางสวรรค์ คือ ทางดำเนินชีวิตที่ดี ถูกต้องให้ประชาชน  
(๗) การเผยแผ่ธรรมควรศึกษากลุ่มคน หรือบุคคลเป้าหมายวิเคราะห์การนำเสนอ

ธรรมให้เหมาะสมต่อสภาพเหตุผลตน ประมาณกาลเวลา ชุมชน และบุคคล เป็นสำคัญ   
๘) เจ้าอาวาสทุกแห่งควรปกครองดูแลพระสงฆ์ สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัย ใน

วัดหรือเก่ียวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ประชาชนผู้พบเห็น และมา
ติดต่อกับวัด 

๙) จักต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานที่อาณาบริเวณ เหมาะสมต่อ การศึกษา
และปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนของพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ให้สอดคล้องกับหลักการ ของ
พระพุทธศาสนา มีความสงบร่มเย็น ทำให้อยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม รวมทั้งสรรพสิ่ง
ต่าง ๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จักต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญแก่ประชาชนที่มาวัดหรือที่
อยู่ใกล้วัดด้วย    

๑๐) วัดกับประชาชนจักต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่าง
มั่นคง ดังนั้นนอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบ
ให้เหมาะต่อการให้บริการประชาชนเพื่อกิจการของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน เป็นการดึงประชาชนเข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่
ประชาชนต่อไป ตามความเหมาะสมด้วย    

๑๑) ประชาชนเป็นจำนวนมากที่ยังเชื่อโชคลาง ของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดย
หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ารวย ความสำเร็จแก่เขาได้ ทำให้ประชาชนขาดการ
พึ่งตนเอง ไม่พัฒนา พระพุทธศาสนาควรทำหน้าที่เป็นยารักษาโรคเหล่านี้ โดยการไม่ไปดูถูก ตำหนิ
การกระทำเหล่านั้น แต่ควรใช้หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพึ่งตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน 
พัฒนา และการครองชีวิตอย่างไม่ประมาทมาใช้ในการเผยแผ่ โดยให้เครื่องราง ของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
วัตถุมงคล เป็นเครื่องปิดช่องความประหวั่นใจ จักทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลดียิ่งขึ้น    

๑๒) ศาสนาพุทธเป็นของคู่กับชุมชน วัดก็ครบทุกตำบลและจะเป็นศูนย์รวมของประชาชน
ในแต่ละตำบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน ที่พัฒนาทั้งจิตใจ และ
คุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ จะทำให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่างยั่งยืน 
โดยที่พระสงฆ์จะให้ธรรมทานแก่ประชาชน ส่วนประชาชนจะให้อามิสทานแก่พระสงฆ์ นับเป็นการ
เกื้อกูลกันอย่างถูกต้องเพ่ือการมีพลังอยู่ในสังคมต่อไป    

๑๓) การจัดบริหารวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องจัดให้ประชาชน ใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของพระพุทธศาสนา
ด้วย จึงสมควรปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์การบริหารวัดถึงแม้วัดแต่ละวัดจะเป็นนิติบุคคลอยู่
แล้วก็ตาม แต่การมีองค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินในดำเนินการ 
ประชาชน ก็จะร่วมดำเนินการอย่างเต็มที่ เต็มใจ พุทธศาสนาย่อมเจริญยิ่งขึ้น    



๓๕ 

๑๔) กรมการศาสนา และกระทรวงศึกษาธิการ ย่อมมีเจตนาที่ดีในการรักษาและ พัฒนา
พระพุทธศาสนา ดังนั้น เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทางราชการ เพ่ือประสาน
การดำเนินงาน ให้เกิดการพัฒนาพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น    

๑๕) วัดทุกวัดควรได้ดำเนินการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการป่าชุมชน 
โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ และการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ
ในการเผยแผ่ธรรมต่อไปด้วย    

๑๖) มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จะต้องศึกษา ส่งเสริม
สนับสนุน ประสานงานเพื่อการเผยแผ่ธรรม และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตามนโยบาย ถูก
ทิศทาง แก้ไขสถานการณ์และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนายิ่งขึ้น   

๑๗) หลักการบริการ การดำเนินงานต่าง ๆ ควรมีการวางแผนระยะสั้น ระยะยาว เพื่อการ
ปฏิบัติพัฒนาวัด และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ หลักการเหล่านี้พระสงฆ์
สามารถค้นคว้าให้เกิดความรู้ได้ซึ่งจักต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท และ
หลักการพึ่งตัวเองเป็นสำคัญจึงจะบังเกิดผลดี    

๑๘) สงฆ์ควรมีความสมถะ มีความเป็นอยู่ง่ายๆไม่หวังลาภสักการะ มุ่งศึกษา ปฏิบัติธรรม 
และเผยแผ่ธรรมแก่ประชาชน ดังนั้นกิจกรรมที่วัดต่าง ๆ ดำเนินอยู่ขณะนี้จึงจำเป็นต้องมีการทบทวน
สังคายนา เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนาต่อไป    

๑๙) ปัจจุบันจำนวนพระสงฆ์มีมากยิ่งในฤดูพรรษายิ่งมีจำนวนมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่า 
ดังนั้นจำเป็นต้องมีการปกครองพระบวชใหม่โดยให้พระที่ประพฤติดีแล้วดูแลปกครองอบรม พระบวช
ใหม่เป็นกลุ่มๆ จะช่วยส่งเสริมพระวินัย และการศึกษาของสงฆ์ได้ดีขึ ้น ทำให้เกิดการพัฒนาสงฆ์ 
พัฒนาวัด พัฒนาบทบาทหน้าที ่ของสงฆ์ จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่าง
แท้จริง๔๕ การสาธารณะสงเคราะห์ว่าเป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดหน้าที่
ให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล มีหน้าที่ควบคุมและส่งเสริมการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การ
สาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ในเขตการปกครองของตน ให้ดำเนินไปด้วยดี๔๖   

สรุปได้ว่า งานสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการที่พระสงฆ์ให้ความสงเคราะห์
ประชาชนในชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นำที่สำคัญ และเป็นการดำเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อมุ่งพัฒนาทั้งทางคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และใจอันจะนำความสุข ความเจริญมาสู่
วัดและชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อไป ปัจจุบันจำนวนพระสงฆ์มีมากยิ่งในช่วงเข้าพรรษายิ่งมี
จำนวนมากขึ้นกว่าปกติหลายเท่า  
 

 
๔๕ คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร, หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ 

, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒-๒๖ 
๔๖ ชำเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๘.    



๓๖ 

ตารางท่ี ๒.๕ สาระสำคัญของความหมายเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๐, หน้า ๗). 

การดำเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบตา่งๆ 
พระสงฆ์เป็นผู้นำในการพัฒนาชุมชนและสังคม   

พุทธทาสภิกขุ,  
(๒๕๓๗, หน้า๑๖-๑๗). 

การสงเคราะห์อ่อนแอลงไปก็มีการสงเคราะห์ที่ดีใน
ที่สุดจะทำให้เกิดนิสัย 

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๔๖-๔๘). 

วัดการสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องบุคคลผู้มี
ส ่วนเกี ่ยวข้องกับการบริหารงานการสร้างความรู้
เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 
 (๒๕๒๑, หน้า ๒๖-๒๗). 

การยึดเหนี่ยวจิตใจ ประสานหมู่ชนให้รวมเป็นอันหนึ่ง 
การให้สังคมรวมกลุ่มกัน อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕). 

คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณ
ภัย การจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ  การช่วยเหลือ
สังคมท้ังภายในวัดและนอกวัด 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ), 
(๒๕๔๕, หน้า ๕๗-๕๘). 

การดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกิจการของผู ้อื ่นเพื ่อสาธารณ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ   

พระมหาบัว ปิยวณฺโณ,  
(๒๕๔๙, หน้า ๒๓). 

วัดและเจ้าอาวาสภิกษุสงฆ์ซึ ่งเป็นผู้นำในการพัฒนา
ชุมชน สถานที ่เป็นที ่จ ัดประชุมอบรมเยาวชนและ
ประชาชนด้าน อาชีพต่างๆ   

ไพบูลย์ เสียงก้อง,  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๖). 

การสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุ 
สามเณรเป็นแกนนำ  วัดที่ประสบภัยขาดแคลนวัดเจ้า
อาวาส  

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี),   
( ๒๕๔๖). 

การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติ 
ประชาชนทั่วไปและให้คำแนะนำ คำสอน ความคิดและ
วัตถุสิ่งของ 

คะนึงนิตย์ จันทบุตร 
และสุบรรณ จันท บุตร, 
 (๒๕๔๕, หน้า ๒๒-๒๖).    

วัดจักต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้วให้ได้มีโอกาส 
กิจกรรมการศึกษาธรรมของประชาชน  ศาสนาเป็นที่
พ่ึงทางใจ  

ชำเลือง วุฒิจันทร์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๑๑๘). 

การสาธารณะสงเคราะห์ว่าเป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ 
มีหน้าที่ควบคุม ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 
 
     



๓๗ 

 ๒.๓.๒ ความสำคัญของงานด้านสาธารณสงเคราะห์    
 จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับความสำคัญของ
งานด้านสาธารณสงเคราะห์พบว่า มีพระมหาเถระ และนักวิชาการ หลายท่าน ได้ให้หลักและอธิบาย
ไว้ ดังนี้ ส่วนกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวโดยสรุปว่า การบริหารวัดด้านงานสาธารณ
สงเคราะห์ว่าควรจัดวัดให้เป็น ๗ โรง คือ   
 ๑) วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องพัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์ วัดใดไม่
มีการสอนธรรมะประชาชน ไม่มีการเทศน์ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกับประชาชน วัดนั้นจะ
ค่อยๆเสื่อมไป   
 ๒) วัดเป็นโรงทึม คือ เป็นที่สวดศพ เป็นที่เก็บศพ เป็นที่ฝังศพ นี่เป็นผลประโยชน์ที่วัด 
จะต้องมีอยู่และอย่าไปรังเกียจศพ เพราะคนบ้านไหนก็อยากจะตายอยู่บ้านนั้น อยากจะเผาอยู่วัดนั้น    
 ๓) วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร ต้องจัดที่ส่วนหนึ่งไว้ประจำอย่าไปรังเกียจ
โขนหนังละคร เพราะนั่นเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน เท่ากับว่าเจ้าอาวาสวัดนั้น ๆ ได้ศิลปินไว้ใช้งานในงาน
ต่างๆ    
 ๔) วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพ พลานามัย 
แต่ก่อนแต่ไรมาพระสงฆ์นอกจากมีความรู้ในทางธรรมะแล้ว ท่านมักจะเรียนเรื่องสมุนไพร ต่าง  ๆ 
เพ่ือให้การสงเคราะห์ประชาชนด้วยการบำบัดรักษา     
 ๕) วัดเป็นโรงเรียน ปัจจุบันแม้ไม่ได้สอนในศาลาวัด แต่เจ้าอาวาสจะต้องมีบทบาทใน
โรงเรียนด้วยการให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด    
 ๖) วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การทำวัดให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน เป็นที่ปฏิสันถารเป็นที่
พักพิงสำหรับพระอาคันตุกะ หรือเป็นที่พ่ึงพิงอาศัยของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ    
 ๗) วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้างพระสังฆาธิการแห่งวัดนั้น ๆ โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเนื่องจากวัดมีการก่อสร้างนั่นเอง 
 การพัฒนาฝีมือของพระเณรในการส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่างหรือการ
ผลิตช่างมีความสำคัญ๔๗ การบริหารวัดบวรนิเวศวิหารด้านงานสาธารณสงเคราะห์ที่สำคัญๆ ดังนี้    
 ๑) ตั้งกรรมการสงฆ์ไว้เพ่ือปรึกษาการวัด เลือกเอาพระผู้ใหญ่ในวัดโดยอนุมัติแห่งสงฆ์   
 ๒) จัดให้พระผู้เป็นกรรมการสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่  ทำการจัดแยกเป็นแผนก ดังจัดไว้ แล้ว
ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงครองวัด เติมเจ้าหน้าที่รักษาปูชนียวัตถุ เจ้าหน้าที่ 
รักษาพระอาราม เจ้าหน้าที่ดูด้านพิธีกรรม เจ้าหน้าที่ดูการศึกษา    
 ๓) จัดหน้าที่อุปัฏฐากวัด ให้ทำบัญชีคนเช่า และจำนวนคนเช่า ให้เป็นหลักฐาน ค่าเช่าที่ 
เก็บได้ให้ลงในบัญชีรายได้ และให้เก็บรักษาไว้ที่วัด รายจ่ายก็ให้จดลงในบัญชีมีไวยาวัจกรทำการตาม
แผนก    
 ๔) พระผู้ทำการสงฆ์ให้ได้รับบำรุงโดยชื่อว่า นิตยภัตต์ คฤหัสถ์ผู้ทำการวัดให้ได้รับเกื้อกูล   

 
๔๗ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, วัดพัฒนา ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสน, 

๒๕๔๓), หน้า ๑๓๒-๑๓๘.    



๓๘ 

 ๕) ให้จดทะเบียนภิกษุสามเณร เด็กวัดอุปัฏฐาก ภิกษุสามเณร ผู้อยู่ประจำและคนอาศัย
ชั่วคราว    
 ๖) สำรวจบัญชีเลขวัดให้ได้จริง ไม่มีตัวโดยประการไร ให้จำหน่ายโดยจะแจ้ง     
 ๗) มีการจัดทุกการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรโดยการตั้งมหาวิทยาลัย มหามกุฎราช
วิทยาลัย ดังคำตรัสที่ว่า...ในสมัยที่ข้าพเจ้าครองวัด การบำรุงรักษาของกลางร่วงโรยลง พระภิกษุมี
อดิเรกลาภน้อยลง จะฟื้นฟูการถวายของกลางขึ้นไม่สะดวก เมื่อจัดตั้งมหามกุฎราชวิทยาลัยขึ้น 
คณะกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ได้บอกบุญชักชวนทายก และทายิกาบริจาคทรัพย์เพื่อบำรุงจัดรวบรวม 
เป็นสมบัติของวิทยาลัยได้จัดเป็นทุนหมุนเวียน  และจัดเป็นทุนนอนจำนวนหนึ่งด้วย สมบัติของ
วิทยาลัย ที่มิใช่ทุนนอนมีคติอย่างของกลางจ่ายเป็นสาธารณแก่วัดทั้งหลายได้ มีทุนมากขึ้นโดยลำดับ 
ในเวลาการที่วิทยาลัยร่วงโรยลง มีผู้บริจาคเกื้อกูลน้อยนัก นอกจากของหลวงบริจาคประจ ำปี แม้
เช่นนี้ ยังบำรุงการเรียน พระศาสนาอยู่ได้ตลอดมาจนทุกวันนี้ ที่ได้ขยายกว้างขวางออกไปอีกเพราะ
เหตุแห่งทุนน้อย๔๘ การสาธารณสงเคราะห์ว่าเป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ ซึ ่งมหาเถรสมาคมได้
กำหนดหน้าที่ให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  มีหน้าที่ควบคุมและ
ส่งเสริมการรักษา ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสงเคราะห์ในเขตการปกครองของตน ให้ดำเนินไป
ด้วยดี๔๙ การสาธารณสงเคราะห์เป็นการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ ในด้านสังคมสงเคาะห์ทั้งการ
สงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์ โดยมีพระสงฆ์เป็นผู ้นำชุมชนในการบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพราะ พระสงฆ์เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมประสานระหว่างคนจนกับคนรวย 
ปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาพระสงฆ์ก็ ใช้ท าประโยชน์เป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือบุคคลผู้ขาดแคลน
และด้อยโอกาส และลักษณะการสาธารณสงเคราะห์มี ๔ ลักษณะดังนี้   
 ๑. การดำเนินกิจกรรมเพ่ือการช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัด หรือคณะสงฆ์ ดำเนินการ
เองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรม
ประชาชนประจำตำบล กิจการห้องสมุดเพื่อประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
เป็นต้น   
 ๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐ หรือของเอกชน หรือผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการ 
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ 
อุปโภค และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมจัดหาทุนเพื ่อการ
สงเคราะห์ และอ่ืน ๆ   
 ๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติได้แก่ การสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง 
สร้างโรงพยาบาล และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างการประปา สร้างเครื่องมือกำเนิดไฟฟ้า ปลูกต้นไม้ 
และอ่ืนๆ ข้อนี้ มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นส่วนของสาธารณประโยชน์   

 
๔๘ สมเด ็จพระมหาสมณเจ ้า  กรมพระยาวช ิรญาณวโรรส , ตำนานว ัดบวรน ิ เวศว ิหาร , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๘๔.    
๔๙ ชำเลือง วุฒิจันทร์, การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ , 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๑๑๘.    



๓๙ 

 ๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม้ และน้ำ
ท่วม พร้อมมอบเครื่องอุปโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ตั้งกองทุนเลี้ยงเด็กกำ พร้า และเด็ก
ด้อยโอกาส๕๐ เป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์ เช่นเดียวกับการ
สงเคราะห์ ด้านอื่น ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินงานนั้น จะต้องเป็นไปตามที่กำหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม 
และในอำนาจ หน้าที่ของบทบาทพระสงฆ์จึงกล่าวได้ว่าการสาธารณสงเคราะห์ เป็นกิจการของคณะ
สงฆ์โดยแท๕้๑   

สรุปได้ว่า การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐ หรือของเอกชน หรือผู้ใดผู้หนึ่ง
ดำเนินการ และการนั้นเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล 
ขุดสระน้ำขนาดใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภค และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์และอ่ืน มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น
ส่วนของสาธารณประโยชน์ วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้างพระสังฆาธิการแห่งวัดนั้น  ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าอาวาส และผู้ช่วย เจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเนื่องจากวัดมีการ
ก่อสร้างนั่นเอง การพัฒนาฝีมือของพระเณร ในการส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่างหรือ
การผลิตช่างมีความสำคัญ การบริหารวัดบวรนิเวศวิหารด้านงานสาธารณสงเคราะห์ที่สำคัญๆ ตั้ง
กรรมการสงฆ์ไว้เพื่อปรึกษาการวัด เลือกเอาพระผู้ใหญ่ในวัดโดยอนุมัติแห่งสงฆ์ จัดให้พระผู ้เป็น
กรรมการสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ทำการจัด แยกเป็นแผนกดังจัดไว้แล้ว ครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทรงครองวัด เติมเจ้าหน้าที่รักษาปูชนียวัตถุ เจ้าหน้าที่ รักษาพระอาม เจ้าหน้าที่ดูด้าน
พิธีกรรม เจ้าหน้าที่ดูการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
๕๐ บุญศรี พานะจิตต์, “ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวนแก้ว 

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจฬุา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖).    

๕๑ สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์, พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พร้อม 
ด้วยระเบียบและคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการคณะสงฆ์และการศาสนา  , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
กรมการศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๘-๙.    



๔๐ 

ตารางท่ี ๒.๖ สาระสำคัญของความสำคัญของงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 
กรมการศาสนา 
กระทรวงศึกษาธิการ,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๒-๑๓๘).    

พัฒนาวัดให้เป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์  วัดจะต้องให้
การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพ   

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยา วชิรญาณวโรรส,  
(๒๕๔๐, หน้า ๘๔).    

ตั้งกรรมการสงฆ์ไว้เพื่อปรึกษาการวัด จัดให้พระผู้เป็นกรรมการ
สงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่ทำการจัด จัดหน้าที่อุปัฏฐากวัด  

ชำเลือง วุฒิจันทร์, 
 (๒๕๔๑, หน้า ๑๑๘).    

การสาธารณะสงเคราะห์ว่าเป็นงานสำคัญของคณะสงฆ์ มหาเถร
สมาคมได้กำหนดหน้าที่ให้ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้ า
คณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  มีหน้าที่ควบคุม ส่งเสริมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

บุญศรี พานะจิตต์, (๒๕๔๖).    คณะสงฆ์ดำเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง จัดตั้งหน่วย
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย  ยามปกติก็ตั้งกองทุนเลี้ยงเด็ก
กำพร้า และเด็กด้อยโอกาส 

สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๘-๙) 

งานสำคัญของคณะสงฆ์ เป็นกิจการอันหนึ่งของคณะสงฆ์ การ
สงเคราะห์ด้านอื่น ๆ ซึ่งวิธีการดำเนินงานนั้น  ตามที่กำหนดใน
ระเบียบมหาเถรสมาคม  อำนาจหน้าที่ของบทบาทพระสงฆ์ 

 

๒.๓.๓ หลักธรรมที่สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์    
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม เอกสารเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาที ่ เป ็นเครื ่องช ่วยสนับสนุนงานด้านสาธารณสงเคราะห์  พบว ่าคำสอนใน 
พระพุทธศาสนามีหลายข้อที่กล่าวถึงเรื่องนี้ การสาธารณสงเคราะห์อันเป็นคุณธรรมสำคัญของการ 
ให้บริการ เป็นหลักธรรมที่ส่งเสริมการช่วยเหลือผู้อื่น และหลักการอยู่ร่วมกันโดยทั่วไปต้องมีความ 
เคารพ ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งในเรื่องนี้มีนักวิชาการหลายท่าน 
ได้ให้หลักการและอธิบายไว้ ดังนี้ พรหมวิหาร ๔ ประการเป็นคุณธรรมพ้ืนฐานที่จะต้องให้มีอยู่ประจำ 
ในจิตใจ และเป็นท่าทีของจิตใจที่จะทำให้แสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องโดยสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ท้ัง ๔ กล่าวคือ ๕๒   
 ๑. ในสถานการณ์ที่เขาอยู่เป็นปกติเราก็มี เมตตา คือ ความเป็นมิตรไมตรี ความมีน้ำใจ
ปรารถนาดี ต้องการให้เขามีความสุข ซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีต่อผู้อื่นรวมทั้งแต่ละคนๆ ที่เรา
เกี่ยวข้องขยายออกไปจนถึงความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์หรือต่อสังคมทั้งหมดทั่วทั้งโลก เมตตานี้ 
เป็นคุณธรรมพ้ืนฐานในประการแรกที่ต้องมี ซึ่งใช้ในยามปกติ คือ เมื่อคนอื่นเขาอยู่กันเป็นปกติ เราก็มี 
เมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้เขาเรื่อยไป    

 
๕๒ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๒/๒๕๒. 

https://84000.org/tipitaka/read/?22/192/252


๔๑ 

 ๒. ในสถานการณ์ท่ีเขาตกต่ำเดือดร้อน เราก็มี กรุณา คือ ความพลอยรู้สึกไหวตาม ความ
ทุกข์ ความเดือดร้อน หรือปัญหาของเขา และต้องการช่วยเหลือปลดเปลื้องให้เขาพ้นจากความทุกข์ 
ความเดือดร้อนนั ้น กรุณานี ้ต่างไปจากเมตตา คือเมตตาใช้ในยามปกติ แต่เมื ่อเขาตกต่ ำ ลงไป
กลายเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เราก็มีกรุณา ใฝ่ใจช่วยบำบัดทุกข์ให้    
 ๓. ในสถานการณ์ที่เขาขยับสูงขึ้นไปในความดีงาม ความสุขความสำเร็จ เราก็มี มุทิตา 
หมายความว่า เมื่อเขาเปลี่ยนไปในทางขึ้นสูง ได้ดีมีสุขทำสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ประสบความสำเร็จ เราก็
ย้ายไปเป็น มุทิตา คือพลอยยินดีด้วย ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในวงการงานตลอดจนการเป็นผู้นำทั่วไป
นั้น เรื่องที่สำคัญมากก็คือ เมื่อคนมีปัญหา มีทุกข์เดือดร้อน เช่น เจ็บไข้ได้ป่วย หรือยากไร้ขาดแคลน 
ก็ต้อง มีกรุณาที่จะเอาใจใส่แก้ปัญหา เมื่อมีคนประสบผลสำเร็จในการทำสิ่งดีงาม ทำให้อะไรต่ออะไร
พัฒนา ก้าวหน้าไป ก็ต้องมีมุทิตาช่วยส่งเสริมสนับสนุนแต่ในยามปกติก็ต้องไม่ปล่อยปละละเลย   ต้อง
เอาใจใส่ต่อการที่จะให้เขาอยู่ดีมีสุข เช่น มีสุขภาพดี อยู่ในวิถีทางของความสุขความเจริญ และการ
พัฒนาสืบต่อไป คือ ต้องมีเมตตาปรารถนาดี  ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้ก็จะทำให้กิจการงานและประโยชน์
สุขที่มุ ่งหมายพร้อมที่จะสำเร็จผล หนึ่งก็จะเกิดขึ้นในตัวผู้นำ คือ “ปิโย” แปลว่า “ผู้เป็นที่ รัก” 
กล่าวคือผู้ร่วมงานหรือผู้ร่วมไปด้วยกัน หรือจะเรียกผู้ตามก็แล้วแต่ ก็จะมีความรัก มีความรู้สึกสนิท
สนม สบายใจต่อผู้นำนั้น เสริมความรู้สึกอยากร่วมไปด้วยให้หนักแน่นมากขึ้น ทั้งร่วมใจและร่วมมือ 
อย่างไรก็ตาม ปิโยเท่านั้นไม่พอ ปิโย นั้นได้มาจาก เมตตา กรุณา มุทิตา แต่ยังต้องมีอีกข้อหนึ่ง คือ 
อุเบกขา    
 ๔. ในสถานการณ์ที่เขาทำผิดหลักหรือละเมิดธรรมเราก็มี อุเบกขา หมายความว่า เมื่อใด
เขาทำอะไรไม่ถูกต้อง โดยละเมิดธรรม คือ ละเมิดต่อหลักการ หรือละเมิดต่อความถูกต้อง ทำให้ เสีย
หลัก เสียกฎเกณฑ์ เสียความเป็นธรรม เสียความชอบธรรมทำลายกติกา เป็นต้น ผู้นำจะต้องอยู่ใน
หลักที่เรียกว่า อุเบกขา อุเบกขาก็คือรักษาความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หยุด
การขวนขวาย ไม่ให้เกินขอบเขตไปจนกลายเป็นเสียธรรม คือการปฏิบัติต่อคน หรือช่วยเหลือคน 
จะต้องไม่ให้เสียความเป็นธรรม ไม่ให้เป็นการทำลายหลักการ ไม่ให้เป็นการละเมิดต่อกฎเกณฑ์กติกา
ที่ ชอบธรรม หลักพุทธธรรมของผู้ทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์อีกส่วน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริส
สูตร อุปริปัณณาสก์ มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี (สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ 
หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที ่แท้จริงของมนุษย์ชาติ มีธรรมะหรือ
คุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ๕๓ 
 ๑). ธัมมัญญุตา รู ้หลักการ เมื ่อดำรงตำแหน่ง มีฐานะ หรือจะทำอะไรก็ตาม ต้องรู้ 
หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้หลัก
รัฐศาสตร์ และรู้กฎกติกาของรัฐ คือกฎหมาย ตั้งแต่รัฐธรรมนูญลงมา แล้วก็ยืนอยู่ในหลักการตั้งตนอยู่
ในหลักการให้ได้ชุมชน สังคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ มีกฎ มีกติกา ที่ผู้นำ
จะต้องรู้ชัด แล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักการนั้น  

 
๕๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , พิมพ์ครั้งที่ 

๑๗, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๑๒๔.    



