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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  และ ๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยในการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๐ รูป/คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน 
ใช้แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ ๐.๙๗๗ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน ๓๔๕ รูป และน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า คณะสงฆ์มีนโยบาย
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ท าให้สามารถด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย ในปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างเต็มที่ 
เพราะเห็นว่าท าเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ
ของคนในชุมชนนั้นๆ โดยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชน เพ่ือช่วยเหลือ
ชาวบ้านในชุมชน ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ อันเป็นสาธารณสมบัติ  พบว่า  
พระสังฆาธิการเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ ของวัดและ
บริเวณชุมชน และ ๔) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์  พบว่า คณะสงฆ์ไม่มี
หน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งในปัจจุบันจะมีลักษณะ 
เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ 
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๒. กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามหลักการบริหาร PDCA พบว่า ด้าน Plan (วางแผน) คณะสงฆ์มีการจัดการแต่งตั้ง
ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ  
มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงานการด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการระดับ  
เจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกับชาวบ้าน โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานผ่านหน่วยอบรมประชาชน
ประจ าต าบล ด้าน Do (ปฏิบัติ) คณะสงฆ์ควรเข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท า
โครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน 
การตั้งมูลนิธิ การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ หรือ
ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และเอกชน การร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้า เช่น พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน
โดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้าน Check (ตรวจสอบ) คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือที่เป็น
รูปธรรม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ เพ่ือทราบ
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในแต่ละชุมชน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่
พบ ด้าน Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทนเพ่ือจัดท าแผนงาน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  

๓. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๔ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐาน
เดียวกันในการปฏิบัติงาน มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน  
มีการประสานงานให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ ให้เหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ มีการตรวจสอบพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน ๓) ด้านการเกื้อกูล 
สาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความ
เห็นชอบของประชาชนชุมชนรอบวัดเพ่ือตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสาธารณสมบัติ  
ท าการลงพ้ืนที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติในชุมชนแล้ว
บูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดิมเพ่ือรักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้ 
๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชน
ตามหลักพุทธวิถีอย่างเหมาะสม และมีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ  
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Abstract 
Objectives of this research were: 1. To study general context of public 

welfares management of Sangha Order in Supanburi Province, 2. To study process of 
public welfares management of Sangha Order in Supanburi Province and 3. To 
propose the public welfares management development of Sangha Order in 
Supanburi Province. 

Methodology was the mixed methods: The qualitative research collected 
data from 20 key informants who were administrative monks, laity monastery 
managers, officers of the Office of Buddhism in Supanburi by interviewing with 
structured in-depth-interviewing scripts and from 12 participants in focus group 
discussion and analyzed data by contextual content analysis. The quantitative 
research collected data by survey method from 345 samples who were monks in 
Supanburi Province with questionnaires, analyzed data with statistics: frequency, 
percentile, mean and SD.   

Findings were as follows : 
1. General context of public welfares management of Sangha Order in 

Supanburi were in 4 areas: 1) helpful assistance; Sangha Order in Supanburi carried  
out this function actively conforming with rules and regulations and got full support 
from the public because it was real benefit for the public, 2) helpful assistance 
others for public benefits; administrative monks understood and were soul leaders in 
communities, participating with state and private agencies in helping communities,    
3) helpful assistance for public goods and public places; Sanga Order was good 
leaders and examples in leading villagers to help maintain and take car of monastery 
property and public goods in communities and 4) helpful assistance for people and 
animals; Sangha Order did not have official units for helping people in trouble, only 
units for specific purpose and time. 
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2. The process of public welfares management of Supanburi Sangha 

Order in line with PDCA was that, P, planning, Sangha Order officially appointed 
chairperson, vice-chairperson and committee to carry out this public welfares by  
regular meeting and assign administrative monks who were familiar with communities 
to carry out the task through District Training Units, D, do, Sangha Order should 
establish the public welfares units by itself that could be permanent of temporary, 
such as foundation or fund for helping the poor or those in crisis or coordination with 
state and private agency to create lawful career for local people, C, check, Sangha 
Order should have measurement to check the public welfare activities, to find out 
any problems in communities and solve the problems, A, act, if problems found, 
there should be formal meeting among Sangha Order, government agency and 
villager representatives to formulate plan to solve problems.  

3. Public welfares management development of Sangha Order in 
Supanburi Province in 4 areas: 1) helpful assistance; the should be standardization of 
plan for helping public, assignment the rob for appropriate persons, opening 
opportunities for public to express their opinions and regularly assessment according 
to the plan. 2) helpful assistance others for public benefits; there should be abbots 
meeting to assign policy for helping people, coordination with villagers to look after 
public goods such public buildings, public facilities and keep them appropriately for 
community public use, 3) helpful assistance for public goods and public places; 
there should be internal auditors appointed by communities to check the 
transparency of the use of public goods, and restore the ancient arts and crafts,       
4) helpful assistance for people and animals; there should be plan to help people in 
line with government policy, guidance in daily life activities according to Buddhism 
and help those who were in trouble in natural disaster. 
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กิตติกรรมประกาศ 
ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ส ำเร็จได้ด้วยดีเพรำะอำศัยควำมเมตตำอนุเครำะห์ของคณะกรรมกำร

ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ได้แก่ พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ, ดร., ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ ที่เมตตำ
อนุเครำะห์ให้ค ำปรึกษำแนะน ำช่วยเหลือในกำรปรับปรุงแก้ไขดุษฎีนิพนธ์จนส ำเร็จด้วยดี 

ขอกรำบขอบพระคุณประธำนและคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในกำรสอบดุษฎีนิพนธ์ คือ 
รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, พระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร., พระมหำกฤษฎำ กิตฺติโสภโณ, ดร., รศ.ดร.สุวิญ    
รักสัตย์, ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต, ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, ศ.ดร.จ ำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และผู้เชี่ยวชำญในกำร
ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย คือ พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโ , ดร., พระมหำกฤษฎำ 
กิตฺติโสภโณ, ดร., ผศ.ดร.บุษกร วัฒนบุตร, อำจำรย์ ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, อำจำรย์ ดร.ประเสริฐ ธิลำว ที่มี
เมตตำตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ พระรำชวิสุทธิเมธี เจ้ำคณะจังหวัดกำญจนบุรี ที่ให้ควำมอนุเครำะห์เก็บ
ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำม และพระรำชปริยัติเมธี เจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
ที่ให้ควำมอนุเครำะห์เก็บข้อมูลเพ่ือกำรวิจัย, ขอขอบพระคุณ พระปริยัติวรคุณ, พระรัตนเวที ,           
พระครูศรีประจันตคณำรักษ์, ครูศรีปริยัตยำนุศำสก์, พระครูศำสนกิจจำภรณ์, พระครูศำสนกิจจำนุยุต, 
พระครูศรีสุตำคม, พระครูวิบูลเจติยำนุรักษ์ , พระครูโสภณคุณำธำร, พระครูธรรมสำรรักษำ,              
พระครุสิทธิปัญญำกร, พระครูกิตติวีรำนุวัฒน์, พระปลัดไพรัช ปญฺ ำวุโธ, พระปลัดวิทยำ สุนฺทรธมฺโม 
และเจริญพรนำงสำวสวำท แซ่ตัน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศำสนำและกิจกำรพิเศษ ส ำนักงำน
พระพุทธศำสนำจังหวัดสุพรรณบุรี , นำงสำวจันทิรำ เคหะนำค นักวิชำกำรศำสนำช ำนำญกำรพิเศษ 
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดสุพรรณบุรี, นำยอำนนท์ รักผล, นำยด ำรง กลิ่นกลั่น, นำยสมัคร ศรีโมรำ, 
นำยอภิวัฒน เจริญวัย ที่ให้ควำมอนุเครำะห์สัมภำษณ์เชิงลึก และตลอดจนถึงท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือให้
ควำมสะดวกในกำรเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ พระอุดมสิทธินำยก, ผศ.ดร. ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรดุษฎีบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรเชิงพุทธ, พระมงคลกิตติวิบูลย์ รองเจ้ำคณะจังหวัดสุพรรณบุรี , พระครูศรี
อรรถศำสก,์ ดร. ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดป่ำเลไลยก์วรวิหำร, พระปลัดระพิน พุทฺธิสำโร, ดร., พระมหำกฤษฎำ 
กิตฺติโสภโณ, ดร., พระมหำสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. และเจริญพร ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง, ศ.ดร.จ ำนงค์ 
อดิวัฒนสิทธิ์, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์, รศ.ดร.อนุภูมิ โซวเกษม, อ.ดร.ยุทธนำ ปรำณีต, ดร.ประเสริฐ 
ธิลำว ที่อนุเครำะห์ร่วมสนทนำกลุ่มเฉพำะเพ่ือให้ข้อมูลในกำรวิจัย 

คุณค่ำและประโยชน์ใดๆ อันพึงมีจำกดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมถวำยเป็น     
พุทธบูชำ ธรรมบูชำ สังฆบูชำ และน้อมบูชำเป็นกตเวทิตำคุณแก่ ครูบำอำจำรย์ บิดำมำรดำ พ่ีน้อง 
ญำติสนิทมิตรสหำย ที่เป็นก ำลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้ำงงำนวิจัยฉบับนี้ให้แก่
ผู้วิจัยจนประสบผลส ำเร็จลุล่วงด้วยดี 

 

                                                                     พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 

                                                                     ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

 เร่ือง  หน้า 
   

บทคัดย่อภาษาไทย  ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
สารบัญ  ฉ 
สารบัญตาราง  ซ 
สารบัญแผนภาพ  ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ   ฎ  
   
บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ปัญหาการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๖ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๘ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๙ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการการพัฒนา ๑๐ 
 ๒.๒ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ๑๗ 
 ๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณะสงเคราะห์ ๔๐ 
 ๒.๔ แนวคิดเก่ียวกับงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ๖๗ 
 ๒.๕ ข้อมูลพ้ืนที่ในการวิจัย ๗๒ 
 ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๗๗ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย ๘๙ 
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สารบัญ (ตอ่) 

 เร่ือง  หน้า 
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๙๒ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๕ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๙ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๑๐๐ 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย  
 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๐๒ 
 ๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕๘ 
 ๔.๓ การน าเสนอผลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๘๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) ๑๙๙ 
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุป ๒๐๓ 
 ๕.๒ อภิปรายผล ๒๑๔ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๒๗ 
บรรณานุกรม ๒๒๙ 
ภาคผนวก  ๒๓๗ 

ประวัติผู้วิจัย  ๓๒๙ 
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สารบัญตาราง  
  
ตารางที่   หน้า 

๒.๑ สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา ๑๖ 
๒.๒ สรุปแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ ๒๗ 
๒.๓ สรุปกระบวนการบริหาร ๓๙ 
๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ ๖๓ 
๒.๕ สรุปแนวคิดเก่ียวกับงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ๗๒ 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ๘๑ 
๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ ๘๕ 
๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ ๘๘ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอ าเภอ ๙๔ 
๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการด าเนิน
กิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  ๑๑๒ 

๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์  ๑๒๔ 

๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT การเกื้อกูล     
สาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  ๑๓๔ 

๔.๔ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการเกื้อกูล
ประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๑๔๔ 

๔.๕ สรุปผลการสังเกตการณ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕๓ 

๔.๖ แสดงผลสรุปจากการสังเกตการณ์การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๑๕๔ 

๔.๗ แสดงผลสรุปกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี PDCA ๑๖๖ 

 



ฌ 

 
สารบัญตาราง (ต่อ)  

ตารางที่    หน้า 
๔.๘ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๑๖๙ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม ๑๗๑ 

๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๑๗๒ 

๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จั งหวั ดสุ พรรณบุ รี  ด้ านการช่ วย เหลือ เกื้ อกู ลกิ จการของผู้ อ่ืน เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ ๑๗๔ 

๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๑๗๖ 

๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๑๗๘ 

 



ญ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่   หน้า 
๒.๑ วิญญาณพระสงฆ์นักสาธารณสงเคราะห์ ๖๒ 
๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๙๐ 
๔.๑ รูปแบบที่ ๑ การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ๑๘๔ 
๔.๒ รูปแบบที่ ๒ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๑๘๖ 
๔.๓ รูปแบบที่ ๓ การเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๑๘๘ 
๔.๔ รูปแบบที่ ๔ การเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๑๙๐ 
๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) ๑๙๙ 

 

 



ฎ 

ค ำอธิบำยสัญลักษณแ์ละค ำย่อ 
ค ำอธิบำยกำรใช้อักษรยอ่และหมำยเลขยอ่ในคัมภีรพ์ระไตรปิฎก 

 

กำรใชอ้ักษรย่อ 

อักษรย่อในดุษฎีนิพนธ์นี้ อ้างอิงจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

 

พระวินัยปิฎก 
 

วิ.ม. (ไทย) วินยปิฎก มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 

พระสุตตันตปิฎก 
 

ที.ปา. (ไทย) สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.เอกก. (ไทย) สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตฺตกะ (ภาษาไทย) 
                       

กำรใชห้มำยเลขย่อ 
การใช้หมายเลขย่อในพระไตรปิฎกจะแจ้ง เล่ม ข้อ หน้า ตามล าดับ ตัวอย่าง เช่น 

อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗ หมายถึง สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต (ภาษาไทย) เล่ม 
๒๓ ข้อ ๓๗ หน้า ๕๗. 
 

 



บทท่ี ๑ 
 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นเพ่ือเกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่มหาชนเป็นอันมาก 

เพ่ือเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพ่ือประโยชน์เพ่ือเกื้อกูลเพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ประกายความคิดท่ีเกิดข้ึนภายในพระทัยของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตกาลจนถึง 
เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเกิดจากพ้ืนฐานเดียวคือปรารภความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สรรพสัตว์มีความประสงค์
จะช่วยให้พระองค์หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แล้วจะช่วยคนอ่ืนให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ตามไป 
ความคิดนี้ ด ารงอยู่ในพระทัยผ่านภพชาติมาเป็นเอนกจนในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าภารกิจ
ของพระองค์ต่อชาวโลกในการประดิษฐานพระพุทธศาสนานั้นสอดรับกับอุดมการณ์ข้างต้นดังที่ทรง
แสดงการบังเกิดของเอกบุคคลไว้ใน อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ความว่า “เอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นใน
โลกย่อมบังเกิดข้ึนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพ่ือประโยชน์ 
เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคลนั้นคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”๑

ดังนั้นงานประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระองค์จึงมุ่งตรงไปที่การพัฒนาคุณภาพของพุทธบริษัทให้
สามารถเข้าถึงที่พ่ึงของตนด้วยตนเอง พระองค์ได้ตรัสแก่สหัมบดีพรหมที่มากราบทูลอาราธนาตอน
หนึ่งว่า “บัดนี้เราเปดิประตูอมตะแก่ทา่นแล้วผู้ประสงค์จะฟังจงน้อมศรัทธามาเถิด”๒ 

จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยพระปัญญาธิคุณ 
พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ทรงประทานพระพุทธพจน์ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอ ทั้งหลาย
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของชนเป็นจ านวนมาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย”๓ 

นับได้ว่าเป็นทฤษฏีแนวทางแห่งการสงเคราะห์เวไนยสัตว์โลกที่องค์พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าทรงมีความปรารถนาให้หมู่พระสงฆ์สาวกได้ถือเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการสาธารณ
สงเคราะห์แก่ชาวโลก ดังนั้นจึงนับได้ว่าเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพระสงฆ์ต้องให้การสงเคราะห์
ประชาชนให้พ้นจากทุกข์ยากโดยวิธีการที่พระสงฆ์สอนผู้ที่ยังไม่ได้สดับเล่าเรียนให้ได้สดับเล่าเรียน     
ชี้ลงให้เข้าใจในสิ่งที่ได้เล่าเรียน และบอกทางสวรรค์บอกทางอันพ้นจากทุกข์  
                                                           

๑อง.เอกก. (ไทย) ๒๐/๓๐๙/๔๐. 
๒พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ),  สืบสานพระพุทธศาสนาสู่สุขสันต์, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์ ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๔๕-๔๖. 
๓วิ.ม. (ไทย) ๔/๓๒/๔๑. 



๒ 

 

วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชนส่วนพระซึ่งเป็น 
ตัวแทนของวัดเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์กลางร่วมแห่งความเชื่อถือการร่วมมือกัน  
เป็น ที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านนี้ แต่ที่ส าคัญที่สุดคือความรู้สึกของประชาชนว่าพระสงฆ์
เป็นผู้มี สติปัญญารอบรู้วิชาการต่างๆ ทุกอย่างเหนือกว่าประชาชนทั่วไปสามารถเป็นที่ปรึกษาและน า
ชาวบ้าน เป็นเครื่องรักษาความเคารพนับถือได้ยั่งยืนมั่นคงยิ่ง ปัจจัย ๓ อย่างที่เชิดชูฐานะของ
พระสงฆ์ในสังคม คือ ความบริสุทธิ์ ความเสียสละบ าเพ็ญประโยชน์ และความเป็นผู้น าทางสติปัญญา 
ในด้านการให้การศึกษาพระสงฆ์จะท าการอบรม สั่งสอน แนะน า ผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยดีซึ่งอาจ
ต้องอาศัย ความรู้ทางโลกและทางธรรมเป็นการสืบต่อประเพณีในสังคมไทย 

ภาระหน้าที่ส าคัญของพระสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมไทยคือพระสงฆ์ท าหน้าที่สงเคราะห์เป็นหลัก 
งานสงเคราะห์นี้พระสงฆ์จะท าได้โดยตรงคือการ สงเคราะห์จิตใจเป็นหลัก ส่วนการสงเคราะห์ทาง
วัตถุมีโดยอ้อมด้วยการแนะน าชักจูงผู้อื่นให้กระท า หรือน าสั่งของมาบริจาคแบ่งปันกันแต่เป็นกิจกรรม
ชั่วคราวส่วนการสงเคราะห์ทางจิตใจของพระสงฆ์ท่ีท าได้ คือ  

๑) การให้ค าแนะน าทางจิตใจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 
๒) การเป็นที่พ่ึงให้ความร่มเย็นทางจิตใจด้วยการประพฤติตนเป็นตัวอย่าง ตลอดจน

สถานที่ของวัดสงบร่มรื่นเป็นองค์ประกอบด้านที่จะเลี้ยงจิตใจ 
๓) การให้ค าแนะน าปรึกษาด้านอ่ืนๆ เช่น ทางด้านวิชาการ 
๔) ในสังคมชนบทที่ก าลังพัฒนาพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้น าในท้องถิ่นจะเป็นผู้ชี้ช่องทาง 

เสนอแนะ ให้ความคิดริเริ่ม ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาแก่ชาวบ้านได้ 
๕) การสงเคราะห์บ ารุงขวัญ เป็นบทบาทในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งจ าเป็น

ส าหรับประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นสิ่งประโลมจิตใจ 
พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสนั้นเป็นทั้งผู้ปกครองและบริหารจัดการวัดตามความใน

มาตรา ๓๖ ทั้งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาดังความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่า “ให้ถือ
ว่าพระภิกษุซึ่งได้รับแต่งตั้งในการด ารงต าแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์และไวยาวัจกรเป็นเจ้า
พนักงานตามความในประมวลกฎหมายอาญา”๔เพราะต าแหน่งเจ้าอาวาสเป็นต าแหน่งผู้น าของคณะ
สงฆ์ท่ีท าหน้าที่ในการปกครองวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเนื่องจากเจ้าอาวาสเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ประชาชน เป็นที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และเป็นที่ของประชาชนโดยทั่วไป จะเห็นได้ว่า
บทบาทของพระสงฆ์ในต าแหน่งพระสังฆาธิการย่อมจะต้องมีบทบาทความเป็นผู้น าชุมชน เป็นผู้น า
ชาวบ้าน เป็นผู้น าชาวพุทธ รวมทั้งเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณให้กับชาวพุทธโดยทั่วไป  

                                                           
๔สถาบันพระสังฆาธิการ, คู่มือพระสังฆาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (ราชบุรี : สถาบันพระสังฆาธิการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ค าน า 



๓ 

 

ดังนั้นวัดและพระสงฆ์เป็นศาสนสถานเป็นหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบัน
หลักของชุมชนท าหน้าที่ในการถ่ายทอดศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน 
เปรียบประดุจเหมือนตะเกียงให้แสงสว่างอันเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเป็นตะเกียงทางจิตวิญญาณของ
ชาวบ้าน พระสังฆาธิการทุกๆ ระดับจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรให้
อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยและนอกจากนี้พระสังฆาธิการต้องสนับสนุนงานสาธารณสงเคราะห์ให้
ชาวบ้านในชุมชน คือ 

๑) การเข้าไปบริหารเป็นกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเองในลักษณะที่
ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราวเช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชนการตั้งมูลนิธิการตั้งกองทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติการก าหนดเขตอภัยทานหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น ซึ่งพระเข้าไปด าเนินการเอง 

๒) การเข้าไปสนับสนุนเช่นการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนการจัดหาทุนเพ่ื อการ
สงเคราะห์การช่วยเหลือทางราชการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นต้นอาจเป็นการ
เกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือของภาคเอกชนในลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานอื่นที่ท าอยู่ก่อนแล้ว 

๓) การเข้าไปแสวงหาการมีส่วนร่วมเป็นการช่วยเกื้อกูลในส่วนของสาธารณสมบัติโดย
มุ่งเอาผลเพ่ือส่วนรวมที่เป็นสาธารณที่เป็นวัตถุเช่น การสร้างถนนหนทางการขุดลอกคูคลองการ
สร้างฌาปนสถานการสร้างระบบประปา และระบบไฟฟ้าหรือเครื่องก าเนินไฟฟ้า เป็นต้นซึ่งเน้นที่สา
ธารณสมบัติส่วนรวมเป็นหลัก 

๔) การเข้าไปแบบให้เปล่าเช่นการช่วยผู้ประสบภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัย
อัคคีภัยการประสบอุปัทวเหตุการประสบภัยธรรมชาติการสงเคราะห์คนชรา คนพิการคนผู้ด้อยโอกาส 
หรือการสงเคราะห์โดยประการอื่นๆ ทั้งในยามปกติและตามโอกาสที่มาถึงเป็นต้น ซึ่งเป็นความเมตตา
เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น๕ 

ในส่วนของการสาธารสงเคราะห์  ได้แก่  การด าเนินกิจการต่างๆ เ พ่ือให้ เป็น
สาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานหรือของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือการช่วยเหลือเกื้อกูล หรือการ
อุดหนุนจุนเจือสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไป อธิบายโดยละเอียด คือ การสา
ธารณสงเคราะห์นั้นเมื่อแยกโดยลักษณะ มี ๔ ประการ ได้แก่ 

๑) การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินการเอง
ซึ่งกิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประจ าต าบล
กิจการ ห้องสมุดเพ่ือประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

                                                           
๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๑ - ๖๒. 



๔ 

 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่เพ่ือเป็นแหล่ง
อุปโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดหาทุนเพ่ือการ
สงเคราะห์และอ่ืนๆ 

๓) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  ได้แก่ การสร้างถนน      
ขุดลอกคูคลอง สร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างการประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ปลูกต้นไม้และอ่ืนๆ 

๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการคอย
ช่วยเหลือ เช่น จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม้และ
น้ าทว่มพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ตั้งกองทุนท าอาหารเลี้ยงเด็ก
ก าพร้าและเด็กด้อยโอกาส หรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชนผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย 
อุบัติเหตุ และสาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัย คือ ความยากจน ความเจ็บไข้๖ 

จากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ระบบ
ข้อมูล ข่าวสาร มีเทคโนโลยีทันสมัย ส่งผลให้องค์กรต่างๆ พัฒนาไปอย่างสุดขีดความสามารถ แต่ใน
ความเจริญได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมมากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาเงินกู้
นอกระบบ แหล่งเสื่อมโทรม มลภาวะเป็นพิษ น้ าเสีย และปัญหาอาชญากรรม ประเทศไทยได้มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจากอดีตจนจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลใช้ส่วนมากมุ่งเน้นพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจเร่งรัดพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ แต่การพัฒนาไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมหรือความเป็นไทย      
เพราะปัญหาที่เป็นพ้ืนฐานของคนไทยส่วนใหญ ่ซึ่งได้แก่ประชาชนชนบทประสบปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
และถือเป็นปัญหาหลัก คือ ปัญหาความแตกแยกขาดความสามัคคี ปัญหาความยากจน ปัญหาการ
ว่างงาน ปัญหาการท้าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 

จากสภาพปัญหาของสังคมไทยดังกล่าวนี้  จึงส่งผลให้คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่ง
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญและเป็นผู้มีส่วนต้องรับผิดชอบให้การสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งด้านจิตใจ และ
วัตถุตลอดจนในด้านต่างๆ เพราะกระแสสังคมและความต้องการพ้นจากความทุกข์ยากของคนใน
สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์นี้ ล้วนแต่มีความต้องการและตั้งความหวังไว้กับคณะสงฆ์ที่จะมาช่วยเหลือ
เยียวยาสังคมเป็นอย่างมาก แต่ก็ต้องได้รับกับผิดหวังเสมอมาจนเกิดภาวะเสื่อมศรัทธาไม่เชื่อใจไว้ใจ
ต่อสถาบันพระสงฆ์จึงเกิดปัญหาทางสังคมในด้านต่างๆ  

                                                           
๖เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๒. 



๕ 

 

ดังที่กล่าวไว้เบื้องต้น เพราะคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังยึดรูปแบบท างานด้าน
สังคมสงเคราะห์แบบเดิมซึ่งมีแต่ทรงกับทรุดเท่านั้นไม่ได้รับการพัฒนารูปแบบการท างานด้านสังคม
สงเคราะห์ประชาชนในทุกๆ ด้านให้ทันยุคทันสมัยและมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่จับต้องและมี
ประสิทธิภาพจนประชาชนเชื่อถือได้จนบางครั้งถูกถามจากสังคมว่าพระสงฆ์เอาแต่สุขสบายเอาเปรียบ
สังคมไม่เหลียวแลทอดทิ้งประชาชนผู้ทุกข์ยากบางที่เป็นผู้สร้างปัญหาทางสังคมเสียเอง  สร้างความ
เสื่อมเสียต่อวงการคณะสงฆ์ไทยมาก หากคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังคงประมาทไม่เห็น
ความส าคัญปล่อยปละละเลยไม่สนใจปัญหางานสังคมสงเคราะห์ให้เป็นอย่างนี้  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
คณะสงฆ์ในเชิงลบอย่างใหญ่หลวงจนยากที่จะแก้ไขได้ในอนาคตภายภาคหน้าอย่างแน่นอน 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจะได้น าผลการวิจัยมาพัฒนาการ
บริหารการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี สืบต่อไป 

 

๑.๒ ปัญหาการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี มีอะไรบ้าง 
๑.๒.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ควรเป็นอย่างไร 

 
๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจยั 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑.๓.๓ เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
  



๖ 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ด้าน๗ คือ 
         ๑) ด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
         ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
         ๓) ด้านการเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
         ๔) ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยแบ่งออกเป็น ๒ กลุม่ ดังนี้ คือ 
         ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตัวแปรที่ศึกษา คือ  
๑. ศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ การวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, อุปสรรค และ
สังเกตการณก์ารบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ๔ วัด ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๒. ศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้แก่ การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ตามวงจรเดมมิ่ง PDCA คือ 
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติตามแผน), Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน), Act. (ปรับปรุงแก้ไข) 

๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ รูปแบบ 

         ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านตัว
แปรของการวิจัยไว้ ๒ ประเภทดังนี้ 

ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพระสงฆ์ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษานักธรรม และระดับการศึกษาเปรียญธรรม  

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ด้านการ

                                                           
๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร :  

โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๑–๖๒. 



๗ 

 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อัน
เป็นสาธารณสมบัติ และ ๔) ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้จ าแนกไว้ ดังนี้ 
         ๑) เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ 
              ๑.๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) คือ 

พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร และเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๐ 
รูป/คน ได้แก่ กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ ๑๐ รูป กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๔ รูป 
กลุ่มข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ คน 

              ๑.๒) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
คือ พระสังฆาธิการ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป/คน 

         ๒) เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณ จ านวน ๒,๕๓๕๘ รูป ท าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
พระสงฆ์ จ านวน ๓๔๕ รูป 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่วิจัย คือ วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี และสังเกตการณ ์จ านวน ๔ วัด คือ 
         ๑) วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี๙ เนื่องจากเป็นหน่วยอบรม

ประชาชนประจ าต าบล 
         ๒) วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี๑๐ เนื่องจากมีการ     

อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวคลั่ง 
         ๓) วัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี๑๑ เนื่องจากมีการให้ใช้พ้ืนที่

ในการก่อสร้างโรงพยาบาล 
 

                                                           
๘ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี, บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ประจ าปี , 

(สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๖๐). 
๙วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, มีความโดดเด่นด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล, 

เพราะมีการด าเนินการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.).  
๑๐วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, มีความโดดเด่นด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล

กิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์, เพราะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง. 
๑๑วัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี, มีความโดดเด่นด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติ

สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ, เพราะสร้างโรงพยาบาลบางปลาม้า. 



๘ 

 

         ๔) วัดไผ่โรงวัว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี๑๒ เนื่องจากมีการจัด
กิจกรรมงานทิ้งกระจาดเป็นประจ าทุกป ี

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาที่ศึกษารวบรวมข้อมูลในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
จนถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ รวม ๑๖ เดือน 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้เพื่อการวิจัย ดังนี้ 
การพัฒนาการบริหารการจัดการ หมายถึง การพัฒนาการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือให้

เป็นสาธารณประโยชน์ มี ๔ ด้าน ได้แก่ การด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล การช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และ
การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการบริหารจัดการให้มีความ
เจริญก้าวหน้าโดยพระสงฆ์  

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานช่วยเหลือ สาธารณชนที่
ประสบกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพอนามัยและผู้มีรายไ ด้
น้อยของคณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจ าแนกเป็น ๔ ด้าน  

การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล คือ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินการเองซึ่งกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ ได้แก่ หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล  

การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์  คือ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการ
สาธารณะประโยชน์ ได้แก่ การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวคลั่ง 

การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คือ การด าเนินการช่วยเหลือ
สังคมด้วยการสร้างโรงพยาบาล 

การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ คือ การช่วยเหลือประชาชนในการคอยช่วยเหลือ 
ได้แก่ การจัดงานทิ้งกระจาด 

PDCA หรือที่เรียกว่าวงจรเดมม่ิง คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ในงานวิจัยเล่มนี้ใช้ใน
การศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 

Plan (วางแผน) คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบ 
Do (ปฏิบัติตามแผน) คือ การด าเนินการตามแผน 

                                                           
๑๒วัดไผ่โรงวัว อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, มีความโดดเด่นด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือ

สรรพสัตว์, เพราะประเพณีงานท้ิงกระจาด. 



๙ 

 

Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) คือ การประเมินแผน 
Act. (ปรับปรุงแก้ไข) คือ การน าผลการประเมินมาพัฒนาแผน 
 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
๑.๖.๑ ท าให้ทราบสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑.๖.๒ ท าให้ทราบกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑.๖.๓ ท าให้ทราบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑.๖.๔ ผลการวิจัยสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานท าให้เกิดประสิทธิผลใน

การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ยิ่งขึ้นและเกิด
ประโยชน์แก่ประชาชน 

 



บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดโดยมีหลักสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการการพัฒนา 
๒.๒ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ  
๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณะสงเคราะห์ 
๒.๔ แนวคิด เกี่ยวกับงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสงฆ์ 
๒.๕ ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย 
๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาโดยมีหลักสําคัญ
ที่จะได้นําเสนอ ดังนี้ 

๒.๑.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา 
การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา รูปแบบที่ช่วยสร้างความ
เป็นธรรมด้วย วิธีการที่มีลักษณะสําคัญ ที่หน่วยงานของรัฐรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ นําไปใช้ในการ
บริหารราชการ จากความหมายทั้งหมดนี้สามารถสรุปได้ว่า 

ความหมายของการพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสิ่งจําเป็นต้องเกิดขึ้น   
อันเนื่องมาจากความต้องการของมนุษย์ที่อยากเห็นสิ่งดีๆ เกิดข้ึนในสังคมของตนเอง การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไปในทางที่ดีขึ้นที่เราเรียกกันว่า “การพัฒนา” (Development) หรืออาจให้คําจํากัดความ
ของการพัฒนาได้ว่า คือ กระบวนการเพ่ือเพ่ิมความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่จะปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของตนโดยต่อเนื่องภายใต้คําจํากัดความดังกล่าว เนื้อหาสาระสําคัญของการพัฒนาจึงอยู่ที่
ความสามารถของคนส่วนใหญ่ส่วนกลไกหรือกระบวนการนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะนํามาใช้ในการ
ดําเนินงาน นอกจากนั้น การดําเนินงานควรจะต้องให้ผลได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย กระบวนการพัฒนา



๑๑ 

 

จึงจําเป็นที่จะต้องเป็นกระบวนการระยะยาว และจากการค้นคว้าเอกสาร ได้มีผู้ให้ความหมายการ
พัฒนาไว้หลายท่าน ดังนี้๑ 

การพัฒนาหมายถึง การกระทําให้ดีขึ้น คือ เปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งที่
ดีกว่า๒เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ซึ่งได้แก่ คน กลุ่มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ์
ทางสังคม ด้วยการจัดสรรทรัพยากรของสังคมอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพคนในชุมชนและสังคม
โดยส่วนร่วมได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพ่ือปรับปรุงความรู้ความสามารถของตนเองได้ร่วมกับ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตน ของชุมชน และสังคมให้ดีขึ้น๓ การพัฒนาที่น่าจะส่งผลต่อคนส่วน
ใหญ่ใน ๓ ลักษณะด้วยกัน๔ 

๑) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้า ซึ่งถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจก็เรียกว่า ความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ถ้าเป็นด้านสังคมก็เป็นเรื่องของความมีเหตุผล ตลอดจนระบบและกลไกซึ่งเอ้ืออํานวย
ให้สามารถใช้เหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ และลดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เรื่องความก้าวหน้านี้ได้
กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความเอาใจใส่กันมาก และมีคนส่วนหนึ่งเห็นว่า การพัฒนานั้น หมายถึง  
เรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ซึ่งตามทัศนะของการพัฒนาโดยทั่วไปนั้น  
ควรหมายถึง เรื่องความก้าวหน้าทางสังคมด้วย ไม่เฉพาะแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเท่านั้น 

๒) การพัฒนา หมายถึง ความมั่นคง ถ้าในทางเศรษฐกิจเราต้องการให้ระบบเศรษฐกิจ
เป็นระบบที่มั่นคงมีเสถียรภาพ ไม่มีป๎ญหาเงินเฟูอ เงินฝืด ในทางสังคมก็เช่นกัน เราต้องการเพ่ิมความ
มั่นคงทางสังคม เป็นสังคมที่สงบสุข สังคมที่สามารถปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้โดยปราศจากความรุนแรง ความมั่นคงจึงเป็นเรื่องใหญ่และในการพัฒนาก็ต้อง
คิดถึงเรื่องนี้ด้วย 

๓) การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าและความมั่นคง การพัฒนา ยังควรหมายถึง 
ความเป็นธรรมอีกด้วย โดยเฉพาะความเป็นธรรมลักษณะที่ว่าประชาชนทุกคนที่เป็นสมาชิกของสังคม
ได้เข้าไปมีส่วนร่วม และได้รับผลตอบแทนจากการที่มีส่วนในการพัฒนาตามควร ดังนั้นการพัฒนาที่
เราต้องการจึงควรเป็นการพัฒนาในรูปแบบที่ช่วยสร้างความเป็นธรรมด้วย จากความหมายทั้งหมดนี้
สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนา คือ การสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าจนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป

                                                           
๑ฑิตยา วุฒิเมธี, สังคมวิทยา, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗), หน้า ๓๕๔. 
๒ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์

ไทย, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
๓สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สังคมไทย : แนวทางวิจัยและพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๘), หน้า ๑๗๙. 
๔โฆสิต ป๎้นเปี่ยมรัชฎ์, การพัฒนาประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔), หน้า ๒๕. 