๔๒ 

 ๒). อัตถัญญุตา รู ้จุดหมาย ผู้นำถ้าไม่รู ้จุดหมายก็ไม่รู ้ว่าจะนำคนและกิจการไปไหน
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดหมาย
ด้วย ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่ง ก็จะไม่หวั่นไหว 
อะไรไม่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทางก็ไม่มั่ววุ่นวาย ใครจะพูดว่าด่าเหน็บแนม เมื่อไม่ตรงเรื่อง  
ก็ไม่มัวถือสา ไม่เก็บเป็นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่เรื่องที่เข้าแนวทางสู่จุดหมาย 
ใจมุ่ง สู่เป้าหมาย อย่างชัดเจน และมุ่งมั่นแน่วแน่    
 ๓). อัตตัญญุตา รู ้ตน คือ ต้องรู ้ว ่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยู ่ในสถานะใดมี 
คุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกำลังแค่ไหน มีข้อยิ่งข้อ
หย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องสำรวจตนเอง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การพัฒนาปรับปรุงตัวเอง ให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำแล้วจะเป็นคน
สมบูรณ์ไม่ ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้นำก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลาให้นำได้ดียิ่งข้ึนไป    
 ๔). มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักความพอดี หมายความว่าต้องรู้จักขอบเขต ขีดขั้น
ความพอเหมาะที่จะจัดทำในเรื่องต่าง ๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จักประมาณใน 
การลงทัณฑ์อาญา และการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้องรู้จักว่าในการ
กระทำนั ้น ๆ หรือในเรื ่องราวนั ้น ๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี ่ยวข้องบ้าง ทำแค่ไหน
องค์ประกอบของมันจะพอดี ได้สัดส่วนพอเหมาะ การทำการต่าง ๆ ทุกอย่างต้องพอดี ถ้าไม่พอดีก็
พลาดความดีจึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริง ฉะนั้นจะต้องรู้องค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
และจัดใหล้งตัวพอเหมาะ พอดี    
 ๕). กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้จักเวลา เช่น รู้ลำดับ ระยะ จังหวะ ปริมาณ ความเหมาะของ
เวลาว่า เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหนจะทำอะไร อย่างไร จึงจะเหมาะ ดังจะเห็นว่า แม้แต่การ
พูดจาก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ เช่น วางแผนว่า 
สังคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ทำนองนี้จะเกิดขึ ้น เราจะ
วางแผนรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร    
 ๖). ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก รู้สังคม
ของประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการอย่างไร โดยเฉพาะถ้าจะ
ช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อย ๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา เราต้อง
รู้ความต้องการของเขาเพ่ือสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด   
 ๗). ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วมการ
ร่วมไปด้วยกัน และคนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้ถูกต้อง 
เหมาะสม และได้ผล ตลอดจนสามารถทำบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ รู้ว่าจะใช้
วิธีสัมพันธ์พูดจาแนะนำติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คน ซึ่งต้องรู้ว่าคน
ไหนเป็นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอย่างไรเพื่อใช้คนให้เหมาะกับงาน    
 นอกจากนั้นก็รู้ประโยชน์ที่เขาพึงได้ เพราะว่าในการทำงานนั้นไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็น
เพียงเครื่องมือทำงานได้ แต่จะต้องให้คนที่ทำงานทุกคนได้ประโยชน์ ได้พัฒนาตัวเอง ผู้นำควรรู้ว่า 
เขาควรจะได้ประโยชน์อะไรเพื่อความเจริญงอกงามแห่งชีวิตที่แท้จริงของเขาด้วย ที่กล่าวมานี้ คือ



๔๓ 

หลักธรรม ที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ๕๔  ถ้ามีคุณธรรม ๗ ประการนี้ แม้จะไม่มีคุณสมบัติข้อ
อื่นก็เป็น ผู้นำได้เพราะรู้องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่จะจัดการให้ได้ผล 
สามารถจัด วางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสมให้บรรลุผลสำเร็จได้ ส่วนคุณสมบัติอย่างอ่ืนก็มาเสริม๕๕ การ
มีมนุษย์ สัมพันธ์ดี สามารถเข้าหากันได้ง่าย คบหากันได้อย่างสบายใจ ไม่เย่อหยิ่ง ไม่ทะนงตัว ไม่เอา
เปรียบคน ผู้อื่นอันก่อให้เกิดความสามัคคีและประโยชน์สุขร่วมกัน๕๖ ดังนั้น  พระสงฆ์และวัดจึงต้อง
เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ด้วยดุจทิศที่อยู่รอบตัวซึ่งจัดและแบ่งออกเป็น ๖ ทิศ ดังนี้ 
 ๑. ทิศเบื้องหน้า (ปุรัตถิมทิศ) หมายถึง บิดามารดา ซึ่งท่านดำรงอยู่ในฐานะบุพการี คือ  
ผู้ทำอุปการะก่อน โดยท่านปฏิบัติหน้าที่ต่อบุตรธิดาด้วยฐานะ ๕ ประการ และเม่ือบิดามารดา ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อบุตรของตนด้วยธรรม ๕ ประการ ดังกล่าวแล้ว บุตรธิดาพึงปฏิบัติตอบแทน (แสดงความ 
กตัญญู) ต่อท่านด้วยธรรม ๕ ประการดังกล่าวแล้วข้างต้น ในเรื่องทำหน้าที่ผู้มาก่อน และทายาทที่ดี 
นอกจากนี้ยังสามารถสรุปความรับผิดชอบของพ่อแม่ท่ีดีในการเลี้ยงดูลูกไว้ดังนี้   

 ๑)  พ่อแม่ท่ีดีมีหน้าที่ และรับผิดชอบต่อลูก ๆ ทุกคน   
 ๒)  พ่อแม่ท่ีดีต้องเลี้ยงดูอบรม เอาใจใส่ดูแลลูก อย่างสม่ำเสมอ   
 ๓)  พ่อแม่ที่ดีต้องปลูกฝังค่านิยม และนิสัยที่ดีให้แก่ลูก เพื่อจะได้เป็นคนมี

ประโยชน์ต่อครอบครัวสังคม และประเทศชาติ   
 ๔)  พ่อแม่ท่ีดีจะต้องร่วมกันประพฤติตน ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของลูก และ

ส่งเสริม การศึกษาของลูกทุก ๆ คน  
 ๒. ทิศเบื้องขวา (ทักษิณทิศ) หมายถึง ครูอาจารย์ ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคล เป็น
บุคคลซึ่งต้องอนุเคราะห์ศิษย์ ด้วยธรรม ๕ ประการ   เมื่อครูอาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยธรรม 
๕ ประการ   ศิษย์ก็ควรแสดงความกตัญญู ถือปฏิบัติต่อท่านด้วยธรรม ๕ ประการ ดังนี้  
 ๑) ลุกต้อนรับ   

๒) เข้าไปหา  (เพ่ือบำรุง  คอยรับใช้  ปรึกษา  ซักถาม   และรับคำแนะนำ เป็นต้น)   
๓) ใฝ่ใจเรียน  (คือ  มีใจรัก  เรียนด้วยศรัทธา  และรู้จักฟังให้เกิดปัญญา)   
๔) ปรนนิบัติ  ช่วยบริการ   
๕) เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ (คือ เอาจริงเอาจัง  ถือเป็นกิจสำคัญ)  

  ๓. ทิศเบื ้องหลัง คือ  ครอบครัว  มีสามี  ภริยา  บุตร  และธิดา  ผู ้ที ่เป็นหัวหน้า 
ครอบครัวต้องยกย่องภริยาให้สังคมได้รู้จักทั้งมีความเคารพนับถือภริยา  ไม่ดูหมิ่นภริยาไม่ล่วงเกิน 
บุพการีของภริยา  ทั้งเพิ่มพูนความรักโดยเฉพาะสำหรับภริยา  ให้ภริยาเห็นได้ชัดเจนโดยไม่เคลือบ 
แคลง  ทั้งให้ภริยามียศศักดิ์  มีความเป็นใหญ่ในครอบครัว  และอภินันทนาการของขวัญสวยงามที่มี
ราคาเช่นเครื่องแต่งตัวสำหรับภริยาตามสมควรแก่วาระ  และโอกาส  ด้วยความรักและเมตตาโดยไม่มี 
ความเบื่อตลอดชีวิต ภาระอุปการะบุตรและธิดานั้น  ท่านสอนให้ประพฤติสร้างสมความดี  ให้หมั่ น 
ศึกษาวิชาและศิลปะวิทยา  ให้สมบัติที่เหมาะสมกับอารมณ์และอุปนิสัยของบุตรและธิดา  เพื่อให้บุตร 

 
๕๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๑/๒๖๕. 
๕๕ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ภาวะผู้นำ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ , ๒๕๔๖),     

หน้า ๒๐.   
๕๖ อง.จตุกก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๔๔. 



๔๔ 

และธิดามีความรักที่จะรักษาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไว้ได้โดยง่าย  เมื่อถึงวัยที่จะมีคู่ก็อบรมปลูกอุปนิสัย
ให้ เลือกคู่ครองที่มีความเหมาะสมทั้งชาติตระกูล  และความประพฤติไม่เป็นที่น่ารังเกียจ ทางฝ่าย
ภริยา ท่านสอนให้ปฏิบัติบำรุงสามีให้มีความสุขโดยจัดระเบียบการงานบ้านเรือนที่อยู่ให้สวยงามน่า
รื่นรมย์  มีความเอื้อเฟื้อเมตตาพระคุณทั้งหลายที่ได้กรุณา สามีมีความขยันกิจการทั้งหลายให้เกิด
ผลสำเร็จดีงามในทันทีโดยไม่ทิ้งค้างไว้  และด้วยความแคล่วคล่องเรียบร้อย  มีความสุจริตรักษาทรัพย์
สมบัติของสามี และท่ีสามีให้ไว้ให้อยู่ในสภาพดีโดยไม่น่าไปสร้างหนี้   
  ก. สามีพึงบำรุงภรรยา  ผู้เป็นทิศเบื้องหลัง  ดังนี้  
    ๑) ยกย่องให้เกียรติสมกับฐานะท่ีเป็นภรรยา   
    ๒) ไม่ดูหมิ่น   
    ๓) ไม่นอกใจ  
    ๔) มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้   
    ๕) หาเครื่องประดับมา ให้เป็นของขวัญตามโอกาส   
  ข. ภรรยาย่อมอนุเคราะห์สามี   ดังนี้   
    ๑) จัดงานบ้านให้เรียบร้อย   
    ๒) สงเคราะห์ญาติ มิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี   
    ๓) ไม่นอกใจ   
    ๔) รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้   
    ๕) ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง  
  ๔. ทิศเบื้องซ้าย คือ  เพ่ือนและมิตรทั้งหลาย  ท่านสอนว่าควรบำรุงมิตรให้มีความสุขด้วย 
วาจา  และด้วยความไพเราะนุ่มนวลประกอบด้วยความจริงใจ  ไม่มีเล่ห์  และด้วยความประพฤติที่
งาม  เป็นกุศลในความสัมพันธ์  สิ่งใดที่ทำเป็นการเอื้อประโยชน์แต่มิตรก็จงทำ  ทั้งไม่ใส่ร้ายต่อมิตร  
และไม่แกล้งมิตร  ทั้งพร้อมเสมอที่จะได้ช่วยมิตรให้พ้นจากความประมาท  แต่ถ้ามิตรพลั้งเผลอก็ช่วย
ดูแลไม่ให้ใครมาทุจริตต่อสมบัติของมิตร  และสามารถเป็นที่พึ่งของมิตรได้เป็นอย่างดี  ทั้งให้ความ
เคารพนับถือสกุลวงศ์ของมิตร  ไม่ดูแคลนในฐานะของมิตร  รวมถึงไม่ข่มมิตรด้อยกว่าตน   
  ก. บุคคลพึงบำรุงมิตรสหาย  ผู้เป็นทิศเบื้องซ้าย  ดังนี้   
    ๑) เผื่อแผ่แบ่งปัน   
    ๒) พูดจามีน้ำใจ    
    ๓) ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   
    ๔) มีตนเสมอ ร่วมสุขร่วมทุกข์กัน   
    ๕) ซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน   
  ข. มิตรสหายย่อมอนุเคราะห์ตอบ  ดังนี้   
    ๑) เมื่อเพ่ือนประมาท  ช่วยรักษาป้องกัน   
    ๒) เมื่อเพ่ือนประมาท  ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของเพ่ือน   
    ๓) ในคราวมีภัย  เป็นที่พ่ึงได้   
    ๔) ไม่ละทิ้งใน ยามทุกข์ยาก   
    ๕) นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร    



๔๕ 

 ๕. ทิศเบื้องบน  คือ  สมณพราหมณ์รวมถึงผู้มีศีลทั้งหลาย ท่านสอนให้คนดีทั้งหลายได้
ปฏิบัติรักษาพระคุณของท่านด้วยความเมตตาเปี่ยม อภัยในกรรมและผล  ไม่กล่าวโทษไม่กล่าวร้าย
ใดๆ สำหรับท่าน แม้แต่บาปสนองก็มิให้พึงมี  เมื่อท่านมาถึงก็ให้ต้อนรับด้วยวรามิสทาน  เช่น  เงิน
ทอง  สิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค  ล้วนเป็นของดีมีราคา  พร้อมน้ำใจไมตรีมีความเคารพนอบน้อม
แสดงให้เห็นถึงความปิติที่ได้พบท่าน  และเมื่อท่านได้กล่าวสิ่งใดเป็นบุญก็ให้รับไว้ด้วยความศรัทธา
ส่วนทางสมณพราหมณ์  ท่านสอนว่าให้สอนญาติโยมทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความดี  มีน้ำใจดีงามตอบต่อ
ความศรัทธา  และไมตรีของญาติโยมทั้งหลาย  เมื่อสนทนาก็กล่าวถึงสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นเรื่องจริงหรือ
อิงปรัชญา  ทำให้บุญเกิดเป็นผลดีจริง  ทั้งไม่มีการปด  และไม่มีความเท็จหน้าที่ของพราหมณ์ทั้งหลาย
ท่านมีหน้าที่ บอกทางสวรรค์และบอกผลานิสงค์สำหรับญาติและโยมทั้งหลายด้วยสัจจะสุจริต  โดยไม่
ล่วงและไม่ หลอก   
  ก. คฤหัสถ์ย่อมบำรุงพระสงฆ์  ผู้เป็นทิศเบื้องบน  ดังนี้  ๑) จะทำสิ่งใดก็ทำด้วย
เมตตา  ๒) จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา  ๓) จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา  ๔) ต้อนรับด้วยความเต็ มใจ 
๕) อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย  ๔   
  ข. พระสงฆ์ย่อมอนุเคราะห์คฤหัสถ์  ดังนี้  ๑) ห้ามปรามจากความชั่ว  ๒) ให้ตั้งอยู่
ในความดี  ๓) อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี  ๔) ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง  ๕) ทำสิ่งที่เคยฟังแล้ว
ให้แจ่มแจ้ง  ๖) บอกทางสวรรค์คือทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญได้  

๖. ทิศเบื้องล่าง  คือ  คนทำงาน  หรือคนรับใช้  ท่านสอนว่าผู้เป็นนายทั้งชายหรือหญิง 
ต้องจัดงานให้ทำตามความเหมาะสม  ให้อาหาร  ที่อยู่  เครื่องใช้  รายได้  ยารักษา  เครื่องอุปโภค
บริโภค  และให้บางสิ่งบางอย่างที่ดีงามเป็นของแปลกที่พวกเขาหรือไม่ เคยได้มาก่อน  ให้ทั้งเวลาที่
พวกเขาจะได้ พักผ่อน  และให้อิสรภาพในการที่เขาจะไปไหนมาไหมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดตก
ลงกันไว้ ส่วนคนงานและคนรับใช้  ท่านให้บำรุงนายด้วยความขยัน  ตื่นก่อนนาย  นอนทีหลังนาย  
ประพฤติสุจริต  ไม่เป็นขโมย  นำคุณของนายไปสรรเสริญด้วยความเคารพและพัฒนาทางแรงงานฝีมือ
ความสามารถให้ เป็นไปในทางที่ดีกว่าเดิม   

ก. นายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงาน ผู้เป็นทิศเบื้องล่าง  ดังนี้  ๑) จัดการงานให้ทำตาม
ความเหมาะสมกับกำลังความสามารถ  ๒) ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่  ๓) จัด
สวัสดิการดี  มีช่วยรักษายาบาลในยามเจ็บไข้  เป็นต้น  ๔) ได้ของแปลก ๆ พิเศษมาก็แบ่งปันให้       
๕) ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร   

ข. คนรับใช้และคนงานย่อมอนุเคราะห์นาย  ดังนี้  ๑) เริ่มทำการงานก่อนนาย  ๒) เลิก
งานทีหลังนาย  ๓) ถือเอาแต่ของที่นายให้  ๔) ทำการงานให้เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น ๕) นำเกียรติคุณ 
ของนายไปเผยแพร ่

สรุปได้ว่า  ตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ แนะนำ ชี้
ช่องทางการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรือขจัดปัญหาของชีวิตให้แก่บุคคลอื่นได้ต้องเป็นผู้มีคุณธร รม ๗ 
ประการ คือ สัปปุริสธรรม ๗ ซึ่งประกอบด้วย ธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม อัตถัญญุตา ความรู้จัก
อรรถ อัตตัญญุตา ความรู้จักตน มัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ กาลัญญุตา ความรู้จักกาล ปริสัญญุ
ตา ความรู้จักบริษัทหรือชุมชน และปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคล ที่นักสังคมสงเคราะห์ควร



๔๖ 

ปลูกฝังให้มีข้ึน เพ่ือการมีสัมพันธภาพกับผู้รับบริการอย่างราบรื่น และนำไปสู่การป้องกันปัญหา แก้ไข
ปัญหา ฟ้ืนฟู และพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นแก่บุคคล กลุ่ม ชุมชน ตามจุดมุ่งหมายของการสังคมสงเคราะห์ 
 

ตารางท่ี ๒.๗ สาระสำคัญของความสำคัญของหลักธรรมที่สนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์    
 

ชื่อนักวิชาการ แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต),  

(๒๕๕๑, หน้า ๑๒๔.)    
 

หลักพุทธธรรมของผู้ทำงานด้านสาธารณสงเคราะห์อีก
ส่วน คือ สัปปุริสธรรม ในสัปปุริสสูตร อุปริปัณณาสก์ 
มัชฌิมนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื ่องธรรมของคนดี 
(สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ชาติ มี
ธรรมะหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม ๗ ประการ 

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต),  
(๒๕๔๖, หน้า ๒๐. ) 

 

ถ้ามีคุณธรรม ๗ ประการนี้ แม้จะไม่มีคุณสมบัติข้ออื่นก็
เป็น ผู้นำได้เพราะรู้องค์ประกอบและปัจจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอที่จะจัดการให้ได้ผล สามารถจัด 
วางวิธีปฏิบัติการที่เหมาะสมให้บรรลุผลสำเร็จได้ ส่วน
คุณสมบัติอย่างอ่ืนก็มาเสริม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

๒.๔ ข้อมูลบริบทเร่ืองที่วิจัย 
 

วัดในเขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสรบุรี มีจำนวนทั้งหมด ๒๗ วัด ประกอบด้วยพระภกษุ 
๑๘๖ รูป ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็นดังนี้ เจ้าคณะอำเภอ ๑ รูป เจ้าคณะตำบล ๕ รูป ซึ่งแบ่งออก
ดังนี้  

 
ตารางท่ี ๒.๘ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัด 
 

ลำดับ ตำบล วัด/จำนวนวัด จำนวนพระสงฆ์/รูป 
๑ โคกใหญ่ ๑ มะขามเรียง ๖ 
  ๒ โคกกุ่ม ๓ 
  ๓ โคกใหญ่ ๒ 
  ๔ หนองพันเรือ ๕ 
  ๕ หนองนางปุ๋ย ๓ 

รวม  ๕ ๑๙ 
๒ บ้านหมอ ๑ บ้านหมอ ๒๑ 
  ๒ สร่างโศก ๑๒ 
  ๓ ราษฎณ์บำรุง ๕ 
  ๔ สุนทรเทพมุนี ๑๒ 
  ๕ ธรรมเสนา ๘ 
  ๖ สารภี ๙ 

รวม  ๖ ๖๗ 
๓ ตลาดน้อย ๑ โบสถ์แจ้ง ๑๑ 
  ๒ โคกมะขาม ๑๑ 
  ๓ โคกงาม ๕ 
  ๔ จั่นเสือ ๓ 
  ๕ โพธิ์ทอง ๘ 

รวม  ๕ ๓๘ 
๔ หนองบัว ๑ ปัญจาภิรมณ์ ๑๓ 
  ๒ หนองเขศรีมงคล ๔ 
  ๓ บ่อพระอินทร์ ๕ 
  ๔ หนองคล้า ๒ 
  ๕ หนองบัว ๕ 
  ๖ โคกเสลา ๒ 

รวม  ๖ ๓๑ 
 



๔๘ 

ตารางท่ี ๒.๘ ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัด (ต่อ) 
 

ลำดับ ตำบล วัด/จำนวนวัด จำนวนพระสงฆ์/รูป 
๕ บ้านครัว ๑ มหาโลก ๘ 
  ๒ ม่วงน้อย ๗ 
  ๓ บางขวัญ ๗ 
  ๔ หนองถ่านใต้ ๖ 
  ๕ บ้านครัว ๓ 

รวม  ๕ ๓๑ 
ภาพรวม ๕ ๒๗ ๑๘๖ 

 
    ปัจจุบัน คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสรบุรี มีนโยบายกิจการต่าง ๆ เพื่อสงเคราะห์

ประชาชนได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดำเนินการเองซึ่งกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มี วัตถุประสงคใ์ห้
เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน 
จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนสภาพสังคมไทยด้านบทบาทของพระสงฆ์ใน
การสงเคราะห์ประชาชน ไว้ดังนี้      

๑. เพื่อสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ตำบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลตั้งอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ช่วยเหลือตนเองได้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ    

๒. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้านและหน่วยราชการในการที่จะ ร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน เช่น ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้าตาม
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ  ซึ่งจะทำให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นหรือไป
ขายแรงงานที่อื ่น ช่วยกันพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นคนดีมีศีล ธรรม ซึ่งจะเป็น
รากฐานในการพัฒนาด้านอื่น ๆอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เราเรียกว่าสัมมาอาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้านและสังคมที่
ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือกงาน หนักเอาเบาสู้ยึดคติท่ีว่าคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้   
  ๓. เพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือใครมีความคิดอะไรที่
เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะนำมาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออกที่หน่วยอบรม 
ประชาชนประจำตำบล เข้าทำนองที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ จะนำชาติให้เจริญ    
 ๔. เพื่อเป็นศูนย์รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุข ช่วยกันปกป้องพิทักษ์ 
รักษาชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นโจรภัย อัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัยหรือภัยอื่น ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ เข้าทำนองที่ว่า ถึงคราวนี้ทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึง
คราวสุขสบาย ก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท    



๔๙ 

 ๕. เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารของทางราชการจำเป็น 
จะต้องรับทราบอย่างทันท่วงทีตรงไปตรงมา ยุคนี้เป็นยุคข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่าง  ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง จะทำให้เรา 
เข้าใจสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ถูกต้องและนำไปสู ่การแก้ไขปัญหาไม่ถูกต้อง ๕๗  เพื ่อให้
วัตถุประสงค์หลักทั้ง ๕ ประการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจำเป็นจะต้องปรับบทบาทของหน่วยให้
มีความคล่องตัว โดยการจัดตั้งองค์กรในรูปของคณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรม
ประชาชนประจำตำบลพุทธศักราช ๒๕๔๖ 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง    

๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ พบว่า มีผู้ท ำการศึกษา

วิจัยไว้ดังนี้  
นุชนาฎ ยูฮันเงาะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์

จิตเวช” ผลการวิจัยพบว่า  
๑. ด้านนโยบายองค์กรมีความเอื้อต่อการจัดการรายกรณี แต่ยังไม่มีการกำหนดเป็น

นโยบายที่ชัดเจน มีเพียงแต่นำมาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการประกันคุณภาพ ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการราย
กรณีต้องมีความรู้ คือจบการศึกษาหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ในระดับปริญญาตรีหรือมากกว่า และต้อง
ได้รับการอบรมการจัดการรายกรณีให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณีในงาน
สังคมสงเคราะห์ต้องพร้อมด้วยองค์ความรู้ด้าน สาธารณสุข การแพทย์ โรคจิตเวช แหล่งทรัพยากร
และการพัฒนาแหล่งทรัพยากร การสร้างและขยายเครือข่าย การเขียนโครงการ การจัดเวทีประชาคม 
ฯลฯ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการมีทักษะการทำงาน เช่น การเป็น
คนว่องไว รู้จักการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นต้น  

๒. ระบบการให้บริการในการจัดการรายกรณี ประกอบด้วย การจัดการให้บริการแบบ
ครบวงจร มีเจ้าภาพดูแลและให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการใช้รูปแบบการสอนแบบสหวิชาชีพ การใช้
เครือข่ายและการบำรุงรักษาเครือข่าย การระดมการมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาแหล่งทรัพยากร 
การทบทวนและปรับปรุงนโยบายองค์กร การเก็บรวบรวมข้อมูล และการพัฒนาแหล่งข้อมูล  

๓. กระบวนการให้บริการในการจัดการรายกรณี ประกอบด้วย การค้นหาและคัดกรอง
ผู้ป่วย การประเมินทางสังคม การวางแผนการให้บริการและการออกแบบบริการเฉพาะราย การ
ปฏิบัติและเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากร การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ระดับชุมชน อันได้แก่ การศึกษา
ชุมชน การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพชุมชน การจัดเวทีชาวบ้าน การวางแผนดูแลผู้ป่วยร่วมกับ
ชุมชน การปฏิบัติและเชื่อมโยงแหล่งทรัพยากร รวมถึงการสร้างและขยายเครือข่ายในชุมชน การ

 
๕๗ ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ระเบียบมหา

เถรสมาคม ว่าด้วยการต้ังหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ
ศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๘๖.    



๕๐ 

ติดตามผล การบันทึก และการประเมินผล สำหรับแนวทางการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์
จิตเวช มีดังนี้  

๑. นโยบาย และโครงสร้างขององค์กรต้องเอื้อต่อการสนับสนุนให้มีการจัดการรายกรณี 
และมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับกรมมาสู่โรงพยาบาล และผู้บริหารควรเห็นความสำคัญ
ของการใช้วิธีการจัดการรายกรณีของนักสังคม สงเคราะห์กับผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางสังคมที่ยุ่งยาก
ซับซ้อน เพราะการจัดการรายกรณีเป็นเครื่องมือชี้วัดการดูแลผู้ป่วยอย่างครบวงจร  

๒. คุณสมบัติผู้จัดการรายกรณี ผู้จัดการรายกรณีควรมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการ
จัดการรายกรณีอย่าง ชัดเจน ควรจบหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ระดับปริญญาตรีหรือมากกว่า และ
ได้รับการอบรมการเป็นผู้จัดการรายกรณี นอกจากนี้ผู้จัดการรายกรณีต้องมีประสบการณ์การทำงาน 
มีองค์ความรู้ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  

๓. การจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์สามารถทำงานได้ใน ๒ ระดับ คือ  
 ๑) การทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยด้านสังคมร่วมกับทีม สหวิชาชีพในโรงพยาบาล  
 ๒) การทำงานในระดับชุมชน เป็นการดูแลผู้ป่วยหลังจากการจำหน่ายกลับสู่ครอบครัว

และชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีต้องเชื่อมประสานระหว่างทีม สห
วิชาชีพในโรงพยาบาล และแหล่งทรัพยากรที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการสร้างและ
ขยายเครือข่ายในชุมชน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายและแหล่งทรัพยากรเหล่านั้นให้มีศักยภาพที่จะ
ดูแลผู้ ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง  

๓). นักสังคมสงเคราะห์ต้องพัฒนาต่อยอดการจัดการรายกรณีระดับชุมชนด้วยการศึกษา 
กรณีศึกษาสมบูรณ์ เพ่ือให้เห็นพัฒนาการของผู้ป่วยจากกระบวนการให้บริการทางสังคมรายกรณีของ 
ชุมชนอย่างชัดเจนมากข้ึน  

๔). นักสังคมสงเคราะห์ควรมีการวางแผนจัดชุดบริการที่ชัดเจน ด้วยการมีแผนสัญญา
ดูแลร่วมกันกับผู้ป่วยและครอบครัว (Contract Plan) หรือแผนการทำงานระหว่างชุมชนกับผู้ป่วย
และครอบครัว เพ่ือให้มีแนวทางการทางานที่เป็นระบบ  

๕). การปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์ควรพัฒนาทักษะการบันทึก มีการจัดทำ
ฐานข้อมูลในการรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วย เพ่ือประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยให้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  

๖). ควรมีการจัดทำคู ่มือแหล่งทรัพยากรทางสังคม เพราะแหล่งทรัพยากรทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการล้วนแล้วแต่ เป็นเครือข่ายที่จะทำให้การดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยครบ
วงจร ได้รับบริการที่ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้ป่วย  

๗). ควรมีการศึกษาวิจัยและถอดบทเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอข้อมูลแก่
ผู้บริหารนำไปทบทวนการปรับปรุง นโยบายของหน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น๕๘ 

พเยาว์ ศรีแสงทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่
ทำร่วมกับสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 
๑๓๓ ทวิ” ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

 
๕๘ นุชนาฎ ยูฮันเงาะ, “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช” ,รายงานการวิจัย, 

(ศูนย์บรรณสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔). 