๑๒ 

 

ในทางที่ดีขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ของสังคมจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มีคุณค่า
เพ่ิมข้ึน และต้องการมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

สรุปได้ว่า การพัฒนาเป็นแนวทาง หรือวิธีการที่มีลักษณะส าคัญ ที่หน่วยงานของรัฐ
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปใช้ในการบริหารราชการ เพ่ือน าไปสู่จุดหมายปลายทางหรือ
วัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนดไว้ นอกจากนี้แล้ว การพัฒนามีความส าคัญไม่เพียงเป็นแนวทางหรือ
วิธีการนึ่งดังกล่าวเท่านั้น แต่ยังมีความส าคัญในลักษณะที่มีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการอีกด้วย ซึ่งจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
เวลาเดียวกัน การพัฒนายังค านึงถึง สภาพแวดล้อม เช่น ด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการเมืองการ
ปกครอง และการบริหาร ทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วย 

๒.๑.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี” ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการพัฒนา ดังนี้ 
         ๑. ทฤษฎีของบรูคฟิลด์ (Brookfield) 
การพัฒนาเน้นด้านเศรษฐกิจว่า หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการเป็นต้นว่าการ

ลดในความลําบากยากจนและลดการว่างงาน การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ คําว่า พัฒนา  
ในความหมายของกลุ่มมาร์กซิล (Marxist) ซึ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ มองในแง่ที่ว่า การพัฒนาของ
ประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความเป็นจริงต้องอาศัยประเทศด้อยพัฒนาหรือ
ประเทศโลกที่สามซึ่งในแง่นี้ประเทศโลกที่สามไม่เป็นประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศ
บริวารที่ต้องพ่ึงพาประเทศท่ีจะเจริญก้าวหน้ากว่า ทําให้เศรษฐกิจของประเทศโลกท่ีสามถูกครอบงํา 

         ๒. ทฤษฎีของคินเดิ้ลเบอร์เกอร์ (Kindleberger) 
กล่าวถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจว่า เป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลง

ทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ  และการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้น ใช้ค่านิยมของแต่ละสังคมเป็น
ตัวกําหนดแนวทางการพัฒนาว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ตัวอย่างเช่น คนไทยบางส่วนมีความเชื่อหรือมี
ค่านิยมว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญหรือแสดงว่าประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา ดังนั้น 
จึงพยายามท่ีจะนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในประเทศให้มาก เป็นต้น 

         ๓. ทฤษฎีของฮูจเว็จท์ (Hoogvelt) 
การพัฒนาเป็นกระบวนการหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนาและไม่ทันพัฒนาซึ่งฮูจเว็จท์ อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่ ๒ 
ฐานะ ได้แก่ 



๑๓ 

 

๑) การพัฒนาในฐานะที่ เป็นกระบวนการ ในความหมายนี้หมายถึงกระบวนการ
วิวัฒนาการของความเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์รวมทั้งขององค์กรทาง
วัฒนธรรมด้วย การพัฒนาในฐานะนี้เกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความแตกต่าง
ทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการทําให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทาง
สังคม 

๒) การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ ในฐานะนี้เป็นการมองการพัฒนาว่าเป็น
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับสังคมต่างๆ      
ฮูจเว็ลท์ ได้อธิบายถึงการพัฒนาของสังคมที่ด้อยพัฒนาด้วยการติดต่อสัมพันธ์การค้า ระบบพาณิชย์ 
ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลงสภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่
ภาพได้ลัทธิอาณานิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่างๆ ภายใต้ลัทธิอาณานิคม และ
การขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ 

นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเปูาหมาย นอกจากจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัด
ป๎ญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปแล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงมาตรการเพ่ือจะช่วยผลักดันโครงการให้ประสบ
ความสําเร็จ มาตรการสําคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทางประกอบการ
ดําเนินงาน๕ ได้แก่ 

๑) การได้รับความสนับสนุนจากฝุายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การจะมีแนวโน้ม
ที่จะประสบความสําเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การอย่าง
แท้จริง รวมทั้งมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่อง
เปูาหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย
ส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
องค์การต่อไป 

๒) การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุก
ฝุาย ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมชี้แจงให้มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาองค์การ มีความรู้ความเข้าใจในเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของการนํา
แนวความคิดการพัฒนาองค์การมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของตน  
ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์การที่มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาองค์การ 

๓) ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการพัฒนาองค์การทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การ ทั้งนี้เป็นระดับ

                                                           
๕สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒๓. 



๑๔ 

 

ผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถ้าทุกฝุายต่างมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ความรู้สึก  
ในเชิงต่อต้านก็จะลดน้อยลง หากเป็นไปได้ควรจะมีการชี้แจงทําความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง   
ทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดําเนินการ และหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพ่ือให้สมาชิกให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนทุกข้ันตอน 

๔) ก่อนการวางแผนและลงมือปฏิบัติควรจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยป๎ญหาขององค์การ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาสาเหตุและผลกระทบอันเกิดป๎ญหาเหล่านั้น 

๕) เมื่อมีการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาองค์การแล้วผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กล่าวคือจะต้องมีความเข้าใจในการพิจารณาเลือกใช้
เทคนิคการพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับป๎ญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖) เมื่อโครงการดําเนินไปได้ระยะหนึ่ง ควรได้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือจะได้มี
โอกาสศึกษาวิเคราะห์ป๎ญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ ซึ่งจะทําให้สามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงทีการพัฒนาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจนสามารถสรุปได้ ๘ 
ประการ๖ ดังต่อไปนี้ 

๑) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาจํากัดอยู่เฉพาะองค์การทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ไปเป็นสาขาเปิดกว้างกับองค์การ หมายความว่า แต่ก่อนการพัฒนาองค์การเป็น
แนวคิดและวิธีการที่ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 

๒) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนารูปแบบของการบริหารที่เห็นว่าดี
ที่สุดจากแม่แบบรุ่นบุกเบิก 

๓) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการยึดค่านิยมประชาธิปไตย ไปยึดค่านิยมที่
สามารถปฏิบัติได้จริงในแต่ละองค์การ 

๔) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาซึ่ งอาศัยการฝึกอบรม 
ในห้องปฏิบัติการ การสํารวจข้อมูลและการปูอนข้อมูลย้อนกลับ และการใช้แม่แบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นหลักไปเป็นสาขาที่อาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวาง
มากกว่า 

๕) ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปสู่ฐานะผู้เชี่ยวชาญในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้จริงมากข้ึน 

๖) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแนวคิดเดิมจากการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเป็นผู้นํา 
ในการเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีอํานาจในการตัดสินใจและ

                                                           
๖Warren W. Burke, Organization Development in Transition, (Reading Mass : 

AddisonwesleyPublising Co. 1976), p. 22. 



๑๕ 

 

มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ผิดกับที่ปรึกษาซึ่งไม่มีอํานาจ จึงมีโอกาสก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้น้อยกว่าผู้บริหาร 

๗) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงบทบาทของที่ปรึกษาจากเฉพาะที่ทํางานกับ
ผู้บริหาร มาทํางานร่วมกันกับทั้งผู้บริหารและสมาชิกทุกระดับในองค์การ 

๘) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของตัวเองจากเดิมที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงชื่อที่
ชวนให้เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นหน้าที่ซึ่งมีอํานาจและเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า      
การพัฒนาองค์การสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์การได้จริงๆ และการพัฒนาองค์การ
มีหลักการและตัวความรู้เป็นของตัวเองมากข้ึน 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกันทําให้งาน
สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดําเนินงานของคนอ่ืน๗ การบริหาร (Administration) หมายถึง 
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน๘

ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ    
และด้านควบคุม 

สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การพยายามแสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟ้ืนฟูองค์การ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การ สร้างสมรรถนะให้องค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิด
การพัฒนาองค์การได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่
เกี่ยวกับคน และการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนที่เกี่ยวกับงาน การที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเปูาหมาย มาตรการสําคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้
เป็นแนวทางประกอบการดําเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝุายบริหารในระดับสูง     
การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝุาย ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๗Robbins Stephen, Management, (New Jersey : Prentice Hall International, 2002), p. 6.  
๘Herbent Simon, Administration Behavior, (New York : The macmillan Company, 

1947), p. 3. 



๑๖ 

 

 
ตารางท่ี ๒.๑ สรุปแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทิตยา สุวรรณชฏ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๑๘๗-๑๘๙) 

การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการและได้กําหนด
ทิศทางและมุ่งที่จะควบคุมอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วย 

วิทยากร เชียงกูล, 
(๒๕๔๗, หน้า ๑๗-๑๘) 

การพัฒนา หมายถึง การทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมี
ความสุข ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดี ความเจริญทาง
ศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติ 

ส.ศิวรักษ,์  
(๒๕๔๙, หน้า ๙-๑๕) 

การพัฒนามีอยู่ ๓ ฐานะ ๑) การพัฒนาในฐานะที่เป็นกระบวนการ 
๒) การพัฒนาในฐานะที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ ๓) การพัฒนาในฐานะ
ที่เป็นการปฏิบัติการ 

สุนันทา เลาหนันท์,  
(๒๕๕๓, หน้า ๒๒๓ 

แนวคิดการพัฒนาการจัดการ เป็นการได้รับความสนับสนุนจากฝุาย
บริหาร การได้รับความร่วมมือร่วมใจ และควรจัดให้มีการสัมมนา
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น 

Warren W. Burke,  
(1976, p.22) 

การพัฒนาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงได้จากการเป็นสาขาจํากัดอยู่
เฉพาะองค์การจากการพัฒนาการบริหารจัดการ และจากการยึด
ค่านิยมประชาธิปไตย เป็นต้น 

Robbins Stephen, 
(2002, p. 6) 

การบริหาร หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ 
เข้าด้วยกันทําให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การ
ดําเนินงานของคนอ่ืน 

Herbent Simon, 
(1947, p. 3) 

การบริหาร (Administration) หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่
ร่วมมือแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
(๒๕๕๑, หน้า ๕) 

หน้าที่ของผู้บริหารงาน ๕ ประการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน 
ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการอํานวยการ 
และด้านควบคุม 

 
 
 
 
 

 



๑๗ 

 

๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารเป็นเรื่องของการนําเอา
กฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะทํางานด้วยความเต็ม
ใจ ดังนี้  

๒.๒.๑ ความหมายของการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมายของการบริหารจัดการ

ของนักวิชาการหลายท่าน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
การบริหาร หมายถึง การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้ อ่ืน เมื่อว่าตามคํานิยามนี้        

การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรม สองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่น คือ 
วันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่พระป๎ญจวัคคีย์ ซึ่งทําให้เกิด
พระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมีพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ พระพุทธเจ้า
ก็ต้องบริหารคณะสงฆ์๙การปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ และการดําเนินงานหรือการจัดการ
กิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ ได้ผลสําเร็จลุล่วงตามนโยบาย และวัตถุประสงค์    
ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ๑๐การบริหารจัดการ  ที่เป็นคู่มือในการบริหารจัดการ    
ภายใต้ความซับซ้อนของระบบข้อมูลข่าวสาร ได้ชี้ประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให้ประสบ
ความสําเร็จไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีกลยุทธ์และมี
คุณภาพ (๒) การบริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ป๎ญหา (๓) การมีคณะผู้บริหารที่มี
ศักยภาพในการตัดสินใจสูง (๔) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน (๕) การนําผล
จากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (๖) การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมและ (๗) การบริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ ซึ่งศักยภาพทางการ
บริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 

๑) ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร โดยที่ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได้จากความเข้มแข็งของ  
๘ องค์ประกอบทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ (๑) การวางแผน (๒) การฝึกอบรม (๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) การนิเทศงาน (๕) ความพร้อมของชุมชน (๖) การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ (๗) การบริหารระบบ
สารสนเทศ (๘) การเตรียมความพร้อมของชุมชน 

                                                           
๙พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หน้า ๓. 
๑๐พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 

๒๕๔๘), หน้า ๒๖. 



๑๘ 

 

๒) ศักยภาพของผู้บริหาร ประเมินได้จากความสามารถของผู้บริหารใน ๖ ด้าน ซึ่งได้แก่ 
(๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข้าสู่การบริหารจัดการ (๒) ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ (๓) ความสามารถในการจัดสรร และแบ่งป๎นทรัพยากร 
(๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกําลังใจ (๕) ความสามารถในการบริหารจัดการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ๑๑การ เสริมพลั ง / อํ านาจในการตั ดสิน ใจ  (Empowerment) การรื้ อปรับระบบ 
(Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จ/โดยรวม (Total Quality Management) 
และการปรับลดขนาดองค์การ (Downsizing) โดยผู้บริหารจะต้องทําหน้าที่การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม 
(Controlling)๑๒ 

กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้
บรรลุเปูาหมายที่กําหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของระบบสังคม เช่น มีการ
บริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย์ การยุติภาพ         
การอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้การบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งด้วย ซึ่งหมายความว่ามี
ขั้นตอนต่างๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการบริหาร” อันที่จริงกระบวนการบริหารเป็น
แนวความคิดที่ได้มีการพัฒนาตั้งแต่อดีตซึ่งรู้จักกันในอักษรย่อว่า “POSDCORB” อักษรย่อดังกล่าว
สามารถขยายความได้ ดังนี้  (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ (Organizing)       
(๓) การจัดการบุคคล (Staffing) (๔) การอํานวยการ (Directing) (๕) การประสานงาน (Coordinating) 
(๖) การรายงานผล (Reporting) และ (๗) การงบประมาณ (Budgeting) ในป๎จจุบันเนื่องจากมีการ
พัฒนาความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหาร จึงได้เปลี่ยนจาก “POSDCORB” มาเป็น 
“POLE” ซึ่งก็คือ    (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ (Organizing) (๓) การเป็น
ผู้นํา (Leading) และ (๔) การประเมินผล (Evaluating) และยังมีความหมายของการบริหารและ
กระบวนการของการบริหาร การบริหารเป็นคํากลางๆ ซึ่งอาจใช้กับการบริหารทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกว่า “การบริหารัฐกิจ” ส่วนการบริหารภาคเอกชน เรียกว่า
“การบริหารธุรกิจ” ดังนั้น การบริหารรัฐกิจก็คือ การบริหารภาครัฐ ซึ่งหมายถึง การบริหารซึ่งมีสาระ
ดังนี้ 

(๑) ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝุายบริหารในภาครัฐ 
(๒) หมายรวมถึงการกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงาน

ภาครัฐ 
                                                           

๑๑พีรสิทธิ์ คํานวนศิลป์, และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 

๑๒จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘), หน้า ๔. 



๑๙ 

 

(๓) ครอบคลุมถึงป๎ญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และความร่วมมือของคน 
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรมนอกจากนี้การบริหารรัฐ
กิจในทางการศึกษายังมีอีกคําหนึ่งที่พบเห็นกันเสมอ คือ คําว่า “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความ
หมายถึง วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมีความหมายถึงลักษณะวิชา 
(Discipline) นิยมเขียนว่า “Public Administration”๑๓ 

การเสริมสร้างสังคมไทยไปสู่สังคมที่ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็นสังคมที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน และสุจริตชนแล้วนั้น     
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กระบวนการในการไปถึงเปูาหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและความสํานึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการ
ยกระดับสังคมไทยของประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง แม้จะมีข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร แต่หากว่าเราได้
มองข้ามหรือก้าวผ่าน และมีความเชื่อว่าสิ่งดีงามที่ไดกระทําต่อสังคมไทยนั้นจะนํามาซึ่งการร่วมแรง
ร่วมใจของทุกๆ คน ในสังคมไทยก็จะเป็นแรงบันดาลใจ และกระบวนทัศน์ที่ปราศจากสิ่งใดมาฉุดรั้งใน
อุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามในสังคม๑๔กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ 
ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกในองค์การโดยตระหนักถึง
ความสามารถ ความถนัดและความมุ่งหวัง ด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกใน
องค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจะสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่กําหนด การกําหนดแนวทางหรือนโยบาย 
การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินงานให้ได้ตาม
เปูาหมายที่ต้องการ๑๕กระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง๑๖ 

๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา    

๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และ
เครื่องอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้สําเร็จตามเปูาหมาย 

๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคล
ก าลังมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมท าปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 

                                                           
๑๓อุทัย เลาหวิเชียร, รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ , (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ม.ป.ท), หน้า ๑๔. 
๑๔สุทิน นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรม วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน

และสุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๕๑. 
๑๕มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
๑๖วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

๒๕๔๓), หน้า ๙. 



๒๐ 

 

การปกครอง รักษาดูแล และการดําเนินอาศัยป๎จจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของ
ที่เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหาร คือ การที่ทําให้คนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป มาร่วมกันทํางาน
และให้งานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และเนื่องจากผู้บริหารเป็นที่ เพ่งมอง           
เป็นแบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การ ซึ่งมีลําดับการ
ทํางานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสําคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ
ครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาทํางานร่วมมือกัน
ดําเนินการให้บรรลุเปูาหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ อย่างรวมกัน โดยประกอบไปด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้ 

(๑) บุคคลตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป 
(๒) ต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน 
(๓) ต้องมีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระทําร่วมกันเด่นชัด 
(๔) วัตถุประสงค์นั้นๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระทําการ 
การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ

บุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค์การ การบริหารจัดการ 
(Management Administration) เป็นการบริหารพัฒนา (Development Administration) 
แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่ละคํามีความหมายคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ 

๑) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐนํามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 

๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การคิด (Thinking) หรือ
การวางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Action) และการประเมินผล (Evaluating) 

๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางท่ีทําให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ 
แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด 
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่
การบริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเรื่องการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเรื่องการอํานวยความสะดวก และการให้บริการแก่ประชาชน กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป



๒๑ 

 

ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุเปูาหมายวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างร่วมกัน๑๗   
เป็นศิลปะในการทํางานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับบุคคลอ่ืน๑๘โดยเป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กร
ให้เกิดไปข้างหน้า โดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้นําการแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืน
เพ่ือสู่เปูาหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้กําลังใจการสื่อสาร การวางแผน และการจัดการ๑๙ 

สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การที่คนตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์และ
มาร่วมกันทํากิจกรรมขององค์การหรือหน่วยงาน ด้วยความสามารถ ด้วยศาสตร์ ด้วยศิลป์ ด้วยกล
ยุทธ์ และด้วยการบริหารงานที่ดี โดยนําเอาทรัพยากรมาพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นที่พอใจของคนทุก
ฝุาย จากแนวคิดของนักวิชาการสามารถสรุปเป็นตารางแสดงความหมายของการบริหาร ได้ดังนี้ 

๒.๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
สําหรับการบริหารจัดการนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงความหมายของการบริหารจัดการตาม

แนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้ 
คําว่า การจัดการหรือที่บางคนเรียกว่า การบริหาร ซึ่งได้แยกประเด็นสําคัญโดยสรุปได้ 

๓ ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่หนึ่ง ได้กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนทํางานให้

องค์การ จากความหมายนี้ เมื่อพิจารณาแล้วเป็นการมองว่าสมาชิกในองค์การเป็น เช่น วัตถุสิ่งของที่
จะต้องปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามที่กําหนด แต่ในความเป็นจริงสมาชิกในองค์การเป็นมนุษย์ที่มีความ
ต้องการมีความมุ่งหวังในความเจริญก้าวหน้า ในการปฏิบัติงานจําเป็นที่องค์การควรตอบสนองต่อสิ่ง
เหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือองค์การประสบความสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด จึงเห็นควรปรับปรุงคําว่า    
การจัดการใหม่ว่า การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอ่ืนทํางานให้แก่องค์กร โดยการตอบสนอง
ความต้องการ และจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้นเจริญก้าวหน้าในการทํางาน 

ประเด็นที่สอง ได้กล่าวว่า การจัดการเป็นกระบวนการ ที่กล่าวว่าการจัดการเป็น
กระบวนการนี้ มีความสัมพันธ์กับการกําหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ และแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้น
สู่การปฏิบัติจริง ซึ่งความหมายนี้ผู้จัดการจะทําให้การดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การไปสู่
เปู าหมายที่ กํ าหนด โดยผ่านกระบวนการที่ เป็นระบบ (Systematic) มีการประสานงาน 
(Coordinated) และความร่วมมือร่วมใจจากทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่จะทํา
ให้องค์การประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย จะมีชื่อต่างๆ กันล้วนแต่มีความหมายแตกต่างกันไป 
                                                           

๑๗Simon A Herbert, Public Administration, (New York : Alfrcod A Kuopf, 1966), p. 3. 
๑๘Campbell f Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston : Allyn 

and Bacon, 1997), p. 6. 
๑๙Don Hellriegel. Management Survival. Kit, 2nded, (California : Science Research 

Associates Inc, 1995), p. 3. 



๒๒ 

 

เช่น Henri Fayol ได้แสดงทัศนะว่า การจัดการเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ 
การวางแผนงาน การจัดองค์การ การจัดบุคคลเข้าทํางานการสั่งการ และการควบคุม 

ประเด็นที่สาม ได้กล่าวว่า การจัดการ คือ กลุ่มของผู้จัดการ ในความหมายนี้ องค์การ
เป็นบุคคลที่ทําหน้าที่บริหาร คือ การจัดการกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ เป็นผู้ดําเนินการตัดสินใจ 
กําหนดเปูาหมายขององค์การ และประสานงานให้สมาชิกในองค์การ ดําเนินไปในทิศทางที่เป็น
เปูาหมายร่วมกัน คําว่ากลุ่มของผู้จัดการนั้นบ่งบอกว่ามีผู้จัดการหลายคนรวมกัน ทั้ งนี้เพราะองค์การ
ต่างๆ จะมีระดับการบริหารหลายระดับ อาทิ การจัดการระดับสูง การจัดการระดับกลาง และการ
จัดการระดับล่าง ซึ่งในแต่ละระดับที่กล่าวมา จะมีบุคคลสวมบทบาทเป็นผู้จัดการ จึงทําให้เป็นคณะ
ผู้จัดการหรือคณะผู้บริหารที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ๒๐ 

๒.๒.๓ แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิม 
แนวคิดการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Management Approach)       

เป็นทัศนะการบริหารโดยมุ่งที่ประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งจะเพ่ิมความสําเร็จ เซอร์โน (Chrto)    
หรือเป็นทฤษฎีการบริหารจัดการที่มุ่งที่องค์การ โดยส่วนรวมตลอดจนวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล หลักสําคัญของแนวคิดนี้มี ๒ ประเด็น คือ 

๑) มุ่งประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้
ต้นทุนสําหรับทรัพยากรต่ําสุด 

๒) มุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการสร้างให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งในบางครั้งไม่ได้คํานึงถึงปริมาณของทรัพยากรที่ใช้
ในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งแนวคิดแบบดั้งเดิมนี้จะประกอบไปด้วยการบริหารในแบบต่างๆ ดังนี้ 

    (๑) การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นทัศนะ
การจัดการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ (ศาสตร์) โดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ความเชี่ยวชาญในการทํางาน และการผลิตจํานวน
มาก ซึ่งประกอบด้วย (๑) กฎของการเคลื่อนไหวและเครื่องมือการทํางานที่มีมาตรฐาน (๒) การ
คัดเลือกและการฝึกอบรมแรงงานอย่างระมัดระวัง และ (๓) การให้การสนับสนุนการบังคับบัญชา
แรงงานที่เหมาะสม๒๑ การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ถือว่า เป็นการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม 
(Classical Management) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดนี้ ได้แก่ เฟรดเดอร์ริค, เฮนรี่ , และลิเลียน 
(Frederick W.Taylor Henry Ganntt Frank and Lillian Gibreth& Harrington Emerson) 

                                                           
๒๐พรเพ็ญ อยู่บํารุง, “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลเขตจังหวัด

สมุทรสาคร”, (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑), หน้า ๓๕. 
๒๑Schemerhom, John R. Jr., Management, (5thed), (USA : John Wiley & Sons, 1999), p. 8. 



๒๓ 

 

    (๒) การบริหารจัดการแบบระบอบราชการ (Bureaucracy) เป็นรูปแบบองค์การที่
ใช้หลักเหตุผล (Logic) และประสิทธิภาพ (Efficient) โดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎระเบียบ 
(order)ตรรกวิทยา (เหตุผล) และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Legitimate authority) หรือเป็น
รูปแบบองค์การในอุดมคติ  ซึ่ งกํ าหนดโดยนักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ชื่ อ แม็กเวเบอร์  
(Wax Weber)๒๒ 

    (๓) การบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management Approach) 
เป็นทัศนะการบริหารที่มุ่งที่การเพ่ิมความสําเร็จในองค์การ โดยมุ่งที่บุคคลภายในองค์การ๒๓หรือเป็น
ทัศนะความเป็นผู้นํา ซึ่งระบุถึงสิ่งที่ผู้นําควรทําและสิ่งที่ผู้นําควรเลี่ยง๒๔หรือเป็นแนวคิดด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งมุ่งที่ลักษณะและผลกระทบของแต่ละบุคคล และพฤติกรรมกลุ่มในองค์การ 

    (๔) การบริหารจัดการเชิงปริมาณ (The Quantitative Management Approach) 
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการซึ่งนําเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เครื่องมือสถิติ และข้อมูลเพ่ือช่วยในการ
แก้ป๎ญหาการบริหาร การศึกษาเรื่องนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ในการวัด 
และการใช้สูตรคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ป๎ญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารฝุายอุตสาหกรรมใช้เทคนิคใน
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมเหล็ก การทอผ้า การค้าปลีก การขนส่ง การดูแลรักษาสุขภาพ ฯลฯ 

    (๕) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์การซึ่งปฏิบัติการอย่าง
ดีในการริเริ่มสร้างสรรค์ (Creating) การได้มรหรือครอบครอง (Acquiring) และการถ่ายทอด 
(Transferring) ความรู้และการปรับพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความรู้ใหม่ๆ (New Knowledge)๒๕

องค์การการเรียนรู้จะเน้นการแก้ไขป๎ญหาอย่างเป็นระบบ การทดลองแนวความคิดใหม่ๆ การเรียนรู้
จากประสบการณ์ และข้อมูลในอดีตการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืน และการโอนถ่ายความรู้
อย่างรวดเร็วผ่านองค์การผู้บริหาร จึงต้องพยายามสร้างองค์การการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อม  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกท้ังหลายขององค์การ  

ดังนั้น ป๎จจัยที่สําคัญสําหรับองค์การการเรียนรู้มี ๕ ประการ คือ (๑) การคิดอย่างเป็น
ระบบ (Systems Thinking) (๒) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) (๓) ความท้าทายของ
โมเดลระดับความสามารถของสมอง (Challenging of Mental Models) ในการแก้ป๎ญหา (๔) การ
เรียนรู้เป็นจริง (Team Learning) และ (๕) ความเชี่ยวชาญส่วนตัว (Personal Mastery) อย่างไรก็
ตามผู้บริหารในยุคป๎จจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของป๎จจัยต่างๆ อย่างต่ํา ๔ ประการ 
                                                           

๒๒Ibid, p. 1. 
๒๓Op.cit., p. 550. 
๒๔Bateman.Thamas. S. & Scott A. Snell, Management : Building Competitive 

Advantage, (4thed), (Boston : Lnwin McGraw-Hall., 1999), p. 1. 
๒๕Ibid, p. 554. 



๒๔ 

 

คือ (๑) การเป็นโลกไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์(Globalization) (๒) การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของผู้หญิงที่
เข้ามาเป็นผู้บริหาร (๓) ความจําเป็นของการรักษาทักษะให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ       
(๔) ความสามารถในการปรับตัวที่เกิดการเคลื่อนไหวระหว่างงานกับองค์การ ทํา ให้ผู้บริหารของทุก
องค์การจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังเกิดขึ้น ดังนั้น
การศึกษาและการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร และการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การต่างๆ จึงมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึน๒๖ 

สรุปได้ว่าแนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิม หมายถึง การบริหารที่มององค์การโดย
ภาพรวมเป็นการสร้างองค์การให้ทันสมัยอยู่ เสมอ และความทันสมัยก็มักจะควบคู่ ไปด้วย
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นการบริหารที่คอยรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดในยุค
ป๎จจุบันได้อย่างดีเยี่ยม ทฤษฎียุคนี้ประกอบด้วยแนวคิดการบริหารองค์การ ๒ รูปแบบ ได้แก่       
การบริหารเชิงวิทยาศาสตร์และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นงาน
และผลของงานเป็นสําคัญส่วนระบบการบริหารจัดการจะมุ่งเน้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการ
บริการทั้งหมดที่ส่งผลต่องานเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทางการบริหารในยุคดั้งเดิมสมัยการ
ปฏิวัติทางอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน โดยหลักการพ้ืนฐาน
ประกอบด้วยการค้นหา วิธีที่ดีที่สุดในการทํางาน (One best way) ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตาม
วิธีการและกระบวนการที่ดีที่สุดที่ เรียกว่า ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์  (Scientific 
Management) การศึกษาการบริหารในแง่ของการจัดการ ได้เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ ๒๐ เช่นกัน โดย
กลุ่มบุคคลซึ่งต่อมามีการเรียกว่า “กระบวนการจัดการแบบวิทยาศาสตร์” หรือ “Scientific 
Management” 

สรุปได้ว่า แนวคิดของการบริหารจัดการ หมายถึง กรบวนการในการดําเนินงานให้มี
ระบบ ระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการ เพ่ือให้การดําเนินงานนั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องหลักเกณฑ์ที่
องค์กรทั้งไว้ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดีนั้นมักจะเกิดจากประสบการณ์ทั้งของบุคลากร และผู้บริหาร
จัดการเองที่จะต้องเอ้ืออํานวยต่อกัน โดยส่วนใหญ่จะมีการบริหารจัดการและมีสายการบังคับบัญชา
เหตุผลเพราะจะทําให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น 

๒.๒.๔ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารวัดของเจ้าอาวาสในอ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด

สุพรรณบุรี” ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและทฤษฎีของการบริหารดังอธิบายได้ดังนี้ 
ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ (System Approach หรือ General System Theory) 

เป็นทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ หาข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารทั้งปวงรวมทั้งการ

                                                           
๒๖ชาญชัย เจนครองธรรม, หลักและทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัตนฟิล์ม, 

๒๕๔๕), หน้า ๓๙๕-๔๑๔. 



๒๕ 

 

บริหารการศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์สิ่งน าเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่
ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป๒๗ 

ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) ทฤษฎีนี้ เก้ตเซลล์ (Getzels) และ   
กูบา (Guba) ได้สร้างขึ้นเพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การต่างๆ ที่จัดขึ้นเป็นระบบสังคม          
แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ (Nomothetic Dimension) และด้านบุคลามิติ 
(Idiographic Dimension)  

ด้านสถาบันมิติ ประกอบด้วย  
(๑) สถาบัน (institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์การ ซึ่งจะเป็น กรม กอง โรงเรียน 

โรงพยาบาล บริษัท ร้านค้า หรือโรงงานต่างๆ ที่มีวัฒนธรรม (culture) ของหน่วยงานหรือองค์การนั้น
ครอบคลุมอยู่  

(๒) บทบาทตามหน้าที่ (role) สถาบันจะก าหนดบทบาท หน้าที่ และต าแหน่ง ต่างๆ   
ให้บุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอย่างเป็นทางการ และมีธรรมเนียม (ethics) การปฏิบัติที่มีอิทธิพล
ต่อบทบาทอยู่  

(๓) ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (expectations) เป็นความ คาดหวัง
ที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดว่าสถาบันจะท างานให้บรรลุเปูาหมาย เช่น โรงเรียนมีความ
คาดหวังที่จะต้องผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีค่านิยม (values) ของสังคมครอบคลุมอยู่  

ด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย  
(๑) บุคลากรแต่ละคน (individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้นๆ เป็นบุคคล        

ในระดับต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียนมีผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมย่อยที่
ครอบคลุมต่างไปจากวัฒนธรรมโดยส่วนรวม  

(๒) บุคลิกภาพ (personality) หมายถึง ความรู้ ความถนัด ความสามารถ เจตคติ 
อารมณ์ และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เข้ามาท างานในสถาบันนั้นจะมีความแตกต่างปะปนกันอยู่และมีธรรม
เนียมของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู่  

(๓) ความต้องการส่วนตัว (need - dispositions) บุคคลที่มาท างานสถาบันมี      
ความต้องการที่แตกต่างกันไป บางคนท างานเพราะต้องการเงินเลี้ยงชีพ บางคนท างานเพราะความรัก 
บางคนต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ความก้าวหน้า บางคนต้องการการยอมรับ บางคนต้องการความ
มั่นคง ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู่๒๘  

                                                           
๒๗สมยศ นาวีการ, การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, 

๒๕๔๔), หน้า ๕๐. 
๒๘จอมพงศ์ มงคลวนิช, การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็น

วายฟิล์ม, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗. 



๒๖ 

 

สรุปได้ว่า ในด้านสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาท ต่างๆ เป็นส าคัญ 
บทบาทที่สถาบันได้คิดหรือก าหนดไว้จะต้องชี้แจงให้บุคลากรในสถาบันได้ทราบอย่างเด่นชัด เพ่ือจะ
ได้ก าหนดการคาดหวังที่สถาบันได้ก าหนดไว้ในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความต้องการของ
ผลผลิตของสถาบันนั้น ส่วนในด้านบุคลามิติ ประกอบด้วย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันนั้น    
ซึ่งบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ก็มีบุคลิกภาพที่เป็นตัวเองที่ไม่เหมือนกัน ในแต่ละคนต่างก็มีความต้องการใน
ต าแหน่งหน้าที่การงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการ
บริหารงานเป็นอันมาก ถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถที่จะสังเกต
พฤติกรรมได้ (social behavior or observed behavior) 

ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว์ Abraham H. Maslow เป็นบุคคลแรกที่ได้
ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow's general theory of human and motivation) ไว้และ
ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ ๓ ประการ ดังนี้  

(๑) มนุษย์มีความต้องการ ความต้องการมีอยู่เสมอและไม่มีสิ้นสุด แต่สิ่งที่มนุษย์ต้องการ
นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขามีสิ่งนั้นอยู่แล้วหรือยัง ขณะที่ความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการ
อย่างอ่ืนจะเข้ามาแทนที่ กระบวนการนี้ไม่มีที่สิ้นสุด และจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย  

(๒) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกต่อไป 
ความต้องการที่ไม่ได้รับตอบสนองเท่านั้น ที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  

(๓) ความต้องการของมนุษย์ มีเป็นล าดับขั้นตามล าดับความส าคัญ กล่าวคือ เมื่อความ
ต้องการในระดับต่ า ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง
ทันที๒๙ 

ทฤษฎีการบริหารของเทเลอร์ (Frederick W Taylor) บิดาแห่งการบริหารที่มี
หลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ ๔ 
ประการ คือ 

(๑) ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง 
คือ ต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดที่ช่วยให้สามารถท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธี
ที่ดีที่สุดจริง และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิต ทั้งหมด 

(๒) ต้องมีคัดเลือกเเละพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการ
รู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างานที่ถูก

                                                           
๒๙จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพ์ครั้งที่  ๓, 

(กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓), หน้า ๖๕. 