๕๑ 

๑. ความพึงพอใจภาพรวมของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที ่ร่วมกับสหวิชาชีพตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ จำนวน ๑๘๖ คน นั้น มีความสอดคล้อง
กันทั้ง ๓ ด้าน คือ ๑) ความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ๒) ความพึงพอใจในลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ และ ๓) ความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ฯ มีความพึง
พอใจระดับปานกลางเรียงตามลำดับ คือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน ร้อยละ 
๗๔.๒๐ ความพึงพอใจในลักษณะงาน ร้อยละ ๖๖.๑๐ และความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน ร้อยละ 
๖๔.๔๐ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ฯ ความพึงพอใจในลักษณะงาน และ
ความพึงพอใจในสถานที ่ทำงาน ที ่มีค่าเฉลี ่ย (๑.๙๗๐๒ และ ๑.๙๕๘๙) ใกล้เคียงกัน ดังนั้น 
องค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ทำร่วมกับสหวิชาชีพในการสอบปากคำ
เด็ก ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ควรคำนึงในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ (๑) ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงาน (๒) ด้านความพึงพอใจในลักษณะ
งาน และ (๓) ด้านความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน๕๙ 

พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ใน
สังคมโลกาภิวัตน์” ว่า บทบาทด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ บทบาทด้านนี้ของพระสงฆ์
หากพูดไปแล้ว นับว่ามีความสำคัญไม่น้อย เพราะต้องคำนึงถึงความเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย 
ความเป็นพระพุทธศาสนาอยู่ในทีด้วย เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้องให้เป็นเอกลักษณ์ที่ดำรงไว้
ซึ่งความเป็นพุทธ คำว่าความเป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้นหมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเป็นไทยมา 
จากรากฐานของความเป็นพุทธมาจากรากฐานแห่งความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่าง
ในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้เพราะวัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย ด้านสาธารณ
สงเคราะห์ บทบาทของพระสงฆ์ในด้านสาธารณสงเคราะห์เรายังเห็นได้ชัดเจนว่า พระสงฆ์ท่ีมีบารมี มี
เอกลาภมาก ๆ ท่านไม่ได้เก็บไว้เพียงตัวท่านเอง หากแต่ได้ช่วยสร้างโรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ 
อนามัยตำบล ศาลาที่ประชุม ศาลาพักริมทาง ทำบ่อน้ำ ทำสะพาน ฯลฯ บทบาทด้านสาธารณูปการ
และสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นบทบาทหลักอีกด้านหนึ่ง ที่หมายถึง ด้านการก่อสร้าง การพัฒนา  
ศาสนวัตถุ โดยเริ่มจากการสร้างศาสนวัตถุภายในวัดของพระสงฆ์ สร้างเพื่อให้เป็นที่สะดวกแก่
การศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม มิใช่เป็นการสร้างเพ่ืออวดอ้างบารมี แข่งขันความฟุ่มเฟือยหรูหรา๖๐ 

พระธนดล นาคสุวณโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ คณะ
สงฆ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีบทบาทในการบริหาร 
กิจการคณะสงฆ์ในด้านการปกครองอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง ผล 

 
๕๙ พเยาว์ ศรีแสงทอง, “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ทาร่วมกับสหวิชาชีพในการ

สอบปากคาเด ็กตามประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทว ิ” , รายงานการว ิจ ัย ,                         
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒). 

๖๐ พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง), “บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์”, วารสาร
การศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔) : หน้าท่ี ๙-๑๐. 



๕๒ 

การเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า  พระสังฆาธิการที่มีอายุ 
ตำแหน่ง  พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน มี บทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน๖๑ 

พระอนุชิต ชูเนียม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของพระสงฆ์กับผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์”, ผลการวิจัยพบว่า บทบาทขอองพระสงฆ์
ที่ปฏิบัติงานจริงและที่คาดหวังในการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์โดยรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง ส่วนบทบาทของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานจริง และสิ่งที่คาดหวังในการพัฒนาชุมชนตามความ 
คิดเห็นของผู้นำชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ์ที่ 
ปฏิบัติจริงในปัจจุบัน ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์กับผู้นำชุมชน มีความแตกต่างกัน และบทบาท 
ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชน ที่พระสงฆ์กับผู้นำชุมชนคาดหวัง ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์กับ 
ผู้นำชุมชน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญท่ี ๐.๐๕ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตำแหน่งพระ
สังฆาธิการ พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการแตกต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการ
คณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน๖๖ 

พระมหาบุญมี อธิปุญฺโญ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษา
เฉพาะกรณี พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ผลการวิจัยพบว่า พระธรรมวิสุทธิมงคล เป็น
พระสงฆ์ท่ีเกิดในครอบครัว มีอาชีพเกษตรกรรม แต่ฐานะการเงินของสกุลท่านอยู่ในสภาพ ค่อนข้างดี 
ขณะเข้าสู่ความเป็นสมณเพศ สังกัดพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ยึดถือธุดงควัตร เป็นเครื่องขัด เกลากิเลส
เป็นพระสงฆ์ นักปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาของท่านมี
อยู่ ๒ ด้าน คือ ด้านจิตใจ ได้แก่ การอบรมสั่งสอนให้ประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรม ความดีงาม ตาม
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา โดยเน้นการนําไปปฏิบัติมากกว่าสอนให้รู้ เท่านั้น ด้านวัตถุ 
ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขและสาธารณะประโยชน อ่ืนๆ ตลอดจนการ เป็นผู้นำในการตั้ง
กองทุนผ้าป่าช่วยชาติ ๔ เทคนิควิธีการในการเข้าถึงชุมชน การสื่อสารกับชุมชนผ่านการเทศ บรรยาย 
ป้ายข้อความเสือด้วย หลักธรรม การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้ให้คําปรึกษาในการพัฒนา
กิจกรรมกลุ่มซึ่ง ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจน คือ ชุมชนปลอกจากอบายมุขโดยขั้นตอนของกิจกรรมมุ่งให้
เกิดการเรียนรู้ให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของตนเอง  พบว่า พระสังฆาธิการที่มี
อายุ ตำแหน่ง  พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ

 
๖๑ พระธนดล นาคสุวณโณ,“ได้ศึกษาศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๖๒ พระอนุชิต ชูเนียม,“บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ กับ
ผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น,  
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๖). 



๕๓ 

ธรรม ที่แตกต่างกัน และมีบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมวิ
สุทธิมงคล ไม่แตกต่างกัน๖๓ 

พระเกษมศักดิ์ วรสกโข ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ 
สงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตำแหน่ง  พรรษา 
วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหลักการ ปฏิบัติหน้าที่ของพระสังฆาธิการ ในอำเภอชุมแสงอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ เจริญก้าวหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับพุทธจักรและ
อาณาจักร เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา สังคม ตลอดถึงการพัฒนาบุคลากร การศึกษาและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับคณะสงฆ์ โดยใช้หลักหน้าที่ ของพระสังฆาธิการ ๕  ด้าน คือ การปกครอง การศาสน
ศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณ
สงเคราะห์ พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตำแหน่ง  พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษา
ทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ทีแ่ตกต่างกัน และมีบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม 
: ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมวิสุทธิมงคล ไม่แตกต่างกนั๖๔ 

สรุปได้ว่า การสาธารณสงเคราะห์ หรืองานสังคมสงเคราะห์ เป็นงานที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่นอย่างจริงใจ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนกลับมา เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ได้รับความ
สะดวกสบายมากยิ ่งขึ ้น และให้การติดตามการพัฒนาในการสงเคราะห์ด้านต่าง  ๆ เพื ่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และต่อยอดจากการเริ่มต้นของการสาธารณสงเคราะห์นั้น  ๆ เพื่อให้กลายเป็นรูปแบบที่
สามารถเป็นแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ต่อไปได้เพราะสร้างวัด สร้างศาสน
วัตถุต้องให้เป็นเอกลักษณ์ที่ดำรงไว้ซึ ่งความเป็นพุทธ คำว่าความเป็นพุทธกับความเป็นไทยนั้น
หมายถึงสิ่งเดียวกันเพราะความเป็นไทยมาจากรากฐานของความเป็นพุทธ มาจากรากฐานแห่ง
ความคิดอันเป็นพุทธ พระสงฆ์ต้องเป็นแบบอย่างในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ เพราะ
วัฒนธรรม คือวิถีชีวิตของปวงชนชาวไทย  

 
 
 
 
 
 
 

 
๖๓ พระมหาบุญมี อธิปุญโญ, “บทบาทของพระสังฆาธิการพัฒนาสังคม : ศึกษากรณีพระธรรมวิสุทธิ 

มงคล (บัว ญาณสมปนโน)", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ,      
(บัณฑิต วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๖๔ พระเกษมศักดิ์ วรสกุโข, “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อําเภอชุมแสง 
จ ังหว ัดนครสวรรค์”, ว ิทยาน ิพนธ ์พ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต , สาขาว ิชาการบร ิหารจ ัดการคณะสงฆ์ ,                 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๕๔ 

ตารางท่ี ๒.๙ แสดงสาระสำคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ 
 

 

 
 
 
 

ชื่อผู้วิจัย สาระสำคัญ/ข้อค้นพบ 
นุชนาฎ  ยูฮันเงาะ,  
(๒๕๕๔). 

ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีต้องมีความรู้ รวมถึงการ
สร้างและขยายเครือข่ายในชุมชน การติดตามผล การบันทึก 
และการ ประเมินผล สำหรับแนวทางการจัดการรายกรณีใน
งาน 

พระธนดล นาคสุวณโณ, 
(๒๕๕๕). 

ได้ศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ
สงฆ์จ ังหวัดบุร ีร ัมย์ พระสังฆาธิการในจังหวัดบุร ีร ัมย์ 
ผลการวิจัยพบว่า มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

พระอนุชิต ชูเนียม, 
(๒๕๕๖). 

 

บทบาทขอองพระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่คาดหวังในการ
พัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์โดยรวมอยู ่ใน
ระดับ ปานกลาง 

พระมหาบุญมี อธิปุญโญ, 
(๒๕๕๔). 

เป็นพระสงฆ์ที่เกิดในครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม แต่ฐานะ
การเงินของสกุลท่านอยู่ในสภาพค่อนข้างดี ขณะเข้าสู่ความ
เป็นสมณเพศ สังกัดพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ยึดถือธุดงควัตร 
เป็นเครื่องขัด เกลากิเลสเป็นพระสงฆ์ นักปฏิบัติสมถกรรม
ฐานและวิปัสสนากรรมฐาน 

พระเกษมศักดิ์ วรสกโข, 
 (๒๕๕๓). 

พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตำแหน่ง  พรรษา วุฒิการศึกษาทาง
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม อยู่ในระดับ ปานกลาง การบริหารกิจการคณะสงฆ์
ตามหลักการ 

พเยาว์  ศรีแสงทอง,  

(๒๕๕๒).   

ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังคม
สงเคราะห์ที่ทำร่วมกับ สหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็ก 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญโฺญ 

 (แก้ววัน ทอง),      

 (๒๕๕๔). 

บทบาทด ้านน ี ้ของพระสงฆ ์หากพ ูดไปแล ้ว น ับว ่ามี  
ความสำคัญไม่น้อย เพราะต้องคำนึงถึงความเป็น เอกลักษณ์
แห่งความเป็นไทย ความเป็นพระพุทธศาสนา อยู่ในทีด้วย
เพราะสร้างวัด สร้างศาสนวัตถุต้องให้เป็น เอกลักษณ์ที่ดำรง
ไว้ซึ่งความเป็นพุทธ 



๕๕ 

๒.๕.๑ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ พบว่า มีผู้ทำการศึกษาวิจัยไว้

ดังนี้  
ธนาวรรณ สุขเกษม ๖๕ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบูรณ์” ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบไป
ด้วยระบบงานย่อย ๔ ระบบ คือ ระบบการพัฒนาโจทย์วิจัย ระบบการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย ระบบ
การประเมินและติดตามผลงานวิจัย และระบบการเผยแพร่งานวิจัย ซึ่งรูปแบบของระบบบริหารการ
จัดการงานวิจัยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา คุณภาพด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 

ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ ๖๖ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีโครงสร้างการบริหาร
จัดการด้านการวิจัยอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติยังขาดผู้ประสานงานวิจัย ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญ
ของการติดตามและสนับสนุนการวิจัย โดยเฉพาะการติดตามสนับสนุนในเชิงบวก ๒. ด้านการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการวิจัย การประชุมนักวิจัย หรือการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการวิจัย ช่วยให้นักวิจัยมี
โอกาสได้แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและความรู ้ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักวิจัยกับผู้
ประสานงานวิจัยหรือสถาบันวิจัย นอกจากนั้นผลการประเมินการจัดอบรมเรื่อง การวิจัยแบบ R&D 
พบว่าผู ้เข้าร่วมการอบรมมีความพึงพอใจในระดับสูง และเชื ่อว่าสามารถนาไปสู ่การวิจัยที ่มี
ประสิทธิภาพต่อไปได้ 

บุญส่ง หาญพานิช ๖๗ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา มีความต้องการในระดับมาก
ขณะที่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อน ข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ วัฒนธรรมพลังร่วม 
นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ สิ่งท้าทาย และ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ลักษณะงานที่ผู้บริหารมี
ความต้องการในระดับมาก ให้มีการนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ 
ได้แก่ การประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี 
ห้องสมุด การวิจัย การประเมินความดีความชอบ การธำรงรักษาบุคลากร การสร้างนักวิชาการ การ
กำหนดภาระงานของบุคลากร และ การบริการความรู้ ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มี
การแบ่งปันแลกความรู้ข้ามหน่วยงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มากขึ้น ให้มีการบริการ
ความรู้ในลักษณะของการร่วมมือที่ต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู ้ให้ และผู้รับบริการใน ๕ ด้าน คือ การ

 
๖๕ ธนาวรรณ ส ุขเกษม , “การบร ิหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” ,       

รายงานการวิจัย, (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๔๙). 
๖๖ ทัศนีย ์ ปัทมสนธิ์ , “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” , รายงานการวิจ ัย ,       

(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐). 
๖๗ บุญส่ง หาญพานิช, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย” , 

วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖). 



๕๖ 

เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนา การอานวยความสะดวกในการ
เข้าถึงความรู้ และการให้คำปรึกษา  

การบริหารจัดการความรู ้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที ่นำเสนอ เน้นด้านการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ซึ ่งประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็น
สถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการด้านภารกิจ คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ 
ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ 
การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมการบริการความรู้ พัฒนานอลลิดจ์
เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมิน
คือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน ด้านยุทธศาสตร์ ได้กำหนด ยุทธศาสตร์ในการ
บริหารจัดการความรู้ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ ๑.ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร ๒.ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ 
๓. ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ ๔. ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี ๕. ยุทธศาสตร์การ
ไว้วางใจ และ ๖. ยุทธศาสตร์พลังร่วม ด้านสำนักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์การ
บริหารจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความ
พร้อม การกำหนดวิธีการแบ่งปัน และเปลี่ยนและบริการ การประเมินและปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการ 
ดำเนินการ คือ ทำให้ได้ วัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้ และการบริการความรู้ ชุมชนนอล
ลิดจ์เวอร์เคอร์ ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ และการ
บริการ 

พรรณี แพ่งกุล ๖๘ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการวิจัย
พบว่า ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกอง ทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  

๑) ประสิทธิภาพของการเข้าพื้นที่ มีในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ
ทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวม ทั้งหมด และจำแนกเป็นรายกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มคณะกรรมการกองทุนและ
อาจารย์นิเทศก์ในพื้นที่ที่ประเมินว่าบัณฑิต มีประสิทธิภาพด้านนี้ในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวม
และจำแนกเป็นรายข้อ  

๒) บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจในระดับมากทั้งโดย
ภาพรวม และจำแนกเป็นรายข้อทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมทั้งหมด และจำแนกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่ม 
ยกเว้นความมีมนุษยสัมพันธ์ของบัณฑิตที่มีอยู่ในระดับปานกลาง ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุน
และกลุ่มผู้กู้เงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

๓) คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจในระดับมาก 
ทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ ทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมและจำแนกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่ม 
นอกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประเมินว่าอยู่ในระดับ ปานกลางทั้งโดย

 
๖๘ พรรณี แพ่งกุล, “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” , รายงานการวิจัย, (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕). 



๕๗ 

ภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ ยกเว้นการมีคุณธรรมด้านความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน ซื่อสัตย์ 
สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีน้ำใจช่วยเหลือ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในระดับมาก  

๔) ศักยภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางทั้งในกลุ่ม
ผู้ประเมินโดยรวมและจำแนกเป็น รายกลุ่ม และเป็นรายงานได้แก่ งานการคิดและวางแผน การ
บริหารจัดการ การประสานและเชื่อมโยง และงานการติดตาม และประเมินผล และโดยรวมทั้ง 4 งาน  

๕) ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของบัณฑิต ประชาชน สมาชิก ผู้กู ้เงิน และ
คณะกรรมการกองทุนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและ
จำแนกเป็นรายข้อ ยกเว้นการได้รับข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชนในระดับมากในทุกกลุ่ม และ
ในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวม ทั้งหมดการเปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในทัศนะของ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  

๑) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันประเภทมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ 
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล สถาบันราช
ภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่น ๆ มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้านได้แก่ ประสิทธิภาพของการเข้า
พื้นที่ บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย จำแนกเป็นรายงาน และโดยรวมทุกงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
และพบว่า  

(๑.๑) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน มีศักยภาพด้าน
ประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่สูงกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัย
เปิดของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอ่ืนๆ  

(๑.๒) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ และจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล มีศักยภาพด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานสูงกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบัน
ราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอ่ืน ๆ  

๒) บัณฑิตที ่สำเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้านได้แก่ ประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่ 
บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที ่ได ้รับ
มอบหมาย ทั ้งจำแนกเป็นรายงานและโดยรวมทุกงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .๐๕  

๓) บัณฑิตที่มีช่วงเวลาการว่างงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่ำกว่า ๑ ปี ๑-
๓ ปี ๔-๖ ปี ๗-๙ ปี และมากกว่า ๙ ปี มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของการ
เข้าพ้ืนที ่บุคลิกภาพ คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งจำแนกเป็นรายงาน และโดยรวมทุกงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ   ที่
ระดับ .๐๕  

๔) คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ  



๕๘ 

๔.๑) มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับมาก ๕ อันดับแรก ได้แก่การสื่อสาร 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ในงานที่ปฏิบัติและบริบทและการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบ ความสามารถในการบริหารงาน และความสามารถในการใช้ แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 

๔.๒) มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในระดับมาก ๕ อันดับแรกได้แก่ มีความรักภูมิในใจ
ในบ้านเกิด และมีความจริงใจในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาพร้อมที่จะช่วยเหลือแนะนำผู้เกี่ยว ข้อง มี
กิริยา วาจา ท่าทาง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงาน 
ประสานความสามัคคีกับบุคลากรทุกระดับได้ดี และประพฤติตนในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ
ประเพณี ศาสนา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในกรณีที่มีโครงการต่อเนื่อง คณะกรรมการกองทุนส่วน
ใหญ่มีความประสงค์ที่จะรับบัณฑิตกลุ่มเดิมเข้าปฏิบัติ งานต่อในพื้นที่เดิม เพราะบัณฑิตส่วนใหญ่ มี
ความรู้และความสามารถทางวิชาการ บุคลิกภาพ และความประพฤติที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจใน
ระดับปานกลาง-มากที่สุด และสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจนได้ผลงานที่มีปริมาณและ
คุณภาพเพ่ิม ขึ้นกว่าระยะเริ่มเข้าปฏิบัติงานในระดับมาก-มากท่ีสุด 

พระมหาสุชญา โรจนญาโณ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการ
เผย(พระพุทธศาสนา)”ผลการวิจัยพบว่า ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระมหาโมคคัลลานะได้เผย
แผ่ พระพุทธศาสนาในลักษณะการให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา การสนทนา การตอบปัญหาข้อข้องใจ 
การ แสดงฤทธิ์โดยรับสนองพุทธบัญชาให้ไปปราบผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ การเป็นสมณทูตในเทวโลกและ
ยมโลก แล้วนำเรื่องราวเหล่านั้นมาบอกแก่ชาวโลก และการแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและบุคคลทั่วไป
ด้วย วิธีการต่าง ๆ เช่น การบรรยาย การอธิบายขยายความ การเปรียบเทียบ การตอบคำถาม  พบว่า 
พระสังฆาธิการที่มีอายุ ตำแหน่ง  พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม ที่แตกต่างกัน จึงเห็นได้ว่า“บทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการ
เผยพระพุทธศาสนา” ไม่แตกต่างกัน๖๙ 

พระมหามณเฑียร วรธมฺโม (ซ้ายเกลี้ยง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิ
การเนการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย ๓.๔๐ และเมื่อ 
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการศาสนศึกษาและด้านการศึกษาสงเคราะห์อยู่ในระดับปานกลาง 
สำหรับด้านอื่นๆ คือ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการปกครอง ด้านการสาธารณูปการ และ 
ด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบระดับบทบาทของพระสังฆาธิการใน 
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัดพังงา จำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล คือ ตำแหน่งพระสังฆาธิ 
การ อายุ จำนวนพรรษา วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิทางการศึกษาทางธรรม และวุฒิทางการ 
ศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า พระสังฆาธิการที่มีอายุและจำนวนพรรษาต่างกัน มีบทบาทในการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .o๕ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ส่วนพระสังฆาธิการที่มีตำแหน่ง วุฒิทางการศึกษาสายสามัญ วุฒิทางการศึกษาทางธรรม และวุฒิ

 
๖๙ พระมหาสุชญา โรจนญาโณ , “ศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผ่ 

(พระพุทธศาสนา)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๕๙ 

ทางการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้๗๐ 

พระณัฐพล ติธมฺโม (ปราบพินาศ) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง “การบริหารงานวัดโดยการ 
ประยุกต์ ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ ใช้พรหมวิหาร ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
จำแนกเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย คือ  ด้าน
การศาสนศึกษา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ด้านสาธารณูปการ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
การศึกษาสงเคราะห์ และด้านการปกครอง ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารงานวัดโดยการ 
ประยุกต์ ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครจำแนกตาม 
คุณลักษณะส่วนบุคคล พบว่า พระสงฆ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันตามพรรษาและวุฒิการศึกษาบาลี
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ ในวัดเขตธนบุรีที ่มีอายุ วุฒิการศึกษา วุฒิ 
การศึกษานักธรรมต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวัดตามหลักพรหมวิหาร ๔ ของ 
พระสงฆ์ ในวัดเขตธนบุรีไม่แตกต่างกัน๗๑ 

พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญญาวชิโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๓๘ เมื่อพิจารณาในแต่ละรายการ ได้ 
พบว่า รายการที่ว่าด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนซึ่งเป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ 
และกำหนดแผนงานที่จะปฏิบัติและให้สงเคราะห์แก่ประชาชน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ ๓.๕๔ และ ๓.๘๔ ส่วนรายการอ่ืนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ๖๖ 

พระครูปลัดทนากร วรญาโณ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ 
บริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๒๘ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีบทบาทอยู่ในระดับมาก 
คือ ด้านการปกครอง ส่วนด้านอื่น ๆ ที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีพรรษา และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมต่างกัน มี
บทบาทใน การบริหารงานกิจการคณะสงฆ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐ .๐๕ ส่วน

 
๗๐ พระมหามณเฑียร วรธมุโม (ซ้ายเกลี้ยง) ,“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ 

สงฆ์จังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๗๑ พระณัฐพล ติธมุโม (ปราบพินาศ), “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตาม มคิด
เห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 

๗๒ พระครพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญญาวชิโร), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาดใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๖๐ 

ปัจจัยส่วน บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และวุฒิการศึกษาทางธรรม ไม่ทำให้เกิดความ
แตกต่าง ๗๓ 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
กิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความ 
คิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอจอมบึง จังหวัด 
ราชบุรี ด้านการสาธารณสงเคราะห์ อยู่ในระดับปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
พบว่า พระสงฆ์ที่มีอายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษานักธรรมและตำแหน่งต่างกัน มี 
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการอำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรีโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย๗๔ 

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดในอำเภอดำเนินสะดวก 
จังหวัดราชบุรี” จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัดในอำเภอ
ดำเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี” ด้านการสาธารณสงเคราะห์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
เปรียบเทียบ ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการวัด จำแนกตามสถานภาพ อายุ 
พรรษา วุฒิการศึกษา ทางโลก วุฒิทางการศึกษาแผนกธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า 
พระสงฆ์ที่มีอายุ วุฒิ การศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการ วัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนพระสงฆ์ที่มีพรรษา 
และวุฒิการศึกษาทางโลก ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการวัด ไม่แตกต่างกัน๖๖ 

สรุปได้ว่า การบริหารจัดการวัด นอกจากจะปฏิบัติตามแนวทางที่คณะสงฆ์ได้กำหนดไว้ 
ทั้ง ๔ ด้านแล้วกระบวนการในการบริหารจัดการวัด ต้องมีการผสมผสานกันระหว่างหลักการบริหาร
ของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและนำมาประยุกต์ใช้กับวัดได้อย่างดี จึงจะทำ
ให้การบริหารจัดการวัดประสบผลสำเร็จ การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทยที่นำเสนอ 
เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ซึ่งประกอบ ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็น
สถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการด้านภารกิจ คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ 
ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ 
การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันและเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมการบริการความรู้ พัฒนา ของนอล
ลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้  

 
๗๓ พระครูปลัดทนากร วรญาโณ,“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา 

กรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๗๔ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร) , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี",  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๗๕ พระปลัดมนต์ดก สุวโจ,“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง 
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๖๑ 

ตารางท่ี ๒.๑๐ สาระสำคัญของงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
 

ชื่อผู้วิจัย สาระสำคัญ/ข้อค้นพบ 
ธนาวรรณ สุขเกษม, 
(๒๕๔๙).  

ผลการว ิจ ัยพบว ่า ระบบ การบร ิหารจ ัดการงานว ิจ ัยของ
มหาวิทยาลัย ประกอบไป ด้วยระบบงานย่อย ๔ ระบบ 

พระมหาสุชญา โรจนญาโณ, 
 (๒๕๕๔). 

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระมหาโมคคัลลานะได้เผยแผ่ 
พระพุทธศาสนาในลักษณะการให้คำแนะนำ เป็นที ่ปรึกษาการ
สนทนาการตอบปัญหาข้อข้องใจ การ แสดงฤทธิ์โดยรับสนองพุทธ
บัญชาให้ไปปราบผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

พระมหามณเฑียร วรธมฺโม, 
(๒๕๕๓). 

บทบาทของพระสังฆาธิการเนการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัด
พังงา ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสังฆาธิการในการ บริหาร
กิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

พระณัฐพล ติธมฺโม, 
(๒๕๕๔). 

ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ ใช้พรหม
วิหาร ๔  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจำแนกเป็นราย
ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 

พระครูพิศาลถิรธรรม, 
(๒๕๕๓). 

พบว่า รายการที่ว่าด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนซึ่ง
เป็นไปเพื่อการสาธารณประโยชน์ และกำหนดแผนงานที่จะปฏิบัติ
และให้สงเคราะห์แก่ประชาชน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ, 
(๒๕๕๔). 

จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
วัดในอำเภอดำเนิน สะดวก จังหวัดราชบุรี” ด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์,  
(๒๕๕๐).  
 

“การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” ยังขาดผู้
ประสานงานวิจัย ซึ่งถือเป็นแนวทางสำคัญของการติดตามและ
สนับสนุนการวิจัย 

พรรณี แพ่งกุล,  
(๒๕๔๕).  
 

ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการกอง ทุนหมู่บ้านและชุมชน มีประสิทธิภาพในระดับ
ปานกลาง 

บุญส่ง หาญพานิช,  

(๒๕๔๖).  
 

ในทุกด้านที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการความรู ้ ได้แก่ การสร้าง
ความรู ้ การจัดเก็บความรู ้ การนำความรู ้ไปใช้ การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้
เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ 

 

 
 



๖๒ 

การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ใน ๔ ด้าน  

    ๑) ด้านการดำเนินกิจการเพ่ือ                     
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

๓) ด้านการเกื้อกูลศาสนสมบัติ 

๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชน 

ทฤษฎี POSDC 
   P (Planning) 
   O (Organizing) 
   S (Staffing) 
   D (Directing) 
   C (Controlling) 

 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย(Conceptual Framework)ประกอบด้วยตัวแปรต้น (ndependent Variable) และ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable:) ดังนี้ 

๑) ตัวแปรตัน (Independent Variables) ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ 
ประกอบด้วย  ๑. อายุ  ๒. พรรษา  ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ  ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม  ๕. วุฒิ
การศึกษาทางเปรียญธรรม 

๒)ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน ๔ ด้าน คือ   ๑) ด้านการดำเนินกิจการ
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล   ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์   ๓) ด้าน
การเก้ือกูลศาสนสมบัติ   ๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชน   

ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม  

  (Independent Variable)                               (Dependent Variable) 

            
              ปัจจัยส่วนบุคคล                          
       ๑. อาย ุ

 ๒. พรรษา 
 ๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 
 ๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 
 ๕. วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

 
 
 
 
 
 
         
 
          

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 



 
บทท่ี ๓  

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของณะสงฆ์อำเภอบา้น
หมอ จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ ่งศึกษาโดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Methods 

Research) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ  
(Survey Research) โดยเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยได้
กำหนดขั้นตอนการดำเนินการวิจัยตามลำดับดังนี้ 

๑.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.  กำหนดหัวข้อปัญหา วัตถุประสงค์ในการวิจัย และสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
๓.  กำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
๔.  สร้างเครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕.  นำเครื่องมือเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
๖.  ทดสอบเครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Try out) 
๗.  ดำเนินการส่งข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
๘.  วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
๙.  สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

๓.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ 
๓.๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันหรือ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พระสงฆ์, อำเภอบ้านหมอ จำนวน ๑๘๖ รูป๑ 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้ทำการสุ่มมาจากประชากรจำนวน ๑๘๖ รูป โดยคำนวณ

ตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี้๒  

n =   
 

n =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N =  จำนวนประชากร 
e =  ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดข้ึนในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ ๐.๐๕ 
 

แทนค่าในสูตร n = 
 ๑๘๖  

๑ + ๑๘๖ (๐.๐๕)๒ 

  =  ๑๒๖.๙๖๒  
ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๒๗ รูป 
 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างข้างต้นผู้วิจัยจึงนำมาคำนวณตามสัดส่วนที่เหมาะสม โดย

การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังนี้ 
 

 สูตร  n  =  
𝑛𝑁

𝑁๑  

 โดยที่  n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
   N  =  จำนวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 
   N๑ =  จำนวนประชากรทั้งหมด 

 
ตัวอย่างเช่น ตำบลโคกใหญ๋          = ๑๙ x ๑๒๗ 
                ๑๘๖ 
                =    ๑๓ 

 

 
๑ วาระการประชุมคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอคร้ังท่ี ๕/๒๕๖๓ หน้า ๙-๑๐. 
๒สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 

         N 
    ๑ + N (e)2 
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ตารางท่ี ๓.๑ แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา 
จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ตำบลโคกใหญ่ ๑๙ ๑๓ 
ตำบลบ้านหมอ ๖๗ ๔๖ 
ตำบลตลาดน้อย ๓๘ ๒๖ 
ตำบลหนองบัว ๓๑ ๒๑ 
ตำบลบ้านครัว ๓๑ ๒๑ 
รวม ๑๘๖ ๑๒๗ 

 
๓.๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น
จากกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ ่งสังเคราะห์มาจากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
โดยเฉพาะประเด็นศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 

ก. การสร้างเครื่องมือ 
๑. ศึกษาหลักการและเอกสารแนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
๒. กำหนดกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
๓. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือการวิจัยโดยขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาสาร

นิพนธ์ 
๔. สร้างเครื่องมือการวิจัย 
๕. นำเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ

และปรับปรุงแก้ไข 
๖. นำเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงตรง

ของเครื่องมือ 
๗. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัย 
๘. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้จริงเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ข. ลักษณะสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)    
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน คือ  
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ตอนที่ ๑  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็น
แบบเลือกตอบ (Check  List)  หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ อายุ พรรษา วุฒิการศึกษา
สามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม และวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี รวม  ๔  ด้าน ซ่ึง
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น  ดังนี้ 

 ๑.  ด้านการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล มีคำถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๒.  ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีคำถามทั้งหมด  ๓ ข้อ 
๓.  ด้านการเก้ือกูลศาสนสมบัติ มีคำถามทั้งหมด  ๓  ข้อ 
๔.  ด้านการเก้ือกูลประชาชน  มีคำถามทั้งหมด  ๓ ข้อ 
มีเกณฑ์การให้คะแนน  ดังนี้ 
๕ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยยึดเกณฑ์๓  ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๔.๕๐-๕.๐๐ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๓.๕๐-๔.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๒.๕๐-๓.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๕๐-๒.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  ๑.๐๐-๑.๔๙ หมายความว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการบริหาร

จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นคำถามแบบ
ปลายเปิด (Open Ended Question) 

ค. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยนำเครื่องมือที่สร้างไว้ไปดำเนินการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือ  ดังนี้ 
๑) การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบประเมิน

คุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมินกรอบ
เนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นสำคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยคำสำนวน
ภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูล 

๒) การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของประเด็นคำถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิคการวิเคราะห์ 

 
๓ประกอบ  กรรณสูตร, สถิติเพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒), หน้า ๑๐๘. 
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IOC (Index of Congruence) ๔ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและเนื้อหาวิจัยไม่
น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC  เท่ากับ  ๑.๐๐ ทุกข้อ โดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบการ
หาค่า  IOC จำนวน  ๕  ท่าน  ดังนี้ 

๑. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๒. อ.ดร.กาญจนา ดำจุติ  ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๓. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ตำแหน่ง  อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี 

๔. รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ ตำแหน่ง ศาสนา/การจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิง
พุทธ 

๕. พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการเชิงพุทธ 

๓) การหาค่าความเที ่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยนำแบบสอบถามที ่ได้
ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่ประชากรของงานวิจัย จำนวน ๓๐ ชุด ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์ในอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี
เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha coefficient) ๕ ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Try Out) ทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๖ 

๔) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือการวิจัยที่วิเคราะห์ผลได้จากการทดลองใช้ (Try 
Out) ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

๕) สร้างเครื่องมือการวิจัยฉบับสมบูรณ์และนำเสนอต่อที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอ
ความเห็นและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริงต่อไป 

๓.๒.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในเชิงปริมาณตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
๑) จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแจกแบบสอบถาม 
๒) ผู้วิจัยเสนอติดต่อขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือถึง เจ้า
คณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเข้าแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 
๔พระมหากฤษฎา ก ิต ฺต ิ โสภโณ, ผศ.ดร. ,  ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัยทางการจ ัดการเช ิงพ ุทธ , 

(พระนครศรีอยุธยา : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หน้า ๒๒๔-๒๒๖. 
๕Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed., (New York : Harper & 

Row,  1971), p. 67. 
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๓) ผู้วิจัยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำการแจกแบบการแบ่งกลุ่ม (Cluster  
Sampling) กับกลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์ในอำเภอบ้านหมอจำนวน ๑๘๖ รูปและกลุ่มตัวอย่างคือ 
พระสงฆ์วัดมะขามเรียงจำนวน ๕ รูป โดยในการแจกแบบสอบถามผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจก 
และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยผู้วิจัย  ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รวมใช้ระยะเวลา  ๑  สัปดาห์ ซึ่งจำนวนแบบสอบถามที่สามารถเก็บคืนได้ มีจำนวน  ๑๘๖ ชุด คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๔) ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่รับกลับมา 
ก่อนนำไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสังคมศาสตร์ 

๓.๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยนำข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์และความ

ถูกต้องแล้ว ทำการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
๓.๕.๒  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑)  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 
๒)   ความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุ ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใช้สถิติการวิเคราะห์ คือ 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation :  S.D.) 

๓)   การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Pearson Product Moment Correlation) เพื่อบอกทิศทางและขนาด
ความสัมพันธ์ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑ ในการแปลความหมายดังนี้ 

๔)   ข้อคำถามปลายเปิดที่แสดงปัญหา  อุปสรรค  และข้อเสนอแนะต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี วิเคราะห์โดยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis  technic)  

 

๓.๓ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

๓.๓.๑ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเชิงลึก แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ประกอบด้วย 
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มพระสังฆาธิการ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน

ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ รูป คือ 
๑) พระครูศุภธรรมคุณ                ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ 
๒) พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์     ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ 
๓) พระสมุห์พงศกร กวิวํโส           ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ 



๖๙ 

กลุ่มที่ ๒ กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๓ คน คือ 

๔) นายรณรงค์ เทพรกัษ์       ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านหมอ 
๕) นายน้อย คำมี           ตำแหน่ง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 
๖) นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง 
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มผู้นำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ

คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน ๒ คน คือ 
๗) นายเฉลิม สิทธาจาร ตำแหน่ง กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที่๖ 
๘) นายชวน พุ่มพวง           ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๒ 
๓.๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Form) แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ตอนที่ ๒ เป็นข้อ
คำถามจำนวน ๙ ข้อ คือ ๑) P (Planning) ด้านการวางแผน  ๒) O (Organizing) ด้านการจัดองค์กร  
๓) S ( Staffing) ด้านงานบุคลากร ๔) D (Directing) ด้านการอำนวยการ ๕) C (Controlling) ด้าน
การกำกับดูแล ๖) ด้านการดำเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ๗) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์  ๘) ด้านการเก้ือกูลศาสนสมบัติ  ๙) ด้านการเก้ือกูลประชาชน  

ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหา
ค่า IOC ซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) จำนวน ๕ รูปหรือคน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทฤษฎี  ด้าน
ระเบียบวิธีวิจัย และด้านพระพุทธศาสนาหรือด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัยเป็นผู้ตรวจ
สอบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 

๑. รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๒. อ.ดร.กาญจนา ดำจุติ  ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 

๓. ผศ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว  ตำแหน่ง  อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านทฤษฎี 

๔. รศ.ดร.อำนาจ บัวศิริ ตำแหน่ง ศาสนา/การจัดการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจักการเชิง
พุทธ 

๕. พระเมธาวินัยรส,รศ.ดร. ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัก
การเชิงพุทธ 

เพื ่อพิจารณาทั้งในด้านเนื ้อหาสาระ  และโครงสร้างของคำถาม รูปแบบของแบบ
สัมภาษณ์  ตลอดจนภาษาที่ใช้และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 



๗๐ 

(IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ ๐.๘ ถึง ๑.๐  และมีการใช้ภาษาไม่เหมาะสมในบางข้อ จึงต้อง
ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ 

๓.๓.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ คือ 
ระยะที่หนึ่ง เป็นขั้นตอนการเตรียมการสัมภาษณ์ แบ่งเป็น ๔ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) ทำการนัดหมายวันเวลาที่จะไปขอสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  
๒) ขอหนังสือนำจากผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
๓) ส่งหนังสือนำและแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน 
๔) เตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป  เตรียมสมุดจดบันทึกและ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 
ระยะที่สอง เป็นขั้นตอนการดำเนินการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนดังนี้ 
๑) แนะนำตัวผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เพ่ือสร้างความคุ้นเคย 
๒) แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาสัมภาษณ์ และอธิบายลำดับขั้นตอนในการสัมภาษณ์ 
๓) ขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการใช้เครื่องบันทึกเสียงและกล้องถ่ายรูป ในขณะทำ

การสัมภาษณ์ เพ่ือใช้อ้างอิงในการสรุปผลการวิจัย  
๓.๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) และนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 

 
 

 

 

 



 
บทท่ี ๔   

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี  ” ใช ้ระเบียบวิธ ีว ิจ ัยแบบผสานวิธ ี (Mixed Method Research) ผู ้ว ิจ ัยได้นำ
แบบสอบถามที่รวบรวมได้จากพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน ๑๒๗ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
 ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
              ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 ๔.๕ ผลการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ   
พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม รายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ ๔.๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(n=๑๒๗) 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 
อายุ   
             ๒๑ – ๓๐ ป ี ๑๗ ๑๓.๔ 
             ๓๑ – ๔๐ ป ี ๑๕ ๑๑.๘ 
             ๔๑ – ๕๐ ป ี ๓๐ ๒๓.๖ 
             ๕๑ – ๖๐ ป ี ๓๖ ๒๘.๓ 
             ๖๑ ปีขึ้นไป ๒๙ ๒๒.๘ 
             รวม ๑๒๗ ๑๐๐.๐ 
พรรษา   

ไม่มีพรรษา ๑๙ ๑๕.๐ 
๑ – ๕    พรรษา ๔๓ ๓๓.๙ 
 ๖ – ๑๐  พรรษา ๕๖ ๔๔.๑ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๙ ๗.๑ 
รวม ๑๒๗ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาสามัญ   
ต่ำกว่าปริญญาตรี ๑๑๐ ๘๖.๖ 
ปริญญาตรี ๑๑ ๘.๗ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๖ ๔.๗ 
รวม ๑๒๗ ๑๐๐.๐ 

วุฒิการศึกษาทางธรรม   
นักธรรมตรี ๒๑ ๑๖.๕ 
นักธรรมโท ๓๒ ๒๕.๒ 
นักธรรมเอก ๖๔ ๕๐.๔ 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๑๐ ๗.๙ 
รวม ๑๒๗ ๑๐๐.๐ 
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ตารางท่ี ๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 
(n=๑๒๗) 

วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม จำนวน ร้อยละ 
ประโยค ( ป.ธ. ๑-๒ – ป.ธ.๓ ) ๔ ๓.๑ 
ประโยค  ( ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ ) ๕ ๓.๙ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๑๑๘ ๙๒.๙ 
รวม ๑๒๗ ๑๐๐.๐ 

 
 จากตารางท่ี ๔.๑ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
มีรายละเอียดดังนี้ 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มีจำนวน ๓๖ รูป 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓ รองลงมามีอายุระหว่าง ๔๑ – ๕๐ ปี มีจำนวน ๓๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖ 
ถัดลงมามีอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป มีจำนวน ๒๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘ ถัดลงมามีอายุ ๒๑ –๓๐ ปี มี
จำนวน ๑๗ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๔ และท้ายสุดมีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี มีจำนวน ๑๕ รูป คิด
เป็นร้อยละ ๑๑.๘ ตามลำดับ 
 พรรษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพรรษาระหว่าง  ๖ – ๑๐  พรรษา มีจำนวน 
๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑ รองลงมามีพรรษา ๑ – ๕  พรรษา จำนวน ๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๙ ถัดลงมาไม่มีพรรษา จำนวน ๑๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐ และสุดท้ายมี ๑๑ พรรษาขึ้นไป
จำนวน  ๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๑ ตามลำดับ  
 วุฒิการศึกษาสามัญ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 
๑๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ รองลงมามปีริญญาตรีจำนวน ๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘.๗ ถัดลงมาสูง
กว่าปริญญาตรี จำนวน ๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔.๗ ตามลำดับ 
 วุฒิการศึกษาทางธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒินักธรรมเอกจำนวน 
๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ รองลงมามีวุฒินักธรรมโท จำนวน ๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒ ถัดลง
มามีวุฒินักธรรมตรี จำนวน ๒๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ และสุดท้ายไม่มีวุฒิทางธรรม จำนวน ๑๐ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๗.๙ ตามลำดับ 
 วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
จำนวน ๑๑๘ รูป คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙ รองลงมามีประโยค  ( ป.ธ.๔ - ป.ธ.๖ )จำนวน ๕ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๙ ประโยค ( ป.ธ. ๑-๒ – ป.ธ.๓ ) จำนวน ๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๑ ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

๔.๒ ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวมใน ๙ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการ
วางแผน P = (Planning) ๒) ด ้านการจ ัดองค ์กร  O = (Organizing) ๓) ด ้านงานบ ุคลากร                  
S = (Staffing) ๔) ด้านการอำนวยการ D = (Directing) ๕) ด้านการกำกับดูแล C= (Controlling)    
๖) ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ๗) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ ๘) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารสมบัติ ๙) ด้านช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป ดังมีงงรายละเอียดที ่แสดงตัวอย่างค่าเฉลี ่ย (Mean = X ) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (StarNdard Deviation = S.D)  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๒ - ๔.๑๒ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ท่ีมีต่อปัจจัยด้าน 

ทฤษฎี POSDC โดยภาพรวม    
                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านการวางแผน P = (Planning) ๓.๗๘ ๐.๗๖ มาก 
๒. ด้านการจัดองค์กร O = (Organizing) ๓.๑๐ ๐.๙๗ ปานกลาง 
๓. ด้านงานบุคลากร S = ( Staffing) ๓.๒๙ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๔. ด้านการอำนวยการ D = (Directing) ๓.๖๐ ๐.๘๐ มาก 
๕. ด้านการกำกับดูแล C= (Controlling) ๓.๔๖ ๐.๙๑ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๔ ๐.๗๔ ปานกลาง 

 
 จากตารางที ่ ๔.๒ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๔๔, S.D. =๐.๗๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง เกือบทุกด้าน ดังนี้ 
 ๑) ด้านการวางแผน    P = (Planning)    (X =๓.๗๘, S.D.= ๐.๗๖) 
              ๒) ด้านการอำนวยการ D = (Directing)    (X =๓.๖๐, S.D.= ๐.๘๐) 
              ๓) ด้านการกำกับดูแล  C = (Controlling) (X =๓.๔๖, S.D.= ๐.๙๑) 
              ๔) ด้านงานบุคลากร    S = ( Staffing)     (X =๓.๒๙, S.D.= ๐.๙๘) 
              ๕) ด้านการจัดองค์กร  O = (Organizing)  (X =๓.๑๐, S.D.= ๐.๙๗) ตามลำดับ 
 
 



๗๕ 

ตารางที ่ ๔.๓ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต่อปัจจัย            
ด้านทฤษฎี POSDC  ด้านการวางแผน 

                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านการวางแผน 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการดำเนินงาน

ช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน 
๓.๖๕ ๐.๘๔ มาก 

๒. คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา  

๓.๙๙ ๐.๘๘ มาก 

๓. คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดการความรู้และนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

๓.๖๙ ๐.๘๘ มาก 

      ภาพรวม ๓.๗๘ ๐.๗๖ มาก 
 
จากตารางท่ี ๔.๓ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการ

วางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๘, S.D.=๐.๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (X = 
๓.๙๙ ,SD = ๐.๘๘) 
 ๒. คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดการความรู้และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต (X = ๓.๖๙, S.D = ๐.๘๘) ตามลำดับ 
 ๓. คณะสงฆ์มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการดำเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์
ประชาชน (X = ๓.๖๕ S.D. = ๐.๘๔) ตามลำดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

ตารางที ่  ๔.๔  ค ่าเฉล ี ่ย ค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานและระด ับความค ิดเห ็นของพระสงฆ ์ท ี ่มี                       
ต่อปัจจัยด้าน   ทฤษฎี POSDC ด้านการจัดองค์กร 

                                                                                                          (n=๑๒๗) 

ด้านการจัดองค์กร 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
 ๑. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์

ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 
๓.๔๐ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นภายในวัด
เพ่ือเป็นการฝึกประชาชนให้รู้จักการออม 

๒.๙๘ ๑.๑๒ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีการพัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นภายใน
วัดเพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและช่วยเหลือประชาชน
ท้องถิ่น 

๒.๙๑ ๑.๒๒ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๑๐ ๐.๙๗ ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี ๔.๔ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการ
จัดองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๑๐, S.D.= ๐.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตาม
ธรรมชาติ (X = ๓.๔๐, S.D. = ๑.๐๑)  
 ๒. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นภายในวัดเพื่อเป็นการฝึกประชาชนให้
รู้จักการออม (X = ๒.๙๘ S.D. = ๑.๑๒) 
 ๓. คณะสงฆ์มีการพัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นภายในวัดเพื่อเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมและช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่น (X = ๒.๙๑, S.D. = ๑.๒๒) ตามลำดับ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

ตารางที ่  ๔.๕ ค ่าเฉล ี ่ย  ค ่าเบ ี ่ยงเบนมาตรฐานและระด ับความค ิดเห ็นของพระสงฆ ์ท ี ่มี                                  
ต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านบุคคลากร 

                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านบุคคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีบุคลากรที่พร้อมในการช่วยเหลืองานด้าน

สาธารณะสงเคราะห์ 
๓.๒๑ ๑.๑๔ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์ม ีบ ุคลากรท ี ่ม ีความสามารถในการหา
แหล่งข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

๓.๒๗ ๑.๐๕ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์สามารถคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห ์

๓.๓๘ ๑.๐๔ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๒๙ ๐.๙๘ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านทฤษฎี POSDC ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๙, S.D .= ๐.๙๘) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ดังนี้  
 ๑. คณะสงฆ์สามารถคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สงเคราะห ์(X  = ๓.๓๘ S.D.  = ๑.๐๔) 
 ๒. คณะสงฆม์ีบุคลากรที่มีความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน (X = ๓.๒๗ ,S.D = ๑.๐๕) 
 ๓. คณะสงฆ์มีบุคลากรที่พร้อมในการช่วยเหลืองานด้านสาธารณะสงเคราะห์ (X = ๓.๒๑ 
,S.D. = ๑.๑๔) ตามลำดับ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

ตารางที่ ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัย                 
ด้านทฤษฎี POSDC ด้านการอำนวยการ  

                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านการอำนวยการ 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการอำนวยความสะดวกแก่บรรพชิตและ

คฤหัสถ์ท่ีขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและ
ส่วนรวม 

๓.๘๒ ๐.๘๒ มาก 

๒. คณะสงฆ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่จะบำเพ็ญ
กุศลนอกวัด แต่ขอรับคำปรึกษาและความอุปถัมภ์จาก
เจ้าอาวาสหรือจากวัด    

๓.๕๐ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีการประสานงานกับผู ้นำท้องถิ ่นในการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกครั้ง    

๓.๔๘ ๐.๙๘ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๖๐ ๐.๘๐ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านทฤษฎี POSDC ด้านการอำนวยการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๐ , S.D. = ๐.๘๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก เกือบทุกข้อ ดังนี้  
 ๑. คณะสงฆ์มีการอำนวยความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญ
กุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม (X = ๓.๘๒ , S.D. = ๐.๘๒) 
 ๒. คณะสงฆ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู ้ที ่จะบำเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับ
คำปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด (X = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๙๔)  
 ๓. คณะสงฆ์มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนทุกครั้ง ( X = 
๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๘) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๙ 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อปัจจัย        
ด้านทฤษฎี POSDC ด้านการกำกับดูแล 

                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านการกำกับดูแล 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่จะใช้ใน

การบริจาคโดยแยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจน 
๓.๔๗ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์มีระบบข้อมูลของผู ้รับการช่วยเหลืออย่าง
ชัดเจน 

๓.๔๒ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแลสิ่งของที่จะบริจาคให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปอุปโภค บริโภคได้ทันที 

๓.๔๘ ๐.๙๙ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๔๖ ๐.๙๑ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อพระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ด้านทฤษฎี POSDC ด้านการกำกับดูแล โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๖, S.D. = 
๐.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ ดังนี้ 
 ๑.คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแลสิ่งของที่จะบริจาคให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะ
นำไปอุปโภค บริโภคได้ทันที (X = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๙) 
 ๒.คณะสงฆ์มีการดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่จะใช้ในการบริจาคโดยแยกออกเป็น
สัดส่วนชัดเจน (X = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๙๘) 
 ๓.คณะสงฆ์มีระบบข้อมูลของผู้รับการช่วยเหลืออย่างชัดเจน (X = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๙๙) 
ตามลำดับ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี   โดย
ภาพรวม 

                                                                                                           (n=๑๒๗) 

การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

๑. ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๓.๓๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

๓.๖๕ ๐.๙๐ มาก 

๓. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ 

๓.๔๑ ๐.๙๖ ปานกลาง 

๔. ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ๓.๕๑ ๑.๐๐ มาก 
ภาพรวม ๓.๔๘ ๐.๘๓ ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 
๓.๔๘ , S.D. = ๐.๘๓) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกกลาง เกือบทุกด้าน ดังนี้  

๑.ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์  ( X = ๓.๖๕, S.D. = 
๐.๙๐) 

๒.ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป (X = ๓.๕๑, S.D. = ๑.๐๐) 
 ๓.ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ (X = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๙๖) 

๔.ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล (X = ๓.๓๔, S.D. = ๑.๐๑) ตามลำดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

ตารางที ่ ๔.๙ ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ      
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื ่อช ่วย                   
เหลือเกื้อกูล 

                                                                                                          (n=๑๒๗) 

ด้านการดำเนนิกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของ

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเช่นหน่วยอบรม 
อพปร. 

๓.๔๖ ๑.๐๗ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้าง
ห้องสมุดของวัดเพื่อบริการพระสงฆ์และประชาชน 

๓.๒๘ ๑.๑๓ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การสร้างห้อง
กรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป 

๓.๒๘  ๑.๑๕ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๓๔ ๑.๐๑ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูล 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๓๔ , S.D. = ๑.๐๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังนี้  
 ๑.คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำ
ตำบลเช่นหน่วยอบรม อพปร. (X = ๓.๔๖, S.D. = ๑.๐๗) 
 ๒.คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การสร้างห้องกรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไป (X = ๓.๒๘ , S.D. = ๑.๑๕)  
 ๓.คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างห้องสมุดของวัดเพื่อบริการ
พระสงฆ์และประชาชน (X = ๓.๒๘, S.D. = ๑.๑๓) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 
X̅ S.D. แปลผล 

๑. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุน
โครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ เป็นต้น 

๓.๘๕ ๑.๐๑ มาก 

๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความมั่นคง 
แข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

๓.๖๐ ๐.๙๙ มาก 

๓. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ  การจัดสรร
เครื่องอุปโภค บริโภคเพ่ือไว้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น 

๓.๕๑ ๑.๐๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๖๕ ๐.๘๐ มาก 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๕ , S.D.= ๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ ดังนี้  
 ๑. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า 
บุหรี่ (X = ๓.๘๕, S.D. = ๑.๐๑) 
 ๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีความม่ันคง แข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม (X = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๙) 
 ๓. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคเพ่ือไว้บริการ
แก่ชุมชนท้องถิ่น (X = ๓.๕๑, S.D. = ๑.๐๒) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

ตารางที่ ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น     
สาธารณสมบัติ  

(n=๑๒๗) 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
 

ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางราชการใน

การร่วมสร้างถนน ปรับปรุง และขยายถนนภายใน
หมู่บ้าน 

๓.๒๔ ๑.๑๗ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้าง
ประปาประจำตำบล เพ ื ่ อ เป ็ นการบร ิหาร ด ้ าน
สาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

๓.๓๙ ๑.๐๕ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์การ
สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
เป็นประจำ 

๓.๖๐ ๑.๐๓ มาก 

ภาพรวม ๓.๔๑ ๐.๙๖ ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น 
สาธารณสมบัติ ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง เกือบทุกข้อ ดังนี้  
 ๑.คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูก
ต้นไม้ในที่สาธารณะเป็นประจำ (X = ๓.๖๐, S.D. = ๑.๐๓)   
 ๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างประปาประจำตำบลเพ่ือเป็นการ
บริหารด้านสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน (X = ๓.๓๙, S.D. = ๑.๐๕) 
 ๓.คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางราชการในการร่วมสร้างถนน ปรับปรุง 
และขยายถนนภายในหมู่บ้าน (X = ๓.๒๔, S.D. = ๑.๑๗) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ 
      สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
                                                                                                            (n=๑๒๗) 

ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
ระดับความคิดเห็น 

X̅ S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติ

ตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น 
๓.๓๗ ๑.๐๖ ปานกลาง 

๒. คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

๓.๔๙ ๑.๐๓ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์ได้จัดตั้งกองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
พิการและเด็กด้อยโอกาส 

๓.๒๙ ๑.๒๐ ปานกลาง 

ภาพรวม ๓.๕๑ ๑.๐๐ ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๕๑ , S.D. = ๑.๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลาง ทุกข้อ ดังนี้  
 ๑.คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย (X = ๓.๓๙, S.D. = ๑.๐๓) 
 ๒.คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 
เป็นต้น (X = ๓.๓๗, S.D. = ๑.๐๖) 
 ๓.คณะสงฆ์ได้จัดตั ้งกองทุนเลี ้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส                       
(X = ๓.๒๙, S.D. = ๑.๒๐) ตามลำดับ 
 
 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล  

ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่อายุ พรรษา วุฒิ
การศึกษาสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ตามสมมติฐาน ดังนี้ 
 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านอาย ุ             

                                                                                                           (n=๑๒๗) 
การบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ ์

แหล ่ งความ
แปรปรวน 

 
ss 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

๑ . ด ้ า น ก า ร ด ำ เ นิ น
กิจกรรมเพื ่อช่วยเหลือ
เกื้อกูล 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๗ ๔.๐๐ ๐.๕๗ ๐.๕๕ ๐.๗๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๕.9๔ ๑๒๒.๐๐ ๑.๐๓   
รวม ๑๒๘.๒๑ ๑๒๖.๐๐    

๒.ด ้านการช ่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู ้ อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๓.9๘ ๔.๐๐ ๐.99 ๑.๒๔ ๐.๓๐ 
ภายในกลุ่ม 9๗.๔๕ ๑๒๒.๐๐ ๐.๘๐   
รวม ๑๐๑.๔๒ ๑๒๖.๐๐    

๓.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๔ ๔.๐๐ ๐.๒๑ ๐.๒๒ ๐.9๓ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๔.9๘ ๑๒๒.๐๐ ๐.9๔   
รวม ๑๑๕.๘๒ ๑๒๖.๐๐    

๔ . ด ้ า น ช ่ ว ย เ ห ลื อ
เกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๘๗ ๔.๐๐ ๑.๒๒ ๑.๒๓ ๐.๓๐ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๐.๔๒ ๑๒๒.๐๐ ๐.99   
รวม ๑๒๕.๒9 ๑๒๖.๐๐    

 ระหว่างกลุ่ม ๑.๗๖ ๔.๐๐ ๐.๔๔ ๐.๘๓ ๐.๕๑ 
ภาพรวม ภายในกลุ่ม ๖๔.๘๖ ๑๒๒.๐๐ ๐.๕๓   

 รวม ๖๖.๖๒ ๑๒๖.๐๐    
 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
 



๘๖ 

 จากตารางที่ ๔.๑๓ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
กับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดย
ภาพรวม พบว่า พระสงฆ์อายุต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พระสงฆ์ที่มี  อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในแต่ละด้าน ไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มีพรรษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่าง กัน 

 
ตารางที่ ๔.๑๔  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านพรรษา 

                                                                                                           (n=๑๒๗) 
การบริหารจัดการ
ง า น ส ง เ ค ร า ะ ห์
ประชาชนของคณะ
สงฆ์ 

แหล ่ งความ
แปรปรวน 

 
ss 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

๑ . ด ้ า นก า รด ำ เ นิ น
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูล 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๐๕ ๓.๐๐ ๐.๖๘ ๐.๖๗ ๐.๕๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๖.๑๕ ๑๒๓.๐๐ ๑.๐๓   
รวม ๑๒๘.๒๑ ๑๒๖.๐๐    