๒๗ 

 

วิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุด
ตรงตามงานที่จะให้ท า 

(๓) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา

คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีท างานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงข้ึนจากการท างานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 

(๔) การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝุายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้น วิธีการบริหารต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มีหลักเกณฑ์ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมีบทบาทเป็นจุดกลาง
ของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของ
กลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่มให้ดีขึ้นและมากขึ้น
เรื่อยๆ๓๐ 

สรุปได้ว่า ทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ได้รับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตาม
ยุคตามสมัยตั้งแต่สมัยจนถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งอาศัยทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ ที่มีการปรับปรุงพัฒนาและ
สังเคราะห์แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการอย่างกว้างขว้างยิ่งขึ้น เพ่ือหาข้อบกพร่องของกระบวนการ
บริหารทั้งปวง โดยการวิเคราะห์สิ่งน าเข้า วิเคราะห์กระบวนการ และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไป
คุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวมข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
(๒๕๔๙, หน้า ๓) 

การทํางานให้สําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน การบริหารในพระพุทธศาสนา
เริ่มมีข้ึนเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่น
คือ วันอาสาฬหบูชา เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาเป็น
ครั้งแรกแก่พระป๎ญจวัคคีย์ ซึ่งทําให้เกิดพระสังฆรัตนะขึ้น เมื่อมี
พระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาอย่างนี้
พระพุทธเจ้าก็ต้องบริหารคณะสงฆ์ 

พระราชวิสิฐ (เสริมชัย ชยฺมงคโล), 
(๒๕๔๘, หน้า ๒๖) 

การปกครอง การดูแล และการดําเนินงานหรือการจัดการ
กิจกรรมของหมูคณะ ได้สํ า เ ร็ จลุ ล่ ว งตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ขององค์การนั้นๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

                                                           
๓๐ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓), หน้า ๔๗ - ๔๘. 



๒๘ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ,  
(๒๕๔๐, หน้า ๒๖) 

ประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จไว้  ๗ 
ด้าน คือ ๑) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ 
๒) การบริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ป๎ญหา (๓) 
การมีคณะผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง (๔) การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน      (๕) การนําผล
จากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (๖) การมีระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และ (๗) การ
บริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 

พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป์ และ 
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ,  
(๒๕๔๖, หน้า ๖๑) 

ศักยภาพของการบริหารจัดการแบ่งได้ คือ ๑) ศักยภาพของ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ๒) ศักยภาพของผู้บริหาร
ประเมินได้จากความสามารถของผู้บริหาร 

จุฑา เทียนไทย,  
(๒๕๔๘, หน้า ๔) 

การบริหาร คือ ๑) Empowerment ๒) Reengineering ๓) 
Total Quality Management ๔) Downsizing ๕) Organizing 
๖) Staffing ๗) Planning ๘) Controlling 

อุทัย เลาหวิเชียร,  
(ม.ป.ท., หน้า ๑๔) 

การบริหาร คือ กระบวนการอย่างหนึ่งที่มีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป 
ร่วมกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด 

สุทิน นพเกตุ,  
(๒๕๔๙, หน้า ๕๑) 

กระบวนการในการไปถึงเปูาหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักและความส านึกในการเมามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและการยกระดับสังคมไทยของประชาชน 

ธนจรส พูนสิทธิ์,  
(๒๕๔๑, หน้า ๒๐) 

การด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนประกอบด้วยการวางแผน การ
จัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุม เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากรอื่น 

ประยุทธ์ เจริญสวัสดิ์,  
(๒๕๔๐, หน้า ๓) 

ภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้องเข้า
มาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน 
วัสดุ เงินทุน) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พิทยา บวรวัฒนา,  
(๒๕๔๖, หน้า ๒) 

การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ 
ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วย
ความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรม  



๒๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วิบูลย์ โตวณะบุตร,  
(๒๕๔๒, หน้า ๑) 

การจัดการหรือการควบคุมกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น การบริหาร
การเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การบริหารกิจการ
แพทย์ การบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า การบริหารก่อสร้าง   
การบริหารกิจการอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ที่เป็นงานที่เรียกกันใน
ปัจจุบันว่า รัฐประศาสนศาสตร์ 

มัลลิกา ต้นสอน,  
(๒๕๔๔, หน้า ๑๐) 

การก าหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ 
การสนับสนุน และการตรวจสอบ 

วัชรี บูรณสิงห์, (๒๕๔๓, หน้า ๙) กระบวนการทางสั งคม ซึ่ ง พิจารณาได้ เป็น  ๓ ทาง  คือ  
๑) ทางโครงสร้าง ๒) ทางหน้าที่ ๓) ทางการปฏิบัติ 

Simon A Herbert,  
(1996, p. 3) 

กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

Campbell F Roald,  
(1997, p. 6) 

ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน คือ ศิลปะใน
การทําให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระทําจนเป็นผลสําเร็จ กล่าวคือ 
ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทําให้ผู้ปฏิบัติทํางาน
จนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 

Don hellriegel, 
(1982, p. 6) 

ศิลปะในการทํางานให้บรรลุ เปู าหมายร่วมกับผู้ อ่ืน  คือ 
กระบวนการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

Chapman, (1995, p. 3) การขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้เดินไปข้างหน้าโดยอาศัยผู้อ่ืน
ด้วยการเป็นผู้นําการแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของ
ผู้อื่นเพ่ือสู่เปูาหมายขององค์กร 

พรเพ็ญ อยู่บํารุง,  
(๒๕๕๑, หน้า ๓๕ 

การจัดการหรือการบริหาร  แบ่ ง ได้  ๓  ประเด็น คือ  ๑ )          
การบริหารจัดการเป็นศิลปะการใช้บุคคลอ่ืนทํางานให้องค์การ 
๒) การจัดการเป็นกระบวนการความสัมพันธ์กับการกําหนด
จุดมุ่งหมายขององค์การ และแปรเปลี่ยนจุดมุ่งหมายนั้นสู่การ
ปฏิบัติจริง๓) กลุ่มของผู้จัดการในความหมายนี้ องค์การเป็น
บุคคลที่ทํ าหน้าที่ บริหาร  คือ  การจัดการกิจก รรมต่ างๆ           
ในองค์การ 

 



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Certo, Samuetl C.,  
(2000, p. 550) 

การบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Classical Management Approach) 
เป็นทัศนะการบริหารโดยมุ่งที่ประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งจะเพ่ิม
ความสําเร็จ 

Schemerhorn, John R. Jr., 
(1999, p. 8) 

การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ เป็นทัศนะการจัดการซึ่งจะ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ (ศาสตร์) โดยใช้หลักเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์ เ พ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากร 

Bateman. Thomas S. & Scott 
A. Snell, (1999, p. 10) 

การบริหารจัดการเชิงพฤติกรรม เป็นทัศนะความเป็นผู้นํา       
ซึ่งระบุถึงสิ่งดีที่ผู้นําควรทําและสิ่งที่ผู้นําควรเลี่ยง 

ชาญชัย เจนครองธรรม,  
(๒๕๔๕, หน้า ๓๙๕-๔๑๔) 

การศึกษาและการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร และการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร     
ในองค์การต่างๆ มีความสําคัญมาก 

สมยศ นาวีการ,  
(๒๕๔๔, หน้า ๕๐) 

ทฤษฎีวิเคราะห์ระบบ เป็นทฤษฎีที่มีคุณค่าในการตรวจสอบ    
หาข้อบกพร่องของกระบวนการบริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหาร
การศึกษาด้วย โดยการวิเคราะห์สิ่งนําเข้า วิเคราะห์กระบวนการ 
และวิเคราะห์ผลผลิตว่าสิ่งที่ลงทุนไปคุ้มค่าหรือไม่ แล้วรวบรวม
ข้อมูลหาจุดบกพร้องแล้วปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

จอมพงศ์ มงคลวนิช,  
(๒๕๕๔, หน้า ๒๗) 

ทฤษฎีระบบสังคม ทฤษฎีนี้ เก้ตเซลล์ (Getzels) และ กูบา 
(Guba) ได้สร้างข้ึนเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในองค์การต่างๆ ที่จัด
ขึ้นเป็นระบบสังคม แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ ด้านสถาบันมิติ 
และด้านบุคลามิติ  

จันทรานี สงวนนาม,  
(๒๕๕๓, หน้า ๖๕) 

ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว์ Abraham H. Maslow 
เป็นบุคคลแรกที่ได้ตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ ไว้และได้
ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ ๓ ประการ (๑) มนุษย์
มีความต้องการ (๒) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่
เป็นสิ่งจูงใจของ พฤติกรรมอีกต่อไป (๓) ความต้องการของมนุษย์   
มีเป็นลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ 

 
 



๓๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย สันติวงษ์,  
(๒๕๔๓, หน้า ๔๗ - ๔๘) 

ทฤษฎีการบริหารของเทเลอร์ (Frederick W Taylor) บิดาแห่ง
การบริหารที่มีหลักเกณฑ์ได้พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมี
พ้ืนฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่สําคัญ ๔ ประการ คือ    
(๑) ต้องมีการคิดค้นและกําหนดวิธีที่ดีที่สุด (๒) ต้องมีคัดเลือก
เเละพัฒนาคนงาน (๓) ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบ
เกี่ยวกับวิธีการทํางานควบคู่กับการพิจารณาคนงาน (๔) การ
ประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน 

 
๒.๒.๕ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ 
การจัดการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ทํางานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 
๑. กระบวนการบริหารจัดการ 
จากการทบทวนเอกสารเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้

ให้แสดงทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
ภารกิจสําคัญในการบริหารมี ๗ ประการ คือ 
(๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรที่

จะต้องปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานนั้น ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 

(๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการ
บริหารโดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน   
พร้อมด้วยกําหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลําดับชั้นแห่งอํานาจหน้าที่สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

(๓) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมตั้งแต่การแสวงหาคนมาทํางาน การบรรจุ การแต่งตั้ง     
การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบํารุงรักษาสภาพของการทํางานได้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 

(๔) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอํานวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นๆ 

(๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อย หรือตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ



๓๒ 

 

ทํางานที่ซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ 

(๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืน จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจไปในตัว
ด้วย 

(๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรือการทํา
งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้
จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม๓๑ 

หลักการบริหารจัดการของฟาโยลปรับปรุงประยุกต์กับการบริหารราชการในที่สุดได้
คําตอบสั้นๆ คือ POSDCORB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 

(๑) P=Planning ซึ่งหมายถึง การวางแผนเป็นการกําหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะ
ทําอะไรบ้าง เพ่ืออะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องทําก่อนการลงมือปฏิบัติ 

(๒) O=Organizing ซึ่งหมายถึง การจัดการองค์การ กล่าวคือ เป็นการจัดสายงาน
แบ่งแยกอํานาจการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

(๓) S=Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคล อันได้แก่
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผล
การทํางาน และการให้พ้นจากงาน 

(๔) D=Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ บอกทิศทางการทํางาน เสนอแนะวิธีการ
ทํางาน หลังจากท่ีได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่า ควรจะทําอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด 

(๕) Co=Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อย และบุคคลในตําแหน่งต่างๆ ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การสื่อสารการกําหนดระเบียบแผนในการทํางาน เป็นต้น 

(๖) R=Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปว่าตนเองได้ทําอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลประการใด 

 
 

                                                           
๓๑ติน ปรัชญพฤทธิ์, บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ , 

(กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 



๓๓ 

 

(๗) B=Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม๓๒ 

หลักการบริหารหรือการจัดการนั้น ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนัก
บริหารทุกระดับในองค์การ เรียกว่า หลักการจัดการสากล ๑๔ ข้อ (Fayol’s 14 principle of 
management) ดังนี้ 

(๑) หลักการแบ่งงานกันทํา (Division of Work) โดยคํานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน (Specialization) ของแต่ละคน 

(๒) หลักอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) โดยให้
สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามตําแหน่งงานนั้น 

(๓) หลักระเบียบวินัย (Discipline) พนักงานทุกคนต้องยอมรับและเชื่อฟ๎งในกฏเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับท่ีองค์กรกําหนดขึ้น 

(๔) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องรับฟ๎งคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น 

(๕) หลักทิศทางการทํางานอย่างเดียวกัน (Unity of Command) ในการทํางานทุก
กลุ่มหรือทุกหน่วยงานในองค์การ ควรดําเนินการภายใต้แผนงานและทิศทางในการทํางานที่ชัดเจน
อย่างเดียวกัน 

(๖) หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
Individual Interests the General Interest) ในการทํางานผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยคํานึงถึงความสําเร็จขององค์การเป็นสําคัญ 

(๗) หลักการจ่ายค่าตอบแทนการทํางานที่เป็นธรรม (Remuneration) พนักงานต้อง
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพ และความพอใจสูงสุดของทั้งฝุายคนงานและ
ฝุายนายจ้าง 

(๘) หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง กรให้มีศูนย์รวมการตัดสินใจและ
การควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง และให้มีการกระจายอํานาจหน้าที่เหมาะสมสอดคล้องและพอเหมาะกับ
องค์การนั้นๆ  

(๙) หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรกําหนดลําดับสายของการบังคับ
บัญชาแต่ละหน่วยงานในองค์การให้ชัดเจน ลดหลั่นกันไปตามลําดับ จากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับ
ต่ําสุดขององค์การ ไม่คลุมเครือหรือก้าวก่ายกัน 

                                                           
๓๒Gulick L and Urwick. L, Papers on the Science of Administration, (New York : 

Institute of Public Administration, 1973), pp. 18-19.  



๓๔ 

 

(๑๐) หลักของความมีระเบียบ (Order) ทุกสิ่งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผนการ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม 

(๑๑) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ผู้บริหารควรยึดหลักการจัดการบน
พ้ืนฐานของความยุติธรรม ความมีเมตตากรุณาอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดย
ทั่วถึงทั้งองค์การปราศจากการลําเอียง 

(๑๒) หลักความมั่นคง (Stability of Tenure of Personnel) ฝุายบริหารควรสร้าง
ความรู้สึกในเรื่องความมั่นคงในหน้าที่การงาน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์การ เพ่ือลด
อัตราการออกจากงานให้น้อยลง 

(๑๓) หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการแก้ป๎ญหาขององค์การ 

(๑๔) หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) ส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
พนักงานด้วยการทํางานเป็นทีม และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพท้ังองค์การ๓๓ 

การบริหารงานเป็นวิธีการทําให้งานสําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done 
through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
สําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคําย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

(๑) P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค์กร 

(๒) O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

(๓) S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากร และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

(๔) D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้นํา 

(๕) C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ป๎ญหาภายในองค์กร๓๔ 

สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานโดยทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหา

                                                           
๓๓Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London : Pittman & Sons, 

1964), p. 39.  
๓๔Ibid., pp. 3 – 5. 



๓๕ 

 

บุคคลเข้าทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ หลักการ
เหล่านี้สามารถท าให้องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพจากแนวคิด
ของนักวิชาการสามารถสรุปแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 

๒. วงจร Deming 
    ๒.๑ ความหมายของวงจร Deming 
PDCA คือ วงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดค้นโดย วอลเทอร์  ซิวฮาร์ท (Walter 

Shewhart) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรมและต่อมาวงจรนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
เมื่อ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพเผยแพร่ให้เป็น
เครื่องมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการท างานของพนักงานภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น และช่วย
ค้นหาปัญหาอุปสรรคในแต่ละขั้นตอนการผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า 
“วงจรเด็มมิ่ง” ต่อมาพบว่าแนวคิดในการใช้วงจร PDCA นั้นสามารถน ามาใช้ได้กับทุกกิจกรรม จึงท า
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากข้ึนทั่วโลก PDCA เป็นอักษรน าของศัพท์ภาษาอังกฤษ ๔ ค า คือ 

P : Plan = วางแผน 
D : Do = ปฏิบัติตามแผน 
C : Check = ตรวจสอบ / ประเมินผลและน าผลประเมินมาวิเคราะห์ 
A : Action = ปรับปรุงด าเนินการให้เหมาะสมตามผลการประเมิน๓๕ 
การวางแผน (Plan : P) เป็นส่วนประกอบของวงจรที่มีความส าคัญ เนื่องจากการ

วางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของงานและเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้การท างานในส่วนอ่ืน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล การวางแผนในวงจรเดมมิ่ง เป็นการหาองค์ประกอบของปัญหา โดยวิธีการระดมความคิด
การหาสาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดท าตารางการปฏิบัติงาน การก าหนด
วิธีด าเนินการ การก าหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ในขั้นตอนนี้ มีการด าเนินการดังนี้ 

๑. ตระหนักและก าหนดปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยสมาชิกแต่ละ
คนร่วมมือและประสานกันอย่างใกล้ชิด ในการระบุปัญหาที่เกิดขึ้น ในการด าเนินงาน เพ่ือที่จะร่วมกัน
ท าการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

๒. เก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดาเนินงาน หรือหาสาเหตุ
ของปัญหา เพ่ือใช้ในการปรับปรุง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งควรจะวางแผนและด า เนินการเก็บ
ข้อมูลให้เป็นระบบระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น ตารางตรวจสอบ แผนภูมิ 
แผนภาพ หรือแบบสอบถาม 

                                                           
๓๕ทฤษฎีวงจรเด็มมิง, ความหมายของ PDCA, [ออนไลน์] แหล่งที่มา : https://sites.google.com/a/ttc.ac. 

th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca [๑๘ มกราคม ๒๕๖๐]. 



๓๖ 

 

๓. อธิบายปัญหาและก าหนดทางเลือก วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือใช้ก าหนดสาเหตุของความ
บกพร่อง ตลอดจนแสดงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งนิยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภูมิหรือ
แผนภาพ เช่น แผนภูมิก้างปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็นต้น เพ่ือให้สมาชิกทุกคน 
ในทีมงานคุณภาพเกิดความเข้าใจในสาเหตุและปัญหาอย่างชัดเจน แล้วร่วมกันระดมความคิด 
(Brainstorm) ในการแก้ปัญหา โดยสร้างทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาเพ่ือมา
ท าการวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาด าเนินงาน 

๔. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงาน โดยร่วมกันวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิก  
เพ่ือตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดในการด า เนินงาน ให้สามารถบรรลุตาม
เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจจะต้องทาวิจัยและหาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือก าหนดทางเลือก
ใหม่ที่มีความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม 

ดังนั้น Plan คือ การวางแผน จะครอบคลุมในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย 
วิธีการ แกไขและจัดท าแผนด าเนินงาน ในบรรดาองค์ประกอบทั้ง ๔ ของวงจร PDCA นั้น ขั้นตอน
การวางแผนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุด แต่ไมไดหมายความว่า ไมวาการด าเนินการในขั้นตอนที่เหลือจะเป็น
อย่างไร ขอให้การวางแผนถูกต้องก็พอ แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยแผน ดังนั้น ถ้าแผนไมดี 
เสียแลว งานอ่ืนก็ไมดีด้วย ซึ่งถ้าแผนเดิมมีการวางแผนอย่างดีการแกไขก็มีน้อยและกิจกรรมต่างๆ  
ก็สามารถด าเนินไดอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ในการจัดท าแผนจ าเป็นจะต้องมีการระบุข้อจ ากัด 
ของทรัพยากรที่มีและผลที่มีต่อแผน เช่น ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ และเงินทุน ระยะเวลา ที่เกี่ยวข้อง 
และพิจารณาหาวิธีการที่เป็นไปไดภายใต้ข้อจ ากัดดังกล่าว ถ้าเป็นไปไดควรตรวจสอบ ความเป็นไปได
ในการผ่อนคลายข้อจ ากัดดังกล่าวด้วย ควรมีการพิจารณาข้อเสนอต่างๆ ก่อนที่จะก าหนดเลือกใช้
ข้อเสนอที่ดีที่สุดให้เป็นแผนปฏิบัติการ ในแผนควรก าหนดวิธีการต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการตรวจสอบว่าแผน
ดังกล่าวมีการวางแผนที่ดีและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างถูกตอ้ง 

การปฏิบัติตามแผน (Do : D) เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้ในตารางการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้  สมาชิกกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความส าคัญและความจ าเป็นในแผนนั้นๆ 
ความส าเร็จของการน าแผนมาปฏิบัติต้องอาศัยการท างานด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสมาชิก
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนนั้นๆ ในขั้นตอนนี้ ขณะที่ลง
มือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็นไปตามแผนอาจจะต้องมีการปรับแผนใหม่และเมื่อ
แผนนั้นใช้งานได้ก็น าไปใช้เป็นแผนและถือปฏิบัติต่อไป 

ดังนั้น Do คือ การลงมือปฏิบัติ หลังจากจบจากการวางแผนแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ที่เสนอไว้ ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติการ
ตามแผนที่วางไว้ สิ่งที่ต้องค านึงถึงในขั้นตอนนี้ คือ 



๓๗ 

 

๑. สร้างความมั่นใจว่าผู้รับผิดชอบด าเนินการ ตระหนักถึงวัตถุประสงค์และความจ าเป็น
ของงานอย่างถ่องแท้ 

๒. ให้ผู้รับผิดชอบรับรู้เนื้อหา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
๓. ให้มีการศึกษา และฝึกอบรม เพ่ือด าเนินการตามแผนอย่างถูกต้อง 
๔. จัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นตามท่ีก าหนด และเม่ือต้องการ 
การตรวจสอบ (Check : C) หมายถึง การตรวจสอบดูว่าเมื่อปฏิบัติงานตามแผนหรือ

การแก้ปัญหางานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็นอย่างไร สภาพปัญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเปูาหมายที่
กลุ่มตั้งใจหรือไม่ การไม่ประสบผลส าเร็จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบัติตามแผน
ความไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคท่ีไม่เหมาะสม เป็นต้น 

ดังนั้น Check คือ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ เมื่อท าการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ตามแผน เพ่ือให้สามารถเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และด าเนินการแก้ไขจนได้กระบวนการหรือวิธีการ
ปฏิบัติงานที่สามารถก าหนดเป็นมาตรฐาน ควรมีการประเมินสองด้านและเป็นอิสระซึ่งกันและกัน    

๑. มีการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้องหรือไม่  
๒. เนื้อหาของแผนมีสาระเพียงพอหรือไม่ถ้าวัตถุประสงค์ของงานไม่บรรลุนั่น

หมายความว่าสภาพเงื่อนไขไม่เป็นไปตามข้อ ๑ หรือข้อ ๒ หรือทั้งสองข้อเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้อง
พิจารณาว่าอยู่ในกรณีใด เพราะการแก้ไขท่ีต้องการในแต่ละข้อจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 

การด าเนินการให้เหมาะสม (Action : A) เป็นการกระท าภายหลังที่กระบวนการ      
๓ ขั้นตอนตามวงจรได้ด าเนินการเสร็จแล้ว ขั้นตอนนี้เป็นการน าเอาผลจากขั้นการตรวจสอบ (Check 
: C) มาด าเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

ดังนั้น Act คือ การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ หรือแก้ไข การปฏิบัติการใดๆ          
ที่เหมาะสมตามผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบหากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเปูาหมายจะต้องท า
การปรับปรุงแก้ไข ในกรณีผลลัพธ์เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ให้จัดท าเป็นมาตรฐานซึ่งเรียกขั้นตอนนี้
ว่าการน าไปปฏิบัติและก าหนดเป็นมาตรฐาน (Action)๓๖ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๓๖อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๗๖. 



๓๘ 

 

    ๒.๒ ประโยชน์ของ PDCA 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ PDCA ไว้ดังนี้๓๗ 
๑. เพ่ือปูองกัน 
    ๑.๑ การน าวงจร PDCA ไปใช้ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนที่ดีช่วย

ปูองกันปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการท างาน ลดการใช้ทรัพยากรมากหรือน้อยเกิน
ความพอดีลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ 

    ๑.๒ การท างานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ท าให้การปฏิบัติงานมีความรัดกุมขึ้น
และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม 

    ๑.๓ การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง ท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วไม่เกิดซ้ า
หรือลดความรุนแรงของปัญหา ถือเป็นการน าความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๒. เพ่ือแก้ไขปัญหา 
    ๒.๑ ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มีประสิทธิภาพ         

ไม่ประหยัด เราควรแก้ปัญหา 
    ๒.๒ การใช้ PDCA เพ่ือการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหา 

เมื่อหาปัญหาได้ ก็น ามาวางแผนเพ่ือด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
๓. เพ่ือปรับปรุง 
PDCA เพ่ือการปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะแสวงหาสิ่งต่างๆ

หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร    
ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็นขั้นตอนในการปรับปรุง ข้อส าคัญ ต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอ่ืน 

สรุปได้ว่า ตามแนวคิดทฤษฎีวงล้อเดมมิ่ง PDCA นั้น ขั้นตอนทั้ง ๔ ประกอบด้วยการ
วางแผนอย่างรอบคอบเพ่ือการปฏิบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป แล้วจึงตรวจสอบผลที่เกิดขึ้น วิธีการ
ปฏิบัติใดมีประสิทธิผลที่สุดก็จะจัดให้เป็นมาตรฐาน หากไม่สามารถบรรลุเปูาหมายได้ ก็ต้องมองหา
วิธีการปฏิบัติใหม่ หรือใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม การน า PDCA มาใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานจะท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จผล หน่วยงานจึงควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

                                                           
๓๗สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ประโยชน์ของ PDCA, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://youth.ftpi.or.th/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=๔๒, [๑๘ มกราคม ๒๕๖๐]. 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๒.๓ สรุปกระบวนการบริหาร 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ติน ปรัขญพฤทธิ์ (๒๕๔๘, หน้า ๓๒) ภารกิจการบริหารประกอบด้วย Planning, Organizing, Staffing, 

Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting 
Gulick L. and Urwick J.  
(1973, pp. 18-19) 

หลัก POSDCORB ประกอบด้วย Planning, Organizing, Staffing, 
Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting 

Fayol, Henri (1964, p. 39) หลัก POCCC ประกอบด้วย Planning, Organizing, Commanding, 
Coordinating, Controlling 

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 
(๒๕๔๙, หน้า ๓-๕) 

หลัก POSDC ประกอบด้วย การวางแผน, การจัดองค์กร, 
งานบุคลากร, การอํานวยการ, การกํากับดูแล 

อุทัย บุญประเสริฐ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๗๖). 

วงจรเดมมิ่ง คือ แนวความคิดในการ และการพัฒนา
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของ
วิธีการต่างๆ ที่มีอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาประกอบด้วย 
๑) Plan คือ การวางแผน  
๒) Do คือ การลงมือปฏิบัติ 
๓) Check คือ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ 
๔) Act คือ การปฏิบัติตามผลการตรวจสอบ 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ,  
[ออนไลน์]. 

ประโยชน์ของ PDCA ได้แก่ 
๑) เพ่ือปูองกัน คือ ท าให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผน การท างานที่
มีการตรวจสอบเป็นระยะ การตรวจสอบที่น าไปสู่การแก้ไข  
๒) เพ่ือแก้ไขปัญหา คือ ถ้าเราประสบสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราควร
แก้ปัญหา เพ่ือการแก้ปัญหา ด้วยการตรวจสอบว่ามีอะไรบ้าง
ที่เป็นปัญหา เพ่ือด าเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป 
๓) เพ่ือปรับปรุง คือ ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะ
แสวงหาสิ่งต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ข้อส าคัญ 
ต้องเริ่ม PDCA ที่ตัวเองก่อนมุ่งไปที่คนอ่ืน 

 
 
 
 
 



๔๐ 

 

๒.๓ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสาธารณะสงเคราะห์ 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการศึกษาเอกสารในงานด้านนี้สามารถนําเสนอได้ดังนี้ 
๒.๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวกับการสาธารณสงเคราะห์ 
วัดกับบ้าน หรือพระสงฆ์กับชาวบ้านนั้น ไม่ว่าครั้งสมัยพุทธกาล หรือสมัยป๎จจุบันย่อม

ต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ เพราะวัดและพระสงฆ์เป็นสถาบันหลักเป็น
สถาบันสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีความผูกพันเกื้อกูลซึ่งกันและกันและกับชุมชนชาวบ้านมาเป็น
ระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่เริ่มแรกของการมีวัดเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องสาธารณสงเคราะห์ ไว้ดังนี้ 

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การดําเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณประโยชน์ของ
หน่วยงาน บุคคลหรือคณะบุคคล เว้นแต่การนั้นอยู่ในขอบข่ายแห่งการสงเคราะห์หรือ การช่วยเหลือ
เกื้อกูลอุดหนุนจุนเจือกิจการของรัฐหรือของเอกชนที่ดําเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่ซึ่งจะเป็นสาธารณสมบัติหรือประชาชนทั่วไปและการเกื้อกูลทําประโยชน์
ร่วมกันทั้งให้คําแนะคําสอนความคิดและวัตถุสิ่งของ ตามแนวคิดทางพระพุทธศาสนาถือว่าการให้
ธรรมเป็นทานย่อมชนะการให้ทานทั้งปวง ฉะนั้นการสอนหนังสือก็ดีการแนะนําที่เกี่ยวกับความรู้ก็ดี
จัดเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งนั้น การสาธารณสงเคราะห์ แยกโดยลักษณะคือ 

๑) การดําเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล เช่น หน่วยอบรม อปต. ห้องสมุด 
เพ่ือประชาชน มูลนิธิเพ่ือคนยากจน 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ เช่น  
การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาวัด เป็นต้น 

๓) การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง     
การขุดคลอง การพัฒนาก่อสร้างวัดพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น 

๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป เช่น การช่วยเหลือผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากเพราะ
ภัยทางธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย เหล่านี้ถือว่าเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนอ่ืนทั้งนั้น
รวมเป็นถึงการสงเคราะห์คนวัยชรา สถานเด็กกําพร้า เป็นต้น 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการแสดงบทบาทของภิกษุสงฆ์ ในด้านสังคมสงเคราะห์    
ทั้งการสงเคราะห์บุคคล และสาธารณสงเคราะห์ โดยมีภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําชุมชนในการบริจาค
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์กลางเชื่อมประสานระหว่างคนจนกับ    
คนรวย ป๎จจัยที่ได้รับบริจาคมา ภิกษุสงฆ์ก็ใช้ทําประโยชน์เป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือบุคคล      
ผู้ขาดแคลนและด้อยโอกาสดังกล่าวแล้ว การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ ในด้าน
ต่างๆ แก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัด ทายก ทายิกาของวัด หรือประชาชนทั่วไปวัดเป็นส่วนหนึ่งของ



๔๑ 

 

สังคมวัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้าน และบ้านอยู่ได้ ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง
ทางใจของประชาชน เมื่อประชาชนเดือดร้อน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ทางวัด จะต้องจัดการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือการสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องดําเนิน  
การบริหารงานทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะสามารถจัดได้  

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ว่าวัดเป็นของ
ประชาชนเป็นที่ทําบุญบําเพ็ญกุศล ตามประเพณีของชาวบ้านของวัดภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวัดอันมีเจ้า
อาวาสเป็นหัวหน้าปกครอง ดูแล รักษาวัด มีหน้าที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชน ในการทําบุญบําเพ็ญ
กุศลทั้งที่บ้านและวัด หรือที่อ่ืนใดในหมู่บ้าน ตําบลที่ตั้งวัดนั้นและหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์
อ่ืนๆ แก่ประชาชน ในส่วนที่อยู่ในสมณวิสัยที่น่าจะจัดได้ การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนไม่ว่า
จะเป็นการก่อสร้างถนนทําสะพาน ศาลาพักร้อนงานนี้จะมี อบต. เข้ามาทําหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะ
ช่วยสังคมได้ เช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือ
การจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ ไม่เก็บค่าน้ําค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะทําบุญ 
ส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้ง
ภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด เช่น อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึงมาทําบุญที่วัดให้เหมาะสมและ
วัดต้องสะอาด สะดวก สบาย  ภายนอกวัด เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะทําได้
อย่านิ่งดูดาย๓๘ 

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ การจัดกิจการอันเป็น
ประโยชน์เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณะประโยชน์ในด้าน
สังคมสงเคราะห์ทั้งการสงเคราะห์บุคคลและสาธารณสงเคราะห์แยกโดยลักษณะมี ๔ ประการคือ๓๙ 

๑) การดําเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลได้แก่การที่วัดหรือคณะสงฆ์ดําเนินการเองซึ่ง
กิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์เช่นกิจการหน่วยอบรมประจําตําบล
กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชนจัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นต้น 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ได้แก่การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งดําเนินการและการนั้นเป็นไปเพ่ือการ
สาธารณะประโยชน์เช่นการพัฒนาหมู่บ้านการพัฒนาตําบลขุดสระน้ําขนาดใหญ่เพ่ือเป็นแหล่งอุปโภค
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์
และอ่ืนๆ 

                                                           
๓๘พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : สํานักพิมพ์ธรรมเมธี, 

๒๕๔๘), หน้า ๒๕. 
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พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๑–๖๒.  



๔๒ 

 

๓) การเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติได้แก่การสร้างถนนขุดลอกคู
คลองสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สร้างการประปาสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟูาปลูกต้นไม้
และอ่ืนๆ 

๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ได้แก่การช่วยเหลือประชาชนในการคอย
ช่วยเหลือเช่นจัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัยช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม้และน้ํา
ท่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหรือในยามปกติก็ตั้งกองทุนทําอาหารเลี้ยงเด็ก
กําพร้าและเด็กด้อยโอกาสหรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชนผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัยอุบัติเหตุ
และสาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัยคือความยากจนความเจ็บไข้ 

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆแก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์
บํารุงวัดทายกทายิกาของวัดหรือประชาชนทั่วไป วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงบ้าน
และบ้านอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน       
เมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ  

การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องดําเนินการบริหารงาน
ทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะจัดได้๔๐เป็นการดําเนินการช่วยเหลือสังคม
ทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่โครงการบรรพชาและอุปสมบท
พระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์ภิกษุสงฆ์สามเณรและวัดที่ประสพภัยขาดแคลน 
วัดและเจ้าอาวาสภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุม
อบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ให้สถานที่เป็น
แหล่งประปาหมู่บ้านการสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวยยากไร้ ๔๑เป็นการ
ดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบท
และบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร้อน โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัดประสบภัยขาด
แคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นําในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้สถานที่เป็ นที่จัด
ประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์         
ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้๔๒ การสงเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยมีวัด
และพระภิกษุสามเณรเป็นแกนนําได้แก่โครงการอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการ

                                                           
๔๐พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปํฺ าสิริ), การจัดสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด, 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔. 
๔๑พระมหาบัว ปิยวณฺโณ, การจัดระเบียบสังคมวัด, (นนทบุรี : รุ่งโรจน์การพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า ๒๓. 
๔๒กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐), หน้า ๗. 



๔๓ 

 

สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรและวัดที่ประสบภัยขาดแคลน วัดเจ้าอาวาสพระภิกษุเป็นผู้นําในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมเช่นให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ๔๓ 

การสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการแสดงบทบาทของพระสงฆ์ในฐานะผู้น าชุมชนในการ
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพราะภิกษุสงฆ์เป็นศูนย์กลางเชื่อมประสานระหว่างคนจนกับ
คนรวย ปัจจัยที่ได้รับบริจาคมาภิกษุสงฆ์ใช้ท าประโยชน์เป็นสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ขาดแคลน
และด้อยโอกาส เมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นหน้าที่ทางวัดจะต้องจัดการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ พระสงฆ์และวัดควรสงเคราะห์ประชาชนให้มีสติปัญญารู้จักแก้ไขปัญหาด้วย
ตัวเอง มีศีลธรรม ให้มนุษย์มีความสว่างทางวิญญาณ ให้กินอยู่อย่างพอดี ให้ธรรมมากกว่าวัตถุ ให้เขา
มีความเข้มแข็ง การให้การสงเคราะห์ทางพระพุทธศาสนาระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ได้เกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันทางสังคม โดยถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะพึงปฏิบัติต่อกันด้วยความเกื้อกูล
เป็นการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังที่ปรากฏในพหุการสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกันและกันระหว่างบรรพชิตกับคฤหัสถ์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกัน ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือต้องการสลัดโอฆะออกให้ได้เพ่ือท าที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบ 
ด้วยประการดังกล่าวนี้”๔๔ 

บทบาทของวัดและพระสงฆ์ไทย จึงเป็นที่รับทราบกันมาโดยตลอด แต่เมื่อความเจริญ
ในรูปแบบอารยธรรมของตะวันตกได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยในรอบ ๑๐๐ ปี ได้ท าให้บทบาท
ของวัดและพระสงฆ์สูญเสียไป คือเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเมืองหลวงก่อนและขยายไปสู่ต่างจังหวัด 
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสงเคราะห์แก่ประชาชนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปด้วย 

๒.๓.๒ ความหมายและความส าคัญของการสาธารณะสงเคราะห์ 
การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบ

ต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้น าใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้ใช้สถานที่วัดเป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้าน
อาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ การให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน      
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ เป็นต้น๔๕ 

การสาธารณะสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนน ท าสะพาน ศาลาพักร้อน ซึ่งงาน
นี้องค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามาท าหน้าที่แทน ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่น การช่วยเหลือผู้

                                                           
๔๓ไพบูลย์ เสียงก้อง,“หลักการบริหารวัด” วัดพัฒนา๔๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการ

ศาสนา, ๒๕๔๔), หน้า ๒๖. 
๔๔ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๖. 
๔๕กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การ

ศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๗. 