๒.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๔.9๓ ๓.๐๐ ๑.๖๔ ๒.๑๐ ๐.๑๐ 
ภายในกลุ่ม 9๖.๔9 ๑๒๓.๐๐ ๐.๗๘   
รวม ๑๐๑.๔๒ ๑๒๖.๐๐    

๓.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 

ระหว่างกลุ่ม ๖.๘๘ ๓.๐๐ ๒.๒9 ๒.๕9 ๐.๐๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๘.9๔ ๑๒๓.๐๐ ๐.๘9   
รวม ๑๑๕.๘๒ ๑๒๖.๐๐    

๔ .ด ้ านช ่ ว ย เ หลื อ
เก ื ้ อก ู ลประชาชน
ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม ๘.๓๘ ๓.๐๐ ๒.๗9 ๒.9๔ ๐.๐๔* 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑๖.9๒ ๑๒๓.๐๐ ๐.9๕   
๑๒๕.๒9 ๑๒๖.๐๐    

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม ๓.๓๘ ๓.๐๐ ๑.๑๓ ๒.๑9 ๐.๐9 
ภายในกลุ่ม ๖๓.๒๔ ๑๒๓.๐๐ ๐.๕๑   
รวม ๖๖.๖๒ ๑๒๖.๐๐    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๔ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านพรรษา
กับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดย
ภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มี พรรษา แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน
เกือบทุกด้านยกเว้นด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปแตกต่างกัน  ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบ



๘๘ 

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference 
: LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑๕ ดังนี้                                          
ตารางที่ ๔.๑๕ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของด้านวฒุิ

การศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี   จำแนกตามพรรษาด้านช่วยเหลือเกื้อกูล      
ประชาชนทั่วไป 

                                                                                                    ( n=๑๒๗) 
ด ้ านช ่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป 

 
 
X  

พรรษา  

ไม่มีพรรษา  
 ๑๙ รูป   

๑-๕ พรรษา 
 ๔๓ รูป 

๖ – ๑๐ พรรษา 
๕๖ รูป 

๑๑ พรรษาขึ้นไป 
๙ รูป 

  ๓.๗๔ ๓.๗๕ ๓.๗๔ ๔.๑๔ 
ไม่มีพรรษา ๓.๗๔ - ๐.๕๑ ๐.๒๓ -๐.๔๓ 
๑ – ๕ พรรษา ๓.๗๕ - - ๐.๒๘ -๐.๙๔* 
๖ - ๑๐ พรรษา ๓.๗๔ - - - -๐.๖๖ 
๑๑ พรรษาขึ้นไป ๔.๑๙ - - - - 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑ 
  

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่าพระสงฆ์ที่มีพรรษา๑-๕พรรษามีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีน้อยกว่าพระสงฆ์ที่มี
พรรษา ๑๑ พรรษาขึ้นไป อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑ 

 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 

 



๘๙ 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่าง กัน 
 
ตารางที ่ ๔.๑๖  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านวุฒิการศึกษาสามัญ     

(n=๑๒๗) 
การบริหารจัดการ

งานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะ

สงฆ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
ss 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

๑.ด้านการดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

ระหว่างกลุ่ม ๔.๘๗ ๒.๐๐ ๒.๔๓ ๒.๔๕ ๐.๐9 
ภายในกลุ่ม ๑๒๓.๓๔ 

๑๒๘.๒๑ 
๑๒๔.๐๐ 
๑๒๖.๐๐ 

๐.99   
รวม 

๒.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม .๕๐ 
๑๐๐.9๒ 
๑๐๑.๔๒ 

๒.๐๐ 
๑๒๔.๐๐ 
๑๒๖.๐๐ 

๐.๒๕ 
๐.๘๑ 

๐.๓๑ ๐.๗๔ 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๓.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 

ระหว่างกลุ่ม .๒๒ ๒.๐๐ ๐.๑๑ ๐.๑๒ ๐.๘9 
ภายในกลุ่ม ๑๑๕.๖๐ ๑๒๔.๐๐ ๐.9๓   
รวม ๑๑๕.๘๒ ๑๒๖.๐๐    

๔.ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม ๒.๑๗ ๒.๐๐ ๑.๐๘ ๑.๐9 ๐.๓๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๓.๑๓ ๑๒๔.๐๐ ๐.99   
รวม ๑๒๕.๒9 ๑๒๖.๐๐    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๒.๒๔ ๒.๐๐ ๑.๑๒ ๒.๑๕ ๐.๑๒ 
 ภายในกลุ่ม ๖๔.๓9 ๑๒๔.๐๐ ๐.๕๒   
 รวม ๖๖.๖๒ ๑๒๖.๐๐    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑  
            จากตารางที่ ๔.๑๖ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาสามัญ กับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ที่มีการศึกษาสามัญต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๙๐ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ที่มี การศึกษาสามัญ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน
แต่ละด้าน ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สมมติฐานที่ ๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านวุฒิการศึกษาทางธรรม                      

  (n=๑๒๗) 
การบริหารจัดการ

งานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะ

สงฆ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

 
ss 

 
df 

 
MS 

 
F 

 
Sig 

๑.ด้านการดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖๕ ๓.๐๐ ๐.๕๕ ๐.๕๔ ๐.๖๖ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๖.๕๖ ๑๒๓.๐๐ ๑.๐๓   
รวม ๑๒๘.๒๑ ๑๒๖.๐๐    

๒.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๗.๓๓ ๓.๐๐ ๒.๔๔ ๓.๒๐* ๐.๐๓ 
ภายในกลุ่ม 9๔.๐9 ๑๒๓.๐๐ ๐.๗๖   
รวม ๑๐๑.๔๒ ๑๒๖.๐๐    

๓.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 9.๖9 ๓.๐๐ ๓.๒๓ ๓.๗๔** ๐.๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๖.๑๓ ๑๒๓.๐๐ ๐.๘๖   
รวม ๑๑๕.๘๒ ๑๒๖.๐๐    

๔.ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม ๑๑.๑๔ ๓.๐๐ ๓.๗๑ ๔.๐๐** ๐.๐๑ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๔.๑๖ ๑๒๓.๐๐ ๐.9๓   
รวม ๑๒๕.๒9 ๑๒๖.๐๐    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๓.๖๘ ๓.๐๐ ๑.๒๓ ๒.๔๐ ๐.๐๗ 
 ภายในกลุ่ม ๖๒.9๕ ๑๒๓.๐๐ ๐.๕๑   
 รวม ๖๖.๖๒ ๑๒๖.๐๐    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาทางธรรม กับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 



๙๑ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรีด้านภาพรวม แตกต่างกันเกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์  ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  ด้านช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ดว้ย
วิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 
๔.๑๘ - ๔.๒๑ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๔.๑๘  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของด้านวุฒิ

การศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านภาพรวม 

                                                                                                    ( n=๑๒๗) 
 
วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม 

 
 
X  

                             ด้านภาพรวม 
นักธรรมช้ัน

ตรี 
      ๒๑ รูป 

นักธรรมช้ัน 
โท 

๓๒ รูป 

นักธรรมช้ัน 
เอก 

๖๔ รูป 

ไม่มีวุฒิทาง
ธรรม 

๑๐ รูป 
  ๓.๑๓ ๓.๔๑ ๓.๕๕ ๓.๗๓ 
นักธรรมชั้นตรี ๓.๑๓ - -๐.๒๘ -๐.๔๓* -๐.๖๐* 
นักธรรมชั้นโท ๓.๔๑ - - ๐.๑๕ -๐.๓๒ 
นักธรรมเอก ๓.๕๕ - - - -๐.๑๗ 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๓.๗๓ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒินักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็นน้อยกว่า
นักธรรมชั้นเอกและไม่มีวุฒิทางธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ตารางท่ี ๔.๑๙  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของด้านวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

                                                                                                    ( n=๑๒๗) 
 
วุฒ ิการศ ึกษา
ทางธรรม 

 
 
X  

 ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

นักธรรมช้ัน
ตรี 

     ๒๑ รูป 

นักธรรมช้ัน
โท 

   ๓๒ รูป 

นักธรรมช้ัน 
เอก 

๖๔ รูป 

ไม่มีวุฒิทาง
ธรรม 

๑๐ รูป 
  ๓.๓๑ ๓.๖๓ ๓.๘๑ ๓.๘๐ 
นักธรรมชั้นตรี ๓.๑๓ - -๐.๔๘ -๐.๖๗* -๐.๖๖ 
นักธรรมชั้นโท ๓.๖๓ - - -๐.๑๙ -๐.๑๘ 
นักธรรมเอก ๓.๘๑ - - - ๐.๐๑ 
ไม่มีวุฒิทาง
ธรรม 

๓.๘๐ 
- - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  
 
 จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒินักธรรมชั้น
ตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี มีความคิดเห็นน้อยกว่านักธรรมชั้นเอก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ   ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๓ 

ตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของด้านวฒุิ
การศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

                                                                                                    ( n=๑๒๗) 
 
วุฒิการศึกษาทาง
ธรรม 

 
 
X  

 (ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ) 

นักธรรมช้ัน
ตรี 

     ๒๑ รูป 

นักธรรมช้ัน 
โท 

   ๓๒ รูป 

นักธรรมช้ัน 
เอก 

๖๔ รูป 

ไม่มีวุฒิทาง
ธรรม 

๑๐ รูป 
  ๓.๒๑ ๓.๓๓ ๓.๓๗ ๔.๓๓ 
นักธรรมชั้นตรี ๓.๒๑ - -๐.๑๓ -๐.๑๖ -๑.๑๓* 
นักธรรมชั้นโท ๓.๓๓ - - -๐.๐๔ -๑.๐๐ 
นักธรรมเอก ๓.๓๗ - - - ๐.๙๖* 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๔.๓๓ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  
 
 จากตารางที่ ๔.๒๐ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่าง ๒ คู ่
 คู่ท่ี ๑  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิทางนักธรรมชั้นตรี มีความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี น้อยกว่า พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม (X = ๑.๑๓) 
 ที่ ๒  พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิทางนักธรรมชั้นเอก มีความคิดเห็นต่อการเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี มากกว่า พระสงฆ์ท่ีไม่มีวุฒิการศึกษาทางธรรม (X = ๐.๙๖) 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ตารางท่ี ๔.๒๑  ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสำคัญน้อยที่สุดของด้านวุฒิ
การศึกษาทางธรรม ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  จำแนกตามวุฒิทางธรรม ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป 

                                                                                                    ( n=๑๒๗) 
 

วุฒิการศึกษา
ทางธรรม 

 
 
X  

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

นักธรรมช้ัน
ตรี 

     ๒๑ รูป 

นักธรรมช้ัน
โท 

   ๓๒ รูป 

นักธรรมช้ัน 
เอก 

๖๔ รูป 

ไม่มีวุฒิทาธรรม 
๑๐ รูป 

  ๓.๓๑ ๓.๓๔ ๓.๕๙ ๓.๕๑ 
นักธรรมชั้นตรี ๓.๑๓ - -๐.๒๒ -๐.๔๖ -๑.๒๑* 
นักธรรมชั้นโท ๓.๓๔ - - -๐.๒๔ -๐.๙๙ 
นักธรรมเอก ๓.๕๙ - - - -๐.๗๔ 
ไม่มีวุฒิทางธรรม ๓.๕๑ - - - - 

  *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  ๐.๐๑  
 
 จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ที่มีต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พบว่าพระสงฆ์ที่มีวุฒินักธรรมชั้น
ตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี มีความคิดเห็น น้อยกว่า ไม่มีวุฒิทางงธรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ   ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 

สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม 

 (n=๑๒๗) 
การบริหารจัดการ

งานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะ

สงฆ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig 

๑.ด้านการดำเนิน
กิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

ระหว่างกลุ่ม ๑.๖9 ๒.๐๐ ๐.๘๕ ๐.๘๓ ๐.๔๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๖.๕๒ ๑๒๔.๐๐ ๑.๐๒   
รวม ๑๒๘.๒๑ ๑๒๖.๐๐    

๒.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๔๓ ๒.๐๐ ๐.๒๑ ๐.๒๖ ๐.๗๗ 
ภายในกลุ่ม ๑๐๐.99 ๑๒๔.๐๐ ๐.๘๑   
รวม ๑๐๑.๔๒ ๑๒๖.๐๐    

๓.ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๑๑ ๒.๐๐ ๐.๐๕ ๐.๐๖ ๐.9๔ 
ภายในกลุ่ม ๑๑๕.๗๑ ๑๒๔.๐๐ ๐.9๓   
รวม ๑๑๕.๘๒ ๑๒๖.๐๐    

๔.ด้านช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป 

ระหว่างกลุ่ม ๐.๒๕ ๒.๐๐ ๐.๑๓ ๐.๑๓ ๐.๘๘ 
ภายในกลุ่ม ๑๒๕.๐๔ ๑๒๔.๐๐ ๑.๐๑   
รวม ๑๒๕.๒9 ๑๒๖.๐๐    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม ๐.๘๐ ๒.๐๐ ๐.๔๐ ๐.๗๕ ๐.๔๗ 
ภายในกลุ่ม ๖๕.๘๒ ๑๒๔.๐๐ ๐.๕๓   
รวม ๖๖.๖๒ ๑๒๖.๐๐    

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านวุฒิ
การศึกษาทางเปลี่ยนธรรม กับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีระดับความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยภาพรวม
พบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน



๙๖ 

สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึง
ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า พระสงฆ์ท่ีมี การศึกษาทางเปรียญธรรม แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี ในแต่ละด้าน ไม่แตกต่างกันทุกด้าน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

ตารางที่ ๔.๒๓ สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ การบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยจำแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมติฐานที่ ๑ – ๕ แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานที่ ยอมรับ ปฏิเสธ t F Sig. 

สมมติฐานที่ ๑ พระสงฆ์ที่มี อายุ แตกต่างกันมี
ความคิดเห็น การบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

  

 
 
 

๐.๘๓ ๐.๕๑ 

สมมติฐานที่ ๒ พระสงฆ์ที่มี พรรษา แตกต่างกัน
ม ีความค ิด เห ็นต ่อการบร ิหารจ ัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

  

 

๒.๑๙ ๐.๐๕ 

สมมติฐานที่ ๓ พระสงฆ์ที ่มีวุฒิการศึกษาทาง
สามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็น การบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

   ๒.๑๕ ๐.๑๒ 

สมมติฐานที่๔ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรม 
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

  

 

๒.๔๐ ๐.๐๗ 

สมมติฐานที่ ๕ พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญ
ธรรม แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ การบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน 

  

 

๐.๒๖ ๐.๗๗ 

 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 จากตารางที่ ๔.๒๓  ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย พบว่า พระสงฆ์ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลด้าน อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาทางสามัญ วุฒิการศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้  
 

 



๙๘ 

๔.๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
  

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ   
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
 

ตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

ไม่มีการวางนโยบายวิธีการที่รัดกุม เพ่ือ
เข้าถึงประชาชนที ่เดือดร้อน ประสาน
ความร่วมมือส่วนราชการ ผู ้นำหมู ่บ้าน
อย่างมีระเบียบแบบแผน 

เป้าหมายความต้องการของผู ้รับการ
สงเคราะห ์ท ี ่มาของส ิ ่ งท ี ่จะนำมา
สงเคราะห์กำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมาย 

 
๒ 

 

 จากตารางที่ ๔.๒๔ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน พบว่า ไม่มีการวางนโยบายวิธีการที่รัดกุม 
เพื่อเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อน ประสานความร่วมมือส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านอย่างมีระเบียบแบบ
แผน จำนวน ๒ รูป 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า เป้าหมายความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์
ที่มาของสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์กำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมาย จำนวน ๒ รูป 
 
ตารางท่ี ๔.๒๕ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ

สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการจัดองค์กร 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
องค์กรไม่มีความพร้อมในการดำเนินงาน
ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 

องค ์กรควรม ีความพร ้ อม ในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ 

 
๒ 

 

  จากตารางที่ ๔.๒๕ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านการจัดองค์กร พบว่า องค์กรไม่มีความพร้อมในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ จำนวน ๒ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการจัดองค์กร พบว่า องค์กรควรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ จำนวน ๒ รูป 
  



๙๙ 

ตารางที่ ๔.๒๖  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงานบุคลากร  

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

ไม่ ม ี คว ามค ิ ด ไป ในแนวทาง
เด ียวก ันก ับก ิจกรรมด ้านการ
สงเคราะห ์

ควรแนะนำและปรับความเข้าใจให้มีความคิดไป
ในแนวทางเด ียวก ันก ับก ิจกรรมด ้านการ
สงเคราะห ์

 
๓ 

 
  จากตารางที่ ๔.๒๖ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ

คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงานบุคลากร  พบว ่า ไม ่ม ีความค ิดไปในแนวทาง
เดียวกันกับกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ จำนวน ๓ รูป 
 ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงานบุคลากร พบว่า ควรแนะนำและปรับความเข้าใจให้มีความคิดไปใน
แนวทางเดียวกันกับกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ จำนวน ๓ รูป 
  
ตารางท่ี ๔.๒๗ ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ

สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
ไม่ม ีการบร ิหารจ ัดการท ี ่ ดี
สามารถเก็บรวบรวมสิ่งของที่จะ
ใช้ในการสงเคราะห์ประชาชน 

ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถเก็บรวบรวม
สิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชน 

 
๓ 

 

  จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่าพระสงฆ์ในอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า  ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถเก็บรวบรวม
สิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชน จำนวน ๓ รูป 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีสามารถเก็บรวบรวม
สิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชนได้ดีมีการบริหารจัดการด้านการอำนวยการอย่างเป็นระบบ
จำนวน ๓ รูป  

 
 
 
 



๑๐๐ 

ตารางที่ ๔.๒๘  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับดูแล 

 
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 

ไม่การติดตามผลการดำเนินการเพื่อหาวิธี
ในการสงเคราะห์ครั้งต่อไป 

ควรทีจะติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
หาวิธีในการสงเคราะห์ 

๓ 

 

  จากตารางที่ ๔.๒๘ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับดูแล พบว่า ไม่การติดตามผลการดำเนินการ
เพ่ือหาวิธีในการสงเคราะห์ครั้งต่อไป จำนวน ๓ รูป 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับดูแล พบว่า ควรทีจะติดตามผลการดำเนินการ
เพ่ือหาวิธีในการสงเคราะห์ จำนวน ๓ รูป 
  
ตารางที่ ๔.๒๙ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ

คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูล 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
กิจการสงเคราะห์ที่วัดดำเนินการเอง วัดควรมีความพร้อมเลือกดำเนินกิจการที่ให้

ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
๓ 

กิจการสงเคราะห์ที่วัดดำเนินการเอง การดำเนินกิจการที่อาจทำให้เกิดประโยชน์
และคุ้มค่า 

๓ 

 

  จากตารางที่ ๔.๒๙ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ในประเด็นด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
พบว่า กิจการสงเคราะห์ที่วัดดำเนินการเอง จำนวน ๓ รูป ขาดงบประมาณอย่างต่อเนื่องจำนวน ๓ 
รูป 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า วัดควรมีความพร้อม
เลือกดำเนินกิจการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม จำนวน ๓ รูป การดำเนินกิจการที่อาจทำให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า จำนวน ๓ รูป 
 
 
 



๑๐๑ 

ตารางที่ ๔.๓๐  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
วัดขาดบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ ควรส่งเสริมให้ทุกวัดเพิ ่มศักยภาพ

ให้กับบุคลากร 
๕ 

ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน ร ั ฐและเอกชนควรม ีส ่ วนร ่ วม ใน
กิจกรรมของวัด 

๕ 

 

จากตารางที่ ๔.๓๐ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จ ังหว ัดสระบุรี  ด ้านการช ่วยเหลือเก ื ้อก ูลกิจการของผ ู ้อ ื ่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ พบว่า วัดขาดบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ จำนวน ๕ รูป  ขาดการสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน จำนวน ๕ รูป 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า ควรส่งเสริมให้ทุกวัดเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 
จำนวน ๕ รูป รัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด จำนวน ๕ รูป 
 
ตารางที่ ๔.๓๑  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ

คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น  
สาธารณสมบัติ 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
เส้นทางสัญจรยังขาดการบูรณะซ่อมแซม ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซมบูรณะ 
๕ 

อาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคับแคบไม่
เพียงพอ 

ควรแบ่งประเภทเครื่องอุปโภคบริโภค
ให้เป็นสัดส่วน 

๕ 

 

 จากตารางที่ ๔.๓๑ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น  สาธารณสมบัติ  
พบว่า เส้นทางสัญจรยังขาดการบูรณะซ่อมแซม จำนวน ๕ รูป อาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคับแคบ
ไม่เพียงพอ จำนวน ๕ รูป  

  ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ซ่อมแซมบูรณะ จำนวน ๕ รูป ควรแบ่งประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นสัดส่วน จำนวน ๕ รูป 
  



๑๐๒ 

ตารางที่ ๔.๓๒  ปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

 

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ความถี่/รูป 
ไม่มีหน่วยงานที ่ถาวรของคณะสงฆ์ที่
ร อ ง ร ั บ ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ง า นกรณ ี ก า ร
สงเคราะห์ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัย
พิบัติ 

ควรจัดตั ้งศูนย์บำบัดสภาพจิตใจแก่ผู้
ยากไร ้และผู ้ประสบภัยพิบ ัต ิประจำ
อำเภอ โดยใช้สถานที่ของวัดเป็นสถาน
ที่ตั้ง 

 
๕ 

 

  จากตารางที่ ๔.๓๒ ปัญหา อุปสรรค ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า ไม่มี
หน่วยงานที่ถาวรของคณะสงฆ์ที่รองรับการปฏิบัติงานกรณีการสงเคราะห์ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัย
พิบัติ จำนวน ๕ รูป  

  ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า ควรจัดตั้งศูนย์บำบัดสภาพจิตใจแกผู่้
ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติประจำอำเภอ โดยใช้สถานที่ของวัดเป็นสถานที่ตั้ง จำนวน ๕ รูป 
 

๔.๕ สรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแนวการบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

              จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่า 

๑) พระครูศุภธรรมคุณ                ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ 
๒) พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์     ตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ 
๓) พระสมุห์พงศกร กวิวํโส           ตำแหน่ง เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ 
๔) นายรณรงค์ เทพรกัษ์              ตำแหน่ง นายอำเภอบ้านหมอ 
๕) นายน้อย คำมี                  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 
๖) นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง 
๗) นายเฉลิม สิทธาจาร       ตำแหน่ง กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๖ 
๘) นายชวน พุ่มพวง                 ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ 
๙) นางเมตตา ศรีเพชร               ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๗ 
๑๐) พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์     ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม 
๑๑) พระครูอุดมธรรมจารี       ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง 
๑๒) พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน  ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ 
 



๑๐๓ 

๔.๕.๑. การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี 

๑. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน ควรทำอย่างไร 
๑. การประเมินจำนวนผู ้รับการสงเคราะห์เป้าหมายความต้องการของผู้รับการ

สงเคราะห๑์ 
๒. หารือถึงความเหมาะสมความเป็นไปได้รูปแบบที่มาของสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์

กำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมาย๒ 
๓. การวางนโยบายวิธีการที่รัดกุมเพื่อเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนและประสาน

ความร่วมมือส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านอย่างมีระเบียบแบบแผน๓ 
๔. ควรมีการวางแผนร่วมกัน โดยอาศัยความมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน   ใน

การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์โดยเปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็น๔ 
๕. มีการบริหารงานวางแผน เสาะหาผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและเริ่มดำเนินการ

ตามแผนการที่ได้วางไว้เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง๕ 
๖. จัดลำดับความสำคัญของงานกำหนดการดำเนินระยะเวลา ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

กำหนดงบประมาณท่ีใช้๖ 
๗. กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานช่วยเหลือมอบหมายผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน๗ 
๘. วางแผนการทำงานว่าใครทำอะไร งบประมาณเท่าไรเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้แล้วลงมือปฏิบัติ๘ 
๙. ผู้ทำหน้าที่บริหารจะต้องรู้และเข้าใจหลักการแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร

จัดการโดยเริ่มตั้งแต่ มีการวางแผนการทำงานเพ่ือช่วยเหลือ๙ 

 
๑ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,      

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
๒ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,          

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
                ๓ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิวํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๓. 
 ๔ สัมภาษณ์ นายรณรงค์ เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕ ส ัมภาษณ ์ นายน ้อย คำม ี ,  นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลไผ ่ขวาง อำเภอบ ้านหมอ                                  
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี,  ผู ้อำนวยการโรงเร ียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ          
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,    
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๐๔ 

๑๐. ประสานความร่วมมือส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่นในการช่วยเหลืออย่างมี
ระเบียบแบบแผน๑๐ 

๑๑. ปึกษาหารือถึงความเหมาะสมของครอบครัวที่เข้าให้ความช่วยเหลือและความ
เป็นไปได้ รูปแบบและวิธีการสงเคราะห์๑๑ 

๑๒. การให้ความสงเคราะห์ช่วยเหลือโดยเปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็น๑๒ 
 

๑.๒. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์กร ควรทำอย่างไร 
๑. ควรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนและสังคม

ชุมชน๑๓ 
๒. ต้องมีการจัดโครงสร้างงาน แบ่งงานหน้าทีความรับผิดชอบต่องานสงเคราะห์

ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ๑๔ 
๓. คณะสงฆ์ต้องปฏิบัติเพราะรวมอยู่ในการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ ๖ ด้านโดย

มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือไปในทิศทางเดียวกัน๑๕ 
๔. ใช้กลไกขับเคลี่อนงานที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และฝ่ายฆราวาส

โดยการใช้วัดเป็นศุนย์กลาง๑๖ 
๕. การให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนทุกฝ่ายต้องช่วยเหลือกันทั้งภาครัฐ

และเอกชนโดยคำนึงถึงคความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง๑๗ 
๖. ต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกันที่จะช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชนที่

ได้รับความลำบากจากภัยพิบัติ๑๘ 

 
 ๑๐ ส ั มภาษณ ์  พระคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ัฒน ์ ,  เ จ ้ า อาวาสว ั ด เ จ ร ิญธรรม  อำ เภอภา ชี                              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๑๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๒ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง                        
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๑๓ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 

๑๔ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน, เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,       
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๑๕ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๖ สัมภาษณ์ นายรณรงค์ เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๗ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๘ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๐๕ 

๗. แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมหรือความสามารถของคนจุดมุ่งหมายสำคัญของ
งานสงเคราะห์ คือ การดำเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุ และจิตใจในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย๑๙ 

๘. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการจัด
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพ่ือ
เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป๒๐ 

๙. ความคิดสร้างสรรค์นำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นจัดกิจกรรม วัน
เข้าพรรษา วันสงกรานต์วันลอยกระทง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามเอาไว๒๑ 

๑๐. การกำหนดกลยุทธเพื ่อให้การปฏิบัต ิงานไปด้วยความเรียบร้อยเช่นจัด
นิทรรศการที่เก่ียวกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น๒๒ 

๑๑. สนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้าน เกี่ยวกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันเป็นมรดกล้ำค่าของชุมชน๒๓ 

๑๒. เขตการปกครองสงฆ์ซึ่งมีพื้นที่วัดต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนนำในการเผย
แผ่หลักธรรม และให้เป็นศูนย์กลาง ของชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชน
ในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและพระธรรมวินัย๒๔ 

  
๑.๓. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านงานบุคลากร ควรทำอย่างไร 

๑. ทำความเข้าใจกับผู้ที ่มีส่วนร่วม ทั้งด้านความมีวินัย ปฏิบัติดี มีการช่วยเหลือ
สังคม สาธารณประโยชน์อันเป็นจิตสาธารณะ๒๕ 

 
 ๑๙ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๐ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,    
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๑ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๒๒ ส ัมภาษณ์ พระคร ูส ุนทรเจต ิยาภ ิว ัฒน ์ ,  เจ ้าอาวาสว ัดเจร ิญธรรม อำเภอภาชี จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๔ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง             
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๒๕สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓.. 



๑๐๖ 

๒. กำหนดกิจกรรมด้านการสาธารณสงเคราะห์ให้ชัดเจน กระจายบทบาทสู่ระดับ
ล่างพร้อมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชน และทำให้ประชาชนชาวพุทธได้เข้าถึง 
พระพุทธศาสนา ๒๖ 

๓. มีวิธีการจูงใจบุคลากรในการทำงานพยายามลดความขัดแย้งและความตรึง
เครียด๒๗ 

๔. มอบหมายบุคลากรที่มีอยู่ในกลไกระดับพ้ืนที่ตำบลหมู่บ้านป็นผู้นำที่ดีของสมาชิก
หรือ ศาสนิกชน การบริหารองค์กรจึงมีประสิทธิภาพและมีข้อบกพร่องน้อย๒๘ 

๕. เนื่องจากคณะสงฆ์เป็นองค์กรที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก การบริหารจัดการซึ่งมี
ระบบ ระเบียบวินัยดีอยู่แล้ว จึงทำให้องค์กรเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสมีผู้นำที่มี
ความเข้มแข็ง๒๙ 

๖. ควรต้องมีการประสานงานที่ดีมีการติดต่อสื่อสารการประชาสัมพันธ์และเข้าถึง
ประชาชนทั่วไปให้มากกว่านี้เรื่องระเบียบวิธีปฏิบัติพื้นฐาน๓๐ 

๗. กำนันผู้ใหญ่บ้านมีพื้นที่รับผิดชอบชัดเจนมีวัฒนธรรมประเพณี ระเบียบปฏิบัติที่
เคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ปวงชน๓๑ 

๘. มีเมตตาในการทำงานเปิดกว้างให้อยู่ในสายตาของ ประชาชนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและทำให้ประชาชนชาวพุทธได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพ่ือให้บุคลากรได้รับ
ประโยชน์๓๒ 

๙. ต้องใช้ผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีการวางแผนเป็นขั้นตอน การสนับสนุนจากผู้มีจิต
ศรัทธาในการบริจาคสิ่งของและปัจจัยในการจัดกิจกรรมสาธารณ สงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์ การบริหารคณะสงฆ์เป็นรูปแบบใหม่ที่พัฒนามากข้ึน๓๓ 

 
๒๖ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๒๗ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,              
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๘ สัมภาษณ์ นายรณรงค์ เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๒๙ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๐ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๑ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๒ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๓ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  



๑๐๗ 

๑๐. วัดมีระเบียบแบบแผนวัฒนธรรม ประเพณีค่อนข้างจะเคร่งครัดมีความสามารถ
ช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตอาสาช่วยเหลือและบริการประชาชน๓๔ 

๑๑. การบริหารและการปกครองควรมีความเชี่ยวชาญรู้ถึงหลักการวิธีการมีความ
รับผิดชอบ๓๕ 

๑๒. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทและยึดหลักของตัวบทกฎหมาย การปฏิบัติตนตามพระธรรม
วินัยของคณะสงฆ์ ประชาชนศรัทธามีงบประมาณในการช่วยเหลือ    สาธารณ
สงเคราะห์อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่พึ่งทางจิต มีศรัทธาเกิดความเชื่อในการ
ดำรงชีวิต๓๖ 

 
๑.๔. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการอำนวยการ ควรทำอย่างไร 

๑. งานสาธารณสงเคราะห์ควรเข้าให้ถึงพื ้นที ่เข้าถึงผู ้ร ับการสงเคราะห์  มีการ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่น ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่าง
รวดเร็วและลดปัญหาลงได้๓๗ 

๒. สร้างแรงจูงใจ หรือให้คำปรึกษามีช่องทางในการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บ
ไซร์ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอโดยตรง มีการลงสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยยเพื่อนำ
ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามประชาชนประกอบกับข้อมูลเดิมที่ทางคณะสงฆ์
อำเภอมีอยู่๓๘ 

๓. การอำนวยการอย่างเป็นระบบมีแบบแผนที่ดีมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอมีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การติดต่อ
ประสานงานกับกรมชลประทานของจังหวัด๓๙ 

๔. การมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนมีความชัดเจนในการปฏิบัติ งาน มี
การติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานป้องกันบรรเทาสา

 
 ๓๔ ส ัมภาษณ์ พระคร ูส ุนทรเจต ิยาภ ิว ัฒน์ , เจ ้าอาวาสว ัดเจร ิญธรรม อำเภอภาชี จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๓๖ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง             
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๗สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,       
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๘ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๓๙ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๐๘ 

ธารณภัยเพ่ือให้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ เป็น
ต้น๔๐ 

๕. ต้องสามารถเก็บรวบรวมสิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชนให้ทันต่อการ
รับมือที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตโดยแจ้งให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน๔๑ 

๖. การมอบหมายงานแล้วควรมีการสอบถามการทำงานด้วยระบบสารสสนเทศที่มี
ความพร้อมพอสมควร โดยเฉพาะการติดตามผ่ายเว็บไซต์จะมีความสะดวก
รวดเร็วขึ้นและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ตลอดเวลา๔๒ 

๗. การลงพ้ืนที่สำรวจตามชุมชนขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
นำเสนอความคิดเห็น โดยเฉพาะประชาชนที่เดือดร้อน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ
พิจารณาหาวิธีในการความสงเคราะห์๔๓ 

๘. การติดต่อประสานงานสื่อสารเมื่อพบอุปสรรคปัญหาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติในแต่ละพ้ืนที่ และเม่ืมีเหตุฉุกเฉินก็มีการนัดประชุมโดยผ่าน
ผู้นำชุมชนเป็นลำดับ๔๔ 

๙. การติดต่อสื่อสารประสานงาน แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์และจัดประชุมแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านผู้นำชุมชนซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารทีมากข้ึน
จากเว็บไซต์ของคณะสงฆ์โดยตรง๔๕ 

๑๐.  ให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลาในขณะที่เกิดภัย
สามารถโทรแจ้งสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือโดยตรงตลอด ๒๔ ชั่วโมง๔๖ 

๑๑.  อำนวยการตามแผนการที่ได้วางไว้เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
จะได้นำไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้น๔๗ 

๑๒.  การนัดประชุมหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติในเขตอำเภอบ้านหมอและ
อำเภอใกล้เคียง เพื่อเตรียมรับมือและแนะนำช่องทางในการแจ้งเตือนข่าวสาร 

 
 ๔๐ สัมภาษณ์ นายรณรงค์ เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๑ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๒ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๓ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๔ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,    
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๕ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๔๖ ส ัมภาษณ์ พระคร ูส ุนทรเจต ิยาภ ิว ัฒน์ , เจ ้าอาวาสว ัดเจร ิญธรรม อำเภอภาชี จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๔๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๐๙ 

เพื่อให้ผู ้นำชุมชนสามารถแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ของตนต่อไป ให้ได้รับ
ข่าวสารที่เที่ยงตรงผ่านอุปกรณ์เตือนภัยที่มีอยู่ในชุมชน๔๘ 

 

๑.๕. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการกำกับดูแล ควรทำอย่างไร 
๑. คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอมีการสอบถามข้อมูลตามชุมชนที่มีความเสี ่ยงและ

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตนหากเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ในอนาคตก็
สามารถแก้ไขเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงท๔ี๙ 

๒. การนำเทคโนโลยีปัจจุบันมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อช่วยในการดำเนินกิจกรรมบาง
เรื่อง เช่น การสร้างเว็บไซด์เข้าถึงการบริการ การบันทึกผลการบริการรายบุคคล
และแสดงผล เพื่อการช่วยเหลือต่อยอดหรือ การจัดตั้งหน่วยศูนย์เทคโนโลยีการ
ช่วยเหลือชุมชนเพื่อเข้าถึงข่าวสารสาระสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ชีวิต๕๐ 

๓. ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและให้ทุกวัดในเขตอำเภอบ้าน
หมอ จัดกิจกรรมในทุก ๆ เดือน เดือนละครั้งก็ยังดีเพื่อที่จะให้ประชาชนไม่เหิน
ห่างจากวัด และประชาชนรอบ ๆ วัดก็จะเข้ามาวัดมาก ยิ่งขึ้น๕๑ 

๔. การติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื ่องมอบหมายให้มีผู ้ช่วยเหลือนายอำเภอ
สนับสนุนช่วยเหลือคน ช่วยเหลือสังคม บทบาทของพระสงฆ์ และวัดสามารถเข้า
กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และในการพัฒนาการจัดสงเคราะห์ประชาชนต้อง
อาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา๕๒ 

๕. ต้องกำกับดูแลมากขึ ้นเพราะทุกฝ่ายจะต้องรู ้งานนการดำเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูลนั้นมีการกระจายไปยังสถานอันเป็นสาธารณสมบัติหลาย ๆ แห่ง
ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ตามอำเภอต่าง ๆ ด้วยการร่วมมือจากคณะสงฆ์ของแต่ละ
อำเภอที่มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถานอันเป็นสาธารณสมบัติใน
พื้นที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อความเกื้อกูลแก่ประชาชนในพื้นที่ที ่มาขอรับ
บริการยังสถานที่นั้น ๆ๕๓ 

 
 ๔๘ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง             
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๔๙สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์), เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,      
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๐ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๑ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระ บุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๒ สัมภาษณ์ นายรณรงค์  เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๓ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๐ 

๖. สร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน องค์กร ในอำเภอ หน่วยงาน ใน
แต่ละเขต ควรให้การสนับสนุน จังหวัด อบจ. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
วัดจัดทำแผนการเนินงานที่ชัดเจนในพื้นท่ี๕๔ 

๗. ดำเนินการให้พระสังฆาธิการในเขตอำเภอต้องทำความเข้าใจในแนวคิดกับ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ ตรงกัน สร้างแนวความให้เป็นอย่าง
เดียวกันในเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูลสาธารณะเพ่ือประชาชน๕๕ 

๘. กำกับดูแลและประสานงานร่วมกันควรใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ที่เป็นของ
วัดที่มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ก่อนแล้วให้มีประโยชน์ สูงสุด เช่น ศาลา                      หอ
สวดมนต์ ลานกว้าง วิหาร และการปรับประยุกต์สิ่งที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด๕๖ 

๙. กระตุ้นจิตสำนึกของพระสังฆาธิการให้มีความตระหนักในหน้าที่ในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนในกิจการสาธารณสงเคราะห์แก่ประชาชน เพราะพระสังฆาธิ
การผจญเรื่องราวหรือ ปัญหาก็อาจจะเกิดความท้อถอยได้๕๗ 

๑๐. การทำหน้าที่ในส่วนนี้ก็จะต้องมีความอดทน มีสติ มีความเพียร ความศรัทธา มี
ความมุ่งมั่น ที่จะก้าวไปเพื่อการเผยแผ่และช่วยเหลือเกื้อกูลต่อประชาชนหรือ
ชุมชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยที่มีความปรารถนาที่จะพัฒนาชุมชนและ
ประชาชนให้ได้รับประโยชน์ ๕๘ 

๑๑. คณะสงฆ์อำเภอเป็นผู ้ดำเนินงานบทบาทนักสังคมสงเคราะห์ และยังเป็นผู้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และผู้นำชาวบ้านทำให้เกิดความสามัคคีเป็น
ระเบียบเรียบร้อยแก่ชุมชนและสังคมในท้องถิ่น๕๙ 

๑๒. การสงเคราะห์ประชาชนเป็นงานเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ภายในวัด ใช้
เป็นที่ประชุมของหน่วยงานราชการ เป็นที่ประชุมของชุมชนหมู่บ้าน ตำบลใน
ท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ประชาชน หรือ จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 ๕๔ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผ ู ้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ         
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๕ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๖ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,    
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๗ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
 ๕๘ ส ั มภ าษณ ์  พ ร ะคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ั ฒน์ , เ จ ้ า อ า ว าส ว ั ด เ จ ร ิ ญธ รรม  อ ำ เ ภอภา ชี                              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๕๙ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๑ 

ของชุมชน เช่น การช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กที่มาจากครอบครัว
ยาดจน๖๐ 

 

๒. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๒.๑. การบริหารสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล    
ควรทำ อย่างไร 

๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในส่วนของอำเภอบ้านหมอได้ชักชวนเจ้า
คณะพระสังฆาธิการร่วมทำกิจกรรม การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของ
รัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งดำเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการสาธารณะ 
ประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาตำบล ขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพ่ือ
เป็นแหล่งอุปโภคและ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์และ อ่ืน ๆ๖๑ 

๒. คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ เข้าไปมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาสังคม จะอยู่
ในลักษณะการทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน การเป็นผู้นำใน
การพัฒนาชุมชน เช่น การตัดถนนในหมู่บ้าน การจัดระเบียบรั้วบ้าน การลอก
คลอง ทำประปา เป็นการร่วมมือกันระหว่าง วัด ชาวบ้าน และหน่วยราชการ ใน
ส่วนข้อขัดแย้งทางการเมือง พระสงฆ์มีบทบาททางด้านการสร้าง  ขวัญและ
กำลังใจกับประชาชน อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ สร้างความศรัทธา
และความเชื่อม่ันให้กับประชาชน๖๒ 

๓. คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงสภาพ
วัด และศาสนาสถานให้มีความสะอาดร่มรื่น ถาวรและมั่นคง อันเหมาะสมกับ
เป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบศาสนกิจและการจัดกิจกรรม
ของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษาของ
ประชาชน๖๓ 

๔. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ผู้ที่ทำหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำ
ในพื้นที่ ซึ่งมีภาระงานหลายด้าน อาจทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่การเข้าไปมีบทบาท
หน้าที่สำคัญในการสนับสนุน ชุมชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน การ

 
 ๖๐ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง              
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๖๑ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,     
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๒ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๓ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๒ 

จัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางราชการ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด๖๔ 

๕. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ปัญหาส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏ เพราะ
บางอย่างได้มาจากการทอดผ้าป่าและการบริจาคแล้วจึงนำปัจจัยเหล่านั้นไป
สงเคราะห์ประชาชนที่ประสบภัยต่าง๖๕ 

๖. กิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบทั่วถึง
ประสานงานกับหน่วยราชการดำเนินงานตามแผนมีการสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานควรส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน๖๖ 

๗. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลช่วยเหลือประชาชน เช่น จัดตั ้ง หน่วย
อาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม้และน้ำท่วม
พร้อมมอบเครือ่งอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย๖๗ 

๘. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในยามปกติก็ตั้งกองทุนทำอาหารเลี้ยงเด็ก
กำพร้าและ ด้อยโอกาสการสงเคราะห์ปวงชนผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย 
อุบัติเหตุ และ สาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัย คือ ความยากจน ความเจ็บไข้การให้
ข้อมูลข่าวสาร๖๘ 

๙. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
ต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยราชการจะ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่าง  ๆ วิธีการให้
ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติด
ประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น๖๙ 

๑๐. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เป ็นการร ับฟังความคิดเห ็น เป็น
กระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและความ
คิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การ

 
 ๖๔ สัมภาษณ์ นายรณรงค์  เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๕ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 ๖๖ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผ ู ้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ         
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๗สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,           
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๘ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๖๙ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๓ 

รับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น๗๐ 

๑๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลร่วมเสนอแนะทางท่ีนำไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการปฏิบัติงานของภาครัฐได้
อย่างไร เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ 
ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือเสนอแนะประเด็นเชิงนโยบาย๗๑ 

๑๒. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นการเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่
ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การ
ลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่ มอบอำนาจ
ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจ
ทำได้หลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทำได้อย่างง่ายๆ แต่บางวิธีก็
ต้องใช้เวลา๗๒ 

 

๒.๒. ท ่านค ิดว ่าตามหล ักการการช ่วยเหล ือเก ื ้ อก ูลก ิจการของผ ู ้ อ ื ่น เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ เช่น การสนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ควรทำ อย่างไร 

๑. การเข้าร่วมกิจกรรมบ่อย ๆ เช่นช่วยทำงานในวัด สวดมนต์ฟังธรรม ความสัมพันธ์
ของสถาบันต่าง ๆเช่น ชาติกับศาสนา ศาสนากับประชาชนซึ่งเป็นศุนย์รวม
ทางด้านจิตใจและเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชาวบ้าน เพ่ือโอกาสในการเข้าถึงสิ่ง
เสพติดลดลง๗๓ 

๒. ชีวิตของชาวบ้านกับวัดได้มีความผูกพันกันมาโดยตลอดซึ่งงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์นั ้นในอดีตจนถึงปัจจุบ ันทางวัดก็หรือคณะสงฆ์เองก็ย ังได ้ให้
ความสำคัญเหมือนเดิมตามกำลังของวัดแต่ละวัด แม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสการพัฒนาของโลกวัดจึงไม่ได้เป็นศูนย์กลางในด้านต่าง ๆเหมือนเดิม๗๔ 

๓. บทบาทของวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ในยุคปัจจุบันนี้ ยังคงมีความสำคัญอยู่มาก
ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามยังไม่สามารถขจัดความทุกข์ไปได้
หมด เช่น ทุกข์ทางจิตใจ ทุกข์ทางกาย เป็นต้น ในการสนับสนุน ช่วยเหลือคน 

 
 ๗๐ ส ั มภ าษณ ์  พ ร ะคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ั ฒน์ , เ จ ้ า อ า ว าส ว ั ด เ จ ร ิ ญธ รรม  อ ำ เ ภอภา ชี                             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๑ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๒ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง                
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๗๓ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๔ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๔ 

ช่วยเหลือสังคม ยามเมื่อประสบภัย และเมื่อประสบทุกข์ทางใจ เพราะพระสงฆ์
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย๗๕ 

๔. วัดได้ให้ความช่วยเหลือทั้งสถานที่และกำลังทรัพย์เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์
ให้แก่ชุมชนเกือบจะครบทุกอย่าง โดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ด้วยดีเสมอมา๗๖ 

๕. คณะสงฆ์ได้ร่วมมือกับกับหน่วยงานทางราชการและกลุ่มผู้นำชุมชนท้องถิ่นได้
เป็นอย่างด ีโดยการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกในทุกสรรพสิ่ง
ให้แก่ชุมชนและชาวบ้าน๗๗ 

๖. ทางวัดจะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชน 
ทิศทางวัดควรส่งเสริมสร้างปลูกจิตนิสัยให้ชุมชนเข้ามามีสส่วนร่วมกันทำ ร่วมกัน
คิด และร่วมรับประโยชน์ร่วมกัน๗๘ 

๗. การสงเคราะห์ประชาชนหลักกว้าง ๆในระดับคณะสงฆ์พุทธศาสนาจะสอนให้    
ทุก ๆคน ทำหน้าที่ของตนเองต่อบุคคลอื่น ๆที่อยู่รอบข้าง  และหรือบุคคลที่อยู่
ร่วมกันในสังคมให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นหลัก๗๙ 

๘. แนวทางในการบริหารจัดการชุมชนหรือสังคม หรือท้องถิ่นและในระดับที่ผ่านมา
คณะสงฆ์หรือวัดเองก็ได้ให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือทั้ง
สถานที่ของวัดเอง หรือแม้กระทั้งกำลังทรัพย์ เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่
ชุมชน๘๐ 

๙. คณะสงฆ์ริเริ่มโครงการ คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ให้พระสงฆ์และประชาชนโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และทางวัดก็ได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน
รว่มทั้งผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี โดยใช้สถานที่วัดเป็นศูนย์กลางในการ
ไขปัญหาอบายมุข๘๑ 

๑๐.  คณะสงฆ ์อำเภอบ ้านหมอ ม ีการจ ัดก ิจกรรมเพ ื ่ อ เป ็นประโยชน ์ต่ อ
พระพุทธศาสนา และมีปัญหาอุประสรรคเกิดขึ้นต่องานด้านนี้ ซึ่งเป็นเรื่องการ

 
 ๗๕ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๖  สัมภาษณ์ นายรณรงค์  เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๗  สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๘ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผ ู ้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ        
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๗๙ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๐ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๑ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๕ 

เข้าไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยราชการเพราะบางกิจกรรมก็
ต้องอาศัยบ้านเมืองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. นายอำเภอ 
เป็นต้น๘๒  

๑๑. ควรมีการปรับปรุงและส่งเสริมให้ชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ ่นดีขึ ้นเพราะชุมชน
บางส ่วนย ั ง ไม ่ เข ้ า ใจต ่อการช ่วยเหล ือเก ื ้ อก ูลก ิจการของผ ู ้ อ ื ่ น เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน์การส่งเสริมให้ชุมชนนั้น ๆ ไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร๘๓ 

๑๒. ควรที่จะมุ่งการพัฒนาบุคคล และกลุ่มบุคคล ปรากฏการและสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ
และสังคมของหมู่บ้านไม่ได้สนับสนุนเท่าที่ควรจากภาครัฐ และเอกชนซึ่งในการ
พัฒนาหมู่บ้านนั้น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์
ต่อกันยังงขาดความสามัคคี๘๔ 

 
๒.๓. ท่านคิดว่า ตามหลักการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น สาธารณสมบัติ เช่น 

สนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างศาลาพักร้อนของผู้โดยสารรถประจำทาง ควรทำ อย่างไร 
๑. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัตินั้น พระสงฆ์ได้ร่วมกัน          

สนับสนุนปัจจัย ในการสมทบทุนจัดหาทุนสร้างศาลาพักร้อนของผู้โดยสารรถ
ประจำทางต่าง ๆ ในอำเภอบ้านหมอ เป็นต้น๘๕ 

๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติการช่วยเหลือสมทบทุนใน
การสร้างถนน ดูแลถนนที่อยู่บริเวณใกล้วัด ร่วมสมทบ  ทุนในการสร้างอาคาร
เรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม แผนกบาลี และโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญต่าง ๆ เป็นต้น๘๖ 

๓. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติการรักษาความสะอาด
การบูรณปฏิสังขรณ์ และท่ีสำคัญขาดทุนทรัพย์ปัจจัยใน  การบำรุงดูแลเสนาสนะ 
อาคารสถานที่ต่าง ๆให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ หรือแม้กระทั้ง
ขาดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข๘๗ 

 
 ๘๒ ส ั มภ าษณ ์  พ ร ะคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ั ฒน์ , เ จ ้ า อ า ว าส ว ั ด เ จ ร ิ ญธ รรม  อ ำ เ ภอภ า ชี                              
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๓ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๔ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง             
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

๘๕ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,     
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๖ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๗ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๖ 

๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ โดยมุ่งที่จะเอาผลเพ่ือ 
ส่วนรวมที่เป็นสาธารณที่เป็นวัตถุ เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูครอง 
การสร้างฌาปนสถาน การสร้างระบบประปาไฟฟ้าหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า๘๘ 

๕. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติคือ การสร้างและพัฒนา
พื้นฐานปัจจัยหลัก ที่สำคัญในการดำเนินวิถีชีวิตสร้างพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนควบคู่กันไปอย่างสมดุลและเหมาะสสม เป็นผู้นำในการสร้างถนนเข้า
หมู่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้สัญจรตลอดจนถึงกการนำส่งสินค้า
การเกษตร ด้านปสุสัตว์ และสินค้าประจำตำบล๘๙ 

๖. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ การสร้างบ่อน้ำดื่ม น้ำใช้ 
น้ำประปาหมู่บ้าน น้ำใช้ในการเกษตร ทางวัดได้เข้าไปช่วยเหลือและดูแลในส่วน
นี้ การสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง การสร้างโรงพยาบาล และการจัดซื้อเครื่องมือ
แพทย์ และปลูกต้นไม ้เป็นต้น๙๐ 

๗. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คือสิ่งจำเป็น เป็นการทำ
เพ่ือส่วนรวม เช่น วัด ศาสนสถานอ่ืน ๆ เจดีย์โบราณสถาน สถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ สวนสาธารณะ มีวิธีการป้องกันปัญหาในปัจจุบันบางแห่งมีเอกชนเข้าไปหา
ผลประโยชน์๙๑ 

๘. ด ้านการช ่วยเหล ือเก ื ้อก ูลสถานที ่อ ันเป ็นสาธารณสมบัต ิ  คณะสงฆ ์ให้
ความสำคัญญต่อสาธารณสมบัติที่มีของเก่ามากขึ้น มีการอนุรักษ์และซ่อมแซม
เพ่ือให้แข็งแรงมั่นคง อีกท้ังยังจัดสาธารณสมบัตินั้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
และบุคคลทั่วไป๙๒ 

๙. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ วัดเป็นศูนย์กลางทาง
จิตใจ ทางด้านสาธารณประโยชน์ กล่าวได้ว่า ศาสนาถือเป็นศาสนาถือเป็นศาสน
สมบัติของส่วนรวมของคนทุกคน วัดเป็นศาสนสถานที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของศาสนา๙๓ 

 
 ๘๘ สัมภาษณ์ นายรณรงค์  เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๘๙ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๐ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผ ู ้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ               
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๑ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,      
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๒ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๓ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๗ 

๑๐. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่นห้องสมุดของวัดมี
ขนาดเล็กและประชาชนส่วนมากไม่ทราบว่ามีห้องสมุดของวัด ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์และปรับภูมิทัศน์ของห้องสมุดของวัดให้มีความน่าสนใจและ
สะอาดร่มรื่น เหมาะแก่การอ่านหนังสือ๙๔ 

๑๑. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ การจัดสถานที่เพื่อทำ
กิจกรรมด้านกรรมฐานยังไม่เหมาะสมยังไม่มีสถานที่เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนจึงควร
จัดหาสถานที ่ๆเหมาะสำหรับการทำกรรมฐาน ที่เป็นสัดส่วนทั้งท่ีพักอาศัยและ
ที่ปฏิบัติ๙๕ 

๑๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ การเอื้อเฟื้อสถานที่
สำหรับตั ้งศูนย์ช่วยเหลือ หรือสถานอนามัยเพื ่อถวายการรักษาพยาบาล
พระสงฆ์ที่อาพาธและให้บริการแก่อุสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติธรรม ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ของคณะสงฆ์อย่างทั่วถึง๙๖ 

  

๒.๔. ท่านคิดว่า การบริหารจัดการ ตามหลักการการช่วยเหลือเกื ้อกูลประชาชน  
ทั่วไป เช่น สนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ มีน้ำท่วมเป็นต้น ควรทำ อย่างไร 

๑. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไปนั้นคณะสงฆ์ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่
ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมในเขตจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 
หรือการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียนพิการทางด้านต่าง ๆ๙๗ 

๒. ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลประชาชนทั่วไป จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทา
สาธารณะภัย หรือในยามที่ปกติก็จัดตั้งกองทุนทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าและ
เด็กด้อยโอกาสหรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชนผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศ
ภัย๙๘ 

๓. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป การเกิดอุบัติเหตุและสาธารณะภัยอัน
ได้แก่ภัยคือความยากจน ความเจ็บป่วยควรมีแนวทางในการพัฒนางานสา
ธารณสงเคราะห์๙๙ 

 
 ๙๔ ส ั มภ าษณ ์  พ ร ะคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ั ฒน์ , เ จ ้ า อ า ว าส ว ั ด เ จ ร ิ ญธ รรม  อ ำ เ ภอภา ชี                             
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๕ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๖ สัมภาษณ์ พระสมุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปนฺโน, เจ ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแด ง              
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๗ สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,     
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๘ สัมภาษณ์ พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๙๙ สัมภาษณ์ พระสมุห์พงศกร กวิว ํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,                                        
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๘ 

๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ควรมีการดำเนินการให้วัดเป็นศูนย์
รวมพลังในการป้องกันหมู่บ้านให้เกิดสันติสุขช่วยกันปกป้องพิทักษ์รักษาชีวิต 
และทรัพย์สินของทุกคนในหมู่บ้านให้เกิดความปลอดภัยไม่ว่าจากโจรภัย๑๐๐ 

๕. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย หรือภัยอื่น 
ๆ ให้ทุกคนนอนตาหลับ ทำนองว่าถึงคราวมีทุกข์ ช่วยกันแก้ไข ถึงคราวสุข
สบายก็ไม่ตกอยู่ในความประมาท๑๐๑ 

๖. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ควรมีการพัฒนาความสมดุลแนวทาง
ในการเข้าไปแบบให้เปล่า เช่น การช่วยผู้ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย การประสบอุปัทวะเหตุ๑๐๒ 

๗. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป การสงเคราะห์คนชรา คนพิการ คนผู้
ที ่ด้อยโอกาส หรือสงเคราะห์โดยประการอื่น ๆ ทั้งในยามปกติและตามแต่
โอกาสที่มาถึง เป็นต้น๑๐๓ 

๘. ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลประชาชนทั่วไป การช่วยเหลือส่งเสริม ผลักดัน
คุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้หลุดพ้นจากความยากลำบาก วัดและ
คณะสงฆ์มีมีบทบาทหน้าที่อันสำคัญเหล่านี้ทำให้พระสงฆ์กับประชาชนให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดังเช่นอดีต๑๐๔ 

๙. ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลประชาชนทั่วไป การแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ
อาชญากรรม ปัญหาสุราบุหรี่ ซึ ่งมีแนวโน้มว่าเด็กและเยาวชนมีการบริโภค
เพ่ิมข้ึน เด็กเยาวชนมีพฤติกรรเสี่ยงทางเพศสูงขึ้น๑๐๕ 

๑๐. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมถอยทาง
จริยธรรมวัฒนธรรม และการขาดจิตสำนึก วัดและคณะสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับสังคม๑๐๖ 

๑๑. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป การสังคมสงเคราะห์ในระดับท้องถิ่น
ถึงแม้จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสวัสดิการ

 
 ๑๐๐ สัมภาษณ์ นายรณรงค์  เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๑ สัมภาษณ์ นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบรุ,ี 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๒ สัมภาษณ์ นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผู ้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ        
จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๓ สมภาษณ์ นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๔ สัมภาษณ์ นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒  อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,    
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๕ สัมภาษณ์ นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๖ ส ั มภาษณ ์  พระคร ู ส ุ นทร เจต ิ ย าภ ิ ว ัฒน์ , เ จ ้ า อาวาสว ั ด เ จ ร ิญธรรม  อำ เภอภา ชี                           
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๑๙ 

สงเคราะห์ประชาชนตามกฎหมายกำหนดให้แก้การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคน
พิการและเบี้ยสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์๑๐๗ 

๑๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป คำนึงถึงผลประโยชน์การใช้งาน เช่น 
การจัดงานและพิธีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง หรือการตายก็ล้วนต้อง
อาศัยสถานทีบ่ริเวณวัด ดังนั้นการสงเคราะห์ประชาชนจะต้องเน้นการนำไปทำ
ให้เกิดประโยชน์ส่วนร่วม มากว่าประโยชน์ส่วนตน๑๐๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ๑๐๗ สัมภาษณ์ พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 
 ๑๐๘ สัมภาษณ์ พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง จังหวัด
สระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๒๐ 

๔.๖ องค์ความรู ้
๔.๖.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย        

จากการศึกษาเร ื ่อง “การบร ิหารจ ัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์          
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” ทำให้ผู้วิจัยได้องค์ความรู้ใหม่ ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพที่ 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๑  องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

๕.การกำกับดูแล 
*คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแล
สิ่งของที่จะบริจาคให้อยู่ในสภาพ
ท ี ่ สมบ ู รณ ์พร ้อมท ี ่ จะนำไป
อุปโภค บริโภคได้ทันที 

 
 

๑.การวางแผน 
*คณสงฆ์มีการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

 

๒.การจัดการองค์กร 
*คณะส งฆ์ ม ี ก า ร จ ั ด ตั้ ง
กองทุนเพื่อการสงเคราะห์
ประชาชนในกรณีเก ิดภัย
พิบัติตามธรรมชาติ 
 

๓.การจัดการบุคลากร 
*คณะสงฆ ์ สามารถค ั ดสรร
บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบเก ี ่ยวก ับงาน
สงเคราะห์ 
 

๔.การอำนวยการ 
*คณะสงฆ์มีการอำนวยความ
สะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
ที่ขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลทั้ง
ที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม 
 

 

๑ ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อชว่ยเหลือ
เกือ้กูล 
*คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของ
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเช่นหน่วยอบรม 
อพปร. 