๔๔ 

 

ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริการให้ฟรีในพิธีงานศพ   
ไม่เก็บค่าน้ าค่าไฟ ไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะท าบุญ ส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทาทุกข์
ให้กับพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัด ภายในวัด เช่น 
อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึงมาท าบุญที่วัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด สะดวก สบาย ภายนอก
วัด เช่น สงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะท าได้อย่านิ่งดูดาย๔๖ 

การสาธารณะสงเคราะห์ จึงเป็นกิจการอย่างหนึ่งของคณะสงฆ์ไทยที่ก าหนดให้เป็น
ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมหาเถร
สมาคมมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้เป็นไปด้วยดี 
และเพ่ือการนี้ มหาเถรสมาคมมีอ านาจหน้าที่ในการออกข้อบังคับ วางระเบียบ ออกค าสั่ง มีมติหรือ
ออกประกาศ โดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและพระธรรมวินัยใช้บังคับได้ (มาตรา ๑๕ ตรี) ส าหรับผู้ท า
หน้าที่ในการจัดสาธารณสงเคราะห์โดยส่วนมากคือวัดและเจ้าอาวาส เพราะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
หน้าที่ของเจ้าอาวาส ตามความในมาตรา ๓๗ ซึ่งมีบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของเจ้าอาวาส ดังนี้ 

๑. จัดกิจการและศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 
๒. เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ 
๓. ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล๔๗ 
มหาเถรสมาคมได้ก าหนดหลักการและวิธีการปฏิบัติและควบคุมส่งเสริมไว้ชัดเจน คือ 

กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดตั้ง
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งในระเบียบดังกล่าว ก าหนดวัตถุประสงฆ์ไว้ ๓ 
ประการ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การศึกษาสงเคราะห์ และการสาธารณสงเคราะห์ โดยระเบียบ
ดังกล่าว ก าหนดหน่วยงานให้ตั้ง ณ วัดใดวัดหนึ่งต าบลละหนึ่งหน่วย ให้จัดการเป็นรูปแบบ
คณะกรรมการ โดยให้เจ้าอาวาสที่ตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลเป็นประธานกรรมการโดย
ต าแหน่ง เจ้าอาวาสอื่นในเขตต าบลนั้นเป็นรองประธานกรรมการฝุายบรรพชิต ก านันในต าบลนั้นเป็น
รองประธานกรรมการฝุายคฤหัสถ์ ผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจ าต าบลเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

พระสังฆาธิการควรจัดงานสาธารณะสงเคราะห์ตามสมควรแก่โอกาส คือ  
๑. การพัฒนาหมู่บ้าน เช่น การพัฒนาต าบล การช่วยจัดหาทุนการสงเคราะห์การ

ปูองกันยาเสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า การช่วยปูองกันโรคเอดส์ 
๒. การช่วยเหลือสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น การสร้างถนนหนทาง ขุดลอกคู

คลอง การสร้างฌาปนสถาน การสร้างระบบประปา การสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
                                                           

๔๖พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๕. 

๔๗พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๒ – ๖๕. 



๔๕ 

 

๓. การช่วยเหลือประชาชนในโอกาสที่ควรช่วย เช่น การประสบอุทกภัยหรือช่วยคนชรา
หรือคนพิการ การสาธารณะสงเคราะห์จะต้องจัดเพ่ือความเรียบร้อยดีงามและไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย
และความสงบสุขของบ้านเมือง จึงจะถือว่าเป็นไปด้วยความถูกต้อง และเป็นการสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ 

การสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้านต่างๆ แก่ประชาชนผู้
อุปถัมภ์บ ารุงวัด ทายกทายิกาของวัดหรือประชาชนทั่วไป วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึง
บ้าน และบ้านอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน 
เมื่อประชาชนเดือดร้อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ก็เป็นหน้าที่ของวัดจะต้องจัดการสงเคราะห์ช่วยเหลือ   
สาธารณสงเคราะห์ จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการบริหารงานการสงเคราะห์
ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะจัดได้ 

งานด้านการสาธารณะสงเคราะหท์ั้งทางด้านวัตถุและการสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นงานที่
พระสงฆ์ท าเพ่ือสาธารณชน สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะ
สงฆ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งมหาเถระสมาคม และไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง ได้แก่            
การสงเคราะห์ภิกษุสามเณร การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การช่วยเหลือผู้ปุวย ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ล้วนเป็นงานที่พระสงฆ์ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมควรจะ
สงเคราะห์ เพ่ือเป็นการตอบแทนประชาชนที่ให้การดูแลรักษาและอุปถัมภ์พระศาสนา ทั้งยังเป็นการ
สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกด้วย 

งานสาธารณะสงเคราะห์จะเป็นไปโดยเรียบร้อยดีงานได้ดังเจตนารมณ์ของกฎมหาเถร
สมาคม ต้องอาศัยพระสังฆาธิการในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ขับเคลื่อนภารกิจให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พระศาสนา 

๒.๓.๓ การบริหารงานด้านการสาธารณะสงเคราะห์ 
การสาธารณะสงเคราะห์ เป็นกิจการของพระสงฆ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นระเบียบกฎมหาเถร

สมาคมข้อหนึ่ง “ควบคุมและส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์” ในระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ส่วนกลางได้ก าหนดว่า “เป็นวิธีการด าเนินสาธารณูปการและการสาธารณสงเคราะห์       
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคม”๔๘ 

การสาธารณะสงเคราะห์ หมายถึง การจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่พระสงฆ์
หรือวัดต่างๆ จัดท าอยู่ในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น ๔ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที่ ๑ การเข้าไปบริหารจัดการ เป็นกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการ
ขึ้นมาเอง ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้ง

                                                           
๔๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และการพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๖๒ – ๖๕. 



๔๖ 

 

มูลนิธิ การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขต
อภัยทาน หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น ซึ่งพระสงฆ์สามารถเข้าไปด าเนินการ
เองได้ 

แนวทางที่ ๒ การเข้าไปสนับสนุน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน การจัดหาทุน
เพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น     
อาจเป็นการเกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือภาคเอกชนในลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น    
ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานอื่นที่ท าอยู่แล้ว 

แนวทางที่ ๓ การเข้าไปแสวงหาการมีส่วนร่วม เป็นการช่วยเกื้อกูลในส่วนของสา
ธารณสมบัติ โดยมุ่งเอาผลเพ่ือส่วนรวมที่เป็นสาธารณที่เป็นวัตถุ เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุด
ลอกคูคลอง การสร้างฌาปณสถาน การสร้างระบบประปาและระบบไฟฟูาหรือเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
เป็นต้น ซึ่งเน้นที่สาธารณสมบัติส่วนรวมเป็นหลัก 

แนวทางที่ ๔ การเข้าไปแบบให้เปล่า เช่น การช่วยผู้ประสพภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย การประสพอุปัทวเหตุ การประสบภัยธรรมชาติ การสงเคราะห์คนชรา      
คนพิการ คนผู้ด้อยโอกาส หรือการสงเคราะห์โดยประการอ่ืนๆ ทั้งในยามปกติและตามโอกาสที่มาถึง 
เป็นต้น ซึ่งเป็นความเมตตาเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 

การสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการจัดกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ คือ การเกื้อกูล
กิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์ เกื้อกูลต่อสาธารณสมบัติ และเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
ลักษณะการสาธารณสงเคราะห์ว่าโดยลักษณะของการสาธารณสงเคราะห์ที่พระสงฆ์และวัดวาอาราม
ต่างๆ จัดท าอยู่ในปัจจุบันแยกออกเป็น ๔ คือ  

๑. การด าเนินกิจการเอง ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์หรือพระภิกษุด าเนินการเองซึ่ง
กิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงฆ์ให้ผลงานเป็นสาธารณประโยชน์ สาธารณสมบัติเป็นประโยชน์
แก่บุคคลทั่วไปหรือสรรพสัตว์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (หน่วย อ.ป.ต.) กิจการ
ห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งกองทุนสาธารณะสงเคราะห์ การตั้งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือช่วยเหลือ
คราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน และกิจการอ่ืนๆ ที่เป็นเจ้าของเอง ลักษณะนี้มุ่งเอา
กิจการที่ท าเองหรือโครงการที่ก าหนดขึ้นเองทั้งที่เป็นกิจการประจ าและกิจการชั่วคราว 

๒. การเก้ือกูลกิจการของผู้อื่น ได้แก่ การช่วยเหลือส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชน
หรือผู้ใดผู้หนึ่ง ที่ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์ กล่าวคือคนอ่ืนเป็นหลักส่วนวัดหรือพระสงฆ์เข้าไป
ช่วยไม่นิ่งดูดาย เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์และการอื่น 
การนี้มุ่งเอาเฉพาะการส่งเสริมผู้อ่ืน ทั้งที่เป็นกิจการประจ าหรือกิจการชั่วคราว แม้การช่วยปูองกันยา
เสพติดให้โทษ เช่น ยาบ้า หรือการช่วยปูองกันการติดโรคเอดส์ ก็นับเข้าข้อนี้ด้วย 



๔๗ 

 

๓. การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การสร้างฌาปณสถาน การสร้างประปา การสร้าง
เครื่องก าเนิดไฟฟูา การช่วยพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นสาธารณสมบัติและการอ่ืนๆ ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 

๔. การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น กาลประสบภัยพิบัติ กาลประสพอุปัทวเหตุ กาลประสบภัยธรรมชาติ หรือแม้ในยาม
ปกติก็ให้การสงเคราะห์ตามโอกาส เช่น สงเคราะห์คนชรา  สงเคราะห์คนพิการ การจัดเขตอภัยทาน
ในวัด หรือสงเคราะห์โดยประการอ่ืน ข้อนี้มุ่งเอาเฉพาะการช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลหรือสรรพสัตว์    
ทั้งท่ีเป็นกิจการประจ าและกิจการชั่วคราว๔๙ 

เมื่อกล่าวโดยสรุป การบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ว่าควรบริหารจัดการให้เป็น ๗ 
โรง ตามความเหมาะสมและสภาพสังคม ดังนี้๕๐ 

๑. วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องท าให้วัดเป็นที่สอนธรรมะ ให้เป็นสถานที่เทศน์ วัดใดไม่มี
การสอนธรรมะประชาชน ไม่มีการเทศน์ ตลอดจนการไหว้พระสวดมนต์ร่วมกับประชาชน วัดนั้นจะ
ค่อยๆ เสื่อมไป 

๒. วัดเป็นโรงทึม คือ เป็นที่สวดศพ เป็นที่เก็บศพ เป็นที่ฝังศพ นี่เป็นผลประโยชน์ที่วัด
จะต้องมีอยู่ และอย่าไปรังเกียจศพ เพราะคนบ้านไหนก็อยากจะตายอยู่บ้านนั้น อยากจะเผาอยู่วัดนั้น 

๓. วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร ต้องจัดที่ส่วนหนึ่งไว้ประจ าอย่าไปรังเกียจ
โขนหนังละคร เพราะนั้นเป็นการแสดงพ้ืนบ้านเท่ากับเจ้าอาวาสวัดนั้นๆ ได้ศิลปินไว้ใช้งานในงานต่างๆ  

๔. วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนในเรื่องสุขภาพอนามัย
แต่ก่อนแต่ไรมาพระสงฆ์นอกจากมีความรู้ในทางธรรมะแล้วท่านมักจะเรียนเรื่องสมุนไพรต่างๆ ให้การ
สงเคราะห์ประชาชนด้วยการบ าบัดรักษา 

๕. วัดเป็นโรงเรียน ปัจจุบันแม้ไม่ได้สอนในศาลาวัดแต่เจ้าอาวาสจะต้องมีบทบาทใน
โรงเรียนด้วยการให้เห็นว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัด 

๖. วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การท าวัดให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน เป็นที่ปฏิสันถารเป็นที่
พักพิงส าหรับพระอาคันตุกะ หรือเป็นพึ่งพิงของประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

๗. วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้างพระสังฆาธิการของวัดนั้นๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส หรือพระในวัดต้องมีฝีมือ และเนื่องจากวัดมีการก่อสร้างนั้นเอง  
การพัฒนาฝีมือของพระเณรในการส่งไปคุมงาน ไปดูงาน ไปศึกษางานกับช่างหรือการผลิตช่างมี
ความส าคัญ 
                                                           

๔๙พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเร่ืองการคณะสงฆ์และ
การพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐), หน้า ๕๗ – ๕๙. 

๕๐กรมการศาสนา, วัดพัฒนา ๔๓, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๓), หน้า ๑๓๒. 



๔๘ 

 

การสาธารณะสงเคราะห์ จึงเป็นการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ 
ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์สามเณรภาคฤดูร้อน 
โครงการสงเคราะห์พระสงฆ์สามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลน พระสังฆาธิการควรเป็นผู้น าในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม เช่น ให้ใช้สถานที่วัดเป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ
ต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้
ยากไร้ เป็นต้น๕๑ 

๒.๓.๔ แนวคิดและวิธีการด้านสาธารณะสงเคราะห์ 
การบริหารจัดการด้านการสงเคราะห์ของพระสงฆ์ เกิดจากหน้าที่และความสัมพันธ์ทาง

สังคมที่พระสงฆ์ที่ต้องอาศัยปัจจัย ๔ ของชาวบ้านถวาย ว่าโดยสภาวะและเหตุการณ์ในสังคมย่อมมี
ผลเกี่ยวข้องกับการบ าเพ็ญสมณธรรมและโดยคุณธรรม คือ เมตตาและกรุณาจะต้องช่วยเหลือผู้อ่ืนให้
พ้นจากทุกข์ มีจุดเน้นที่การให้ทานและการสงเคราะห์ทางด้านหลักธรรมหรือทางด้านจิตใจเป็นหลัก 

ในสิงคาลกสูตร พระพุทธองค์ทรงตรัสถึงหน้าที่ของสมณพราหมณ์ในการอนุเคราะห์แก่
กุลบุตรผู้มีอุปการคุณแก่ตน ด้วยหน้าที่ ๖ ประการ ดังนี้๕๒  

๑. ห้ามไม่ให้ท าความชั่ว 
๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี 
๓. อนุเคราะห์ด้วยน้ าใจอันดีงาม 
๔. ให้ได้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 
๕. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าในแจ่มแจ้ง 
๖. บอกทางสวรรค์ให้ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ให้แนวคิดการบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์

สมัยใหม่ ดังนี้๕๓ 
๑. การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด ทั้งแก่ผู้บริหารเองและผู้ที่อยู่ 

ในโครงสร้างการบริหารนั้นด้วย เพ่ือให้เกิดแนวคิดและการประพฤติปฏิบัติเป็นไปในแนวทางระบบ
แบบแผนที่ได้ว่างไว้ เพ่ือการบริหารวัดจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดปริทธิผลอย่างสูงสุด 

๒. การจัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหารให้เหมาะสมเป็นไปตาม
เปูาหมายหรือจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ โครงสร้างจึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความส าเร็จให้แก่การบริหารวัด 

                                                           
๕๑กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารและการจัดการวัดฉบับย่อ, หน้า ๗. 
๕๒ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๒/๒๑๖. 
๕๓ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพัฒนา ๔๖, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๖), หน้า ๔๖ – ๔๘. 



๔๙ 

 

๓. การจัดระบบงาน ได้แก่ การรักการบริหารต่างๆ ที่อยู่ภายในวัดให้เป็นไปอย่างมี
ระบบและเป็นระเบียบ เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนในการด าเนินงานและเป็นการง่ายในการตรวจสอบ
และประเมินผลการท างาน 

๔. การจัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้สอดคล้องกับการบริหารงาน 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ 

๕. การจัดบุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารหรือผู้อยู่อาศัยในวัดนั้นๆ การเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่ควร
ตระหนักอย่างยิ่ง เพราะการบริหารงานจะส าเร็จหรือไม่ส่วนนี้นับว่าเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้นจึงควรเลือก
บุคคลให้อย่างเหมาะสม 

๖. การเสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพ่ิมเติมแก่บุคลากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน 

๗. การสร้างกลยุทธ์ ได้แก่ วิธีการหรือกลวิธีที่ท่านเลือกใช้ในการบริหารนั้น ระบบ 
รูปแบบ ต้องเหมาะกับปัจจัยที่กล่าวมาแล้ว 

การสาธารณสงเคราะห์ สามารถแยกด้วยลักษณะที่ควรได้ ๕ ประการ๕๔ คือ 
๑. การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิเพ่ือคนยากจนหรือกิจการอ่ืนๆ กิจการเหล่านี้อาจเป็น
กิจกรรมที่ท าเองหรือโครงการที่ก าหนดขึ้นเองที่เป็นกิจการประจ าและกิจการชั่วคราวก็ได้ 

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน ซึ่งเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ ได้แก่ 
การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งให้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์แก่
สังคม ชุมชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาชุมชน การพัฒนาต าบล การช่วยปูองกันยาเสพติดให้
โทษ หรือการช่วยปูองกันการติดโรคเอดส์ เป็นต้น 

๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูล
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เช่น สร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การสร้างฌาปนสถาน   
(นอกวัด) การสร้างประปา การสร้างเครื่องก าเนิดไฟฟูาและการอ่ืนๆ  

๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในกาลที่ควร
ช่วยเหลือ เช่น การประสบอุทกภัย การประสบอัคคีภัย การประสบวาตภัย หรือคราวอากาศหนาวจัด
หรือแม้ยามปกติ ก็จัดการช่วยเหลือด้วยการจัดการสงเคราะห์ เช่น สงเคราะห์คนชรา สงเคราะห์คน
พิการ และสงเคราะห์โดยประการอื่นๆ 
                                                           

๕๔บุญศรี พานะจิตต์ และคณะ, ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของวัด : ศึกษาเฉพาะกรณี    
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, ๒๕๔๕), หน้า ๒๔. 



๕๐ 

 

๕. กิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ เช่น การจัดให้มีที่พักส าหรับประชาชน อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็ก ยารักษาโรค ห้องสมุดประชาชน จัดที่ดินให้ประชาชนอยู่อาศัย ตั้งหน่วยสงเคราะห์และ
ฝึกอาชีพ ให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตด้านต่างๆ ด้วยเมตตาธรรม๕๕ 

การควบคุมและการส่งเสริมการสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การด าเนินการถูกต้องตาม
ระเบียบและการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์นั้นควรด าเนินไปได้อย่างไม่
มีอุปสรรค 

๒.๓.๕ บทบาทของวัดในงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 
การสาธารณสงเคราะห์ เป็นการท างานช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัด

ต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ สงเคราะห์พระสงฆ์สามเณร การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การให้สถานที่เป็น
แหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือผู้ยากไร้ การสร้างห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น การสาธารณ
สงเคราะหน์อกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งที่พวกเขาต้องการและมีความจ าเป็นแล้วยังเป็น
การสร้างความผูกพันระหว่างบ้านกับวัดอีกทางหนึ่ง 

บทบาทของวัดหรือพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ประชาชน คือ๕๖ 
๑. การให้ที่พักอาศัย ตลอดจนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และทุนการศึกษาแก่เด็กจาก

ครอบครัวที่ยากจน 
๒. การให้สถานศึกษาของรัฐและท้องถิ่นใช้ที่ดินของวัด เป็นที่ตั้งและใช้เป็นอาคารเรียน 
๓. การให้วัดตั้งและด าเนินการโรงเรียนราษฎร์เองตามกฎหมาย ให้ศึกษาเล่าเรียนโดย

ไม่เสียค่าเล่าเรียน บางแห่งจัดเก็บค่าเล่าเรียนในราคาต่ า บางวัดจัดให้มีการศึกษาผู้ใหญ่ส าหรับ
พระภิกษุสามเณรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. การจัดการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยคณะสงฆ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
ในการส่งพระภิกษุไปช่วยสอนศีลธรรม จริยธรรม ไปตามโรงเรียนต่างๆ มีการสอนรายชั่วโมงตาม
หลักสูตร หรือไปสอนในรูปแบบการประชุมสัมมนาให้ถานศึกษาเป็นครั้งคราว ทั้งในระดับประถม 
มัธยม และอุดมศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ตลอดจนจัดสอนธรรมศึกษาแก่นักเรียนตามส านักศาสน
ศึกษาของคณะสงฆ์ 

๕. การจัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เป็นการสงเคราะห์ด้านการศึกษาที่ กรมการ
ศาสนาร่วมกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆ จัดขึ้น เพ่ือวางรากฐานการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนในท้องถิ่น  
เพ่ือปลูกฝังให้เด็กใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ให้พระภิกษุ สามเณรผู้มีความรู้ความสามารถได้ท า
ประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและท้องถิ่นท่ีอาศัย 
                                                           

๕๕น าทรัพย์ จันทน์หอม, การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน : การแสวงหาเส้นทางการพัฒนา
ชนบทพระสงฆ์ไทย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๐), หน้า ๔๓ – ๖๗. 

๕๖กรมการศาสนา, ข้อมูลพ้ืนฐานด้านการศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒), 
หน้า ๒๔. 



๕๑ 

 

๖. การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ ได้แก่ 
    ๖.๑ บริการด้านให้ความรู้ทางศีลธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์แก่นักเรียนและประชาชน 
    ๖.๒ จัดตั้งทุนสงเคราะห์ และให้ความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนยากจน 
    ๖.๓ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
    ๖.๔ การจัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชน 
การสาธารณสงเคราะห์จึงเป็นหน้าที่ของวัดและเจ้าอาวาสจะต้องด าเนินการบริหารงาน

ทุกด้านเกี่ยวกับการสงเคราะห์ประชาชนในขอบเขตที่วัดจะสามารถจัดได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติที่ว่า วัดเป็นของประชาชนเป็นที่บ าเพ็ญกุศลตามประเพณี
ของชาวบ้าน พระภิกษุสามเณรในวัดอันมีเจ้าอาวาสเป็นหัวหน้าปกครองดูแลรักษาวัด มีหน้าที่ให้ความ
สะดวกแก่ประชาชนในการท าบุญบ าเพ็ญกุศลทั้งท่ีบ้านและวัด หรือที่อ่ืนใดในหมู่บ้าน ต าบลที่ตั้งวัดนั้น
และหน้าที่จัดการสาธารณสงเคราะห์อ่ืนๆ แก่ประชาชน ในส่วนที่อยู่ในสมณวิสัยที่น่าจะจัดได้ 

๑. ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน 
การพัฒนาจิตใจเป็นงานที่ส าคัญมาก เพราะเป็นการฝึกอบรมให้จิตเป็นสมาธิมั่นคง    

ไม่หวั่นไหวฟูุงซ่าน มีความตื่นตัวในการท างาน มีสุขภาพจิตดี และมีความฉลาดรู้และเข้าใจปัญหา 
รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องตามแนวทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้น าทางด้านจิต
วิญญาณของประชาชนและชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องมีการพัฒนาจิตวิญญาณของประชาชนและ
ชุมชน ให้มีสภาพจิตที่มั่นคง มีสมรรถภาพในการที่สามารถแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้นกับตนเองใน
ชีวิตประจ าวันได้ ส าหรับหลักการที่พัฒนาจิตใจทางพระพุทธศาสนา เรียกว่าภาวนาหรือกรรมฐาน  
ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นธรรมควรเจริญ มีอยู่ ๒ อย่าง คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา       
เพ่ือฝึกอบรมปัญญาเพ่ือให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง (ละอวิชชา) 

หลักการพ่ึงตนเองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน สามารถแยกแยะโดยยึดหลักส าคัญ 
๕ ประการ คือ 

๑) ด้านจิตใจ ท าตนให้เป็นที่พ่ึงของตนเอง มีจิตใจส านึกที่ดีสร้างสรรค์ให้ตนเองและ
ชาติโดยรวมมีจิต เอ้ืออาทรประนีประนอมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

๒) ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่
เข้มแข็ง เป็นอิสระ 

๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้ง
หาทางเพ่ิมมูลค่า โดยให้ยึดอยู่บนหลักการของความยั่งยืน 

๔) ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามา
ใหม่มีทั้งดีและไม่ดีจึงต้องแยกแยะบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาชาวบ้านและเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้อง
ความต้องการและสภาพแวดล้อม 



๕๒ 

 

๕) ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่การเพ่ิมรายได้ และไม่มีการลดรายจ่าย 
ในเวลาเช่นนี้จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือจะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส าคัญและยึดหลัก พออยู่พอกิน 

หลักการสาธารณสงเคราะห์ด้านการพัฒนาจิตใจประชาชน ควรมีการจัดโครงการและ
ด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินกิจกรรมการเทศนาสั่งสอนให้ประชาชนเข้าใจหลักธรรมและสามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินวิถีชีวิตปัจจุบัน 

๒. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม เพ่ือให้ความรู้และอบรมปฏิบัติธรรมตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาจิตใจประชาชนและเด็กเยาวชน 

๓. การจัดและด าเนินกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพ่ือพัฒนาความรู้ ด้านศีล 
สมาธิ ปัญญา และคุณงามความดีแก่เด็กเยาวชน 

๔. การจัดและด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญความดีเนื่องในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏมีบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันลอยกระทง 
วันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า วันสงกรานต์ 

๕. การจัดและด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญความดี เนื่องในวันส าคัญของชาติ เช่น วันพ่อ
แห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ 

๖. การจัดและด าเนินกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าวัด เพ่ือศึกษาอบรม
ให้การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมหลักการเรียนการศึกษาท่ีสนับสนุนการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามวิถี
ชาวพุทธอันดีงาม 

๗. การจัดและด าเนินกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและแก้ปัญหาทางด้านจิตใจ และปัญหา
การด าเนินชีวิตให้แก่ประชาชนชาวบ้านผู้มีปัญหาด้านต่างๆ 

๘. การจัดสถานที่ของวัดและชุมชนในการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งให้มีการอบรม
และสอนศีลธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจแก่นักเรียนในสถานศึกษาและโรงเรียน 

๙. การด าเนินโครงการให้การอุปการะเด็กเยาวชนและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ 
แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดภาระผู้ปกครอง 

๑๐. การด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
อบรมความดีแก่เด็กตั้งแต่ยังเยาว์วัย 

๑๑. จัดโครงการอุทยานแห่งความจงรักภักดีเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความรู้รักสามัคคี 
ทั้งในส่วนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มั่นคงยั่งยืน 

๑๒. จัดโครงการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่
กับการเรียนรู้ของกลุ่มคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต 



๕๓ 

 

๑๓. จัดโครงการสร้างสุขภาวะคนในชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ            
มีความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 

๑๔. จัดกิจกรรมส่งโครงการให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข         
โดยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคนในสังคม 

๑๕. จัดกิจกรรมส่งศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเก้ือกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาใช้ประโยชน์ในการปกปูองคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น๕๗ 

การพัฒนาด้านจิตใจของประชาชนนั้น ควรมีการด าเนินโครงการและด าเนินการผ่าน
กิจกรรมที่คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ให้ชุมชนตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า “ร่วมกันคิด 
ร่วมกันท า ร่วมกันรักษา ร่วมกันแก้ไข และร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง” การพัฒนาด้าน
จิตใจของประชาชนจึงมีการด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเป็นระบบอย่างยั่งยืน 

๒. ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
สถาบันสงฆ์ เป็นสถาบันจารีตประเพณีที่มีความส าคัญยิ่ง พระสงฆ์จากอดีตจนถึง

ปัจจุบันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทที่ส าคัญในการชี้น าสังคม ซึ่งแม้บทบาทในด้านการเป็น
ผู้น าจะลดน้อยลงไปในปัจจุบัน แต่บทบาทด้านการเป็นผู้น าทางศีลธรรมจรรยาพระสงฆ์ยังได้รับความ
เคารพนับถืออย่างสูง และเป็นสถาบันสังคมที่ขาดเสียไม่ได้ในชีวิตประจ าวันของชาวชนบทส่ วนใหญ่ 
ซึ่งนอกจากเป็นที่พ่ึงทางใจแล้วยังเป็นสถานที่เอ้ืออ านวยในด้านบริการสังคมอ่ืนๆ ที่กลไกของรัฐบาล
เข้าไปช่วยให้บริการไม่ทั่วถึงเพ่ือเป็นการสร้างบูรณาการในชุมชน เรื่องนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิทรงความรู้
นักวิชาการหลายท่านได้ให้การอธิบายขยายความไว้ ดังนี้ 

ในงานการสาธารณสงเคราะห์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีการจัดโครงการและด าเนิน
กิจกรรม ดังนี้ 

๑. การด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆชุมชนได้ใช้วัดเป็นแกนน าประชาชนในการ
สร้างสาธารณประโยชน์และชุมชนตลอดจนองค์กรต่างๆ 

๒. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แนะน าและส่งประชาชน
เกี่ยวกับการประกอบสัมมาอาชีพโดยยึดตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๓. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมให้การสนับสนุนเกื้อกูลสงเคราะห์และพัฒนา
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตอันดีงามให้แก่ประชาชนในชุมชน 

                                                           
๕๗กองวิชาการและแผนงานการพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลท่าผา , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชุมชนเทศบาลต าบลท่าผา ประจ าปี ๒๕๕๓, หน้า ๑๘-๑๙. 



๕๔ 

 

๔. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการรณรงค์สนับสนุนอบรมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนและจัดกิจกรรมในด้านการปูองกันยาเสพติดแก่เด็กเยาวชนและประชาชน 

๕. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์อบรมแนะน าและให้ความรู้แก่ประชาชน
ในด้านการปูองกันอบายมุขต่างๆ 

๖. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์อบรมแนะน าและให้ความรู้แก่ประชาชน
และเด็กเยาวชนในด้านข้อกฎหมายและการปูองกันยาเสพติด เพ่ือความสงบสุขของชุมชน 

๗. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมรณรงค์อบรมแนะน าให้ความรู้แก่ประชาชน 
ในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านความสามัคคีปรองดองของคนในชุมชน 

๘. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมและการจัดตั้งศูนย์ปูองกันสาธารณภัย เช่น 
สถานีต ารวจชุมชน สถานีอนามัยชุมชน เป็นต้น เพ่ือความสงบสุขให้แก่ประชาชนในชุมชน 

๙. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมในการจัดสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
และจัดหาอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ให้แก่โรงเรียนและประชาชนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 

๑๐. การอ านวยความสะดวกสถานที่และอนุเคราะห์ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของ
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอันเป็นประโยชน์ 

๑๑. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิม
พรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวันแม่แห่งชาติ 

๑๒. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณภัยต่างๆ 

๑๓. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
ชุมชนให้เข้มแข็ง 

๑๔. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๕. การด าเนินโครงการด้านการชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนระบบการชลประทาน
คลองส่งน้ า ทางระบายน้ า เพ่ือการเกษตรกรรม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ในการเกษตรกรรมอย่าง
พอเพียง 

๑ ๖ .  ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อบ ร ม แ ล ะจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลให้แก่ประชาชนและชุมชน 

๑๗. การด าเนินโครงการและส่งด้านสังคมสงเคราะห์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้ปุวย ให้มีสวัสดิการที่ดีสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคม 



๕๕ 

 

๑๘. การด าเนินโครงการปรับปรุงการจัดเก็บขยะมูลฝอย และก าจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 

๑๙. การด าเนินโครงการส่งและพัฒนาอาชีพ ส่งการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเพ่ิมมูลค่าและรายได้แก่ประชาชน 

๒๐. การด าเนินโครงการส่งการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์บ ารุงดินให้มี
คุณภาพที่ดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่ท าให้ดินแข็งไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก๕๘ 

งานการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ควรเน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบค่อยเป็นไปแต่มั่นคง
ยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็ง และเน้นประโยชน์ของส่วนรวมของชุมชน โดยเฉพาะในด้าน
เกษตรกรรมและการส่งอาชีพพ้ืนฐานของชุมชน ตลอดจนระบบสาธารณูปการให้ดีและเป็นระบบ     
ที่ส าคัญในการด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนนั้นให้ความส าคัญกับวัด โดยการใช้วัด
เป็นศูนย์กลางนั่นเอง 

๓. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
นับแต่โบราณกาลมา วัดเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวบ้านตลอดจนประเพณีและ

วัฒนธรรมในด้านต่างๆ นับตั้งแต่การสร้างวัดมา ซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในท้องถิ่น
นั้น หรือในกรณีพิเศษ อาจเกิดจากพระราชศรัทธาของพระมหากษัตริย์บางพระองค์ทรงสร้างและ
อุปถัมภ์วัดนั้น 

คติทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการสร้างวัดตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ภายในวัดเป็นการ
ท าบุญที่มีอานิสงส์มาก จะส่งผลให้ผู้ที่ได้ร่วมท าบุญมีความสุขทั้งในภพนี่และภพหน้าการท าบุญนั้น
จะต้องท าด้วยสิ่งที่ดีท่ีสุด ชาวบ้านหรือผู้ที่ลงมือสร้างจึงได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในเชิงช่างที่มีอยู่
ทั้งหมด อันประกอบด้วยศรัทธา สร้างสรรค์ ศิลปกรรมที่งดงามให้แก่วัด ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของ
ศิลปกรรมต่างๆ ตามพระอุโบสถ วิหารคด ศาลารวย หอระฆัง ตลอดจนฝาผนังในพระอุโบสถ เป็นต้น 
เมื่อวัดถูกสร้างเสร็จก็มีกิจกรรมและความเป็นไปที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวบ้าน มีการแลกเปลี่ยน
ถ่ายเทระหว่างบ้านกับวัด เช่น ชาวบ้านมาบวชเรียนในวัด ผู้ที่เข้ามาบวชก็มาเรียนรู้วิชาความรู้จากผู้
บวชมาก่อนในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดความรู้ในตระกูลของตนที่ติดตัวมาแต่วัด และผู้ที่มาบวชใหม่
ตลอดจนลูกหลานชาวบ้านที่ส่งมาเรียนจึงเกิดการสืบทอดความรู้ต่อๆกันมาโดยมีวัดเป็นสื่อในวันหรือ
โอกาสส าคัญทางพุทธศาสนา ชาวบ้านได้มีโอกาสไปท าบุญที่วัดด้วยแรงศรัทธาและความตั้งใจที่จะท า
ให้การท าบุญนั้นเกิดอานิสงส์สูงสุด ท าให้การท าบุญในแต่ละครั้งแต่ละโอกาส มีรูปแบบ พิธีการที่เป็น
ลักษณะเฉพาะเกิดเป็นแบบแผน ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ นอกจากนี้ ศิลปะการแสดง
ต่างๆ เช่น ลิเก หมอล า ละคร หนังตะลุง หนังใหญ่ ก็เกิดขึ้นในงานวัดนี้เอง 

                                                           
๕๘กองวิชาการและแผนงานการพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลท่าผา , แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ชุมชนเทศบาลต าบลท่าผา ประจ าปี ๒๕๕๓, หน้า ๒๕ - ๒๖. 