๒ ด้านการช่วยเหลอืเกื้อกูลกิจการของผูอ้ื่น
เพื่อสาธารณประโยชน ์
* คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุน
โครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ เป็นต้น 

๓ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสา
ธารณสมบัติ 
*คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์การ
สร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะ
เป็นประจำ 

๔ ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
*คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดต้ัง
กองทุนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณภัย 

ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ ์

การพัฒนาตาม
หลักทฤษฎ ี

การบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัด

สระบุรี 
 



๑๒๑ 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ แสดงให้เห็นว่า ความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีลักษณะที่สำคัญในแต่ละ
ด้าน โดยได้แบ่งออกเป็น ๙ ด้าน คือ ๑) ด้านการวางแผน  ๒) ด้านการจัดการองค์กร  ๓)  ด้านการ
จัดการบุคลากร ๔) ด้านการอำนวยการ ๕) ด้านการกำกับดูแล  ๖) ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ๗) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์  ๘) ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๙) ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสงฆ์
ผู ้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยสรุปดังนี้  

๑. ด้านการวางแผน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ เป้าหมายความต้องการของผู้รับการ
สงเคราะห์ที่มาของสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์กำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมาย 

๒. ด้านการจัดองค์กร พบว่า พระสงฆม์ีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ องค์กรควรมีความพร้อมในการ
ดำเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ 

๓. ด้านงานบุคลากร พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ควรแนะนำและปรับความเข้าใจให้มี
ความคิดไปในแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ 

๔. ด้านการอำนวยการ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
สามารถเก็บรวบรวมสิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชนได้ดีมีการบริหารจัดการด้านการ
อำนวยการอย่างเป็นระบบ 

๕. ด้านการกำกับดูแล พบว่า พระสงฆม์ีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ควรทีจะติดตามผลการดำเนินการเพ่ือ
หาวิธีในการสงเคราะห์ 

๖. ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ วัดควรมี
ความพร้อมเลือกดำเนินกิจการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม การดำเนินกิจการที ่อาจทำให้เกิด
ประโยชน์และคุ้มค่า 

๗. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์  พบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี  ได้แก่ ควรส่งเสริมให้ทุกวัดเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร  รัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวัด 

๘. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
ได้แก่ ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซมบูรณะ  ควรแบ่งประเภทเครื่องอุปโภค
บริโภคให้เป็นสัดส่วน 



๑๒๒ 

๙. ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ได้แก่ ควรจัดตั้งศูนย์
บำบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติประจำ  อำเภอ โดยใช้สถานที่ของวัดเป็นสถานที่ตั้ง 
 

๔.๖.๒ องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน

หมอ จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัยโดยการแสดงแผนภาพ ดัง
แผนภาพที่ ๔.๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๒  องค์ความรู้ที่ได้สังเคราะห์จากการวิจัย 
ที่มา :  จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

 
 

ด้านช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป 

ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็น

สาธารณสมบัต ิ

ด้านการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

เกื้อกูล 

การกำกับดูแล 

ด้านการช่วยเหลอื
เกือ้กูลกิจการของผูอ้ื่น
เพื่อสาธารณประโยชน ์

การวางแผน 

การจัดการ
องค์กร 

การอำนวยการ 
การจัดการ
บุคลากร 



๑๒๓ 

จากแผนภาพที่ ๔.๒ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน คือ  ๑) ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล  คือ การวางแผน คือ การส่งเสริมให้วัดที่ยังไม่มีความพร้อมในการดำเนินการ
สงเคราะห์ การจัดการองคก์รคือ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล 
บุคลากร คือ ชักชวนประชาชนมาเป็นจิตอาสา อำนวยการ คือ การจัดสรรอาคารสถานที่กักเก็บของที่
บริจาค กำกับดูแล คือ ระงับการดำเนินงานกิจกรรมที่อาจไม่เกิดประโยชน์  ๒) ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์  คือ  การวางแผน คือ ส่งเสริมให้ทุกวัดดำเนินการงาน
สาธารณประโยชน์ การจัดการองค์กร คือ  โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง บุคลากร คือ ประสานงานกับหน่วยราชการประจำตำบลท้องถิ่น การอำนวยการ คือ 
ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กำกับดูแล คือ จัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคเพื่อไว้ บริการแก่
ชุมชนท้องถิ่น  ๓) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  คือ การวางแผน คือ 
ดำเนินการช่วยเหลือทางราชการในการสร้างปรับปรุงถนนภายในชุมชน การจัดการองค์กร  คือ สร้าง
จิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ของประชาชน บุคลากร คือ ให้สถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิง คนชรา การ
อำนวยการ คือ จัดสร้างสถานที่ฟื้นฟูผู้ต้องขัง เพื่อใช้เป็นที่พักฟื้น และการฝึกอบรมอาชีพ การกำกับ
ดูแล คือ แก้ไขผู้ติดยาเสพติดให้โทษ  ๔) ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป คือ การวางแผน คือ 
ช่วยเหลือประชาชนในคราวประสบอุทกภัย การจัดองค์กร คือ การช่วยเหลือและสงเคราะห์คนชรา  
งานบุคลากร คือ จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน การอำนวยการ คือ ตั้งกองทุน
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการและด้อยโอกาส การกำกับดูแล คือ จัดตั้งมูลนิธิเพ่ือเป็นสวัสดิการใน
ด้านต่าง ๆแก่ประชาชนในหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๕ 

 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

                                                                                                                                                 
การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ 

จังหวัดสระบุรี” มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการคือ  
๑) เพื ่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
๒) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๓) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเป็นการวิจัย

เชิงสำรวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม ( Questionnaire) โดยเก็บข้อมูลจากพระสงฆ์ใน
เขตอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงล ึก ( In Depth Interview) กับผู ้ให ้ข ้อมูลสำคัญ (Key Informant) เพ่ือ
สนับสนุน แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 

              ผลการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

๑. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 
๕๑ – ๖๐ ปี มีจำนวน ๓๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓  มีพรรษาระหว่าง  ๖ – ๑๐  พรรษา มีจำนวน 
๕๖ รูป คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑ มีต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน ๑๑๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖ มีวุฒิ
นักธรรมเอกจำนวน ๖๔ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๔ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม จำนวน ๑๑๘ รูป คิดเป็นร้อย
ละ ๙๒.๙  

๒. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี                

๒.๑ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง  ( X =๓.๔๔, S.D. =๐.๗๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อด้าน
ทฤษฎี POSDC ในด้านการวางแผน อันดับสูงที่สุด ( X =๓.๗๘, S.D.= ๐.๗๖) รองลงในด้านการ
อำนวยการ ( X =๓.๖๐, S.D.= ๐.๘๐) ถัดมาในด้านการกำกับดูแล (X =๓.๔๖, S.D.= ๐.๙๑) ถัดมาใน
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ด้านงานบุคลากร ( X =๓.๒๙, S.D.= ๐.๙๘) และด้านที่น้อยที่สุดคือ ด้านการจัดองค์กร ( X =๓.๑๐, 
S.D.= ๐.๙๗)  

๒.๒ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านทฤษฎี POSDC ด้านการ
วางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๘, S.D.=๐.๗๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ในข้อทีค่ณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๙๙ ,SD = ๐.๘๘) รองลงมาในข้อ
ที่คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดการความรู้และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต ( X = ๓.๖๙, S.D = ๐.๘๘) และข้อในที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะสงฆ์มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบในการดำเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน ( X = ๓.๖๕ S.D. = ๐.๘๔) 
ตามลำดับ 

๒.๓ พระสงฆ์ที ่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการจัดองค์กร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๑๐, S.D.= ๐.๙๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์
ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ  อยู ่ในอันดับสูงที ่ส ุด ( X = ๓.๔๐, S.D. = ๑.๐๑) 
รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นภายในวัดเพื่อเป็นการฝึกประชาชนให้
รู ้จักการออม ( X = ๒.๙๘ S.D. = ๑.๑๒) และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที ่สุดคือคณะสงฆ์มีการ
พัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นภายในวัดเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและช่วยเหลือประชาชน
ท้องถิ่น (X = ๒.๙๑, S.D. = ๑.๒๒) ตามลำดับ 

๒.๔ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านบุคลากร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๙, S.D .= ๐.๙๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ในข้อที่คณะสงฆ์สามารถคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ อันดับสูงที่สุด (X  = ๓.๓๘ S.D.  = ๑.๐๔) รองลงมาในข้อที่ คณะ
สงฆ์มีบุคลากรที่มีความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ( X = 
๓.๒๗ ,S.D = ๑.๐๕) และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีบุคลากรที่พร้อมในการ
ช่วยเหลืองานด้านสาธารณะสงเคราะห ์(X = ๓.๒๑ ,S.D. = ๑.๑๔)  

๒.๕ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการอำนวยการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๐ , S.D. = ๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่มี
ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ในข้อทีค่ณะสงฆ์มีการอำนวยความสะดวกแก่บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ท่ีขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม อันดับสูงที่สุด (X = ๓.๘๒ , S.D. = 
๐.๘๒) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่จะบำเพ็ญกุศลนอกวัด แต่
ขอรับคำปรึกษาและความอุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด (X = ๓.๕๐, S.D. = ๐.๙๔)  และในข้อที่
อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนทุก
ครั้ง (X = ๓.๔๘, S.D. = ๐.๙๘) ตามลำดับ 

๒.๖ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ด้านการกำกับดูแล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๙๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่
มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านทฤษฎี POSDC ในข้อที่คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแลสิ่งของที่จะบริจาค
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ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปอุปโภค บริโภคได้ทันที อันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๔๘, S.D. = 
๐.๙๙) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีการดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่จะใช้ในการบริจาคโดยแยก
ออกเป็นสัดส่วนชัดเจน (X = ๓.๔๗, S.D. = ๐.๙๘) และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มี
ระบบข้อมูลของผู้รับการช่วยเหลืออย่างชัดเจน ( X = ๓.๔๒, S.D. = ๐.๙๙) ตามลำดับ 

๒.๗ พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = ๓.๔๘ , S.D. = ๐.๘๓) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ในด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลกิจการของผู ้อื ่นเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ อยู่ในอันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๖๕, S.D. = ๐.๙๐) รองลงมาในด้านช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนทั่วไป (X = ๓.๕๑, S.D. = ๑.๐๐) ถัดมาในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ ( X = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๙๖) และในด้านที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการดำเนินกิจกรรม
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล (X = ๓.๓๔, S.D. = ๑.๐๑)  

๒.๘ พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเกื้อกูล ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( X = ๓.๓๔ , S.D. = ๑.๐๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในข้อที่คณะสงฆ์
มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเช่นหน่วยอบรม 
อพปร. อันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๔๖, S.D. = ๑.๐๗) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน 
ช่วยเหลือ การสร้างห้องกรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ( X = ๓.๒๘ , S.D. = ๑.๑๕) 
และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างห้องสมุด
ของวัดเพื่อบริการพระสงฆ์และประชาชน ( X = ๓.๒๘, S.D. = ๑.๑๓) ตามลำดับ 

๒.๙ พระสงฆ์ท่ีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๕ , S.D.= ๐.๘๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน
ข้อที่คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ อันดับ
สูงที่สุด ( X = ๓.๘๕, S.D. = ๑.๐๑) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การ
พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความมั่นคง แข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
สวยงาม ( X = ๓.๖๐, S.D. = ๐.๙๙) และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์มีส่วนร่วม
สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคเพ่ือไว้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น ( X = ๓.๕๑, S.D. 
= ๑.๐๒)  

๒.๑๐ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๙๖) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ใน
ข้อที่คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่
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สาธารณะเป็นประจำ อันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๖๐, S.D. = ๑.๐๓)รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์มีสว่นร่วม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างประปาประจำตำบลเพื่อเป็นการบริหารด้านสาธารณประโยชน์แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน ( X = ๓.๓๙, S.D. = ๑.๐๕) และในข้อที่อันดับค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ คณะสงฆ์มี
ส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางราชการในการร่วมสร้างถนน ปรับปรุง และขยายถนนภายใน
หมู่บ้าน ( X = ๓.๒๔, S.D. = ๑.๑๗)  

๒.๑๑ พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X = ๓.๕๑ , S.D. = ๑.๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า พระสงฆ์ที่มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในข้อที่คณะ
สงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณภัย  
อันดับสูงที่สุด ( X = ๓.๓๙, S.D. = ๑.๐๓) รองลงมาในข้อที่คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณี
ประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น ( X = ๓.๓๗, S.D. = ๑.๐๖) และในข้อที่อันดับ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือคณะสงฆ์ได้จัดตั้งกองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส (
X = ๓.๒๙, S.D. = ๑.๒๐) ตามลำดับ 

 
๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
 

๑) ด้านการวางแผน 
 ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน พบว่า 

๑. ไม่มีการวางนโยบายวิธีการที่รัดกุม เพื่อเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อน ประสานความ
ร่วมมือส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้านอย่างมีระเบียบแบบแผน  

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการวางแผน พบว่า 

๑. เป้าหมายความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์ที่มาของสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์กำหนด
วันลงพ้ืนที่เป้าหมาย 

 

๒) ด้านการจัดองค์กร 
ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการจัดองค์กร พบว่า 
               ๑. ด้านการจัดองค์กร พบว่า องค์กรไม่มีความพร้อมในการดำเนินงานด้านสาธารณะ
สงเคราะห ์ 

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการจัดองค์กร พบว่า  
 ๑. องค์กรควรมีความพร้อมในการดำเนินงานด้านสาธารณะสงเคราะห์ 

  



๑๒๘ 

๓) ด้านงานบุคลากร 
 ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงานบุคลากร พบว่า 
๑. ไม่มีความคิดไปในแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ 
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านงานบุคลากร พบว่า 
๑. ควรแนะนำและปรับความเข้าใจให้มีความคิดไปในแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมด้าน

การสงเคราะห์ 
 

๔) ด้านการอำนวยการ 
             ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า 
             ๑. ไม่มีการบริหารจัดการที ่ด ีสามารถเก็บรวบรวมสิ ่งของที ่จะใช้ในการสงเคราะห์
ประชาชน  

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการอำนวยการ พบว่า 

๑. ต้องมีการบริหารจัดการที ่ดีสามารถเก็บรวบรวมสิ่งของที ่จะใช้ในการสงเคราะห์
ประชาชนได้ดีมีการบริหารจัดการด้านการอำนวยการอย่างเป็นระบบ 

 

๕) ด้านการกำกับดูแล 
             ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับดูแล พบว่า 

๑. ไม่การติดตามผลการดำเนินการเพ่ือหาวิธีในการสงเคราะห์ครั้งต่อไป 
ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการกำกับดูแล พบว่า 
๑. ควรทีจะติดตามผลการดำเนินการเพ่ือหาวิธีในการสงเคราะห์ 
๖) ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า 
๑. กิจการสงเคราะห์ที่วัดดำเนินการเอง 
๒. ขาดงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า 
๑. วัดควรมีความพร้อมเลือกดำเนินกิจการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม 
๒. การดำเนินกิจการที่อาจทำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

 
 



๑๒๙ 

๗) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
            ปัญหา อุปสรรค ที่เก่ียวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า 

๑. วัดขาดบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญ 
๒. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า 
๑. ควรส่งเสริมให้ทุกวัดเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 
๒. รัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด 
 

๘) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า 
๑. เส้นทางสัญจรยังขาดการบูรณะซ่อมแซม  
๒. อาคารที่ใช้ในการจัดกิจกรรมคับแคบไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า 
๑. ควรมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซมบูรณะ 
๒. ควรแบ่งประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นสัดส่วน 
 

๙) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
ปัญหา อุปสรรค ที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์

อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า 
๑. ไม่มีหน่วยงานที่ถาวรของคณะสงฆ์ที ่รองรับการปฏิบัติงานกรณีการสงเคราะห์

ประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยพิบัติ 
ข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พบว่า 
๑. ควรจัดตั้งศูนย์บำบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติประจำอำเภอ โดยใช้

สถานที่ของวัดเป็นสถานที่ตั้ง 
 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ จะกล่าวถึงการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ

คณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและน่าสนใจและนำมา
อภิปรายดังนี้  

 

๕.๒.๑. ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที ่มีต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกโดยภาพรวมและรายด้าน  

ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๔๔, S.D. =
๐.๗๔)  แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์  อำเภอบ้านหมอ 
จังหวัดสระบุรี ในด้านการวางแผน P = (Planning)   ด้านการจัดองค์กร O = (Organizing)  ด้าน
งานบุคลากร S = ( Staffing)  ด้านการอำนวยการ D = (Directing) และด้านการกำกับดูแล           
C= (Controlling) จึงทำให้พระสงฆม์ีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน
ของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระมหามณเฑียร วรธมุโม (ซ้ายเกลี้ยง) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิ
การเนการบริหารกิจการคณะสงฆ์จังหวัดพังงา” พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน อยู่ในระดับปานกลาง๑ 
 ด้านการวางแผน P = (Planning) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านการวางแผน P = (Planning)   
โดยภาพรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๗๘, S.D.=๐.๗๖)  แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบในการดำเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน คณะสงฆ์มีการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดการความรู้
และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ทัศนีย ์ปัทมสนธิ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” ผลวิจัย พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก๒  

ด้านการจัดองค์กร O = (Organizing) พระสงฆม์ีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห ์ประชาชนของคณะสงฆ ์อำเภอบ ้านหมอ จ ังหว ัดสระบ ุรี  ด ้านการจ ัดองค ์กร                       
O = (Organizing)  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๑๐, S.D.= ๐.๙๗) แสดงให้เห็นว่า
คณะสงฆ์มีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ คณะสงฆ์
มีการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้นภายในวัดเพื่อเป็นการฝึกประชาชนให้รู้จักการออม คณะสงฆ์มี

 

 ๑ พระมหามณเฑียร วรธมุโม (ซ้ายเกลี้ยง) , “บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ 
สงฆ์จังหวัดพังงา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต , สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

 ๒ ทัศนีย ์ ปัทมสนธิ์ , “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” , รายงานการวิจ ัย ,       
(สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐). 



๑๓๑ 

การพัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้นภายในวัดเพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมและช่วยเหลือประชาชน
ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญญาวชิโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
“ประสิทธิภาพการบริหาร จัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลวิจัยพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๓  

ด้านงานบุคลากร S = ( Staffing) พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านงานบุคลากร S = ( Staffing) 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๒๙, S.D .= ๐.๙๘) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีบุคลากรที่
พร้อมในการช่วยเหลืองานด้านสาธารณะสงเคราะห์  คณะสงฆ์มีบุคลากรที่มีความสามารถในการหา
แหล่งข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  คณะสงฆ์สามารถคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย พระครูปลัดทนากร วรญาโณ 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสังฆาธิการในการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษากรณี พระ
สังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี”ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู ่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๔   

ด้านการอำนวยการ D = (Directing)  พระสงฆม์ีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห ์ประชาชนของคณะสงฆ ์อำเภอบ ้านหมอ จ ังหว ัดสระบ ุรี  ด ้านการอำนวยการ                     
D = (Directing) อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๐ , S.D. = ๐.๘๐) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีการอำนวย
ความสะดวกแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลทั้งที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวม  คณะ
สงฆ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที่จะบำเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับคำปรึกษาและความอุปถัมภ์
จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด คณะสงฆ์มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนทุก
ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี แพ่งกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตโครงการเพิ ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการกองทุนหมู ่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
สมุทรปราการ” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
ข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๕ 

ด้านการกำกับดูแล C= (Controlling)  พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ
งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด ้านการกำกับดูแล              
C= (Controlling)  โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๖, S.D. = ๐.๙๑)  แสดงให้เห็นว่า 

 
๓ พระครพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญญาวชิโร), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร”,  วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

 ๔ พระครูปลัดทนากร วรญาโณ,“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา 
กรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๕ พรรณี แพ่งกุล, “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” , รายงานการวิจัย, (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕). 



๑๓๒ 

คณะสงฆ์มีการดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่จะใช้ในการบริจาคโดยแยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจน
คณะสงฆ์มีระบบข้อมูลของผู้รับการช่วยเหลืออย่างชัดเจน คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแลสิ่งของที่จะ
บริจาคให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนำไปอุปโภค บริโภคได้ทันที  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กิจการคณะ
สงฆ์ของพระสังฆาธิอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี”ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๖ 

ด้านภาพรวม พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุร ี โดยภาพรวม อยู ่ในระดับปานกลาง  ( X =๓.๔๔,           
S.D. =๐.๗๔)  แสดงให้เห็นว่า การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์  อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี ในด้านการดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู ้อื ่นเพื ่อสาธารณประโยชน์  ด้านการช่วยเหลือเกื ้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ด้าน
ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป จึงทำให้พระสงฆ์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี   โดยภาพรวม อยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระณัฐพล ติธมุโม (ปราบพินาศ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง “การ
บริหารงานวัดโดยการ ประยุกต์ ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร”  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง๗ 

ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านการดำเนินกิจกรรม
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๓๔ , S.D. = ๑.๐๑) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มี
ส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรมของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเช่นหน่วยอบรม อพปร. 
คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างห้องสมุดของวัดเพื ่อบริการพระสงฆ์และ
ประชาชน คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การสร้างห้องกรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และ
ประชาชนทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พเยาว์ ศรีแสงทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจ
ของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ทำร่วมกับสหวิชาชีพในการสอบปากคำเด็กตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ”ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๘ 

 
๖ พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร) , “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระ

สังฆาธิการ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

 ๗ พระณัฐพล ติธมโุม (ปราบพินาศ), “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตาม มคดิ
เห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบรุี กรงุเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (สาขาการจดัการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), 

๘ พเยาว์ ศรีแสงทอง, “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ทาร่วมกับสหวิชาชีพในการ
สอบปากคาเด ็กตามประมวลกฎหมายว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทว ิ” , รายงานการว ิจ ัย ,                         
(คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒). 



๑๓๓ 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์  พระสงฆ์มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื ่นเพื่อสาธารณประโยชน์  อยู่ในระดับมาก ( X = ๓.๖๕ ,     
S.D.= ๐.๘๐) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่ง
เสพติด เหล้า บุหรี่ เป็นต้นคณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในชุมชนให้มีความมั ่นคง แข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามคณะสงฆ์มีส่วนร่วม
สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสรรเครื่องอุปโภค บริโภคเพ่ือไว้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นุชนาฎ ยูฮันเงาะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์
จิตเวช” ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ 
พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก๙ 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๔๑, S.D. = ๐.๙๖) 
แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางราชการในการร่วมสร้างถนน ปรับปรุง 
และขยายถนนภายในหมู่บ้าน คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสร้างประปาประจำ
ตำบลเพื ่อเป็นการบริหารด้านสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน คณะสงฆ์มีส่วนร่วม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเป็นประจำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง) ได้กล่าวไว้ใน “บทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์”ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๑๐ 

ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป พระสงฆ์มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน
ทั่วไป อยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๕๑ , S.D. = ๑.๐๐) แสดงให้เห็นว่า คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือ
ประชาชนในกรณีประสบภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน 
ช่วยเหลือ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณภัย คณะสงฆ์ได้จัดตั้งกองทุน
เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระปลัดมนต์ดก 
สุวโจ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการวัดในอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี” ผลการวิจัย
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า พระสงฆ์มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง๑๑ 

 
๙ นุชนาฎ ยูฮันเงาะ, “ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช”, รายงานการวจิัย, 

(ศูนย์บรรณสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔). 
๑๐ พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง), “บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์”, วารสาร

การศึกษาและพัฒนาสังคม, ปีท่ี ๗ ฉบับท่ี ๒, (คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๔). 
๑๑ พระปลัดมนต์ดก สุวโจ,“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง 

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๓๔ 

  ๕.๒.๒. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำแนกโดยตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.อายุ  
พระสงฆ์ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชน

ของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม พระสงฆ์ที่มี
อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพระสงฆ์ในอำเภอให้ความสำคัญต่อ ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา และ ประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน เพราะมีจุดมุ่งหมายในการสงเคราะห์
ประชาชน ดังนั้น ปัจจัยบุคคลด้าน อายุ จึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  พระธนดล นาคสุวณโณ ได้ศึกษาศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการ 
คณะสงฆ์ จังหวัดบุรีรัมย์ พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ผลการวิจัยพบว่า อายุที่ต่างกัน มีผลให้เกิด
ความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน๑๒  

๒.พรรษา 
พระสงฆ์ที ่มีพรรษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์

ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ ๐.๐๕  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า พรรษาของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พระสงฆ์ที่มีพรรษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพระสงฆ์ในอำเภอให้
ความสำคัญต่อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และ ประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน เพราะมี
จุดมุ่งหมายในการสงเคราะห์ประชาชน ดังนั้น ปัจจัยบุคคลด้าน พรรษา จึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระอนุชิต ชูเนียม ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “บทบาทของ
พระสงฆ์ท่ีมีต่อการพัฒนาชุมชน ตามความคิดเห็นของพระสงฆ์กับผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์”จาก
ผลการวิจัยพบว่า พรรษา ที่ต่างกัน มีผลให้เกิดความคิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน๑๓ 

๓.วุฒิการศึกษาสามัญ  
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน

สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยภาพรวม ไมแ่ตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษาสามัญ
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาสามัญแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน 

 
๑๒ พระธนดล นาคสุวณโณ,“ได้ศึกษาศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๑๓ พระอนุชิต ชูเนียม,“บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ กับ
ผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น,    
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๖). 