๕๖ 

 

การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม ควรให้การส่งการด าเนินชีวิตของ
คนในชุมชน ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต พ่ึงตนเอง เคารพประเพณี และควรด าเนินการสืบสวนไว้ให้คง
อยู่ เช่น การส่งเสริมและฟ้ืนฟูประเพณี ดังนี้   

๑. การท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
๒. การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย 
๓. การจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
๔. การจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ขึ้น ๑๔ ค่ า เดือน ๖ 
๕. การจัดงานประเพณีถวายผ้าอาบน้ าฝน วันเข้าพรรษา 
๖. การจัดงานประเพณีท าบุญสารท 
๗. การจัดการตักบาตรเทโว วันออกพรรษา และเทศน์มหาชาติ 
๘. การจัดงานประเพณีปิดทองพระ และลอยกระทง วันเพ็ญเดือน ๑๒ 
งานทั้งหมดนี้เป็นประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม และได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจสังคมปัจจุบัน เป็นโอกาสในการใช้หลักธรรมให้คนได้ตระหนักเข้าใจการอยู่ร่วมกันต่อ
ผลที่ได้ปฏิบัติร่วมกันมาทุกๆปี ควรอนุรักษ์และสืบสานไว้เป็นมรดกแก่อนุชนคนรุ่นต่อๆไป๕๙ 

วัฒนธรรมว่าเป็นวิถีชีวิตที่มนุษย์  สร้างขึ้นมาเพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินชีวิต              
ซึ่งประกอบด้วยความรู้ ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะ ค่านิยม และกฎหมาย เป็นต้น และถ่ายทอดกันมา
จากบรรพชนสู่อนุชนรุ่นหลัง 

บทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือ
เอกลักษณ์ในเชิงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ประเพณีการตักบาตรเทโว ประเพณีการตัก
บาตรดอกไม้ ประเพณีแห่พระของภาคต่างๆ ประเพณีโยนบัว ประเพณีทอดเทียนในพรรษา เป็นต้น 
โดยไม่ประยุกต์ให้มากเกินไป รักษาเอกลักษณ์ไว้ให้ได้เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เพราะสถาบันสงฆ์และวัดเป็น
ผู้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อประเพณีวัฒนธรรม เป็นศูนย์กลางประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ท้องถิ่นและสังคม เป็นพื้นฐานแห่งความเป็นพุทธ เป็นไทยและเป็นเอกลักษณ์ประจ าพระพุทธศาสนา 
อันทรงคุณค่าประจ าชาติไทย 

๒.๓.๖ วิสัยทัศน์การบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ 
หลักการบริหารและการจัดการวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ยุคโลกาภิวัตน์๖๐ 
๑. ควรมีการคัดสรรอบรมบุคคล ผู้ที่จะมาบวชในพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่มั่นใจที่จะ

เข้ามาศึกษาธรรม 
                                                           

๕๙พระครูนิรัฐธรรมขันธ์ (นิวัฒน อคฺคคุตฺโต), วัดพัฒนา ๕๑, (กรุงเทพมหานคร : กองพุทธศาสน
สถาน ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑), หน้า ๓๗. 

๖๐คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร , หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิ
วัตน์, (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕), หน้า ๒๒ – ๒๖. 



๕๗ 

 

๒. ต้องมีการศึกษาอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อนระหว่างและหลังการบวช 
๓. ต้องมีการปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง  

เพ่ือการเผยแพร่ต่อไปแก่ประชาชน 
๔. แต่ละวัดต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้ว ได้มีโอกาสเผยแพร่ประโยชน์สุข 

แก่ประชาชนและความม่ันคงของพระพุทธศาสนา และต้องพยายามวิเคราะห์หาทางเผยแพร่ธรรมเชิง
รุกต่อประชาชนด้วยความเมตตา มิใช่รอให้ผู้มานิมนต์ให้เผยแพร่ที่วัดเท่านั้น 

๕. กิจกรรมทางการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้การศึกษาและปฏิบัติธรรม
อย่างต่อเนื่อง ให้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับทั้งในการงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันด้วยหลักการแห่ง
ความไม่ประมาทและการพึ่งตนเอง 

๖. ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ดังนั้น การปกครองสงฆ์ ให้มีจริยาวัตรและการปฏิบัติที่
เหมาะสม เจ้าอาวาสควรด าเนินการให้พระทุกรูปในสังกัดมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อประชาชนพบเห็นจัก
เกิดความศรัทธา ถือการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเบื้องต้น 

๗. พระสงฆ์ควรมีความสมถะ มีความเป็นอยู่ง่ายๆ ไม่หวังลาภสักการะ มุ่งศึกษา  
ปฏิบัติธรรม และเผยแพร่ธรรมแก่ประชาชน ดังนั้น กิจกรรมที่วัดต่างๆด าเนินอยู่จ าเป็นต้องมีการ
ทบทวน เพ่ือการพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืนของพระพุทธศาสนา 

๘. การเผยแพร่ธรรมควรศึกษากลุ่มคนหรือบุคคลเปูาหมาย วิเคราะห์การน าเสนอธรรม
ให้เหมาะสมตามหลักสัปปุริสธรรมเป็นส าคัญ 

๙. เจ้าอาวาสทุกวัด ควรปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณร ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัยใน
วัดหรือเกี่ยวข้องกับวัด ให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นการสร้างศรัทธาแก่ระชาชนผู้พบเห็นและมา
ติดต่อกับวัด 

๑๐. วัดต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาคารสถานที่อาณาบริเวณเหมาะสม ต่อการศึกษา
และปฏิบัติธรรม ทั้งในส่วนของพระภิกษุสามเณรและประชาชนให้สอดคล้องกับหลักการของ
พระพุทธศาสนา มีความสงบร่มเย็น ท าให้คนอยากเข้ามาหาความสงบและศึกษาธรรม รวมทั้งสรรพ
สิ่งต่างๆ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต จักต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคานแก่ประชาชนที่มาวัดหรือที่
อยู่ใกล้วัดด้วย 

๑๑. วัดกับประชาชนต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พระพุทธศาสนาจึงจะอยู่ได้อย่างมั่นคง 
ดังนั้น นอกจากพระจะให้ธรรมแก่ประชาชนแล้ว ก็ควรจัดวัดและเครื่องใช้ของวัดอย่างมีระบบให้เหมาะ
ต่อการให้บริการประชาชน เพ่ือกิจการของพระพุทธศาสนา เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นการ
ดึงประชาชนให้เข้ามาใกล้ชิดกับวัด และพระสงฆ์ก็ควรหาทางช่วยเหลือในด้านธรรมแก่ประชาชนต่อไป
ตามความเหมาะสมด้วย 



๕๘ 

 

๑๒. ประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลางของขลัง วัตถุมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
โดยหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะบันดาลความโชคดี ความร่ ารวย ความส าเร็จแก่เขาได้ท าให้ประชาชนขาดการ
พ่ึงตนเอง ไม่พัฒนา พระพุทธศาสนาควรท าหน้าที่เป็นยารักษาโรคเหล่านี้ โดยการไม่ดูถูกหรือต าหนิ
การกระท าเหล่านั้น แต่ควรใช่หลักธรรมในเรื่องเหตุและผล เรื่องการพ่ึงตนเอง เรื่องการศึกษา ฝึกฝน
พัฒนา และการครองชีวิตอย่างไม่ประมาทมาใช้ในการเผยแพร่ โดยให้เครื่องรางของขลัง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
วัตถุมงคลตามความเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องปิดช่องความประหวั่นใจ จักท าให้การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาได้ผลดียิ่งขึ้น 

๑๓. ศาสนาพุทธขึ้นอยู่กับชุมชน วัดก็ครบทุกต าบล และเป็นศูนย์รวมของประชาชนใน
แต่ละต าบล หากจะจัดการบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนทั้งจิตใจและคุณภาพชีวิตในด้าน
อ่ืนๆ จะท าให้ความสัมพันธ์ของประชาชนกับพระพุทธศาสนาเจริญอย่างยั่งยืน โดยที่พระสงฆ์จะให้
ธรรมทานแก่ประชาชนกับพระพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์ นับเป็นการเกื้อกูลกันเพ่ือสร้างพลังให้แก่สังคม 

๑๔. การบริหารจัดการเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน จ าเป็นต้องจัดให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมของวัด ร่วมบริหารวัดตามหลักการของ
พระพุทธศาสนาด้วย จงสมควรปรับปรุงการบริหารวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ถึงแม้วัดแต่ละวัด
จะเป็นนิติบุคคลอยู่แล้วก็ตาม แต่การมีองค์กรร่วมบริหารวัด เสนอความคิดและให้เจ้าอาวาสตัดสินใน
ด าเนินประชาชน ก็จะร่วมด าเนินการอย่างเต็มที่ เต็มใจ พระพุทธศาสนาย่อมเจริญยิ่งขึ้น 

๑๕. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและองค์กรของรัฐ ย่อมมีเจตนาที่ดีในการรักษา
และพัฒนาพระพุทธศาสนา ดังนั้น เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทางราชการ
เพ่ือประสานการด าเนินงานให้เกิดคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 

๑๖. วัดทุกวัดควรได้ด าเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ เช่น ร่วมจัดโครงการปุาชุมชน 
โครงการอุทยานการศึกษา เป็นต้น จะได้ทั้งการส่งเสริมการปลูกต้นไม้และการใช้ต้นไม้เป็นเครื่องมือ
ในการเผยแพร่ธรรม 

๑๗. มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและพระสงฆ์จะต้องศึกษาส่ง
สนับสนุน ประสานงานเพ่ือการเผยแพร่ธรรม และพัฒนาพระพุทธศาสนาจะได้ตรงตามนโยบาย     
ถูกทิศทาง แก้ไขสถานการณ์ และเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นพลังส่งเสริมการพัฒนาให้ยิ่งขึ้น 

๑๘. หลักการบริการการด าเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผนระยะสั้นระยะยาว เพ่ือการ
ปฏิบัติพัฒนาวัด และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ หลักการเหล่านี้พระสงฆ์ 
สามารถค้นคว้าให้เกิดความรู้ได้ ซึ่งต้องยึดหลักการ การฝึกฝน การพัฒนา การไม่ประมาท และ
หลักการที่พ่ึงตนเองเป็นส าคัญ จึงจะบังเกิดผลดี 

การจัดงานการสาธารณสงเคราะห์ด้านการส่งศิลปวัฒนธรรม ควรมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดโครงการและด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 



๕๙ 

 

๑. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้ค าปรึกษาแก่ชาวบ้าน
เกี่ยวกับประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกล้ าค่าของชุมชน 

๒. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็กเยาวชน 
เพ่ือให้รู้จักคุณค่าของประเพณีศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงามของชุมชนและของชาติ 

๓. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางด้านการ
อนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสืบทอดแก่อนุชนรุ่นหลัง 

๔. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมให้การส่งสนับสนุนให้เด็กเยาวชนในชุมชนได้
เข้าใจถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความหวงแหนในมรดก
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชน 

๕. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

๖. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรม โดยการสนับสนุนส่งใช้สถานที่ของวัดเป็น
ศูนย์กลางการอนุรักษ์และจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๗. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมในการประติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือหาทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

๘. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรม โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางประสานงานการ 
ในแลกเปลี่ยนความรู้ทางประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
กับชุมชนและรัฐ 

๙. การด าเนินโครงการโดยการใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

๑๐. การด าเนินโครงการให้วัดมีสถานที่ บรรยากาศ บุคลากรอันเหมาะสมในการ
อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับชุมชน 

๑๑. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ วันลอยกระทง 
ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ 

๑๒. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่และแพร่หลายเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป 

๑๓. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมสนับสนุนเสริมสร้างให้ประชาชนพัฒนาภูมิ 
โดยให้ชาวชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 



๖๐ 

 

๑๔. การด าเนินโครงการและจัดกิจกรรมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโบราณสถานของ
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของท้องถิ่นและเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในการส่ง
ประเพณีวัฒนธรรม 

๑๕. การด าเนินโครงการและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งท่องเที่ยว
ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าท่องเที่ยว และการบริการด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประชาชน ควรเน้นการส่งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
หลัก โดยมีการบูรณาการประยุกต์ ปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน และมีการประสานงาน
แลกเปลี่ยนศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมกับชุมชนอ่ืนๆ และติดต่อประสานงานหน่วยราชการเพ่ือขอการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่การส่งศิลปวัฒนธรรมของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ 
จะเห็นได้ว่า งานสาธารณสงเคราะห์นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนในสิ่งที่เขาต้องการ และมีความ
จ าเป็นแล้ว ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพระสงฆ์ วัด ชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานเอกชน อย่างดีที่สุดอีกทางหนึ่งด้วย 

๒.๓.๗ แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสงเคราะห์ในยุคโลกาภิวัตน์ ควรมีการจัด

กิจกรรมเพื่อชุมชน ดังนี้ 
๑. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดกิจกรรมของชุมชน 
๒. การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาแก่ประชาชน  
๓. การให้ความสะดวกในการบ าเพ็ญกุศลของประชาชน 
๔. การจัดกิจกรรมด้านสาธารณูปโภคต่างๆให้กับชุมชน 
๕. การจัดกิจกรรมสงเคราะห์ตนชราและครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน 
๖. การจัดกิจกรรมสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชน 
๗. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของชุมชน 
๘. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอาชีพของชุมชน 
๙. การจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น โบราณสถานและ

ศิลปวัตถุในชุมน 
๑๐. การจัดกิจกรรมของวัดให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
๑๑. การช่วยเหลือชุมชนผู้ยากไร้ในการอุปสมบท 
๑๒. การช่วยเหลือชุมชนผู้ยากไร้ในการฌาปนกิจศพญาติผู้เสียชีวิต 
๑๓. การให้ชุมชนยืมอุปกรณ์ เครื่องใช้ในโอกาสต่างๆ 
๑๔. การอนุญาตให้ชุมชนใช้สถานที่ในวัดจัดกิจกรรมต่างๆ 
๑๕. การจัดให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนในท้องถิ่น 



๖๑ 

 

พระสงฆส์่วนใหญ่รับรู้ปัญหาสังคมด้านต่างๆที่เกิดขึ้น และมีความเห็นว่า ปัญหาสังคมที่
ทุกฝุายเห็นร่วมกันว่าควรแก้ไข ได้แก่ ปัญหาศีลธรรมเสื่อมโทรม ปัญหาความยากจนและปัญหาการ
ว่างงาน และยังเห็นว่าพระสงฆ์ ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ เช่น ปัญหาศีลธรรม
เสื่อมโทรม ปัญหาศิลปวัฒนธรรมเสื่อมสลาย ปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งเสพติด เป็นต้น นอกจากนั้น 
ยังพบว่าบทบาทพระสงฆ์ในอนาคต ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแผ่ศาสนธรรมแล้ว พระสงฆ์ควรมี
บทบาทในด้านการให้การศึกษา และการพัฒนาจิตวิญญาณอีกด้วย 

ปัจจุบันการช่วยเหลือประชาชนโดยอยู่บนพ้ืนฐานของจิตเมตตา แต่ยังไม่ได้ช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ ต้องมีการวางแผน ความต้องการของประชาชน หรือศึกษาปัญหาหรือความเดือดร้อน
ของประชาชนว่า มีสิ่งใดที่ขาดแคลนสิ่งที่ต้องการ ทั้งนี้ ผู้น าสงฆ์ยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสังคมสงเคราะห์ ต้องพยายามช่วยเหลือ ผ่อนจากหนักเป็นเบาให้ได้ 
ดังนั้น พระสังฆาธิการยังมีข้อจ ากัด ขาดความรู้ประสบการณ์ในเรื่องสังคมสงเคราะห์ ที่จะท าให้การ
ช่วยเหลือประชาชนไม่ตรงตามต้องการ 

จุดแข็ง (Strength) : (๑) พระสังฆาธิการยังมีข้อจ ากัด ขาดความรู้ประสบการณ์ในเรื่อง
สังคมสงเคราะห์ (๒) พระสังฆาธิการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือการอุดหนุนสถานที่ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ
หรือประชาชนทั่วไป 

จุดอ่อน (Weakness) : (๑) พระสังฆาธิการยังขาดความรู้เรื่องสังคมสงเคราะห์ในการ
เสียสละ (๒) พระสังฆาธิการบางรูปไม่ค่อยช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมเท่าท่ีควร 

โอกาสการพัฒนา (Opportunity) : (๑) การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก
ภาครัฐและเอกชน (๒) พุทธศาสนิกชนท าบุญสร้างศาสนวัตถุ ศาสนสถานมากขึ้น 

ภาวะคุกคาม (Threat) : (๑) การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าต่อการก่อสร้าง โดยต้องใช้พ้ืนที่
ใช้สอยของอาคารต่างๆ (๒) การอนุรักษ์แหล่งโบราณสถานภายในวัด 

แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์ในอนาคต คือ พระสังฆาธิการต้องทุ่มเท
ลงแรงในการช่วยเหลือประชาชน ต้องมีความเสียสละให้มากกว่านี้ ทั้งนี้ พระสังฆาธิการจะต้องมี
ความรู้ความสามารถก่อน คือต้องอบรมการเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมหรือการเป็นนักสังคมสงเคราะห์ 
นอกจากนี้ พระสังฆาธิการจะต้องมีพ้ืนที่ในการพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน 
เพ่ือจะให้มีพ้ืนให้ประชาชนสร้างอาชีพมีรายได้๖๑ 

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการที่ว่าเป็นผู้น าองค์กรคณะสงฆ์ไทยในระดับ
ต่างๆ ควรน าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือให้เป็น
                                                           

๖๑พระมหาศรณชัย มหาปุญโญ (การะเวก) , “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระ
สังฆาธิการในยุคโลกาภิวัตน์”, ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธบูรณาการเพ่ือการพัฒนาจิตใจ
และสังคม เล่ม ๒, จัดพิมพ์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร.ครั้งที่ ๑ (กรุงทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๑๓๐ - ๑๓๓. 



๖๒ 

 

นักบริหารจัดการที่ดีและควรมีการไปศึกษาดูงานการด าเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการ    
สาธารณสงเคราะห์ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม รวมถึงองค์กรภาครัฐและ
เอกชน๖๒ 

การสาธารณสงเคราะห์จึ งเป็นการสร้ างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน ซึ่ งเป็น
สาธารณประโยชน์ที่พระสงฆ์หรือวัดอารามต่างๆ จัดท าอยู่เพ่ือประโยชน์สุขร่วมกันทั้งวัดและชุมชนอยู่แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๒.๑ วิญญาณพระสงฆ์นักสาธารณสงเคราะห์ 

สรุปได้ว่า งานสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานเกี่ยวกับการที่พระสงฆ์ให้ความสงเคราะห์
ประชาชนในชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นําที่สําคัญ และเป็นการดําเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั่นงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
ของพระสงฆ์ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือชาวบ้าน ในสิ่งที่พวกเขาต้องการและมีความจําเป็นแล้ว  
ยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหนึ่งด้วย ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมาย
กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือมุ่งพัฒนาทั้งทางคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มี
ความสมดุลทั้งกาย วาจา และใจอันจะนําความสุข ความเจริญพัฒนามาสู่วัดและชุมชนสังคม
ประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 

                                                           
๖๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๐๗. 

วิญญาณพระสงฆ์นักสาธารณสงเคราะห์ 

รักชาวบ้านเหมือนญาติ รักวัดเหมือนบ้าน 

รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน รักงานเหมือนชีวิต 

๔ 



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระครูปลัดอาทิตย์ อตฺถเวที, 
(๒๕๔๖) 

พระพุทธศาสนาถือว่าการให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้
ทานทั้งปวง ฉะนั้นการสอนหนังสือก็ดีการแนะนําที่เกี่ยวกับ
ความรู้ก็ดีจัดเป็นสาธารณประโยชน์ 

พระธรรมปริยัติเวท,ี  
(สุเทพ ผุสฺสธมฺโม),  
(๒๕๔๘, หน้า ๒๕) 
  

การสาธารณสงเคราะห์ เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการ
ก่อสร้างถนนทําสะพาน ศาลาพักร้อนงานนี้จะมี อบต. เข้ามา
ทําหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่น การช่วยเหลือผู้
ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดบริหารให้ฟรีในพิธีงานศพ 

พระเทพปริยัติสุธี 
(วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ),  
(๒๕๔๐, หน้า ๖๑–๖๒) 

การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆการจัดกิจการอันเป็น
ประโยชน์เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินกิจการ
เพ่ือให้เป็นสาธารณะประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์ 

พระราชรัตนมุนี  
(ชัยวัฒน์ ปํฺ าสิริ),  
(๒๕๔๕, หน้า ๑๔) 
  

การสาธารณสงเคราะห์เป็นการจัดให้การสงเคราะห์ในด้าน
ต่างๆแก่ประชาชนผู้อุปถัมภ์บํารุงวัดทายกทายิกาของวัดหรือ
ประชาชนทั่วไป วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคม วัดอยู่ได้ก็ต้องพ่ึง
บ้านและบ้านอยู่ได้ก็ต้องพ่ึงวัด วัดเป็นศูนย์กลางของสังคม 
พระสงฆ์เป็นที่พ่ึงทางใจของประชาชน 

พระมหาบัว ปิยวณฺโณ, 
(๒๕๔๙, หน้า ๒๓) 

การดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการบรรพชาและ
อุปสมบทพระภิกษุและสามเณรภาคฤดูร้อน  

กรมการศาสนา, (๒๕๔๐, หน้า ๗) 
  
 

พระสงฆ์ เป็นผู้ นํ า ในการ พัฒนาชุมชนและสั งคม เช่น          
ให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้าน
อาชีพต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ 

ไพบูลย์ เสียงก้อง,  
(๒๕๔๔, หน้า ๒๖) 

งานการสาธารณสงเคราะห์เป็นงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์
ชุมชนและสังคมโดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นแกนนํา 

 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ), 
(หน้า ๒๕๔๐, หน้า ๕๗ – ๕๙) 

การสาธารณะสงเคราะห์  เป็นการจัดกิจการ อัน เป็น
ส า ธ า รณประ โ ยชน์  คื อ  กา ร เ กื้ อ กู ล กิ จ ก า ร อัน เป็ น
สาธารณประโยชน์ เกื้อกูลต่อสาธารณสมบัติ และเกื้อกูล
ประชาชนหรือสรรพสัตว์  

กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๓, หน้า ๑๓๒) 

การบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ว่าควรบริหารจัดการให้
เป็น ๗ โรง ตามความเหมาะสมและสภาพสังคม ดังนี้ 
๑. วัดเป็นโรงธรรม ได้แก่ ต้องทําให้วัดเป็นที่สอนธรรมะ 
๒. วัดเป็นโรงทึม คือ เป็นที่สวดศพ 
๓. วัดเป็นโรงละคร คือ เป็นโรงหนังโรงละคร 
๔. วัดเป็นโรงพยาบาล วัดจะต้องให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชน 
๕. วัดเป็นโรงเรียน เจ้าอาวาสจะต้องมีบทบาทในโรงเรียน 
๖. วัดเป็นโรงแรม หมายถึง การทําวัดให้เป็นที่ต้อนรับประชาชน 
๗. วัดเป็นโรงงาน คือ วัดต้องมีการก่อสร้าง 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
(๒๕๔๖, หน้า ๔๖ – ๔๘) 

แนวคิดการบริหารวัดด้านสาธารณสงเคราะห์สมัยใหม่ ดังนี้ 
๑. การสร้างค่านิยม ได้แก่ การสร้างฉันทะให้เกิด 
๒. การจัดโครงสร้าง ได้แก่ การสร้างรูปแบบระบบการบริหาร
ให้เหมาะสม 
๓. การจัดระบบงาน ได้แก่ การรักการบริหารต่างๆ ที่อยู่
ภายในวัดให้เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นระเบียบ 
๔. การจัดกิจกรรม ได้แก่ การสร้างรูปแบบในเชิงปฏิบัติให้
สอดคล้องกับการบริหารงาน 
๕. การจัดบุคลากร ได้แก่ บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงาน 
๖. การเสริมทักษะ ได้แก่ การสร้างความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากร 
๗. การสร้างกลยุทธ์ ได้แก ่วิธีการหรือกลวิธีที่ท่านเลือกใช้ในการ
บริหารนั้น ระบบ รูปแบบ ต้องเหมาะกับป๎จจัยที่กล่าวมาแล้ว 

 
 
 



๖๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญศร ีพานะจิตต ์และคณะ,  
(๒๕๔๕, หน้า ๒๔) 

การสาธารณสงเคราะห์ สามารถแยกด้วยลักษณะที่ควรได้ ๔ 
ประการ คือ  
๑. การดําเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่น 
๓. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
๔. การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป 

กรมการศาสนา, (๒๕๔๒, หน้า ๒๔) บทบาทของวัดหรือพระสงฆ์ในการสงเคราะห์ประชาชน คือ 
๑. การให้ที่พักอาศัย ตลอดจนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ
ทุนการศึกษาแก่เด็กจากครอบครัวที่ยากจน 
๒. การให้สถานศึกษาของรัฐและท้องถิ่นใช้ที่ดินของวัด  
เป็นที่ตั้งและใช้เป็นอาคารเรียน 
๓. การให้วัดตั้งและดําเนินการโรงเรียนราษฎร์เองตาม
กฎหมาย 
๔. การจัดการสอนศีลธรรม จริยธรรมในโรงเรียน โดยคณะ
สงฆ์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการส่งพระภิกษุไปช่วยสอนศีลธรรม 
จริยธรรม ไปตามโรงเรียนต่างๆ 
๕. การจัดตั้งโรงเรียนสอนเด็กก่อนเกณฑ์ เป็นการสงเคราะห์
ด้านการศึกษาที่กรมการศาสนาร่วมกับเจ้าอาวาสวัดต่างๆ  
จัดขึ้น เพ่ือวางรากฐานการศึกษาแก่เด็กก่อนวัยเรียนใน
ท้องถิ่น 
๖. การสงเคราะห์ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ บริการด้านให้ความรู้ทาง
ศีลธรรม จัดตั้งทุนสงเคราะห์ การบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน การจัดตั้งศูนย์อบรมสัมมนาอาชีพแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 

 



๖๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
คะนึงนิตย์  จันทบุตร และสุบรรณ 
จันทบุตร, (๒๕๔๕, หน้า ๒๒ – ๒๖). 

หลักการบริหารและการจัดการวัดด้านสาธารณสงเคราะห์ยุคโลกาภิวัตน์ 
๑. ควรมีการคัดสรรอบรมบุคคล 
๒. ควรอบรมธรรมแก่ผู้เข้ามาบวชทั้งก่อนระหว่างและหลังการบวช 
๓. ปฏิบัติธรรมในระหว่างบวชเพ่ือให้เกิดความรู้  
๔. แต่ละวัดต้องให้พระสงฆ์ที่ศึกษาธรรมดีแล้ว ได้มีโอกาส
เผยแพร่ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๕. กิจกรรมทางการศึกษาธรรมของประชาชน ควรมุ่งให้
การศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖. ศาสนาเป็นที่พ่ึงทางใจ ดังนั้น การปกครองสงฆ์ ให้มีจริยา
วัตรและการปฏิบัติที่เหมาะสม 
๗. พระสงฆ์ควรมีความสมถะ ไม่หวังลาภสักการะ 
๘. การเผยแพร่ธรรมควรศึกษากลุ่มคนหรือบุคคลเปูาหมาย 
๙. เจ้าอาวาสทุกวัด ควรปกครองดูแลพระสงฆ์สามเณร 
ไวยาวัจกร ศิษย์วัด ผู้อาศัยในวัดหรือเกี่ยวข้องกับวัด ให้มี
พฤติกรรมที่เหมาะสม 
๑๐. วัดต้องพยายามบริหารวัดให้มีอาณาบริเวณเหมาะสม 
๑๑. วัดกับประชาชนต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
๑๒. ประชาชนเป็นจ านวนมากที่ยังเชื่อโชคลางของขลัง  
๑๓. การบริหารวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน  
๑๔. การบริหารจัดการเพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน 
จ าเป็นต้องจัดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
 ๑๕. เจ้าอาวาสและพระภิกษุควรศึกษางานโครงการของทาง
ราชการเพ่ือการด าเนินงานให้เกิดคุณค่าต่อพระพุทธศาสนา 
๑๖. วัดทุกวัดควรได้ด าเนินการรักษาและฟ้ืนฟูธรรมชาติ  
๑๗. มหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด ซึ่งเจ้าอาวาสและ
พระสงฆ์จะต้องประสานงานเพื่อการเผยแพร่ธรรม  
๑๘. หลักการบริการการด าเนินงานต่างๆ ควรมีการวางแผน
ระยะสั้นระยะยาว และควรให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม  
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ตารางท่ี ๒.๔ สรุปแนวคิดเก่ียวกับการสาธารณสงเคราะห์ (ต่อ) 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระมหาศรณชัย มหาปุญโญ  
(การะเวก),  
(๒๕๕๗, หน้า ๑๓๐ - ๑๓๓). 

แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์ในอนาคต คือ 
พระสังฆาธิการต้องทุ่มเทลงแรงในการช่วยเหลือประชาชน ต้องมี
ความเสียสละให้มากกว่านี้ ทั้งนี้ พระสังฆาธิการจะต้องมีความรู้
ความสามารถก่อน คือต้องอบรมการเป็นผู้ช่วยเหลือสังคมหรือ
การเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นอกจากนี้ พระสังฆาธิการจะต้องมี
พ้ืนที่ในการพัฒนางานด้านสาธารณสงเคราะห์ให้แก่ประชาชน 
เพ่ือจะให้มีพ้ืนให้ประชาชนสร้างอาชีพมีรายได้ 

พระมหาศรณชัย มหาปุญโญ  
(การะเวก),  
(๒๕๕๗, หน้า ๑๐๗). 

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ พระสังฆาธิการที่ว่าเป็นผู้นําองค์กร
คณ ะส ง ฆ์ ไ ท ย ใ น ร ะดั บ ต่ า ง ๆ  ค ว รนํ า ห ลั ก ธ ร รม ใ น
พระพุทธศาสนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับงานสาธารณสงเคราะห์
เพ่ือให้เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและควรมีการไปศึกษาดูงานการ
ดําเนินการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
ในวัดที่มีความโดดเด่นทางด้านการช่วยเหลือสังคม รวมถึง
องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 

๒.๔ แนวคิดเกี่ยวกับงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสงฆ์ 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความสําคัญในงานสาธารณ 

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ไทย มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้กล่าวไว้ ผู้วิจัยได้สรุปนํามาเสนอ 
ดังต่อไปนี้  

๒.๔.๑ หน้าที่ของคณะสงฆ์ในงานสาธารณสงเคราะห์ 
งานด้านการสาธารณสงเคราะห์ ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาได้ปรากฏเรื่องราวที่ 

เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์และการพัฒนาชุมชน ทั้งในรูปของนิทาน คําสอน และบันทึกเหตุการณ์ที่ 
เกิดขึ้นจริงๆ มากมาย เรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาสนับสนุนการเข้าไปมี 
หน้าที่และบทบาทในสังคมของพระภิกษุสงฆ์ และยกย่องการกระทําที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขต่อ 
สาธารณชน กล่าวคือ ในนิทานธรรมบท เรื่องที่กล่าวถึงต้นกําเนิดของพระอินทร์หรือท้าวมฆวานได้มี 
ข้อความที่แสดงว่าการปรับปรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าหรือที่เรียกกันในสมัยนี้ว่าการพัฒนาชุมชน 
และสังคมนั้นเป็นงานที่ได้กระทํามาตั้งแต่ในอดีต โดยพระอินทร์หรือที่เชื่อกันในคติทาง  

พระพุทธศาสนาว่าเป็นพระโพธิสัตย์ชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้า ในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์
ชื่อ มัฆมานพ ได้นําผู้คนที่การพัฒนาท้องถิ่นด้วยการทําความสะอาดสถานที่ต่างๆ สร้างถนนหนทาง 
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ศาลาที่พักคน เดินทาง ขุดบ่อน้ํากินน้ําใช้ สร้างสะพานและสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ       
เป็นจํานวนมาก ซึ่งบุญ กุศลที่เกิดจากการทํางานดังกล่าว ได้ส่งผลให้มัฆมานพและคนอ่ืนๆ ได้ขึ้นไป
เสวยสุขบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นการตอบแทน 

นักเศรษฐศาสตร์ชื่อ อี.เอฟ ชูมาเกอร์ (E.F. Schumacher) ได้พิมพ์หนังสือออกมาเล่ม
หนึ่ง ชื่อว่า Small Is Beautiful มีผู้แปลเป็นภาษาไทยดูเหมือนจะใช้ชื่อว่า จิ๋วแต่แจ๋ว ในหนังสือเล่มนี้ 
บทหนึ่งคือ บทที่ ๔ ได้ตั้งชื่อว่า "Buddhist Economics" แปลว่า เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ หนังสือเล่ม 
นี้ และโดยเฉพาะบทความบทนี้ ได้ทําให้คนจํานวนมากทั้งในตะวันออก และตะวันตกเกิดความสนใจ 
ในเรื่องพุทธศาสนาด้านที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจขึ้นมา จึงนับว่าชูมาเกอร์นี้เป็นผู้มีอุปการคุณอย่างหนึ่ง 
ในการที่ทําให้เกิดความสนใจพุทธศาสนาในแง่เศรษฐศาสตร์ขึ้น แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกลงไปอีก การที่  
ชูมาเกอร์ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นโดยมีบทความเรื่อง เศรษฐศาสตร์ชาวพุทธนั้น และการที่ฝรั่งใน
สถานศึกษาต่างๆ หันมาสนใจเรื่องพุทธเศรษฐศาสตร์ หรือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี้ก็มีภูมิหลังที่ว่า 
มาถึงป๎จจุบันนี้วิทยาการ และระบบการต่างๆของตะวันตก ได้มาถึงจุดหนึ่งที่เขาเกิดความรู้สึกกันว่ามี
ความติดตัน หรือความอับจนเกิดขึ้น แต่สําหรับบางคน อาจจะไม่ยอมรับภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกว่า
มาถึงจุดหัวเลี้ยวหัวต่อจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงแนวความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการ
สาขาต่างๆ คือมีความรู้สึกกันว่า วิชาการต่างๆ ที่ ได้พัฒนากันมาจนถึงป๎จจุบันนี้ ไม่สามารถแก้ป๎ญหา
ของโลกและชีวิตให้สําเร็จได้ จะต้องมีการขยาย แนวความคิดกันใหม่หรือหาช่องทางกันใหม่ เมื่อเกิด
ความรู้สึกอย่างนี้กันขึ้น ก็จึงมีการแสวงหาแนวความคิดที่นอกจากวงวิชาการของ ตนออกไป อันเป็ น
สาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีการสนใจในพุทธศาสนารวมทั้งปรัชญาอะไรต่ออะไรเก่าๆ โดย เฉพาะที่เป็นของ
ตะวันออกข้ึนด้วย อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ ที่เห็นกันชัดเจนในประเทศตะวันตก ป๎จจุบัน ที่ว่าได้หันมา
สนใจตะวันออก การที่ชูมาเกอร์ จับหลักการของพุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist economics หรือ
พุทธเศรษฐศาสตร์นั้น เขาก็จับเอาที่เรื่องมรรคนั่นเอง มรรคนั้นเรารู้จักกันว่าเป็นข้อหนึ่งในอริยสัจ ๔ 
ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มรรคนั้นเป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนา  

ชูมาเกอร์กล่าวว่า มรรคคือวิถีชีวิตของชาวพุทธนั้นมีองค์ประกอบอยู่ข้อหนึ่ง คือ 
สัมมาอาชีวะ ซึ่งแปลว่า การเลี้ยงชีพชอบ ในเมื่อสัมมาอาชีวะนี้เป็นองค์ประกอบอยู่ข้อหนึ่งในมรรค 
หรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็แสดงว่าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า Buddhist economics คือ เศรษฐศาสตร์ 
ชาวพุทธ สมัยหนึ่งในพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ ขณะที่พระองค์เสด็จประทับ ณ 
พระเชตวัน ในพระนครสาวัตถี วันหนึ่งตอนเช้า พระองค์ได้ทรงพิจารณาว่า มีคนเข็ญใจคนหนึ่งอยู่ใน 
เมืองอาฬวีห่างไกลออกไป เป็นผู้มีความพร้อม มีอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะฟ๎งธรรม พระองค์สมควรจะ 
เสด็จไปโปรด ดังนั้น วันนั้นตอนสาย พระองค์ก็เสด็จเดินทางไปยังเมืองอาฬวี ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป 
๓๐ โยชน์ เมื่อเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวี มีความนับถือพระองค์อยู่แล้วก็ต้อนรับ และในที่สุด
ก็จัดสถานที่เตรียมที่จะฟ๎งธรรมกัน แต่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั้น เสด็จไปเพ่ือจะโปรดคน     
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คนเดียวที่เป็นคนเข็ญใจนั้น พระองค์จึงทรงรั้งรอไว้ก่อน รอให้นายคนเข็ญใจคนนี้มามา ฝุายนายคน
เข็ญใจนี้ได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเขามีความสนใจอยู่แล้ว อยากจะ ฟ๎งธรรม แต่พอดีว่าวัว
ตัวหนึ่งของเขาหายไป เขาจึงคิดเราจะฟ๎งธรรมก่อนหรือหาวัวก่อนดีนะ คิดแล้ว ก็ตัดสินใจว่าหาวัว
ก่อน หาวัวเสร็จแล้วค่อยไปฟ๎งธรรม ตกลงเขาก็ออกเดินทางเข้าไปในปุา ไปหาวัว ของเขา ในที่สุดก็ได้
พบวัวนั้นและต้อนกลับมาเข้าฝูงของมันได้ แต่กว่าเขาจะทําอย่างนี้สําเร็จก็เหนื่อย มาก ครั้งแล้วเขาจึง
คิดว่า เวลาก็ล่วงไปมากแล้ว ถ้าเราจะกลับไปบ้านก่อนก็จะยิ่งเสียเวลา เราจะไป ฟ๎งธรรมเลยทีเดียว
ตกลงนายคนเข็ญใจคนนี้ก็เดินทางไปยังที่เขาจัดเพ่ือการแสดงธรรมขอพระพุทธเจ้า เข้าไปฟ๎งธรรม  
แต่มีความเหนื่อยและหิวเป็นอันมาก 

พระพุทธเจ้า เมื่อทอดพระเนตรเห็นนายคนเข็ญใจนี้มาพระองค์ทรงทราบดีว่า         
เขาเหนื่อยและหิว พระองค์จึงได้ตรัสบอกให้คนจัดแจงทาน จัดอาหารมาให้นายคนเข็ญใจนี้กิน
เสียก่อน เมื่อคน เข็ญใจคนนี้กินอาหารเรียบร้อยอ่ิมสบายใจดีแล้ว พระองค์ก็แสดงธรรมให้ฟ๎ง นายคน
เข็ญใจนี้ฟ๎งธรรม แล้วได้บรรลุโสดาป๎ตติผล ก็เป็นอันว่าบรรลุความมุ่งหมายในการเดินทางของ
พระพุทธเจ้า พระองค์ แสดงธรรมครั้งนี้เสร็จก็ลาชาวเมืองอาฬวีเสด็จกลับยังพระเชตวันแต่ในระหว่าง
ทางนั้น พระภิกษุสงฆ์ที่ เดินทางไปด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าว่าวันนี้เรื่องอะไรนะพระพุทธเจ้า
ทรงค่อนข้างจะวุ่นวายมี การให้คนจัดอาหารให้คนเข็ญใจรับประทาน พระพุทธเจ้าได้ทรงรับทราบก็
ได้ทรงหันมาตรัสชี้แจงแก่พระภิกษุเหล่านั้นตอนหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า คนที่ถูกความหิวครอบงํา       
มีความทุกข์จากความหิว แม้จะแสดงธรรมให้เขาฟ๎ง เขาก็ จะไม่สามารถเข้าใจได้ แล้วพระองค์ก็ตรัส
ต่อไปว่า ชิฆจฉา ปรมา โรคา เป็นต้น แปลว่า ความหิวเป็น โรคที่ร้ายแรงที่สุด สังขารทั้งหลายเป็น
ทุกข์ท่ีหนักหน่วงที่สุด เมื่อทราบตามเป็นจริงอย่างนี้แล้ว จึงจะบรรลุนิพพานที่เป็นบรมสุข๖๓ 

การสาธารณะสงเคราะห์ เป็นการดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ   
ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ได้แก่ โครงการอุปสมบทและบรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร่อน
โครงการ สงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัดประสบภัยขาดแคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นํา
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม เช่นให้สถานที่เป็นที่จัดประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพ
ต่างๆ การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน การออมทรัพย์ ให้สถานที่เป็นแหล่งประปาหมู่บ้าน การช่วยเหลือ   
ผู้ยากไร้เป็นต้น๖๔อย่างไรก็ดีพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นเป็นกลางคือ ได้มองรูปแบบการ
พัฒนา และบทบาทงานสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนออกเป็น ๒ ทาง คือ 

                                                           
๖๓พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ, พิมพ์ครั้งที่ ๙, (กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๘), หน้า ๒-๖.  
๖๔กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐), หน้า ๗.  



๗๐ 

 

๑. บทบาทหลักหรือบทบาทโดยตรงของพระสงฆ์ คือการเป็นผู้นําชุมชนในทางจิตใจ 
เสริมศีลธรรมสติป๎ญญาที่ถูกต้องแก่ชุมชน เป็นบทบาทที่สําคัญยิ่ง เป็นรากฐานความเจริญ ความสุข 
ของสังคม  

๒. บทบาทรอง ในบางกรณีอาจมีบทบาทอ่ืนที่พระสงฆ์อาจจําเป็นและควรเข้าไป 
เกี่ยวข้องในฐานะที่พระสงฆ์เป็นผู้รับแรงศรัทธาจากชาวบ้าน อาจแนะนําประชาชนในท้องถิ่นให้เห็น 
ลู่ทางในการพัฒนาด้านวัตถุท่ีเหมาะสม อาจเป็นผู้ประสานการรวมตัวของชาวบ้านในการพัฒนา และ
อาจใช้วัดเป็นสถานที่รวมกลุ่ม เป็นต้นและการพัฒนารูปแบบและบทบาทความสําคัญของวัดและ
พระสงฆ์กับสังคม ไว้ดังนี้ 

    ๑) เป็นสถานที่ศึกษาสําหรับชาวบ้านส่งกุลบุตรมารับใช้พระ รับการอบรมทาง
ศีลธรรมและเล่าเรียนวิชาต่างๆ ตามท่ีมีสอนในสมัยนั้น รวมทั้งเป็นศูนย์รวมของเยาวชน  

    ๒) เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบ้านที่ยากจนได้มาอาศัยเลี้ยงชีวิตอยู่และ 
ศึกษาเล่าเรียนด้วย ตลอดถึงผู้ใหญ่ที่ขัดสนมาอาศัยวัด  

    ๓) เป็นสถานพยาบาลที่แจกจ่ายพวกยารักษาผู้เจ็บปุวย  
    ๔) เป็นที่พักคนเดินทาง  
    ๕) เป็นสโมสรที่ชาวบ้านมาพบปะสังสรรค์ หย่อนใจ หาความรู้เพิ่มเติม  
    ๖) เป็นสถานบันเทิงท่ีจัดงานเทศกาลและมหรสพต่างๆ สําหรับชาวบ้าน  
    ๗) เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นที่ปรึกษาแก้ป๎ญหาชีวิตและความทุกข์ต่างๆ  
    ๘) เป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปกรรมของชาติ เสมือนพิพิธภัณฑ์  
    ๙) เป็นคลังวัสดุสําหรับเก็บของไว้ ซึ่งชาวบ้าน จะได้ขอยืมไปใช้เมื่อคนมีงานต่างๆ   
    ๑๐) เป็นศูนย์กลางการปกครอง ที่กํานันหรือผู้ใหญ่บ้านจะเรียกลูกบ้านมาประชุม

กัน บอกแจ้งกิจกรรมต่างๆ  
    ๑๑) เป็นที่ประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิต

ของ ทุกคนในระยะต่างๆ 
นอกจากนี้การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ การจัด 

กิจการอันเป็นประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินกิจการเพ่ือให้เป็นสาธารณะ 
ประโยชน์ในด้านสังคมสงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคล และสาธารณสงเคราะห์๖๕สอดคล้องกับ 
พระมหาเถระที่กล่าวว่า การสาธารณะสงเคราะห์เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างถนนทํา 
สะพาน ศาลาพักร้อนงานนี้จะมี อบต .เข้ามาทําหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วยสังคมได้ เช่นการ 
ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือการจัดบริหารให้ฟรีใน 

                                                           
๖๕พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ), การคณะสงฆ์และพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๑–๖๒.   



๗๑ 

 

พิธีงานศพไม่เก็บค่าน้ําค่าไฟไม่เก็บค่าเจ้าพนักงาน หากเขามีศรัทธาก็จะทําบุญ ส่วนนี้ก็จะช่วยบรรเทา
ทุกข์ให้กับชาวบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ ตลอดทั้งให้การช่วยเหลือสังคมทั้งภายในวัดและนอกวัด 
ภายในวัด เช่นอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาพ่ึงมาทําบุญที่วัดให้เหมาะสมและวัดต้องสะอาด สะดวก 
สบาย ภายนอกวัด เช่นสงเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์เท่าที่จะทําได้อย่านิ่งดูดาย๖๖ 

 สรุปได้ว่า งานสาธารณสงเคราะห์หรือการสังคมสงเคราะห์เป็นบทบาทหน้าที่สําคัญ 
ของพระสงฆ์เป็นการดําเนินงานที่ต้องประกอบด้วยศาสตร์และศิลป์ในการปูองกัน ฟ้ืนฟู และพัฒนา 
บุคคลคล กลุ่ม ชุมชน หรือสังคมที่ประสบป๎ญหา โดยการนําวัตถุ ความรู้ ความเข้าใจ ที่เกี่ยวข้องกับ 
มนุษย์และสังคมผนวกกับหลักการ วิธีการสังคมสงเคราะห์ เพ่ือช่วยเหลือให้บุคคล กลุ่ม ชุมชน หรือ 
สังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เป็นงานที่สําคัญที่พระสงฆ์ให้ 
ความสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนและสังคม โดยมีวัดและพระภิกษุสามเณรเป็นผู้นําที่สําคัญ และ 
เป็นการดําเนินการช่วยเหลือสังคมทางวัตถุและจิตใจในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นการสร้างความผูกพัน 
ระหว่างวัดกับบ้านอีกทางหนึ่งด้วยที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและกฎหมายกฎระเบียบของบ้านเมือง 
เพ่ือมุ่งพัฒนาทั้งทางคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา 
และใจอันจะนําความสุขความเจริญพัฒนามาสู่วัดและชุมชนสังคมประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๖พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม), สารภาค ๑๕, (กาญจนบุรี : สํานักพิมพ์ธรรมเมธี, 

๒๕๔๘), หน้า ๒๕.   



๗๒ 

 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปแนวคิดเก่ียวกับงานสาธารณะสงเคราะห์ของพระสงฆ์  

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา, (๒๕๔๐), หน้า ๗. การสาธารณะสงเคราะห์  เป็นการดําเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางวัตถุในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อ
พระธรรมวินัย  ได้แก่  โครงการอุปสมบทและ
บรรพชาพระสงฆ์ สามเณรภาคฤดูร่อนโครงการ 
สงเคราะห์พระสงฆ์ สามเณรที่วัดประสบภัยขาด
แคลน วัดและเจ้าอาวาส พระสงฆ์เป็นผู้นําในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม 

พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปํฺโ ),  

(๒๕๔๐, หน้า ๖๑–๖๒).   

การสาธารณสงเคราะห์ หมายถึง การช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่างๆ การจัด กิจการอันเป็นประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดําเนินกิจการ
เพ่ือให้ เป็นสาธารณะ ประโยชน์ในด้านสังคม
สงเคราะห์ ทั้งการสงเคราะห์บุคคล และสาธารณ
สงเคราะห ์

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

การสาธารณะสงเคราะห์เป็นงานในส่วนไม่ว่าจะ
เป็นการก่อสร้างถนนทํา สะพาน ศาลาพักร้อนงาน
นี้จะม ีอบต.เข้ามาทําหน้าที่ ส่วนที่คณะสงฆ์จะช่วย
สังคมได้ เช่นการ ช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะถูกไฟ
ไหม้บ้าน การจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัย 

 

๒.๕ ข้อมูลพื้นที่ในการวิจัย 
สุพรรณบุรีเป็นเมืองโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓,๕๐๐-๓,๘๐๐ 

ปี โบราณวัตถุท่ีขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคส าริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัย
สุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี และศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อว่า ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ 
พันธุมบุรี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าท่าจีน แถบ บริเวณต าบลรั้วใหญ่ไปจดต าบลพิหารแดง ต่อมาพระเจ้า
กาแตได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ า แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัด
ปุาเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจ านวน ๒,๐๐๐ คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า สองพันบุรี ครั้งถึง
สมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ าท่าจีน ชื่อเมืองเรียกว่า อู่ทอง 
จวบจนสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมืองนี้จึงเรียกว่าชื่อว่า สุพรรณบุรี นับแต่นั้นมา 

 



๗๓ 

 

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองสุพรรณบุรีเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองอู่ข้าว
อู่น้ าที่ส าคัญ ต้องผ่านศึกสงครามหลายต่อหลายครั้ง สภาพเมืองตลอดจนโบราณสถานถูกท าลาย
เหลือเพียงซากปรักหักพัง จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เมืองสุพรรณบุรีได้ฟ้ืนตัวขึ้นใหม่ และตั้งอยู่
บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ าท่าจีน (ล าน้ าสุพรรณ) มาจนตราบทุกวันนี้ 

ความส าคัญของสุพรรณบุรีในด้านประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราชไทยในสมัยกรุงศรี
อยุธยา ได้แก่ ชัยชนะแห่งสงครามยุทธหัตถีที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีชัยชนะเหนือพระมหา
อุปราชา ณ สมรภูมิดอนเจดีย์ เป็นมหาวีรกรรมคชยุทธอันยิ่งใหญ่ที่ได้ถูกจารึกไว้ และมีการจัดงาน
เพ่ือเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ในด้านวรรณคดี เป็นเมืองต้นก าเนิดแห่ง
ต านาน "ขุนช้างขุนแผน" วรรณคดีไทยเรื่องราวและสถานที่ที่ปรากฏตามท้องเรื่ องยังคงมีให้เห็นใน
ปัจจุบัน อาทิ บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝูาย วัดปุาเลไลยก์ วัดแค อ าเภออู่ทอง และ
อ าเภอศรีประจันต์ 

สุพรรณบุรี  ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บนพ้ืนที่ราบภาคกลางสืบสานความ
เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตเมื่อ พ.ศ. ๑๔๒๐ จากนามเดิมเมืองพันธุมบุรีในยุคทวารวดีตามหลักฐาน
ทางโบราณคดีได้จารึกชื่อไว้ในพงศาวดารเหนือ และนาม "สุพรรณภูมิ" ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุน
รามค าแหงมหาราชระบุว่าเป็นนครรัฐที่มีความส าคัญมาก่อนกรุงศรีอยุธยา เมื่อมีการสถาปนากรุงศรี
อยุธยา เมืองสุพรรณบุรีจึงจัดอยู่ในฐานะเมืองลูกหลวงซึ่งเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ส าคัญอีกด้วย 

๒.๕.๑ ประวัติวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
๑) ประวัติวัดจ าปา 
วัดนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อไรไม่มีหลักฐานบันทึกไว้ แต่จากการบอกเล่าของ นายกัน เสนา

พิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้เฒ่าในสมัยนั้น ได้เล่าว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ได้มี “พระอาจารย์รุ่ง” เป็นผู้ริเริ่ม
น าพาชาวบ้านสร้างวัดนี้ขึ้น โดยมี “นายทน ศรีบุญเพ็ง” เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัดเป็นครั้งแรก 
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ชาวบ้านก็เรียกวัดนี้ว่า “วัดจร้าเก่า” แล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆ ต่อมา
ชาวบ้านและพระอาจารย์ได้เห็นว่า ที่ตั้งวัดแห่งนี้ได้มีเจดีย์เก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ และที่เจดีย์นั้น
มีต้นดอกจ าปาอยู่คู่กับเจดีย์ จึงได้พร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า “วัดจ าปา” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัดที่ถูกต้องใน
พระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดจ าปา” เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘” (ตามหลักฐานของกรมการศาสนา) 

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ได้มีพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๙ – ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ข้อมูลที่ตั้งวัด 
วัดจาปา ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านจร้าเก่า ต าบลบ้านโข้ง อ าเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอ าเภออู่ทอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ ๒๒ กิโลเมตร ปัจจุบัน   



๗๔ 

 

มี ๒๓ ไร่ - งาน ๖๐ ตารางวา (ปัจจุบัน ใบโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดตัวจริง ได้ฝากเก็บไว้ที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี) 

เจ้าอาวาสพร้อมด้วยชาวบ้านได้ช่วยกันปรับปรุงบูรณะพัฒนาต่อๆ กันเรื่อยมา วัดจ าปา 
ได้มีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูป ทั้งที่ไม่ได้แต่งตั้ง และที่ได้รับการแต่งตั้ง “เจ้าอาวาสที่ไม่ได้แต่งตั้ง     
มีจ านวน ๕ รูป” ส่วนเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างถูกต้อง ๕ รูป คือ 

๑. พระอธิการแซง 
๒. พระอธิการสุนทร ติสฺสว โส (พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๙) 
๓. พระสมุห์ปรีชา ปญฺ าวฑฺฒโน (พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๒ อุ) 
๔. พระครูสาธุกิจไพศาล (จันทรัตน์ จนฺทสโร) (พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๔๙ อุ) 
๕. พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ ทีปธมฺโม) (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน อุ) 
๒) ประวัติวัดบ่อกรุ  
ชื่อวัดตั้งตามชื่อหมู่บ้าน เหตุที่สร้างวัดเพราะสถานที่นี้สถานที่ว่าง และเป็นปุามาก่อน 

เนื่องด้วยเป็นที่เนินสูง มีชาวบ้านประมาณ ๕๐ คน ได้พร้อมใจกันสร้างกุฏิขึ้น ๑ หลัง ให้เป็นที่      
จ าพรรษาของพระ และได้นิมนต์พระมาจ าพรรษาอยู่  

ผู้ด าเนินการก่อสร้างวัดคือ พระสรณ์ ได้ชักชวนราษฎรบ้านบ่อกรุ ที่มีจิตศรัทธาร่วมกัน
บริจาคสร้างเสนาสนะ เพ่ือใช้เป็นที่พักสงฆ์และบ าเพ็ญกุศล วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดย
ตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๔ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๓๐ 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร  

ข้อมูลที่ตั้งวัด 
ต้ังวัดเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๒ (ร.ศ.๖๗) “วัดบ่อกรุ” สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ๖๙ หมู่

ที่ ๑ ต าบลบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ติดกับถนนทางหลวงสาย ๓๓๕๐ 
ท่าช้าง อ าเภอเดิมบางนางบวช – โครงการกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่าง
กิโลเมตรที่ ๒๑-๒๒  

ต้ังอยู่เขต การปกครองทางสงฆ์ต าบลบ่อกรุ (ตามแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๑๐๑ ตอน
ที่ ๕ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน้าที่ ๗๑-๗๔ ประกาศเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ก าหนด 
เขตการปกครองต าบลเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๖ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖)  

ตั้งอยู่เขต การปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หมู่ที่ ๑ ต าบลบ่อกรุ  
ตั้งอยู่เขต การปกครองกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลบ่อกรุ  
ปัจจุบัน วัดบ่อกรุมีเนื้อท่ี ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๘๒๓ และนส.๓ 

เล่มที่ ๑๘๙  
 



๗๕ 

 

ที่ตั้งวัดบ่อกรุ ตั้งอยู่ระหว่าง 
ทิศเหนือ จรด ที่ดินนายชื่น กาฬภักดี  
ทิศใต้ จรด ถนนหลวงสาย ท่าช้าง– ด่านช้าง  
ทิศตะวันออก จรดที่ดิน นายประชา กาฬภักดี 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดที่ดิน โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์” 
ทิศตะวันตก จรด ที่ดินสาธารณะ 
ท าเนียบเจ้าอาวาสวัดบ่อกรุ 
๑. พระอาจารย์สร เริ่มเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ (พ.ศ. ๒๓๙๒ – ๒๔๓๒) 
๒. พระอาธิการด าดี ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ (พ.ศ. ๒๔๓๒ – ๒๔๘๙) 
๓. พระครูวรวุฒิธรรม ได้ป็นเจ้าอาวาสเมื่อ (พ.ศ. ๒๔๙๐ – ๒๕๒๗) 
๔. พระอาจารย์กิตติ ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ (พ.ศ. ๒๕๒๗) 
๕. พระครูกิตติศีลวัฒน์ ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ (พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๔๒) 
๖. พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ ได้เป็นเจ้าอาวาสเมื่อ (พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน) 
๓) ประวัติวัดกลาง  
วัดกลางบางปลาม้าเป็นวัดเก่าแก่ที่เชื่อกันว่าเป็นวัดที่มีความรุ่งเรืองวัดหนึ่งในสมัยกรุง

ศรีอยุธยา  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนปุาปฏิบัติธรรม (วัดกลาง) เมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๔๑  ต่อมา หลังจาก
ที่มีถนนสาย ๓๔๐ (สุพรรณบุรี-บางบัวทอง-ลาดหลุมแก้ว) ตัดผ่านด้านหลังวัด  ท าให้บริเวณที่เป็น
สวนปุาอยู่คนละฟากถนนกับอุโบสถและศาลาการเปรียญ 

ภาพวาดบนคอสองของศาลาการเปรียญเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่ตัวศาลาได้สร้าง
ขึ้นใหม่เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๐  ส่วนพระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติในสวนปุาปฏิบัติธรรมนั้นเพ่ิงสร้างขึ้น
ในรัชกาลนี้เอง 

ข้อมูลที่ตั้งวัด 
วัดกลางบางปลาม้าตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าท่าจีนในหมู่ ๖ บ้านแขก ต าบลโคกคราม อ าเภอ

บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท าเนียบเจ้าอาวาสวัดกลาง 
๑. พระอธิการเขียว (พ.ศ. ๒๔๔๑) 
๒. พระอธิการช้าง (พ.ศ. ๒๔๔๕) 
๓. พระอธิการช้าง (พ.ศ. ๒๔๔๕) 
๔. พระครูศุข พรหมศร (พ.ศ. ๒๔๖๐) 
๕. พระอธิการมา (พ.ศ. ๒๔๘๒) 
๖. พระวิมลภาวนานุสิฐ วิ. (พ.ศ. ๒๕๐๔) 



๗๖ 

 

๔) ประวัติวัดไผ่โรงวัว 
วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ต าบลบางตาเถร อ าเภอสองพ่ีน้อง วัดมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๒๔๘ ไร่ พ้ืนที่ของวัดแต่เดิมเป็นดงปุาไผ่ที่
ชาวบ้านน าวัวมาผูกไว้ระหว่างท านา ปัจจุบันภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจ านวนมาก เช่น 
พระพุทธรูปต่างๆ รูปหล่อพุทธประวัติ พระโพธิสัตว์ พระวิหารร้อยยอด เจดีย์ร้อยยอด สังเวชนีย
สถานจ าลอง เมืองสวรรค์เมืองนรกจ าลอง ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ท าให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่าง
สม่ าเสมอ โดยวัดแห่งนี้ ตั้งอยู่บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๒๒ กิโลเมตรที่ ๑๙ 

สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ เดิมตั้งเป็นส านักสงฆ์ในพ้ืนที่ ๒๐ ไร่ ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไป
นิมนต์หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ าเภอเมืองมาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและ
ขยายพ้ืนที่ออกไป ในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรง
วัว ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิม 

เป็นวัดที่มีพุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไป นิยมไปเที่ยวชมกันมาก หลวงพ่อขอมได้
ด าเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะส าริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่ม
ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง ๑๗ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
พระราชด าเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๑๒ นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยัง
มี “พระกกุสันโธ” สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๓๓ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว 
สูง ๒๘ วา ๒ ศอก หน้าตักกว้าง ๒๐ วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่
ไกล ประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน ๔ อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ 
ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจ าลองจากสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งใน ประเทศอินเดียและ
เนปาล ได้แก่ สวนลุมพินีสถานที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมือง
สารนาถซึ่งเป็นที่ตั้งของปุาอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนา โปรดปัญจวัคคีย์ และ        
กุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์ 

ข้อมูลที่ตั้งวัด 
วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่ ต าบลบางตาเถร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ ๔๓ 

กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีทางแยก
ซ้ายก่อนถึงสามแยกลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรงวัว 

ท าเนียบเจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว 
๑. พระครูอุภัยภาดาทร  อนิโช (หลวงพ่อขอม) (พ.ศ. ๒๔๖๙ – ๒๕๓๒) 
๒. พระครูสุวรรณชินวัฒน์ ชินว โส (หลวงพ่อโกร่ง) (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๕๗) 
๓. พระครูอนุกูลปัญญากร สิริปญฺโ  (หลวงพ่อสุชิน) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน) 
 



๗๗ 

 

๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาการการบริหารการจัดการสงเคราะห์ผู้มี

รายได้น้อยตามแนวสังฆสาธาณสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร  
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการการบริหารการจัดการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยตามแนวสังฆ

สาธาณสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ดังนี้ 
สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์  ได้วิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

ที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน”ผลการวิจัยพบว่า  
๑. การบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจําแนกตามองค์ประกอบย่อย 

พบว่า การบริหารจัดการที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลผลิต และในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ด้านกระบวนการ การ
จัดการศึกษา หรือการเรียนการสอน และด้านการบริหาร และเมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน 
สรุปได้ดังนี้ 

    ๑.๑ การบริหารจัดการด้านผลผลิต โรงเรียนได้ให้ความสําคัญกับพัฒนาการด้าน
สติป๎ญญา และมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสําคัญของการมีสุขภาพดี  มีการตรวจ คัดกรอง
สุขภาพของนักเรียนอยู่เสมอ และให้นักเรียนออกกําลังกายเป็นประจําทุกวัน รวมถึงโรงเรียนมีการจัด
ให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ถูกสุขลักษณะ  

    ๑.๒ การบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรอ่ืน ๆโรงเรียนมีการระบุคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถของครูและบุคลากรที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

    ๑.๓ การบริหารจัดการด้านกระบวนการ การจัดการศึกษา หรือการเรียนการสอน 
โรงเรียนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ โดยมีการจัดรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียน
การสอน และหลักสูตรที่มีการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รวมถึงมีการ
วางรูปแบบของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน 

    ๑.๔ การบริหารจัดการด้านการบริหารโรงเรียนมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ร่วมกับคณะครู เพ่ือนําไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ และผู้บริหารยังมีการชี้แจงนโยบาย/
แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นเลิศให้ทุกคนรับทราบ 

    ๑.๕ การบริหารจัดการด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโรงเรียนมีการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
พบปะกับครู  เ พ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้ เห็นกิจวัตรการเรียนของนักเรียน และเห็น
สภาพแวดล้อมการเรียนที่ทางโรงเรียนจัดให้แก่นักเรียน  



๗๘ 

 

๒. ป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจําแนก
ตามองค์ประกอบย่อย พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก  

    ๒.๑ ป๎จจัยด้านโรงเรียนจากการวิเคราะห์โรงเรียนมีการกําหนดแผนภูมิโครงสร้าง
การบริหารงานของโรงเรียนอย่างเหมาะสม วิเคราะห์งาน การออกแบบงาน และกําหนดเป็นแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียน 

    ๒.๒ ป๎จจัยด้านผู้บริหารจากการวิ เคราะห์โรงเรียนมีวุฒิการศึกษา หรือมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา รวมทั้งผ่านหลักสูตรการอบรมทางการบริหารของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ หรือผ่านการเตรียมผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตําแหน่งงานที่เหมาะสม 

    ๒.๓ ป๎จจัยด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์โรงเรียนมีการสร้างและ
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน สนับสนุนให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นกันเอง และ
ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเจตคติที่ดีต่อการสอนนักเรียน 

    ๒.๔ ป๎จจัยด้านนักเรียนจากการวิเคราะห์การอยู่ในกลุ่มเพ่ือนที่ดี ไม่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว สนใจในการเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและขยันเรียน 

    ๒.๕ ป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอกจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียน
กับชุมชน ส่งผลต่อการดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน  

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างป๎จจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่เป็นเลิศกับการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีตัวแปรจํานวน ๔ ตัวที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ ๐.๘๙๐๔ 
และตัวแปรทั้ง ๔ ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนได้ร้อยละ ๗๙.๒๘ โดยตัวแปรที่สามารถทํานายการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ เรียงตามลําดับความสําคัญได้ดังนี้    
๑) ป๎จจัยด้านโรงเรียน ๒) ป๎จจัยด้านครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ๓) ป๎จจัยด้านผู้บริหาร และ ๔) ป๎จจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมภายนอก๖๗ 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบว่าจากการศึกษาสภาพการดําเนินงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  แต่มีจุดเด่นคือวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็น
                                                           

๖๗สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์, “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, (คณะครุศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ก – ข. 



๗๙ 

 

เอกลักษณ์เฉพาะตัว  คือมุ่งให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนา  
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งมีผลต่อการบริหารงานด้านอ่ืนๆ คือด้านการบริหารบุคลากร
ทางวิชาการ  ที่ต้องกระจายกําลังคนไปตามวิทยาเขตทั่วประเทศ  ทําให้แต่ละวิทยาเขตต้องเร่งสร้าง
บุคลากรทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งต้องเสริมสร้างระบบการประสานงานและการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้รวดเร็วและทั่วถึง สําหรับด้านหลักสูตรและการวัดผล
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   

ได้พบว่ามีการจํากัดให้จัดหลักสูตรเฉพาะทาง จึงไม่สามารถดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ให้เป็นไปเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วๆ ไปจึงมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่การจัดการเรียนการสอนยังอยู่ใน
ระดับปริญญาตรีแทนการพัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในด้านพระพุทธศาสนา  
และการวัดประเมินผลที่กระจายไปตามวิทยาเขต ไม่มีการจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยได้ สําหรับการบริหารงานวิชาการที่ได้รับผลจากมาตราต่างๆ ในพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารบุคลากร ทําให้มีจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาอย่างรีบด่วนคือ 
การเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในระดับปริญญาที่สูงขึ้น และตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากมาตราในหมวด ๒ 
ของพระราชบัญญัติได้ล้อเนื้อความของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานการ
อุดมศึกษา๖๘ 

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการกิจการ
คณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี” เป็นการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือบริการชุมชนในวัด เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม เพ่ือความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมชุมชน การวิจัยนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัย ๓ ประการ ๑) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) วัดไผ่ล้อม ๒) เพ่ือศึกษาระบบการบริหารจัดการ
กิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ๓) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของระบบการบริหาร
จัดการกิจการคณะสงฆ์ของวัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก้แบบสํารวจเบื้องต้น แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสนทนากลุ่ม และแบบประชุม
เชิงปฏิบัติการ มีการเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลภาคสนามได้จากการ
สํารวจเบื้องต้น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการประชุมเชิงปฏิบัติการ จากผู้รู้ 
จํานวน ๑๖ คน ผู้ปฏิบัติ ๒๐ คน และผู้ให้ข้อมูลทั่วไป ๒๐ คน ในเขตตําบลจันทนิมิต อําเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๔  

                                                           
๖๘พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ประธาตุ), “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐), หน้า ก – ข. 



๘๐ 

 

ผลการวิจัยพบว่าป๎จจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัด
บังเกิดผลสําเร็จ เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย
อย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชนเกิดความศรัทธา 
วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลสําเร็จได้ในที่สุด ๒) มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด 
โดยการวางระเบียบและมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัดให้แก่รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วย
เจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้ตามที่เห็นเหมาะสม
ทําให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลยิ่ง ๓) การสร้างคติธรรมประจําใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการ
เตือนใจสําหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ ๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชน ให้คงอยู่เป็นวัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัด
สืบไป ๕) วัดทําหน้าที่เป็นสื่อการในการโอนถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสใน
ด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และเกื้อกูลกันในสังคม ๖) การสร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัด
กับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชนเข้าหาวัด แนะนําวัดสู่ชุมชนและ
ประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ๗) การสร้างความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชน
ว่า “วัดเป็นแหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การเรียนรู้ของวัด”๖๙ 

สรุปได้ว่า การบริหารป๎จจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ภารกิจหรือกิจกรรมของวัด
บังเกิดผลสําเร็จ เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี มีการจัดระบบการบริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอํานาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัดให้แก่รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด 
ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้ตามที่เห็นเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๖๙พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ

เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ตําบลจันทนิมิต อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”, รายงานการวิจัย, หน่วยวิทย
บริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง), (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
ก – ข. 
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ตารางท่ี ๒.๖ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์, 
(๒๕๕๓). 

การบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนจําแนก
ตามองค์ประกอบย่อย พบว่า การบริหารจัดการที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านผลผลิต และในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน ด้านกระบวนการ การจัดการศึกษา หรือการเรียนการสอน 
และด้านการบริหาร 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ ประธาตุ), 
(๒๕๕๐). 

การดําเนินงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเช่นเดียวกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ ง ในและต่างประเทศแต่มีจุด เด่นคือ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว  คือ
มุ่ ง ให้การศึกษา วิจั ย  ส่ ง เสริมการให้บริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนา และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม,  
(๒๕๕๔). 

เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์
ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่าง
เคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี ๒) มีการจัดระบบการบริหารงานใน
วัด โดยการวางระเบียบและมอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ
ต่างๆ ของวัด ๓) การสร้างคติธรรมประจําใจของเจ้าอาวาสแต่ละ
รูป ๔) วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ๕) วัดทํา
หน้าที่เป็นสื่อการในการโอนถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ ๖) การ
สร้างสายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน 

 
๒.๕.๒ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการการบริหารการจัดการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยตามแนว   

สังฆสาธาณสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณ
สงเคราะห์ของพระสงฆ ์ดังนี้ 

พระครูใบฎีกาสุรพล  อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณ
สงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความสําคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือ
ชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า "ให้ความ



๘๒ 

 

สะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล" นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลัก
ไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม 
สัปปุริสธรรม โดยการสงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้น
จากความทุกข์ ย่อมนําประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย ๒. ป๎ญหา คือ การดําเนินการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล และสาธารณประโยชน์  มีสาธารณสมบัติ และ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
๓. หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  
โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักสําคัญ 
สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของ
บ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา 
และจิตใจอันจะนําความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน๗๐  

พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร  ิตปุญฺโ ) ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี" ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปคือ คนไม่ค่อยรู้ 
สังคมยังไม่เข้าใจ ชุมชุนก็ยังไม่เข้าใจ ขาดความร่วมมือ และป๎ญหาอุปสรรค คือ คณะทํางานหรือ
บุคลากรผู้รับผิดชอบ ป๎ญหาด้านการสื่อสารการทํางานและการประสานงานที่จะส่งผลต่อการ
ให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์ ๒. ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลผล คือ ๑) ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้นําของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบการทํางาน ๒) ด้าน
กิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และ
สังคม ๓) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้นําการสร้างสาธารณสมบัติ มีการสื่อสาร 
การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ ๔) งานการ
สาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์  วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการ
สงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพสังคม ๓. วิธีการจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดงบทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนา
ครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมท่ีมั่นคง๗๑ 

                                                           
๗๐พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน

ทัศน์วิถีพุทธ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 

๗๑พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุํฺโ ), "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
วัดในจังหวัดปทุมธานี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๘๓ 

 

พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการสาธารณ
สงเคราะห์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า (๑) ด้านการจัดบริเวณวัดเป็นการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ 
ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น (๒) ด้าน
การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัดมีการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การปกครองเป็นไปตาม
พระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชา
ของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีความมุ่ง
หมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและ
ประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วไป 
๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา (๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม มีการดําเนินการ
ช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ๒. สภาพทั่วไปในการบริหาร
จัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อการ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  
คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้าน
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศีลธรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒๓. แนวทางในการบริหารจัดการวัดพัฒนา
ตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดทําแผนผังวัด  
การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี การวางแผนในการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด  การปลูกต้นไม้ 
เพ่ือความร่วมรื่น การจัดทําปูายชื่อ และประวัติวัด และการจัดทําแผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี (๒) 
การจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัดได้แก่ บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับ
สําหรับการปฏิบัติ การประชุมอบรมบุคลากรภายในวัด  การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรม
ศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครองตามลําดับ แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ (๓) การจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชนได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมการจัดอบรมนักธรรม 
บาลี ก่อนสอบการส่งเสริมครูสอนพระปริยัติธรรมการจัดทําแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่
ครูการตั้งทุน และมอบทุนการศึกษาและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนตลอดทั้งปีการส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกจัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการ
บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดทําพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัดการจัดค่ายคุณธรรม๗๒ 

                                                           
๗๒พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง), “รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๘๔ 

 

องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการ
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ได้แก่ 
กระบวนการกําหนดทิศทางและวัตถุประสงค์ขององค์กร กําหนดการพัฒนา ทั้งในระยะสั้น กลาง และ
ยาว แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละงาน การนําการพัฒนาไปปฏิบัติให้เกิดผลโดยจัดทําเป็นเอกสาร
ที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และการพัฒนาการการบริหารจัดการต่างๆ สําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประสานงานและกํากับติดตามการดําเนินงานในส่วนต่างๆ ขององค์การ ให้เป็นไปในทิศทางและ
จังหวะที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมถึงแนวทางการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของผู้ทํางาน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และเป็นคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการการบริหารจัดการสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย 

๒. ป๎จจุบันการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย
ในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพที่เป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่ เน้นความเป็นระบบ โดยผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญงาน
ด้านนี้ต้องเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดี ช่วยเป็นแรงผลักดันให้คณะสงฆ์อนัมนิกายใน
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงจําเป็นต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ในกรอบที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์
ใหม่ให้แก่องค์การ โดยมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียว แต่มีมุมมองที่กว้างขึ้นให้ครอบคลุมแนวคิดที่เน้น  

๑) การสร้างการสาธารณสงเคราะห์ที่มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๒) การส่งเสริมการวางแผนการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความอบอุ่น เกิดความม่ันใจและรู้สึกมั่นคงและ 

๓) การบริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นศูนย์กลาง ในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร 

๓. ในการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายใน
ประเทศไทย ให้ดําเนินไปสู่ความสําเร็จเจริญรุ่งเรือง สิ่งที่สําคัญที่ สุดในการบริหารจัดการ คือ       
การประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความอดทนและอุตสาหะในการแก้ไขปรับปรุง
จัดการเพ่ือทําการตัดสินใจสั่งการที่เป็นธรรม โดยต้องถือว่า 

๑) เป็นงานที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นแม่แบบสําหรับการบริหารงานที่เกี่ยวกับการบริหาร
จดัการประสิทธิภาพในด้านอ่ืนๆ 



๘๕ 

 

๒) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพสําหรับกําหนดคุณภาพอย่าง
เพียงพอ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะสงฆ์อนัมนิกาย และ 

๓) เป็นกระบวนการการบริหารจัดการประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมบุคคลให้เหมาะสมกับ
งานและเวลา รวมทั้งพัฒนากําลังคนให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมายของคณะสงฆ์อนัม
นิกาย๗๓ 

สรุปได้ว่า ความสําคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็น
หน้าที่หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า "ให้ความสะดวกตามสมควรในการ
บําเพ็ญกุศล" นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ 
ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการ
สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมนํา
ประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย 

 
ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ ์

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ 
(แย้มชุ่ม), (๒๕๕๗). 

หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหาร
ธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลัก
สําคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรม
วินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย 
วาจา และจิตใจอันจะนําความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ  
(สมพร  ิตปุํฺโ ),  
(๒๕๕๗). 

วิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มี
คุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดง
บทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และ
สร้างสรรค์สังคม อันจะนํามาซึ่งผลลัพธ์ที่ทําให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมท่ีมั่นคง 

  

                                                           
๗๓องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว), การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของ

คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข.  



๘๖ 

 

ตารางท่ี ๒.๗ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสงเคราะห์ของพระสงฆ์ (ต่อ) 
นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ 
(นาเมือง), (๒๕๕๗). 

แนวทางในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย (๑) การจัดทําแผนผังวัด       
การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี (๒) วางระเบียบข้อบังคับ
สําหรับการปฏิบัติของพระภิกษุ สามเณร (๓) การส่งเสริม
การศึกษาพระปริยัติธรรมการจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบ 
(๔) มีการแสดงธรรมแก่ประชาชนตลอดทั้งปีการส่งเสริมให้พระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชน 

องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา 
(แซ่โค้ว), (๒๕๕๗) 

การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย ให้ดํา เนินไปสู่ความสําเร็จ
เจริญรุ่ ง เ รื อ ง  สิ่ งที่ สํ าคัญที่ สุ ด ในการบริหารจั ดการ  คื อ           
การประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการสร้างความอดทน
และอุตสาหะในการแก้ไขปรับปรุงจัดการเพ่ือทําการตัดสินใจสั่ง
การที่เป็นธรรม 

 
๒.๕.๓ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ  
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ 

ผู้วิจัยขอประมวลเนื้อหา ดังนี้ 
กองแผนงาน กรมการศาสนา ได้วิจัยเรื่อง “ป๎จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของเจ้า

อาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน”, จากการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารของเจ้า 
อาวาสวัดทุกรูป มีกระบวนการแบบธรรมาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟ๎ง 
ข้อคิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และป๎จจัยที่ส่งผลต่อ 
ความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น ๒ ป๎จจัย คือ 

๑. ป๎จจัยหลัก หรือป๎จจัยโดยตรง ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษหรือมีคุณ
ลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคลิกภาพ ภาวะผู้นํา เช่นความมีมนุษย์สัมพันธ์  ความซื่อสัตย์ 
ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  

๒. ป๎จจัยเสริม หรือป๎จจัยที่มีส่วนสนับสนุนได้แก่ สภาพแวดล้อม ทําเลที่ตั้งบรรยากาศ 
ในวัด และการทีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะเช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุทางศิลปวัฒนธรรมและ
อ่ืนๆ๗๔ 

                                                           
๗๔กองแผนงาน กรมการศาสนา, ปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้

เป็นศูนย์กลางของชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ก – ข. 



๘๗ 

 

ประจักษ์ ผลเรือง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ กองทุน
หมู่บ้าน”, ผลการวิจัยพบว่า กองทุนหมู่บ้านส่วนใหญ่ประสบป๎ญหาที่มีสภาพความรุนแรงใน ระดับ
ปานกลาง ป๎ญหาที่มีความรุนแรงมากท่ีสุดตามลําดับได้แก่ ด้านระบบหมู่บ้าน ด้านสมาชิก ด้าน ระบบ
สนับสนุน และด้านองค์กรการบริหาร ป๎จจัยที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์การ 
บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านมากที่สุดคือ ระบบองค์กรการบริหารจัดการ รองลงมาได้แก่ระบบ 
สนับสนุน ระบบหมู่บ้าน และระบบสมาชิกตามลําดับ ตัวแบบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกองทุน 
หมู่บ้านแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้น และผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว สามารถสังเคราะห์กลั่นกรอง 
และคัดสรรไว้ เฉพาะที่สําคัญเพียง ๔ ยุทธวิธี คือ  

๑. การพัฒนาระบบงานกองทุน  
๒. การพัฒนา องค์กรการบริหารกองทุน  
๓. การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาหมู่บ้าน และ  
๔. การเสริมสร้างบรรยากาศการบริหารจัดการกองทุน ซึ่งได้เสนอแนะให้นําไปใช้ใน

กระบวนการพัฒนา กองทุนหมู่บ้านผ่านศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระบบหมู่บ้านและระดับตําบล 
โดยเน้นระบบ องค์กรการบริหารจัดการเป็นหลัก กล่าวคือ ควรเริ่มต้นและให้น้ําหนักต่อการพัฒนา
องค์กรการบริหารกองทุนก่อนสําหรับยุทธวิธีอ่ืนถือเป็นตัวเสริมให้การพัฒนาองค์กรการบริหาร
กองทุนให้ประสบ ผลสําเร็จยิ่งขึ้นเท่านั้น๗๕ 

วิทยา จันทร์แดง ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน เข้มแข็ง
ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, ผลการวิจัยพบว่า              
๑) นโยบายการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง มีการดํา เนินการใน
ด้าน การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การจัดการความรู้และการเรียนรู้
ของ คนในชุมชน ๒) ชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน 
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน ๓) รูปแบบใหม่ที่ 
ค้นพบคือ การบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

การวิจัย ในครั้งนี้นําไปสู่ข้อค้นพบใหม่ คือ ๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชน
เข้มแข็งแบบไตรภาคี ได้แก่ องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน ๒) ระบบสนับสนุน
ชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ ระบบ ความรู้ ระบบข้อมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการนําไปสู่การ

                                                           
๗๕ประจักษ์ ผลเรือง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน”, วิทยานิพนธ์ปริญญา 

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖), หน้า ก – ข. 



๘๘ 

 

ปฏิบัติเพ่ือสร้างชุมชน เข้มแข็ง ๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือ แนวทางด้านการฟ้ืนฟู
ชุมชน แนวทางด้านการ ปรับตัวของชุมชน และแนวทางด้านการดํารงอยู่๗๖ 

สรุปได้ ว่า  กระบวนการบริหารของเจ้าอาวาสวัดทุกรูป  มีกระบวนการแบบ
ธรรมาธิปไตย กล่าวคือ การบริหารที่ทุกคนมีส่วนร่วมรับฟ๎ง ข้อคิดเห็นในลักษณะการปรึกษาหารือ 
โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และป๎จจัยที่ส่งผลต่อ ความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนาวัดให้
เป็นศูนย์กลางของชุมชน แบ่งเป็น ๒ ป๎จจัย คือ (๑) ป๎จจัยหลัก หรือป๎จจัยโดยตรง ประกอบด้วย 
ความสามารถพิเศษหรือมีคุณลักษณะเฉพาะพิเศษของเจ้าอาวาส บุคคลิกภาพ ภาวะผู้นํา เช่นความมี
มนุษย์สัมพันธ์ ความซื่อสัตย์ ระยะเวลาในการบวช ระดับการศึกษา และกระบวนการบริหารในการ
ทํางานอย่างเป็นระบบ เป็นต้น (๒) ป๎จจัยเสริม หรือป๎จจัยที่มีส่วนสนับสนุนได้แก่ สภาพแวดล้อม 
ทําเลที่ตั้งบรรยากาศ ในวัด และการทีวัดมีลักษณะพิเศษเฉพาะเช่น เป็นโบราณสถาน มีโบราณวัตถุ
ทางศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ 

 
ตารางท่ี ๒.๘ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ  

นักวิจัย ผลการวิจัย 

กองแผนงาน กรมการศาสนา,  
(๒๕๔๒) 

กระบวนกาบริหารของเจ้าอาวาสวัดทุกรูป มี กระบวนการแบบ
ธรรมาธิปไตย คือ การบริหารที่ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
และป๎จจัยที่ส่งผล ต่อความสําเร็จของเจ้าอาวาสในการพัฒนา
วัดให้ เป็นศูนย์กลางในการสงเคราะห์ชุมชน 

ประจักษ์ ผลเรือง,  
(๒๕๔๖) 

๑. การพัฒนาระบบงานกองทุน  
๒. การพัฒนา องค์กรการบริหารกองทุน  
๓. การกําหนดทิศ ทางการพัฒนาหมู่บ้าน และ  
๔. การเสริมสร้าง บรรยากาศการบริหารจัดการกองทุน 

วิทยา จันทร์แดง,  
(๒๕๕๕)  

๑) การมีส่วนร่วมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง แบบไตรภาคี  
๒) ระบบสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  
๓) แนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

 
 
 

                                                           
๗๖วิทยา จันทร์แดง, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน เข้มแข็งตามแนว ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕), หน้า ก – ข. 



๘๙ 

 

๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจยั 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ได้แก ่ 
๑) ศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT คือ ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน ๓) โอกาส ๔) อุปสรรค๗๗            
กับกรณีศึกษาวัดที่ดําเนินการงานสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ ๑) วัดจําปา : หน่วยอบรม
ประชาชนประจําตําบล ๒) วัดบ่อกรุ : อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง ๓) วัดกลาง : สร้างโรงพยาบาล        
๔) วัดไผ่โรงวัว : ประเพณีงานทิ้งกระจาด ทําให้ผู้วิจัยทราบหลักการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  

๒) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสาธารณสงเคราะห์ ๔ ประการ๗๘ คือ ๑) การดําเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) การเกื้อกูลสาธารณ
สมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ และ๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ และหลักการบริหาร
จัดการ PDCA๗๙ คือ ๑. Plan = วางแผน ๒. Do = ปฏิบัติตามแผน ๓. Check = ตรวจสอบ/ประเมินผล
และนําผลประเมินมาวิเคราะห์ ๔. Action = ปรับปรุง ทําให้ผู้วิจัยทราบกระบวนการการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์หลักการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี และกระบวนการการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ทําให้สามารถนําเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

                                                           
๗๗อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๗๖. 
๗๘พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ), การคณะสงฆ์และพระศาสนา, (กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๖๑–๖๒. 
๗๙อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า ๗๖. 



๙๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT 
 ๑) จุดแข็ง ๒) จุดอ่อน 
 ๓) โอกาส ๔) อุปสรรค 

หลักการบริหารจัดการ PDCA 
๑. Plan = วางแผน 
๒. Do = ปฏิบัติตามแผน 
๓. Check = ตรวจสอบ  
๔. Action = ปรับปรุง 

พื้นที่ในการวิจัย 
วัดในจังหวัดสุพรรณบุรี และสังเกตการณ์ 

จ านวน ๔ วัด คือ 
๑) วัดจ าปา : หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
๒) วัดบ่อกรุ : อนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง 
๓) วัดกลาง : สร้างโรงพยาบาล 
๔) วัดไผ่โรงวัว : ประเพณีงานทิ้งกระจาด 

การพัฒนาการบริหารจัดการงาน   
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ด้าน 
๑) การดําเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
๓) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่
อันเป็นสาธารณสมบัติ 
๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 



บทท่ี ๓ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
และข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  

๓.๑ รูปแบบการวิจัย                                                          
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล                                                         
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 

ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยมขีั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

๓.๑.๑ เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 

ขั้นที่ ๑ การศึกษาเชิงเอกสาร (documentary Research) เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรีจากเอกสาร หนังสือ ต ารา และงานวิจัยต่างๆ แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

ขั้นที่ ๒ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เกี่ยวกับประเด็น
ด้านสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
ด้านกระบวนการการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  และการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ขั้นที่ ๓ สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) กับวัด ๔ วัด
ในจังหวัดสุพรรณบุรี เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือเป็นกรณีศึกษา 

ขั้นที่ ๔ จัดการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่
เป็นพระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือยืนยันรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงาน      
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีในเบื้องต้น (Basic Model) 

 



๙๒ 

 

๓.๑.๒ เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย 
ขั้นที่ ๑ การส ารวจ (Survey Research) ประชากรพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีได้กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ จ านวน ๓๔๕ รูป  
ขั้นที่ ๒ แจกแบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวกับกระบวนการการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๒.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 
๑) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/คน ดังนี้  
๑. กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ ๑๐ รูป ได้แก่ 
    ๑. พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว)   เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง 
    ๒. พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗)  เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง 
    ๓. พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ) เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์ 
    ๔. พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ) เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
    ๕. พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก)  เจ้าคณะอ าเภอสามชุก 
    ๖. พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท)  รก.เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ 
    ๗. พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร)  เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช  
    ๘. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม)  เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ 
    ๙. พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต)  เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า 
    ๑๐. พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺ โสภโณ),  เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง 
๒. กลุ่มพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๔ รูป ได้แก่  
    ๑๑. พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ )  เจ้าอาวาสวัดดอนไร่ 
    ๑๒. พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)  เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง 
    ๑๓. พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ   เจ้าอาวาสวัดนางบวช 
    ๑๔. พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม    เจ้าอาวาสวัดคลองขอม 
๓. กลุ่มข้าราชการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี ๒ คน ได้แก่ 
    ๑๕. นางสาวสวาท แซ่ตัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ    

ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๑๖. นางสาวจันทิรา เคหะนาค นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 



๙๓ 

 

๔. กลุ่มไวยาวัจกร ๔ คน ได้แก่ 
    ๑๗. นายอานนท์ รักผล    ไวยาวัจกรวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
    ๑๘. นายด ารง กลิ่นกลั่น    ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ 
    ๑๙. นายสมัคร ศรีโมรา    ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส 
    ๒๐. นายอภิวัฒน์ เจริญวัย  ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม 
๒. สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๐ รูป/คน  
    ๑. พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ 
    ๒. พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน) รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๓. พระครูศรีอรรถศาสก์, (ดร.อรรถชัย มหาอตฺโถ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์

วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๔. พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี 
    ๕. พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    ๖. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 
    ๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๘. รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๙. อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์ 
    ๑๐. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
๓.๒.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด้วย 
๑. ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒,๕๓๕ รูป๑ 
๒. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณ จ านวน ๓๔๕ รูป 
การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ท าการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน าไปก าหนดหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณ

ขนาดกลุ่มตัวอย่างของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)๒ การค านวณหาขนาด/จ านวนตัวอย่างในกรณี
ที่สามารถรู้จ านวนหรือปริมาณประชากร ในที่นี้ประชากร ได้แก่ พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
จ านวน ๒,๕๓๕ รูป การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) แสดงได้ ดังนี้ 

 

                                                           
๑ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี, บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ประจ าปี , 

(สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๖๐), หน้า ๖. 
๒อภินันท์ จันตะนี, การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยทางธุรกิจ, (ฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๙), หน้า ๓๕. 
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จากสูตร 
 
 

    
 

 

 
โดย n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ 
  N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 

e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error ๐.๐๕) 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  ๓๔๕ รูป 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
๑. การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัดส่วนของประชากร

ในแต่ละอ าเภอของ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการเปรียบเทียบสัดส่วน 
จากสูตร     =     จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด × จ านวนประชากรในแต่ละอ าเภอ 
                    จ านวนประชากรทั้งหมด 
๒. ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)       

ได้กลุ่มตัวอย่างดังตารางนี้ 

ตารางที่ ๓.๑  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอ าเภอ 

 
 
 

 

จังหวัดสุพรรณบุรี (แบ่งตามอ าเภอ) ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

 อ าเภอเมือง ๕๙๔ ๘๑ 
 อ าเภอสองพ่ีน้อง ๓๓๖ ๔๖ 
 อ าเภออู่ทอง ๓๒๕ ๔๔ 
 อ าเภอบางปลาม้า ๓๘๙ ๕๓ 
 อ าเภอดอนเจดีย์ ๑๓๗ ๑๙ 
 อ าเภอศรีประจันต์ ๑๔๖ ๒๐ 
 อ าเภอสามชุก ๑๕๖ ๒๑ 
 อ าเภอเดิมบางนางบวช ๑๗๘ ๒๔ 
 อ าเภอหนองหญ้าไซ ๑๒๖ ๑๗ 
 อ าเภอด่านช้าง ๑๔๘ ๒๐ 

รวม ๒,๕๓๕ ๓๔๕ 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือและอธิบายลักษณะของเครื่องมือ

ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และสนทนากลุ่มเฉพาะ ดังนี้ 
๓.๓.๑ การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดยศึกษาเอกสารวิชาการและ          

จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ก. เครื่องมือเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับแบบ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญของเนื้อหาการวิจัยและวิเคราะห์สาระส าคัญจากนิยาม

ศัพท์เชิงปฏิบัติการแล้วได้ร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ
คุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี้ 

    ๑.๑ ท าการร่างเครื่องมือขึ้นมาโดยศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ  
    ๑.๒ โครงสร้างของประเด็นเนื้อหาค าถามที่ครอบคลุมสาระส าคัญ การพัฒนาการ

บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    ๑.๓ กรอบประเด็นและข้อค าถามครอบคลุมเนื้อหาส าคัญที่ต้องการตาม

วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้ 
    ๑.๔ เสนอร่างเครื่องมือปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามที่แนะน า 
    ๑.๕ น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสังฆาธิการ และ

เจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๐ รูป/คน 
๒. แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
การสร้างแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
    ๒.๑ ศึกษางานดุษฎีนิพนธ์ของผู้วิจัยและเตรียมข้อมูลที่ได้จากการวิจัยให้มีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    ๒.๒ น าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยมาร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่ม 
    ๒.๓ เสนอร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไข

ตามท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
    ๒.๔ น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลในการสนทนากลุ่มเฉพาะ

กับพระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
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ข. เครื่องมือเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires)  
ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร

จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้ 
    ๑.๑ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการสาธารณะ

สงเคราะห์ทั้ง ๔ ด้านจาก หนังสือ ต ารา งานวิจัยต่างๆ  
    ๑.๒ น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่างๆ มาสร้างค าถาม โดยสร้าง

เครื่องมือจากเนื้อหาในค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
    ๑.๓ เสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงตามที่อาจารย์ปรึกษาแนะน า 
    ๑.๔ น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน ๕ ท่านเพ่ือตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) ทั้งความตรงของเนื้อหา (Content validity) และความตรงตามโครงสร้าง
(Construct validity) โดยการหาค่า IOC (Rovinelle & Hambleton)๓ 

    ๑.๕ น าเครื่องมือที่ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง พระสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาความเที่ยง (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficients) ตามวิธีของ Cronbach๔ 

    ๑.๖ น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น ๓๔๕ รูป 

โดยแต่ละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
คะแนน ๕ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 
คะแนน ๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น มาก 
คะแนน ๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 
คะแนน ๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อย 
คะแนน ๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด 
๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 
ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาความรู้พ้ืนฐานทั่วไป หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับ   

การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จากเอกสารและ
                                                           

๓สมจิตร แก้วนาค, การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ, ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนา), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑).  

๔ประยูร อาษานาม, คู่มือวิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น : 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑), หน้า ๘๗. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดประเด็นข้อค าถามที่ใช้เป็นแนวทางส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก      
(In-Depth Interview) โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยการสัมภาษณ์เป็นแบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ผู้วิจัยก าหนดประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางเพ่ือให้ได้ความจริง แนวคิด 
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง ๔ ด้าน คือ คือ ด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล, ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์, ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ และด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ขณะด าเนินการสัมภาษณ์ผู้วิจัยขออนุญาตในการ
ใช้เครื่องบันทึกเสียงและจดบันทึกข้อมูลส าคัญ 

ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการ

พัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษา
นักธรรม และระดับการศึกษาเปรียญธรรม 

ตอนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Rensis A. Likert)  โดยแบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีระดับความคิดเหน็ ระดับมากที่สุด 
๔ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก 
๓ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีระดับความคิดเห็น ระดับน้อยที่สุด๕ 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามปลายเปิดปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกระบวนการ

บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๓.๓.๓ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ผู้วิจัยได้น าไปด าเนินการวิเคราะห์ และประเมินระดับคุณภาพความตรงของเครื่องมือ

การวิจัย ดังนี้ 

                                                           
๕ธีรยุทธ พึ่งเทียร, สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล ๒๕๔๕), 

หน้า ๑๓๐. 
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ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก     
(In-dept Interview) กับแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

๑. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) 
    ๑.๑ เสนอร่างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ต่อปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
    ๑.๒ ด าเนินการตรวจสอบปรับปรุง วรรคตอน การสะกด การจัดวางข้อความและ

รูปเล่มพิสูจน์อักษรของเครื่องมือให้สมบูรณ์ ตามค าแนะน าอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 
    ๑.๓ น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลกับพระสังฆาธิการ 

ไวยาวัจกร และเจ้าหน้าที่ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๒๐ รูป/คน 
๒. แบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
    ๒.๑ เสนอร่างเครื่องมือการสนทนากลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
    ๒.๒ ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะน า 
    ๒.๓ น าเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลในการสนทนากลุ่มเฉพาะ

กับพระสงฆ์ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๐ รูป/คน 
ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้แก่ 
๑. แบบสอบถาม (Questionnaires)  
    ๑.๑ การวิเคราะห์ Face validity (ความตรงเชิงพินิจ) ซึ่งเป็นการตรวจสอบ

ประเมินคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง ๒ ท่าน ด้วยการตรวจสอบประเมิน
กรอบเนื้อหา ขอบเขตของแบบสอบถามประเด็นส าคัญของการสอบถาม ตลอดจนการใช้ถ้อยค า
ส านวนภาษาเชิงวิชาการท่ีเหมาะสมและความเป็นเอกนัยในการเก็บข้อมูล 

    ๑.๒ การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหา (Contents validity) โดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของประเด็นค าถามการวิจัยกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในรูปแบบของเทคนิค     
การวิเคราะห์ IOC (Index of Congruence)๖ โดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยและ
เนื้อหาวิจัยไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน ได้ผลการหาค่า IOC >๐.๕ ทุกข้อ  

    ๑.๓ การหาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการน าแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงจากขั้นตอนการหาค่า IOC แล้วไปแจกให้กลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง
ของงานวิจัย จ านวน ๓๐ ชุด เพ่ือวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (α) ซึ่งผลการทดสอบการใช้
แบบสอบถาม (Try Out) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ ๐.977 

    ๑.๔ สร้างเครื่องมือฉบับสมบูรณ์และน าเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์     
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์ใช้เป็นแบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างจริง
ต่อไป 

                                                           
๖สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์, การวิจัยทางการศึกษา, (ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖), หน้า ๑๒๙-๑๓๐. 



๙๙ 

 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
ก. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
๑. การรวบรวมเอกสาร ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความ 

งานวิจัย และเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างแบบสอบถาม 

๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับขออนุญาต
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามรายนามผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

๓. น าหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญจ านวน ๒๐ รูป/คน ด้วยตนเอง 

๔. รวบรวมค าให้สัมภาษณ์เพ่ือวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้องกับ
การจัดการและการด าเนินงานเพ่ือค้นหากระบวนการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ข. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
๑. ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. ผู้วิจัยเสนอขอหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือแจ้งต่อเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีส าหรับขออนุญาต
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างภายในจังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. น าหนังสือจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมทั้งแบบสอบถามไปแจกให้กับพระสงฆ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง       
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างกลับคืนด้วยตนเอง 

๕. รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามทั้งหมดเพ่ือน ามาประมวลผลตามวิธีการทางสถิติ
สังเคราะห์ข้อมูลหาประเด็นความสอดคล้องกับการจัดการและการด าเนินงานเพ่ือค้นหากระบวน      
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 



๑๐๐ 

 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
และการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๑. ข้อมูลการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูล การถอดเทปสัมภาษณ์ รวมไปถึงภาพถ่ายแต่ละครั้ง 
จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปร ว่าครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล  โดย
สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วิเคราะห์ตามหลัก SWOT และกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA 

๒. ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยจะใช้วิธีการ
โดยการตีความในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลทั้งที่ได้   
จากการบันทึกข้อมูลการถอดเทปสัมภาษณ์จัดหมวดหมู่ตามแต่ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและ
เหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์สรุปผล 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ สรุปผลและน าเสนอ 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

หลังจากได้รับแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการตรวจสอบ
ความถูกต้อง การลงรหัส และประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือท าการค านวณค่าสถิติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์การน าเสนอและสรุปผลการวิจัย ซึ่งเป็นสถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่  (Frequency)     
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
ตามเกณฑ์การวัดชนิดประมาณค่าตัดสินระดับความคิดเห็นส าหรับการตอบที่เป็นมาตรฐานค่า        
๕ ระดับเกณฑ์การวิเคราะห์และแปลความ 

ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ มีระดับความคิดเห็น มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ มีระดับความคิดเห็น มาก 

ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ มีระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ มีระดับความคิดเห็น น้อย 
ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ มีระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด๗ 

                                                           
๗บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕), 

หน้า ๙๙. 



  

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่นักวิจัยจะต้องลงไปศึกษา
สังเกตกลุ่มบุคคลที่ต้องการศึกษาใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้การวิเคราะห์เชิงเหตุผลไม่ได้มุ่ง
เก็บเป็นตัวเลขมาท าการวิเคราะห์ ในกระบวนการศึกษาวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพจะเริ่มต้นด้วย
ข้อมูลสภาพการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน ามาศึกษา
วิเคราะห์แล้วสรุปตีความผลการวิเคราะห์ตั้งเป็นองค์ความรู้ จากนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จะถูกรวบรวม
และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความ และสรุปเป็นข้อค้นพบ 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและ
ข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และ
สรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๓ การน าเสนอผลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) 



๑๐๒ 
 

๔.๑ ผลการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
จ านวน ๒๐ รูป/คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ดังนี้ ๑. พระสังฆาธิการระดับ
เจ้าคณะ ๑๐ รูป ๒. พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๔ รูป ๓. เจ้าพนักงานส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดสุพรรณบุรี ๒ คน ๔. ไวยาวัจกร ๔ คน และสังเกตการณ์วัดที่ท างานการบริหารจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยจ าแนกตามด้าน คือ ๑. ด้านการด าเนินกิจการ
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล สังเกตการณ์ วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ด้านการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ สังเกตการณ์ วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี   ๓. ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ สังเกตการณ์ วัดกลาง 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  ๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ 
สังเกตการณ์ วัดไผ่โรงวัว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

๑. งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์
ตามท่ีมีนโยบายจากเจ้าคณะผู้ปกครอง หลังจากมีค าสั่งลงมาแล้วเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี ในการที่วัดด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเองจะท าให้เข้าถึงประชาชนได้เป็น
อย่างดีเพราะวัดนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ๑ 

๒. ในโลกปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์ท าให้โลกดูแคบลง พระสังฆาธิการสามารถรับรู้
ข่าวสารได้กว้างขวางขึ้นท าให้มีความตื่นตัวในงานสาธารณสงเคราะห์ และสามารถให้การสงเคราะห์
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที๒ โดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของชุมชนจึงท าให้
มีการจัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ขึ้นมา มีการจัดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้
ศึกษาเรียนรู้ มีการจัดท าโครงการเข้าค่ายอบรมธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนและ

                                                           
๑สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตตฺชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๐๓ 
 

ประชาชน อีกท้ังมีการจัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น เช่น การท ากระเป๋าผ้า การท าขนม 
การท าเครื่องจักสาน การท าไม้กวาด เป็นต้น๓  

๓. ช่วยพัฒนากิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนที่อยู่บริเวณวัดให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการอบรม ท าให้มีโอกาสในการแนะน าหลักธรรมในการด าเนินชีวิตแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยวัดจัดหน่วยงานมาเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและเป็นสถานที่ในการประสานงาน
ระหว่างชาวบ้านในชุมชน องค์กรปกครอง สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคม เพ่ือจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งปัญญา และสังคมคุณภาพในโอกาสต่อไป๔ 

๑) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการงานสา
ธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ด้านการ
ด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการบริหารจัดการงาน 
สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์ ซึ่งช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths)  
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จุดแข็งใน
ด้านการด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนนั้น พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสทุกวัด หากไม่เป็นผู้ที่อยู่
ในชุมชนนั้นมานาน ก็จะเป็นลูกหลานของคนในชุมชน หรืออาจเป็นผู้ที่เกิดและโตอยู่ในชุมชนนั้น จึงมี
ความรู้และเห็นสภาพปัญหาของประชาชนในชุมชนมาโดยตลอด๕  

๒. พระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสจึงสามารถรับรู้ปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชนหรือใน
ท้องถิ่นนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี๖ ซ่ึงโดยปกตพิระสงฆก์็จะเป็นที่พึงยามยากของชาวบ้านอยู่แล้ว  
                                                           

๓สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๔สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๕สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,         
เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๖สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา , ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๐๔ 
 

เมื่อชาวบ้านมีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยจนถึงเรื่องใหญ่ก็จะมาบอกเล่าให้
พระสงฆ์ได้รับฟังโดยการสนทนาโดยทั่วไป หรืออาจเป็นการระบายความทุกข์ยากล าบากในชีวิตของ
ตน และพระสงฆ์ส่วนมากก็จะเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย ดังนั้น พระสงฆ์จึงเป็นบุคคลที่ได้รับรู้ปัญหาความ
เป็นมาเป็นไปของประชาชนเป็นอย่างดี๗ จะเห็นได้ว่า เมื่อมีข้าราชการใหม่ย้ายมาประจ าในพ้ืนที่  
สิ่งแรกที่ต้องท า คือ การเข้าไปกราบหลวงพ่อหรือพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่เคารพของคนในชุมชนนั้น  
เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะและรับทราบปัญหาต่างๆ ของชุมชน๘  

๓. เนื่องจากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดในพ้ืนที่นั้นๆ เป็นผู้รับทราบสภาพปัญหา
ของชุมชน ความทุกข์ยาก หรือความต้องการของคนในชุมชนมาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย๙ เมื่อพบเห็น
หมู่บ้านไม่เจริญประชาชนทุกข์ยากมีความล าบาก พระสงฆ์จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของชุมชน โดยอาศัยข้อมูลพ้ืนฐานตามสภาพความเป็นจริงที่ได้รับทราบ โดยอาจประสานงาน
รว่มกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน๑๐เมื่อส่วนราชการต้องการรับทราบปัญหาของคน
ในพ้ืนที่ เพ่ือเข้าไปช่วยเหลือแก้ไข สิ่งแรกที่ต้องด าเนินการ คือ การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
ปัญหาอยา่งจริงจัง และบุคคลในล าดับตน้ๆ ที่นึกถึง คือ พระสงฆ์ซ่ึงเป็นผู้น าทางจิตใจของคนในชุมชน
นั้น๑๑ ซึ่งเปน็ผู้ที่ใกล้ชิดมีความสนิทสนมกับประชาชนและเป็นผู้ที่รูซึ้งถึงปัญหาและความต้องการของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เจ้าอาวาสของแต่ละวัดจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้ได้เป็น
อย่างดี ควบคู่กับก านัน ผู้ใหญบ่้าน และเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมืองประจ าท้องถิ่นนั้นๆ๑๒ 

๔. ตั้งแต่อดีตเมื่อประชาชนมีจิตศรัทธาพระพุทธศาสนา ได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ ณ    
ที่ ใดก็มักจะสร้างวัดขึ้นแล้วนิมนต์พระสงฆ์ไปพ านัก เพ่ือบ าเพ็ญบุญกุศลประกอบศาสนกิจ          
ตามประเพณีที่สืบต่อกันมา วัดเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ใช้เป็นสถานศึกษาอบรมให้มี
ความรู้ในดา้นวิชาชีพต าราแพทย์แผนไทย และศิลปกรรมแขนงต่างๆ เป็นต้น ประการส าคัญ คือ วัดที่
ประชาชนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นนี้มุ่งใช้เป็นสถานที่ท าบุญบ าเพ็ญกุศลของประชาชนในชุมชนนั้น 
ดังนั้น การใช้สถานที่ของวัดเพ่ือการสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึง
                                                           