๑๓๕ 

เนื่องจากพระสงฆ์ในอำเภอให้ความสำคัญต่อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และ ประชาชนทั่วไป
อย่างเท่าเทียมกัน เพราะมีจุดมุ่งหมายในการสงเคราะห์ประชาชน ดังนั้น ปัจจัยบุคคลด้าน วุฒิ
การศึกษาสามัญ จึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาบุญมี 
วรรณวิเศษ ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม : ศึกษาเฉพาะกรณี พระธรรมวิ
สุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)” ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษาสามัญ ต่างกัน มีความคิดเห็น ไม่
แตกต่างกัน๑๔  

๔. วุฒิการศึกษานักธรรม  
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษานักธรรมแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงาน

สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕  ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษานักธรรม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม พระสงฆ์ท่ีมีวุฒิการศึกษานักธรรม แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากพระสงฆ์ในอำเภอให้ความสำคัญต่อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และ ประชาชนทั่วไป
อย่างเท่าเทียมกัน เพราะมีจุดมุ่งหมายในการสงเคราะห์ประชาชน ดังนั้น ปัจจัยบุคคลด้าน วุฒิ
การศึกษานักธรรม จึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเกษม
ศักดิ์ วรสกโข ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ สงฆ์ อําเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิจัยพบว่า วุฒิการศึกษนักธรรม ต่างกัน มีความคิดเห็น ไมแ่ตกต่างกัน๑๕ 

๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 
พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการ

งานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่า วุฒิการศึกษา
เปรียญธรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากพระสงฆ์ในอำเภอให้ความสำคัญต่อ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา และ 
ประชาชนทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน เพราะมีจุดมุ่งหมายในการสงเคราะห์ประชาชน ดังนั้น ปัจจัยบุคคล
ด้าน วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม จึงทำให้เกิดความคิดเห็นไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหาสุชญา โรจนญาโณ๑๖ ได้วิจัยเรื ่อง “บทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผย

 
๑๔ พระมหาบุญมี อธิปุญโญ, “บทบาทของพระสังฆาธิการพัฒนาสังคม : ศึกษากรณีพระธรรมวิสุทธิ 

มงคล (บัว ญาณสมปนโน)", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต , สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์ ,       
(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 

๑๕ พระเกษมศักดิ์ วรสกุโข, “บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์อําเภอชุมแสง 
จ ังหว ัดนครสวรรค์”, ว ิทยาน ิพนธ ์พ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต , สาขาว ิชาการบร ิหารจ ัดการคณะสงฆ์ ,                  
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 

๑๖ พระมหาสุชญา โรจนญาโณ , “ศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผ่ 
(พระพุทธศาสนา)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๓๖ 

(พระพุทธศาสนา)”จากผลการวิจัยพบว่า พระสงฆ์ที่มีวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม ต่างกัน มีความ
คิดเห็น โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
๑. ด้านการวางแผน P = (Planning) เป้าหมายความต้องการของผู้รับการสงเคราะห์

ที่มาของสิ่งที่จะนำมาสงเคราะห์กำหนดวันลงพ้ืนที่เป้าหมาย 
๒. ด้านการจัดองค์กร O = (Organizing) องค์กรควรมีความพร้อมในการดำเนินงาน

ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
๓. ด้านงานบุคลากร S = ( Staffing) ควรแนะนำและปรับความเข้าใจให้มีความคิดไป

ในแนวทางเดียวกันกับกิจกรรมด้านการสงเคราะห์ 
๔. ด้านการอำนวยการ D = (Directing) ต้องมีการบริหารจัดการที ่ดีสามารถเก็บ

รวบรวมสิ่งของที่จะใช้ในการสงเคราะห์ประชาชนได้ดีมีการบริหารจัดการด้านการอำนวยการอย่าง
เป็นระบบ 

๕. ด้านการกำกับดูแล C= (Controlling) ควรทีจะติดตามผลการดำเนินการเพื่อหาวิธี
ในการสงเคราะห์ 

๖. ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล วัดควรมีความพร้อมเลือกดำเนิน
กิจการที่ให้ประโยชน์สูงสุดแก่สังคม การดำเนินกิจการที่อาจทำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า 

๗. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ ควรส่งเสริมให้ทุก
วัดเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร รัฐและเอกชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัด  

๘. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ควรมีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือซ่อมแซมบูรณะ ควรแบ่งประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคให้เป็นสัดส่วน  

๙. ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ควรจัดตั้งศูนย์บำบัดสภาพจิตใจแก่ผู้ยากไร้
และผู้ประสบภัยพิบัติประจำอำเภอ โดยใช้สถานที่ของวัดเป็นสถานที่ตั้ง 

 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
ผลการวิจัยเรื่อง“การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน

หมอ จังหวัดสระบุรี” ผู้วิจัยขอเสนอเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
๑. ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ

บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ไปศึกษาในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนนทบุรี เพ่ือหาข้อมูลเปรียบเทียบ
นำไปพัฒนา การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  



๑๓๗ 

๒. ควรนำงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอ
บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มาประยุกต์ใช้ในการการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะ
สงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้านทฤษฎี  POSDC  ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

๓. ควรดำเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory 
Action Research ) ซึ่งใช้เป็นวิธีการปฏิบัติ กระบวนการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ 
จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการในการการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้าน
หมอ จังหวัดสระบุรี เป็นการเฉพาะ 

๔. ควรเพิ่มกรณีศึกษาจากพ้ืนที่ของจังหวัดสระบุรี ในเขตอำเภออื่นๆ หรือจังหวัดอื่นเพ่ือ
เพ่ิมบริบทของการวิจัยให้ได้องค์ความรู้และรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ที่หลากหลาย 
 



บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย .
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

(๑)หนังสือ: 

เฉลิม จันปฐมพงศ์. ประวัติศาสตร์สังคมไทย. นนทบุรี : เสถียรไทย, ๒๕๒๐. 
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์. ที่นี่ขัดข้องหนอ. กรุงเทพมหานคร : ประพันธ์สาส์น, ๒๕๒๐. 
ไพบูลย์ เสียงก้อง.“หลักการบริหารวัด”, วัดพัฒนา ๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๔. 
กมล ภู ่ประเสริฐ และคณะ . การบริหารและการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษา . 

กรุงเทพมหานคร : สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๕. 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๓.    
สำนักงานพระพุทธศาสนา. คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, ๒๕๔๐.    
กองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการว่าด้วยพระราชบัญญัติ กฎ 

ระเบียบ และคำสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
คู่มือพระสังฆาธิการ. ว่าด้วยพระราชบัญญัติกฎระเบียบและคาสั่งของคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ . 

กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕. 
จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘. 
ชำเลือง วุฒิจันทร์. การพัฒนากิจการคณะสงฆ์และการพระศาสนาเพื ่อความมั่นคงแห่งชาติ . 

กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๑.    
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ. วิทยาการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร, ๒๕๔๐. 
ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : 

ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๔๒. 
 
 
 



๑๓๙ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ประทีป สนามชัย. สารัตถทางสังคมวิทยาการศึกษา. ม.ป.ท. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง ประเทศ
ไทย, ๒๕๒๖. 

ปราชญา กล้าผจัญ. หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, ๒๕๔๒. 

ฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ระเบียบมหาเถร
สมาคม ว ่าด ้วยการต ั ้ งหน ่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ.๒๕๔๖ . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๖. 

พงษ์ศักดิ์ ปัญจพรผล. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฎนครปฐม, ๒๕๔๒. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ). เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และการ 

ศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 
พระครูมงคลศีลวงศ์ (กุศล คนฺธวโร) และคณะ. พระสงฆ์กับการพัฒนาชนบทการแสวงหาเส้นทาง 

การพัฒนาชนบทของพระสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๒๗. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต). พุทธวิธีในการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). สารภาค ๑๕. กาญจนบุรี : สำนักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมวรเมธี (สุชิน อคฺคชิโน). การพัฒนาวัด. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ, ๒๕๕๐. 
พระพรหมโมลี (สมศักดิ์อุปสโม).พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหาร 

กิจการคณะสงฆ์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. 

กรุงเทพมหานคร : พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.    
พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ. ผศ.ดร. ระเบียบวิธีวิจัยทางการจัดการเชิงพุทธ. พระนครศรีอยุธยา : 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 
พระมหาสมทรง สิรินฺธโร. บทบาทของพระสงฆ์ไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : บริษัท เคล็ด ไทย 

จำกัด, ๒๕๒๕. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พระพุทธศาสนากับการพัฒนาการศึกษา . กรุงเทพมหานคร : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๑. 
พุทธทาสภิกขุ. สถาบันและสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มูลนิธิ โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 
พะยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยครูสวนดุสิต, ๒๕๔๔. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี : สำนักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
 
 
 



๑๔๐ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ . การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ .ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์ , 
๒๕๔๖. 

พุทธทาสภิกขุ. การสังคมสงเคราะห์ท่ียังขาดอยู่. นนทบุรี : บริษัทพิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๓๗.  
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่.กรุงเทพมหานคร : เอก็ซเปอร์เน็ท จำกัด, ๒๕๔๔. 
วัฒนา พัฒนพงศ์. พระสงฆ์กับบทบาททางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, ๒๕๒๖. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๔๒. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธีระฟิมล์

และไซเท็กซ์ จำกัด, ๒๕๕๐. 
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาการพระศาสนา . คู่มือพระสังฆาธิการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ 

ศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๗. 
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. พุทธธรรมกับการพัฒนา .

กรุงเทพมหานคร : หจก. โรงพิมพ์อักษรไทย, ๒๕๔๑. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. ตำนานวัดบวรนิเวศวิหาร. กรุงเทพมหานคร :

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
สมคิด บางโพ. หลักการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : นำอักษรการพิมพ์, ๒๕๓๘. 
สมบูรณ์ สุขสำราญ.พุทธศาสนากับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม . กรุงเทพมหานคร :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙. 
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖. คู่มือปฏิบัติงานคณะสงฆ์. สุราษฎร์ธานี : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖, 

๒๕๔๗. 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . กฎมหาเถรสมาคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๔๔๕. 
สำน ักพระพุทธศาสนาแห ่งชาติ .ว ัดพ ัฒนา ๔๖ . กร ุงเทพมหานคร : โรงพ ิมพ ์สำน ักงาน 

พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๖. 
สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก,๒๕๔๕. 
สุทธิพงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ กฎกระทรวง กฎมหาเถรสมาคม พร้อม 

ด้วยระเบียบและคำสั ่งมหาเถรสมาคมเกี ่ยวกับการคณะสงฆ์และการศาสนา . 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ ศาสนา, ๒๕๔๑. 

 
 
 



๑๔๑ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุรพล สุยะพรหม และคณะ. ทฤษฎีองค์การการจัดการเชิงพุทธ . พระนครศรีอยุธยา : ภาควิชา
รัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

สุรพล สุยะพรหม. พื้นฐานทางการจัดการ.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย,๒๕๕๕. 

สุลักษณ์ ศิวลักษณ์. ศาสนากับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา, 
๒๕๓๔.      

สุวรีย์ ศิริโภคาภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์สถาบันราชภัฎเทพสตรี, 
๒๕๔๖. 

อภิชัย พันธเสน. ความหวังทางออกและทางเลือกใหม่. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์ พริ้นติ้ง 
แอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๓๙. 

(๒)ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ : 

บุญศรี พานะจิตต.์“ความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี วัดสวนแก้ว อำเภอ
บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

บุญส่ง หาญพานิช . “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู ้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย”. 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

พระเกษมศักดิ์ วรสกุโข.“บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ อำเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะ
สงฆ.์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครพิศาลถิรธรรม (สมพร ปญญาวชิโร).“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระครูปลัดทนากร วรญาโณ.“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ : ศึกษา 
กรณี พระสังฆาธิการในจังหวัดกาญจนบุรี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต .   
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที (ซองดี). “การศึกษาแนวคิดและวิธีการปกครองคณะสงฆ์ของพระเทพ 
โสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) : ศึกษาเฉพาะกรณีพระสังฆาธิการในเขตปกครองภาค ๒” . 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

 
 
 
 



๑๔๒ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี สุนทโร). “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ
การอำเภอจอมบ ึง  จ ั งหว ัดราชบ ุรี ". ว ิทยาน ิพนธ ์พ ุทธศาสตรมหาบ ัณฑ ิต .               
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระณัฐพล ติธมุโม (ปราบพินาศ). “การบริหารงานวัดโดยการประยุกต์ใช้พรหมวิหาร ๔ ตามความ
คิดเห็นของพระสงฆ์ ในเขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. สาขาการจัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระธนดล นาคสุวณโณ.“ได้ศึกษาศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะสงฆ์ จังหวัด
บุรีรัมย์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการคณะสงฆ์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระปลัดมนต์ดก สุวโจ .“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัดของพระสังฆาธิการในอําเภอเมือง 
สมุทรสงคราม จ ังหว ัดสมุทรสงคราม”. วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต .         
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหาบุญมี อธิปุญโญ.“บทบาทของพระสังฆาธิการพัฒนาสังคม : ศึกษากรณีพระธรรมวิสุทธิ มงคล 
บัว ญาณสมปนโน)". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารจัดการ
คณะสงฆ์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระมหามณเฑียร วรธมุโม (ซ้ายเกลี้ยง).“บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารกิจการคณะ สงฆ์
จังหวัดพังงา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาส ุชญา โรจนญาโณ . “ศึกษาบทบาทของพระมหาโมคคัลลานเถระในการเผยแผ่  
(พระพุทธศาสนา)”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารจัดการ
คณะสงฆ์. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระอนุชิต ชูเนียม.“บทบาทของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนตามความคิดเห็นของพระสงฆ์ กับ
ผู้นำชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการวิจัย
และพัฒนาท้องถิ่น. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๒๕๕๖. 

 
(๓) รายงานวิจัย: 
 
ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์. “การบริหารจัดการติดตามและสนับสนุนการวิจัย” .รายงานการวิจัย. สำนักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ๒๕๕๐. 
ธนาวรรณ สุขเกษม. “การบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์” . รายงานการ

วิจัย. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , 
๒๕๔๙. 

 



๑๔๓ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
นุชนาฎ ยูฮันเงาะ.“ศึกษาการจัดการรายกรณีในงานสังคมสงเคราะห์จิตเวช” . รายงานการวิจัย.  

ศูนย์บรรณสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, ๒๕๕๔, 
พเยาว์ ศรีแสงทอง. “ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ที่ทาร่วมกับสหวิชาชีพในการ

สอบปากคาเด็กตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๓ ทวิ”   
รายงานการวิจัย. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. 

พรรณี แพ่งกุล. “ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” . รายงานการวิจัย. สำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๕. 

 
(๔) บทความ / วารสาร : 
แสง จันทร์งาม. “พระสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน”. วารสารเสียงธรรม. สำนักงานคณะกรรมการการ 

ประถมศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. ๒๕๔๒, 
พระเลิศพิพัฒน์ จนฺทปญฺโญ (แก้ววันทอง) . “บทบาทของพระสงฆ์ในสังคมโลกาภิวัตน์”. วารสาร

การศึกษาและพัฒนาสังคม. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
๒๕๕๔ : หน้า ๙ – ๑๐. 

พระพยอม กลฺยาโณ. “บทบาทของพระสงฆ์ต่อสังคม”. ข่าวสด. ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๐,  
 
(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืนๆ 
 

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่องการคณะสงฆ์และพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 

 
(๖) สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ: 
สัมภาษณ์ พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์) , เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ,        

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
________. พระครูว ิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน , เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี ,         

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  
________. พระสมุห ์พงศกร กว ิว ํโส,  เลขานุการเจ ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จ ังหว ัดสระบุรี ,               

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
________. นายรณรงค์ เทพรักษ์, นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
________.  นายน ้อย คำม ี ,  นายกองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลไผ ่ขวาง อำเภอบ ้านหมอ                                  

จังหวัดสระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 



๑๔๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

________. นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี, ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 

________. นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที ่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,       
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 

________. นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,     
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 

________. นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓.  

________.  พ ร ะค ร ู ส ุ น ท ร เ จ ต ิ ย า ภ ิ ว ั ฒ น ์ ,  เ จ ้ า อ า ว า ส ว ั ด เ จ ร ิ ญ ธ ร รม  อ ำ เ ภ อภ าชี                                
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓.  

________. พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

________.  พระสม ุห ์สมชาย ส ิร ิสม ฺปน ฺโน, เจ ้าอาวาสว ัดหนองตาบ ุญ อำเภอว ิหารแดง               
จังหวัดสระบุรี, ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

 
๒. ภาษาอังกฤษ 

(๑)หนังสือ: 

Herbert A. Simon. Administrative Behavior. New York : Macmillion Co., 1947. 

Lee J. Cronbach. Essentials of Psychological Testing. 4th ed.. New York: Harper & Row, 
1971. 

William Ouchi. Organization and Management. Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 1971. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ผลการหาค่าความเที่ยงตรงของเครื่องมือ (IOC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๕๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม (Try-out) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Alpha)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

 

 



๑๖๓ 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวิจัย (สมัภาษณ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

 

 



๑๖๘ 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

 

 

 



๑๗๓ 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

 

 

 



๑๗๖ 

 

 

 



๑๗๗ 

 

 

 

 



๑๗๘ 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๘๐ 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

เรื่อง การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจัดทำข้ึนเพื่อต้องการรวบรวมข้อมูล
และศึกษา การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่านตอบแบบสอบถาม ตามสภาพที่ได้ประพฤติปฏิบัติและ
ผลที่ได้จากการปฏิบัติจริง และขอความเมตตาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ 

ข้อมูลที่ได้รับจากตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้ประโยชน์ทางวิชาการและผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลเป็นความลับ แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น  ๔ ตอน คือ  ดังนี้ 

ตอนที่ ๑  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี ่ยวกับกระบวนการทางการบริหารจัดการงานสงเคราะห์
ประชาชนตามหลักทฤษฎี POSDC  

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ 
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ตอนที่ ๔ คำถามปลายเปิด เพื่อถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็น
อย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม (สุขธรรมา) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๑๘๑ 

 

ตอนที่ ๑    เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง    โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงใน [  ] และเติมข้อความลงในช่องว่างที่กำหนดไว้ให้ ตามความ
เป็นจริง 

 

๑. อายุ 
[  ]  ๒๑-๓๐ ป ี [  ] ๓๑-๔๐ ปี  [  ] ๔๑-๕๐ ป ี
[  ]  ๕๑-๖๐ ป ี [  ] ๖๑ ปีขึ้นไป  

 

๒. จำนวนพรรษา 

[  ] ไม่มี พรรษา 
[  ] ๖-๑๐ พรรษา 

[  ] ๑-๕ พรรษา 
[  ] ๑๑ พรรษาขึ้นไป 

 

 

๓. วุฒิการศึกษาสามัญ 

[  ] ต่ำกว่าปริญญาตรี [  ] ปริญญาตรี [  ] สูงกว่าปริญญาตรี 

 

๔. วุฒิการศึกษาทางธรรม 

[  ] นักธรรมชั้นตรี [  ] นักธรรมชั้นโท 

[  ] นักธรรมชั้นเอก [  ] ไม่มีวุฒิทางธรรม 

 

๕. วุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 

[  ] เปรียญตรี (ประโยค ๑-๒ป.ธ.๓) [  ] เปรียญโท (ป.ธ.๔-ป.ธ.๖) 

[  ] เปรียญเอก (ป.ธ.๗ - ป.ธ.๙) [  ] ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับ กระบวนการทางการบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนตามหลัก
ทฤษฎี POSDC  

คำชี้แจง   โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความคิดเห็นว่าท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ในระดับ
ใด ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 

๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 

๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 



๑๘๒ 

๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 

๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที ่ กระบวนการทางการบร ิหา รจ ั ดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนตามหลักทฤษฎี POSDC 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ด้านการวางแผน P = (Planning)      

๑ คณะสงฆ์มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในการ
ดำเนินงานช่วยเหลือสงเคราะห์ประชาชน 

     

๒ คณะสงฆ์มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมเนื่องใน
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  

     

๓ คณะสงฆม์ีการวางแผนในการจัดการความรู้และนำ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

     

๒. ด้านการจัดองค์กร O = (Organizing)      

๔ คณะสงฆ์มีการจัดตั ้งกองทุนเพื ่อการสงเคราะห์
ประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ 

     

๕ คณะสงฆ์มีการจัดตั ้งกลุ ่มส ัจจะออมทรัพย์ขึ้น
ภายในวัดเพ่ือเป็นการฝึกประชาชนให้รู้จักการออม 

     

๖ คณะสงฆ์มีการพัฒนาการจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าขึ้น
ภายในว ัดเพ ื ่อเป ็นการส ่งเสร ิมก ิจกรรมและ
ช่วยเหลือประชาชนท้องถิ่น 

     

๓. ด้านงานบุคลากร S = ( Staffing)      

๗ คณะสงฆ์มีบุคลากรที่พร้อมในการช่วยเหลืองาน
ด้านสาธารณะสงเคราะห์ 

     

๘ คณะสงฆ์มีบุคลากรที ่มีความสามารถในการหา
แหล่งข้อมูลของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

     

๙ คณะสงฆ์สามารถคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ 

     

๔. ด้านการอำนวยการ D = (Directing)      

๑๐ คณะสงฆ์มีการอำนวยความสะดวกแก่บรรพชิต
และคฤหัสถ์ที่ขอใช้วัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลทั้งที่เป็น
ส่วนตัวและส่วนรวม 

     



๑๘๓ 

ข้อที ่ กระบวนการทางการบร ิหา รจ ั ดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนตามหลักทฤษฎี POSDC 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑๑ คณะสงฆ์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ที ่จะ
บำเพ็ญกุศลนอกวัด แต่ขอรับคำปรึกษาและความ
อุปถัมภ์จากเจ้าอาวาสหรือจากวัด    

     

๑๒ คณะสงฆ์มีการประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการ
ช่วยเหลือประชาชนทุกครั้ง    

     

๕. ด้านการกำกับดูแล  C= (Controlling)      

๑๓ คณะสงฆ์มีการดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์สิ่งของที่จะ
ใช้ในการบริจาคโดยแยกออกเป็นสัดส่วนชัดเจน 

     

๑๔ คณะสงฆ์มีระบบข้อมูลของผู้รับการช่วยเหลืออย่าง
ชัดเจน 

     

๑๕ คณะสงฆ์มีการตรวจสอบดูแลสิ่งของที่จะบริจาคให้
อยู ่ในสภาพที ่สมบูรณ์พร้อมที ่จะนำไปอุปโภค 
บริโภคได้ทันที 

     

 

ตอนที่  ๓  แบบสอบถามเก่ียวกับ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ  คณะสงฆ์อำเภอ 

 บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องระดับความคิดเห็นว่าท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ในระดับใด 
ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง โดยกำหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมากที่สุด 

๔ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับมาก 

๓ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับปานกลาง 

๒ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อย 

๑ หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับระดับน้อยที่สุด 

 

ข้อที ่ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑. ด้านการดำเนนิกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล      



๑๘๔ 

ข้อที ่ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ กิจกรรม
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเช่นหน่วย
อบรม อพปร. 

     

๒ คณะสงฆ์มีส ่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ  การ
จัดสร้างห้องสมุดของวัดเพื่อบริการพระสงฆ์และ
ประชาชน 

     

๓ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การสร้าง
ห้องกรรมฐานสำหรับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป 

     

๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

     

๔ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ สนับสนุน
โครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ เป็นต้น 

     

๕ คณะสงฆม์ีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้มีความ
มั่นคง แข็งแรง เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม 

     

๖ คณะสงฆม์ีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดสรร
เครื ่องอุปโภค บริโภคเพื ่อไว ้บริการแก่ช ุมชน
ท้องถิ่น 

     

๓. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ 

     

๗ คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ  ทาง
ราชการในการร่วมสร้างถนน ปรับปรุง และขยาย
ถนนภายในหมู่บ้าน 

     

๘ คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ  การ
จัดสร้างประปาประจำตำบลเพื่อเป็นการบริหาร
ด้านสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนในหมู่บ้าน 

     

๙ คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ รณรงค์
การสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่
สาธารณะเป็นประจำ 

     

๔. ด้านช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป      

๑๐ คณะสงฆ์ได้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีประสบภัย
พิบัติตามธรรมชาติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น 

     



๑๘๕ 

ข้อที ่ การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของ
คณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

๑๑ คณะสงฆ์มีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการบรรเทาสาธารณ
ภัย 

     

๑๒ คณะสงฆ์ได้จัดตั้งกองทุนเลี้ยงอาหารกลางวันแก่
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 

     

 

ตอนที่ ๔  แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

๑. ด้านการวางแผน P= (Planning) 

ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................... ....................................................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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

๒. การจัดองค์กร O = (Organizing) 

ปัญหา  อุปสรรค
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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

๓. งานบุคลากร S= ( Staffing) 

ปัญหา  อุปสรรค
................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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



๑๘๖ 

๔. การอำนวยการ D= (Directing) 

ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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

๕. การกำกับดูแล  C= (Controlling) 

ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

............................................................................................................................... ................................. 
๖. ด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

............................................................................................................................... ................................. 
๗. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ปัญหา  อุปสรรค
................................................................................................................................................. ...............
.................................................................................................................... ............................................ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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

 

 



๑๘๗ 

   
๘. ปัญหา อุปสรรค ในด้านการเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

ปัญหา  อุปสรรค
.............................................................................................................................................................. ..
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

๙. ด้านการเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

ปัญหา  อุปสรรค
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................... ............ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา 

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

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

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 

พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม (สุขธรรมา) 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

               บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

 

 
 
 

แบบสัมภาษณ ์
แบบเจาะลึก (Structured In-depth Interview) 

เรื่อง “การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” 
 

 
แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยแบ่งออกเป็น ๒ ตอน
ดังนี้ 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้ให้การสัมภาษณ์ 
ชื่อ / ฉายา/ นามสกุล  
ปัจจุบัน อายุ           ปี พรรษา               ดำรงตำแหน่ง  
การศึกษาทางโลก                                การศึกษาทางธรรม  
วันที่ให้สัมภาษณ์                         เวลา                 น. สถานที ่  

 

ตอนที่ ๒ เป็นคำสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงาน
สงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

๑.การบริหารจัดการงานสงเคราะห์ประชาชนของคณะสงฆ์อำเภอบ้านหมอ จังหวัด
สระบุรี 

๑.๑ ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการวางแผน ควรทำอย่างไร 
  
               
  
 ๑.๒. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์กร ควรทำอย่างไร 

  
   
   
 



๑๙๐ 

 ๑.๓. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านงานบุคลากร ควรทำอย่างไร 
  
  
  
   

๑.๔. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการอำนวยการ ควรทำอย่างไร 
  
   
  
   

 ๑.๕.ท่านคิดว่าการบริหารจัดการ ด้านการกำกับดูแล ควรทำอย่างไร 
  
  
  
   
 

๒) ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 

๒.๑. การบริหาร สนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของหน่วย อบรมประชาชนประจำตำบล    
ควรทำ อย่างไร 
    
               
  

  ๒.๒. ท่านคิดว่า ตามหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ 
เช่น การสนับสนุนโครงการวัดปลอดสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ควรทำ อย่างไร 
  
   
   
 

 



๑๙๑ 

๒.๓. ท่านคิดว่า ตามหลักการช่วยเหลือเกื ้อกูลสถานที่อันเป็น สาธารณสมบัติ เช่น 
สนับสนุนช่วยเหลือในการสร้างศาลาพักร้อนของผู้โดยสารรถประจำทาง ควรทำ อย่างไร 
  
  
   

 

๒.๔. ท่านคิดว่า การบริหารจัดการ ตามหลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 
เช่น สนับสนุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ มีน้ำท่วมเป็นต้น ควรทำ อย่างไร 
  
  
   

 

พระอธิการชยุต  เตชธมฺโม (สุขธรรมา) 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

รูปภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เชิงลึก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สัมภาษณ์  
พระครูศุภธรรมคุณ คุณธมฺโม (สรานันท์), เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,  

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  
พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ธมฺมทินโน, เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่ จังหวัดสระบุรี,  

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ์  
พระสมุห์พงศกร กวิวํโส, เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี,  

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ 

พระครูสุนทรเจติยาภิวัฒน์, เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ 

พระครูอุดมธรรมจารี, เจ้าอาวาสวัดกลางทุ่ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ์ 

พระสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, เจ้าอาวาสวัดหนองตาบุญ อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี, 

๒๕ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

สัมภาษณ์ 
นายรณรงค์ เทพรักษ,์ นายอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมภาษณ์ 

นายน้อย คำมี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี, ๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมภาษณ์ 
นายเฉลิม สิทธาจาร, กำนันตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๖ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
สัมภาษณ์ 

นายชวน พุ่มพวง, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๒ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 
๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สัมภาษณ์ 
นางเมตตา ศรีเพชร, ผู้ใหญ่บ้านตำบลไผ่ขวางหมู่ที่ ๗ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, 

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓. 



๑๙๙ 

 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ ฉายา/นามสกุล : พระอธิการชยุต เตชธมฺโม  ( สุขธรรมา)  
วัน เดือน ปีเกิด : วันเสาร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓  
ภูมิลำเนาที่เกิด : จังหวัดสระบุรี  
การศึกษา : 

: 
: 
: 
 
: 

นักธรรมชั้นเอก  
ประกาศนียบัตรการปกครองคณะสงฆ์ (ป.บส.) 
ประกาศนียบัตรการเทศนาศึกษา (ป.ทศ.) 
ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณ์การทำงาน : ด้านการเผยแผ่ 
ผลงานทางวิชาการ :  
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) :  
อุปสมบท : วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
สังกัด : วัดหนองกวางโจน 
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส/ครูพระสอนนักธรรม/ธรรมศึกษา 
ปีท่ีเข้าศึกษา : ปีการศึกษาท่ี  ๒๕๖๒ 
ปีท่ีสำเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน  วัดหนองกวางโจน เลขที่ ๑ หมู่ ๔ ตำบลโคกสะอาด อำเภอ

หนองแซง จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๗๐  โทร.๐๘๑-๒๙๒-๕๙๗๔ 

 