๗สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, 
๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๘สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ , 
ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๑๐สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาสวัด
ดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๑๑สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๑๒สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๐๕ 
 

ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ชนบท๑๓ ซึ่งสถานที่ของวัดสามารถรองรับการด าเนินงานต่างๆ   
ได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแบ่งเป็นส่วนเขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ์  ซึ่งในพ้ืนที่
บางส่วนที่เหลือจากการจัดแบ่งเขตส าคัญแล้วให้เป็นเขตพ้ืนที่ส าหรับเอ้ือประโยชน์ใช้สอยในเชิง
สาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆ ของวัด อาจเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือสร้างความร่มรื่นให้วัด  
หรอืใช้เป็นสถานที่เอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ๑๔  

๕. เมื่อวัดด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลอัน
เป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ซึ่งวัดเป็นผู้ด าเนินการเองย่อมใช้พ้ืนที่ธรณีสงฆ์ดังกล่าวนี้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ไดเป็นอย่างดี ปัจจุบันทุกวัดมีพ้ืนที่ส าหรับให้ประชาชนจัดกิจกรรมบ าเพ็ญกุศลต่างๆ 
อยู่แล้ว ดังที่ เราเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง หรืองานตาย ก็ล้วนแต่อาศัยสถานที่ใน
บริเวณวัด๑๕ หากวัดสามารถจัดสรรพ้ืนที่ที่มีอยู่เพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์อย่าง
เป็นสัดส่วน มีระเบียบ ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น นี้จะเป็นจุดแข็งส าคัญ เป็นทุนเดิมของวัดส าหรับการ
ด าเนินกิจการช่วยเหลือเกื้อกูลอันเป็นไปเพ่ือการสาธารณประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง วัดจึงเป็นสถานที่ใน
การด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ที่ความมั่นคงปลอดภัยต่อการพ านักอาศัย ใช้ประโยชน์  
หรือด าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการสาธารณะ๑๖ 

๗. ตามนโยบายคณะสงฆ์ก าหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ   
สาธารณสงเคราะห์ให้เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ต้องด าเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ตามศักยภาพที่สามารถกระท าได้ เจ้าอาวาสซึ่งเป็นพระสังฆาธิการ
ระดับ วั ด  มี หน้ าที่ ต้ อ งบ า รุ ง รั กษาจั ดกิ จกา รและศาสนสมบั ติ ขอ งวั ด ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย ดี  
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในมาตราที่ ๓๗ เพราะฉะนั้นการประชุมอบรมเยาวชนและประชาชนด้านอาชีพต่างๆ   
จึงได้รับการส่งเสริมจากนโยบายดังกลา่วนี้อยา่งเต็มท่ี๑๗ 

 
 

                                                           
๑๓สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาสวัด

ดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาส

วัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาสวัด

สาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๐๖ 
 

จุดออ่น (Weaknesses) 
จุดอ่อน คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. งานสาธารณสงเคราะห์ ด้านการด าเนินกิจการเองของวัดในเรื่องต่างๆ เช่น การจัด
อบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดจัดท าขึ้นเอง          
บางโครงการไดร้ับการสนับสนุนจากองคก์รภาครัฐและเอกชน บางโครงการอาจไม่ไดรับการสนับสนุน 
งบประมาณในการด าเนินงานทั้งหมดวัดอาจต้องจัดหามาเอง ดังนั้น หากเป็นโครงการที่ต้องท าโดย
ต่อเนื่องย่อมประสบปัญหาด้านงบประมาณเป็นส าคัญ๑๘  

๒. ปัญหาจากการขาดงบประมาณด าเนินงานด้านต่างๆ ของวัด เป็นปัญหาที่ส านักงาน
พระพุทธศาสนารับทราบมาโดยตลอด แต่เฉพาะในส่วนของงานด้านสาธารณสงเคราะห์ เป็นภารกิจที่
แต่ละวัดพิจารณาด าเนินการตามศักยภาพของตน ซึ่งต้องด าเนินงานไปควบคู่กับภารกิจในด้านอ่ืนๆ 
ดังนั้นหากเป็นการด าเนินงานในลักษณะโครงการต่อเนื่องที่ซ้ าซ้อนกับการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ก็อาจไม่ได้รับการสนับสนุน๑๙ การด าเนินงานด้าน สาธารณสงเคราะห์ จึงควรมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการและองค์กรการกศุลของเอกชนส าหรับจัดหาทุนเพ่ือใช้ในโครงการที่
จัดขึ้น โดยหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกชุมชน มีการประสานกับผู้น าหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหาความ
แตกแยกของคนในหมู่บ้านก่อนที่จะด าเนินการกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน และหากเป็นโครงการที่ต้อง
ด าเนินการโดยต่อเนื่องก็ต้องให้ความส าคัญกับแผนงานด้านงบประมาณอย่างยิ่ง ประการส าคัญ คือ 
หนว่ยงานราชการจะให้การสนับสนุนได้เฉพาะโครงการที่อยู่ในแผนงานประจ าปีและเป็นพันธกิจของ
หนว่ยงานนั้นๆ เท่านั้น๒๐ 

๓. เนื่องจากพระสงฆ์มีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างคฤหัสถ์และขาดความคล่องตัว๒๑  นอกจากนี้ก็ยังมีพระสงฆ์อีกจ านวนมากที่ยังไม่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากต้องมีเหตุปัจจัยเข้ามาสนับสนุนเพ่ือให้
พระสงฆ์สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จึงท าให้ประชาชนที่มีความรู้ความสามารถไม่ให้ความสนใจวัด

                                                           
๑๘สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ , 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๐สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๒๑สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๐๗ 
 

เหมือนกับสมัยก่อน๒๒ และยังมีพระสงฆ์ที่ขาดองค์ความรู้ที่จะน ามาด าเนินกิจการงานสาธารณ
สงเคราะหเ์องได้จึงไม่สามารถให้การช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมได้ดีเท่าที่ควร๒๓ 

โอกาส (Opportunities) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรีที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี ้

๑. การที่คณะสงฆ์เข้ามาบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเองในลักษณะที่ท าเป็น
กิจกรรมประจ าหรือชั่วคราว เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) การตั้งมูลนิธิ การตั้ง
กองทุน หรือการอบรมประชาชน เป็นกิจการที่ด าเนินการเพื่อสาธารณะ ประชาชนจึงให้การสนับสนุน
การด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย เพราะเห็นว่าท าเพ่ือ
สาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง๒๔  

๒. การด าเนินกิจการงานของวัดทุกประเภทอาศัยแหล่งเงินทุนหลัก คือ จากเงินบริจาค
ของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่ เป็ นก าลังส าคัญของวัด และด้ วยพ้ืนฐานของคนไทยที่มี
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งชีวิต จึงมีความเชื่อเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานอย่างมาก กล่าวคือ   
มีศรัทธาเชื่อมั่นว่า การให้ทานนั้นเมื่อให้แล้ว ผู้ที่รู้จักให้ย่อมเป็นผู้ที่ไดรับเป็นธรรมดา โดยผลนั้นจะ
ย้อนกลับมาหาตัวของผู้ที่ท าเอง แม้ว่าเราจะต้องการหรือไม่ก็ตาม ดังกล่าวนี้ ถือเป็นโอกาสของ
สถาบันพระพุทธศาสนา ที่ได้เปรียบองคก์รการกศุลอ่ืนๆ๒๕ คนไทยเรานั้นเป็นพวกที่ชอบท าบุญ บุญที่
ท ากันเป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสต่างๆ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วอยู่ในเรื่องให้
ทานเป็นหลัก ไม่ว่าจะให้แก่ใครก็ถือเป็นทานทั้งสิ้น การให้ทานเป็นการลดความเห็นแก่ตัว        
ความตระหนี่ถี่เหนียว และความคับแคบในจิตใจให้น้อยลง ท าให้ไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของ อีกทั้งสิ่งที่
บริจาคหรือให้ทานแก่ผู้อ่ืนก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับและสังคมโดย
ส่วนรวม๒๖ การบริจาคด้วยความเต็มใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดน าเงินบริจาคไปใช้ท านุบ ารุง

                                                           
๒๒สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๒๓สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๒๔สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า

มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๒๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๒๖สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๐๘ 
 

พระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการต่างๆ ของวัด ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก เพราะตระหนักและเล็งเห็นว่า วัดท าเพ่ือประโยชน์ของสังคม
อย่างแท้จริง๒๗ 

๓. การด าเนินกิจการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เองยังเป็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับชาวบ้าน๒๘ สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วยการเข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะสงฆ์จัดขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือปลูกศรัทธาให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา
และช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป๒๙ 

๔ .  หน่ ว ย ง านภาครั ฐทุ กหน่ ว ย ง าน ให้ ก า รสนั บสนุ นการด า เ นิ น ง าน ด้ าน
สาธารณประโยชน์ที่วัดด าเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีขอบเขต
รับผิดชอบโดยตรงในการบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด หากเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
สงเคราะห์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การอาชีพ สาธารณูปโภคต่ างๆ ก็จะ
สามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มที่๓๐ ในหน่วยงานภาครัฐระดับต าบลก็มีหน่วยงานราชการที่
ด าเนินการเกี่ยวกับงานสงเคราะห์ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
เป็นต้น อยู่ในทุกพ้ืนที่อยู่แล้ว และหน่วยงานเหล่านี้พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เองอยู่แล้ว๓๑ 

๕. ส านักงานพระพุทธศาสนา ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดและมีหน้าที่โดยตรงใน
การสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์
คุม้ครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนาสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑล
ให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา 
เพราะฉะนั้น ภารกิจด้านการสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะสงฆ์นั้น ส านักงาน

                                                           
๒๗สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา , ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๒๘สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๒๙สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาสวัด

ดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๐สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาส

วัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ , 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๐๙ 
 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดพร้อมสนับสนุนการ
ด าเนินงานอยา่งเต็มก าลังตามที่กฎหมายเอื้อให้กระท าได้๓๒ 

๖. พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีข้อบัญญัติเกี่ยวข้องกับที่ดินวัด ใน มาตรา ๓๓ ที่วัดและที่ซึ่งขึ้นต่อวัด     
ซึ่งประกอบด้วย ที่วัด คือ ที่ซึ่งตั้งวัดตลอดจนเขตของวัดนั้น ที่ธรณีสงฆ์ คือ ที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัดและ
ที่กัลปนา คือ ที่ซึ่งมีผู้อุทิศแต่ผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา๓๓ และวัดที่สมบูรณ์ต้องประกอบไป
ด้วยองคป์ระกอบหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ สภาพความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งวัด ที่ตั้ง 
ศาสนสมบัติของวัด เพ่ือการบริหารจัดการวัดให้ถูกต้อง เรียบร้อย ดีงาม ตามพระธรรมวินัย กฎมหา
เถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม โดยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจ
ของคณะสงฆ์ให้สมบูรณ์ ได้แก่ การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์ การเผยแผ่     
การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะห์ ดังนั้น วัดในบวรพระพุทธศาสนาจึงมีพ้ืนที่รองรับการ
ด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจคณะสงฆ์ไดเ้ป็นอยา่งดี นี้เป็นจุดแข็งที่ทุกวัดมี๓๔ 

อุปสรรค (Threats) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. อุปสรรคในการด าเนินการดา้นสาธารณสงเคราะห์ของวัดและคณะสงฆ์ คือ การที่วัด
ไม่มีสื่อสารมวลชนคอยให้การสนับสนุน เพราะมีวัดจ านวนมากที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมแต่ไม่
ค่อยมีข่าว ถ้าเปรียบเทียบกับข่าวด้านลบจะมีมากกว่าด้านดี๓๕ และยิ่งในปัจจุบันนี้มีสื่อออนไลน์ท าให้
ข่าวกระจายไปอย่างรวดเร็วเมื่อมีข่าวด้านลบออกไปก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนานทั้งที่
ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าความจริงเป็นอย่างไร จึงท าให้เกิดกระแสด้านลบแก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวมจนท า
ให้สัทธาสาธุชนลดน้อยลงจึงส่งผลต่อการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดไปด้วย๓๖ 

                                                           
๓๒สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๓๓สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๓๔สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๓๕สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๐ 
 

๒. หากสื่อมวลชนไทยสามารถส่งเสริมกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ให้
เป็นข่าว สื่อมวลชลต้องเป็นก าลังส าคัญเป็นผู้เผยแพร่ความดีของพระสงฆ์ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม 
ก็จะเป็นก าลังส าคัญยิ่งในการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา แต่ในทางตรงกันข้าม หากยังไม่ให้
ความส าคัญและสนใจแต่ข่าวเสียหายของพระสงฆ์ ก็จะเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงในส่งเสริมกิจการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์๓๗ 

๓. ในสภาพการปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร  
ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นงานสาธารณประโยชน์ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการ๓๘ จึงจ าเป็นต้องใช้ปัจจัยจากศรัทธาสาธุชนทั่วไปเพ่ือน ามาบริหารงาน เมื่อเศรษฐกิจมี
ความผกผันอยู่ในข้ันไม่ดี ท าให้สัทธาสาธุชนสนับสนุนการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลน้อย 
จนเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการ๓๙ 

กล่าวโดยสรุป งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการด าเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีการด าเนินกิจการงานสาธารณ
สงเคราะห์ตามที่มีนโยบายที่เจ้าคณะผู้ปกครองมีค าสั่งลงมาแล้วเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของชุมชนจึงท าให้มีการ
จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ขึ้นมา มีการจัดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้ศึกษา
เรียนรู้ มีการจัดท าโครงการเข้าค่ายอบรมธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนและประชาชน 
อีกทั้งมีการจัดอบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล สามารถน ามาแจกแจงตามการวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็งและจุดอ่อนดูสภาพแวดล้อม
ภายใน ส่วนโอกาสและอุปสรรคดูจากสภาพแวดล้อมภายนอก มีผลดังนี้ ๑. จุดแข็ง (Strengths)  
คือ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถและอาศัยอยู่ในพื้นท่ีจึงสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
นั้นได้อย่างแท้จริง และวัดมีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์    
ที่ส าคัญมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ท าให้คณะสงฆ์สามารถ
ด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการและกฎหมาย ๒. จุดอ่อน 
(Weaknesses) คือ งบประมาณในการด าเนินกิจการเพ่ืองานสาธารณสงเคราะห์ไม่เพียงพอ เพราะถือ

                                                           
๓๗สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาสวัด

ดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๓๙สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาสวัด

ดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๑ 
 

เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องหาก
ปัจจัยนี้ขาดไปงานต่างๆ ที่คณะสงฆ์ด าเนินการอยู่คงจะต้องหยุดชะงักไม่สามารด าเนินการได้อย่างมา
ประสิทธิภาพ นอกจากเงินแล้วพระสงฆ์อีกจ านวนมากก็ยังไม่มีความรู้ด้านสาธารณสงเคราะห์
เท่าที่ควร บางครั้งก็ท าไปโดยไม่มีหลักการเมื่อด าเนินการไปแล้วก็อาจท าให้ไม่ประสบความส าเร็จได้ 
๓. โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์
ของวัด การที่คณะสงฆ์เข้ามาบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล      
เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเองในลักษณะที่ท าเป็นกิจกรรม
ประจ าหรือชั่วคราว เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ประชาชนจะให้การสนับสนุน
การด าเนินการอย่างเต็มที่  ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย เพราะเห็นว่าท า 
เพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง การด าเนินกิจการงานของวัดทุกประเภทอาศัยแหล่งเงินทุนหลัก 
คือ จากเงินบริจาคของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่จึงเป็นก าลังส าคัญของวัด การบริจาคด้วยความ
เต็มใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดน าเงินบริจาคไปใช้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการต่างๆ ของ
วัด   ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก อีกทั้ง
ยังเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
เ พ่ือปลูกศรัทธาให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์อยู่
แล้ว โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีขอบเขตรับผิดชอบโดยตรงในการบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดและมี
หน้าที่โดยตรงในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้
การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา ๔. อุปสรรค (Threats) คือ อุปสรรคใน
การด าเนินการด้าน      สาธารณสงเคราะห์ของวัดและคณะสงฆ์ คือ การที่วัดไม่มีสื่อสารมวลชนคอย
ให้การสนับสนุน ไม่ค่อยให้ความสนใจการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด และเศรษฐกิจ
ของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็น
งานสาธารณประโยชน์ไม่มีผลก าไรจากการด าเนินกิจการจนเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการด าเนินกิจการเพื่อ
ช่วยเหลือเกื้อกูล  

(n = ๒๐) 
SWOT ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 
จุดแข็ง ๑. พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถและ

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่จึงสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชุมชนนั้นได้อย่างแท้จริง 

๘ ๓, ๕, ๑๑, ๑๕, ๑๖, 
๑๗, ๑๙, ๒๐ 

 ๒. วัดมีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับการ
ด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ 

๔ ๔, ๖, ๘, ๑๗ 

จุดอ่อน ๑. งบประมาณในการด าเนินกิจการเพ่ืองานสา
ธารณสงเคราะห์ไม่เพียงพอ 

๓ ๒, ๑๕, ๑๘ 

 ๒. พระสงฆ์อีกจ านวนมากยังไม่มีความรู้ด้านสา
ธารณสงเคราะห์ 

๓ ๑, ๒, ๒๐  

โอกาส ๑. ประชาชนให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของวัด 

๖ ๖, ๗, ๑๑, ๑๓, ๑๔, 
๑๙  

 ๒. ภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการ
งานสาธารณสงเคราะห์ 

๓ ๔, ๑๕, ๑๖, 

 ๓. มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีนโยบายส่งเสริม
การด าเนินงานด้านสาธารณสงเคราะห์ 

๓ ๙, ๑๓, ๑๔  

อุปสรรค ๑. เศรษฐกิจของประเทศท าให้การด าเนิน
กิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดมีปัญหา 

๓ ๖, ๘, ๑๐  

 ๒. สื่อสารมวลชนไม่ค่อยให้ความสนใจการ
ด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด 

๒ ๑๑, ๑๒  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

๒) ผลการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

จากการสังเกตการณ์วัดที่ท างานการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล โดยท าการสังเกตการณ์ที่วัดจ าปา 
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในกิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.)๔๐  

กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้รับ (อ.ป.ต.) ดีเด่น ปี ๒๕๕๔ สามารถวิเคราะห์ตามหลักการบริหารงาน PDCA ได้แก่ 
Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม)  
มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (วางแผน) 
๑. การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล มีการวางแผน มีคณะกรรมการ มีการประชุม

ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล โดยอาศัยข้อมูลสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

๒. มีการตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยเจ้าอาวาสเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการแต่งตั้งอีก ๙ 
คน เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน มีการประชุมอยู่เป็นประจ า  และมีการร่างระเบียบแบบแผน
ออกมาใช้ร่วมกัน 

Do (ปฏิบัติ) 
๑. กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ใน ๑ ปี จัดกิจกรรมขึ้น ๓ ครั้ง คือ  
- ช่วงสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการแจก

ของช าร่วย โดยท างานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
และเทศบาล 

- ช่วงวันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง โดยท างานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล 
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจะเป็น
ผู้ท าการส ารวจว่ามีผู้ปุวยติดเตียงจ านวนเท่าไรในแต่ละปี ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการ
ด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น 

- ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง โดยท างานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ใน
ต าบล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจะ
เป็นผู้ท าการส ารวจว่ามีผู้ปุวยติดเตียงจ านวนเท่าไรในแต่ละปี ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการ
ด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น 

                                                           
๔๐สังเกตการณ์ วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๑๔ 
 

๒. ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้นในพ้ืนที่ เมื่อทราบเรื่องในครั้งแรกก็จะเข้าไป
ช่วยเหลือเป็นการเฉพาะก่อนโดยน าเครื่องอุปโภคบริโภคไปให้เขาใช้ก่อนเพ่ือประเมินความเสียหาย 
เมื่อทราบว่าร้ายแรงก็ท าการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้ เช่น กาชาดจังหวัด   
เป็นต้น เมื่อกาชาดจังหวัดทราบเรื่องก็เข้ามาประเมินความเสียหาย และท าการช่วยเหลือโดยการสร้าง
บ้านให้กับผู้ประสพภัย ซึ่งทางคณะสงฆ์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มก าลังความสามารถ 

๓. มีการตั้งกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านก็ตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือท าขนม      
บางหมู่บ้านก็ตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือเป็นร้านค้าของชุมชน บางหมู่บ้านก็ตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือซื้อปุ๋ยซื้อยาที่
ใช้ในการเกษตร โดยในช่วงแรกหน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) เป็นผู้ออกทุนสนับสนุนให้ก่อนโดยไม่
คิดดอกเบี้ย 

๔. กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ เริ่มแรกนั้นสมาชิกยังน้อยเรียกเก็บสมาชิกคนละ ๒๐ 
บาทต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท หลังจากคนในชุมชนเห็นผลก็เข้ามาสมัครสมาชิกเพ่ิม
มากขึ้น จนในปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๘๐๐ กว่าคน เรียกเก็บสมาชิกคนละ ๑๐๐ บาท
ต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ด าเนินการมาเป็นเวลานาน กว่า ๓๐ ปี ในการเก็บเงิน
ฌาปนกิจสงเคราะห์จะไม่มีการออกไปเก็บตามบ้าน แต่จะมีคณะกรรมการและพระสงฆ์ในวัดเป็นผู้
เก็บรวบรวมให้สมาชิกเป็นผู้มาส่งด้วยตนเอง 

Check (ตรวจสอบ)  
๑. โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์นี้สามารถสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในชุมชนได้เป็นอย่างดี    

ดูจากก่อนจะมีกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เวลามีญาติเสียชีวิตผู้ยากไร้เหล่านี้ไปขอยืมเงินจัดงานศพ
ใครๆ ก็ไม่ให้การสงเคราะห์กัน แต่หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แล้วไปขอยืมเงินจัด
งานศพใครๆ หรือไปขอใช้เครดิตซื้อของจัดงาน จะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี เพราะเขารู้ว่าเป็น
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์อยู่เมื่อให้ของไปแล้วเขาสามารถมีเงินมาจ่ายได้อย่างแน่นอน นี่คือผลที่
ได้รับจากการตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑. โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์มีการประชุมเพ่ือร่างระเบียบแบบแผนออกมา และ   

ในปัจจุบันได้ออกกฎระเบียบขึ้นมาว่าจะไม่รับสมาชิกที่อยู่นอกเขต ๖ หมู่บ้านเดิม เพ่ือเป็นการ
ปูองกันการไม่ให้ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งมายาวนานนี้ล้มลงเหมือนกับที่อ่ืนๆ 

๒. ในการเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ได้ตั้งกฎไว้ว่าเมื่อมีสมาชิกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาต้อง
ส่งเงินภายใน ๗ วัน หากเกินก าหนดแล้วต้องเสียค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ หรือถูกตัดชื่อออกจากสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 
 



๑๑๕ 
 

สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์แบบสังเกตการณ์ : วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ด าเนินกิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ใน ๑ ปี ได้จัดกิจกรรมขึ้น     
๓ ครั้ง คือ ๑. ช่วงสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการแจก
ของช าร่วย  ๒. ช่วงวันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการ
ด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น ๓. ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติด
เตียง โดยท างานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล      
ซึ่งทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจะเป็นผู้ท าการส ารวจว่ามีผู้ปุวยติดเตียงจ านวนเท่าไร
ในแต่ละปี ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียง
เหล่านั้น ในกรณีเมื่อเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้นในพ้ืนที่ เมื่อทราบเรื่องในครั้งแรกก็จะเข้าไปช่วยเหลือ
เป็นการเฉพาะก่อนเพื่อประเมินความเสียหาย เมื่อทราบว่าร้ายแรงก็ท าการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในด้านนี้ เช่น กาชาดจังหวัด เป็นต้น ทางคณะสงฆ์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีการตั้งกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยในช่วงแรกหน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.)   
เป็นผู้ออกทุนสนับสนุนให้ก่อนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

ที่โดดเด่นมาก คือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการประชุมอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาส
เป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการแต่งตั้งอีก 
๙ คน เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน มีการร่างระเบียบแบบแผนออกมาอย่างชัดเจน เมื่อพบปัญหา
ก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สามารถด าเนินการ
เป็นเวลานาน กว่า ๓๐ ปี 

๔.๑.๒ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

๑. ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ปัจจุบันคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุน ขาดการแนะน าในเชิง
วิชาการ หากได้รับการสนับสนุนในเชิงความรู้น่าจะท าได้ดีกว่าปัจจุบัน เช่น การอนุรักษ์โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ภายในวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธ๔๑   

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์จึงมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูล
น้อยอยู่ อาจเกิดจากก าลังทุนทรัพย์ไม่เพียงพอในการด าเนินการเรื่องนี้๔๒ ที่เห็นเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ท าความสะอาดและตกแต่งกิ่งไม้

                                                           
๔๑สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๔๒สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๑๖ 
 

ชายถนน จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ๔๓ การพัฒนาแม่น้ าล าคลองร่วมกับประชาชน พัฒนาถนน
เข้าหมู่บ้านให้สะดวกและปลอดภัย จัดท าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จัดท าโครงการบวชสามเณรฤดู
ร้อน เข้าค่ายพุทธบุตร และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกๆ ปี๔๔  

๓. คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ รวมถึงการรณรงค์อบรมความรู้ในด้านปูองกันยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ๔๕ และ
ช่วยพัฒนาองค์ความรู้การประกอบสัมมาอาชีพให้กับชาวบ้าน รักษาประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน
ให้คงอยู่ อบรมเด็กให้รู้จักกตัญญูกตเวทิตาธรรม๔๖ 

๑) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์   
ด้ านการด า เนิ นกิ จการ เ พ่ือช่ วย เหลื อ เกื้ อกู ล  จึ งน าหลั กแนวคิ ดการวิ เ คราะห์  SWOT  
หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการ
บริหารจัดการงาน สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์ ซึ่งช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีรายละเอียด
ตามล าดับ ดังนี้  

จุดแข็ง (Strengths)  
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ จากการ
วิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. พระสงฆ์มีบทบาททางภาวะผู้น าส าหรับการด าเนินชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรือง
เรื่อยมา ถือได้ว่าเป็นแกนกลางช่วยแนะน าพระธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนามาพัฒนาจิตใจของ
ประชาชนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการแก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน เหตุผลเหล่านี้
เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นความส าคัญและความสัมพันธ์ของพระภิกษุสงฆ์ที่มีต่อการด ารงชีวิตของ
                                                           

๔๓สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๔๔สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๔๕สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด
หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๔๖สัมภาษณ์  พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี
สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๑๗ 
 

คนในสังคม๔๗ วัดเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมแทบทุกด้านของหมู่บ้าน มีภิกษุเป็นผู้น าที่
ส าคัญของชุมชน กิจกรรมใดที่เป็นไปเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่หมู่บ้าน พระสงฆ์ก็มักเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยเสมอ โดยยึดหลักว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยเมตตากรุณาโดยพ้ืนฐานความเป็น
จริงที่ว่าทา่นเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน๔๘  

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสารธารณประโยชน์ โดยช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ ใดผู้หนึ่งด าเนินการเพ่ือการสาธารณประโยชน์ เช่น      
การพัฒนาหมูบ่้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ ก็ได้อาศัยพระสงฆ์เป็นหัวเรียวหัวแรง
ใหญ่ ในการน าพาชาวบ้าน หรือเรียกได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนา๔๙ เนื่องมาจากพระสงฆ์อยู่
ในชุมชนจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงานราชการหรือข้าราชการ
ในพ้ืนที่ พระสงฆ์มีความเข้าใจในสังคมที่มีความแตกต่างของบุคคลในสังคม ได้แก่ เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ดังนั้น 
พระสงฆ์จึงสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และท างานร่วมกันของประชาชนและ
หนว่ยงานภาครัฐเพื่อพัฒนาสังคมได้เป็นอยา่งดี๕๐ 

๓. การที่หน่วยงานภาครัฐบาลจะพัฒนาชุมชนชนบทและท าการวางแผนโครงการเข้าไป
ยังท้องถิ่นชนบทห่างไกลนั้น พระสงฆ์ซึ่งจ าพรรษาอยู่ในหมู่บ้านแต่ละแห่งก็ได้มีบทบาทในการเป็น
ผู้น าการพัฒนาหมูบ่้านนั้นๆ อย่างไมเ่ป็นทางการอยูแ่ล้ว จนเป็นปกติวิสัย และเมื่องานพัฒนาดังกล่าว
เข้าไปถึงหมู่บ้าน ท่านก็ได้เข้าร่วมงานเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ๕๑ เช่น เป็นผู้น าในการเสนอความคิด
ริเริ่ม และเป็นที่ปรึกษาและเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาเรียกความร่วมมือจากชาวบ้านให้เขามาร่วม
ท างานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาล๕๒  

๔. วัดมีฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนด้วยเหตุที่ พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานส าคัญ
ของวัฒนธรรมไทย ชาวไทยนับถือพระพุทธศาสนามาช้านาน จนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้
หล่อหลอมซึมซับลงในวิถีไทย กลายเป็นรากฐานวิถีชีวิตของคนไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    
                                                           

๔๗สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า
มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๔๘สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๔๙สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๕๐สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๕๑สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาสวัด
ดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๕๒สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด
คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๑๘ 
 

ในชนบทยังคงถือว่า วัดยังเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน เป็นศูนย์รวมกิจกรรมทุกประเภทของชุมชน 
ซึ่งต่างจากในเมืองใหญ่ที่วัดกลายเป็นเพียงสถานที่จ าพรรษาของพระสงฆ์และเพ่ือประกอบพิธีทาง
ศาสนาเท่านั้น๕๓ วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทย วัดเป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคมวัดเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นสถาบันส าคัญทั้งในด้านการศึกษา 
สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ชุมนุมเพ่ือท าบุญฟัง
พระธรรมเทศนา ตลอดจนการพบปะสังสรรค์ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนา
ที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนนับแต่อดีต๕๔ วัดเป็นศูนย์กลางในด้าน
พิธีกรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีต่างๆ เป็นแหล่งสังคมสงเคราะห์ เช่น เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพของชุมชน 
เป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก เป็นศูนย์สงเคราะห์ผู้ปุวย เป็นต้น๕๕ โดยพระสงฆ์ก็จะท าหน้าที่เป็นผู้น าทาง
จิตใจและผู้น าทางสังคม เป็นผู้น าทางการอบรมจิตใจของคนในสังคมให้ดีงาม เป็นต้น๕๖  

๕. แม้ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์และวัดจะลดลง เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐมา
ท าหน้าที่ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ของวัดในการ
ด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ เพราะวัดเป็นของชุมชนพื้นที่ของวัดเป็นพื้นที่ของคนในชุมชน๕๗ 
วัดถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนรวมทั้งคนในชุมชนรอบๆ วัดยังใช้วัด
เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ และท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน๕๘ เช่น การประชุมหมู่บ้าน การประชุม
ราชการ หรือให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ แต่ในปัจจุบันท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมท า
ใหเ้ด็ก เยาวชน และประชาชน หันไปยึดติดในวัตถุนิยมมากเกินไป เป็นผลให้คนห่างไกลจากวัดโดยไม่
รู้ตัว ท าให้วัดลดบทบาทจากในอดีตลงไปมาก๕๙ แต่อย่างไรก็ตาม วัดก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ

                                                           
๕๓สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์,  

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๔สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาสวัด

ดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ , 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๕๖สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๕๗สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ , 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๕๘สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๕๙สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๑๙ 
 

ประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตัวแทนของวัดในการแสดงบทบาทต่างๆ เป็นผู้น าทางจิตใจของ
ประชาชน เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพ เชื่อถือ และการร่วมมือกันให้เกิดความสามัคคี๖๐ 

จุดออ่น (Weaknesses) 
จุดอ่อน คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอ
เป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. พระสงฆ์หรือคณะสงฆ์จึงไม่สามารถก าหนดแผนงานและแนวทางด าเนินการได้ด้วย
ตนเองเป็นเพียงผู้ร่วมด าเนินงาน ซึ่งต้องเข้าร่วมโดยปฏิบัติหรือกระท าตามแนวทางที่หน่วยงานอ่ืน
เป็นผู้ก าหนดบทบาทให้กระท า๖๑ การเข้าไปสนับสนุน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน การจัดหา
ทุนเพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นต้น๖๒ 
อาจเป็นการเกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือของภาคเอกชนในลักษณะของการเข้าไปมีส่วนร่วม เป็นต้น 
ซึ่งเปน็การท ากิจกรรมส่งเสริมหน่วยงานอื่นที่ท าอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งย่อมไม่มีอ านาจเต็มในการควบคุมการ
ด าเนินงานหรือการอ านวยการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการได้๖๓ 

๒. โดยปกติหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนต่างมีการสงเคราะห์ประชาชน
อยู่แล้วมิใช่การด าเนินงานการสงเคราะห์ทางตรงของคณะสงฆ์ เพราะองค์กรอ่ืนอาจจะมีการเริ่มต้น
อยู่แล้ว คณะสงฆ์เพียงเข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้น๖๔ แต่ในการร่วมมือกันจ าเป็นต้องมีการประสานงาน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ ขาดการประสานงานที่ดี เมื่อวัดหรือองค์กรคณะสงฆ์
เขา้มาช่วยเหลือในกระบวนการด าเนินงานย่อมเปน็ประโยชน์ต่อทั้งสองฝุาย คือ ฝุายราชการได้รับการ
สนับสนุนจากฝุายศาสนา และฝุายศาสนาได้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการสังคม ประการส าคัญ คือ   
ผลจากการประสานงานร่วมมือกันย่อมเกิดแก่ผู้รับผล ได้แก่ ประชาชนหรือผู้ได้รับความทุกข์ยาก
เดือดร้อน๖๕ แม้หนว่ยงานหรือองค์กรภาครัฐจะเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานในชุมชน แต่ความ
                                                           

๖๐สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด
บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๖๑สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๖๒สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๖๓สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๖๔สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 
ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๖๕สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๒๐ 
 

รว่มมือที่ดีจากคณะสงฆ์จะช่วยให้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะพระสงฆ์เป็นที่
เคารพศรัทธาของประชาชนในพ้ืนที่ ที่ผ่านมาพบว่า มีการร่วมมือกันด าเนินงานระหว่างวัดและ
หน่วยงานราชการ แต่อาจขาดการประสานงานที่ดี จึงส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน๖๖ ซึ่งในทางปฏิบัติ การประสานงานต้องค านึงถึงวัฒนธรรมและค่านิยมที่บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือสังคมยอมรับร่วมกัน และยึดถือเป็นเครื่องตัดสินใจ เพ่ือใช้ก าหนดกรอบในการท างานที่มีกลยุทธ์
การบริการมีความยืดหยุ่นในตัว๖๗  

๓. การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้ฝุายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ไม่ท าให้งานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานใหส้อดคลองทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะต้องกระท า๖๘  

๔. จุดอ่อนประการหนึ่ง คือ ขาดการประสานงานที่ดีเพ่ือมุ่ งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน     
ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนการประสานงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การท างาน
เป็นทีมหรือการท างานร่วมกันประสบความส าเร็จได้ด้วยดี๖๙ 

โอกาส (Opportunities) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรีที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  จากการวิเคราะห์ 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี ้

๑. คนในสังคมไทยต่างให้ความส าคัญและมีความรักความห่วงใย ความเอ้ืออาทรต่อคน
อ่ืนและสังคมโดยรวม นี่เป็นพื้นฐานที่ดีของคนไทยในสังคมพุทธ มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
การไม่กระท าที่เสื่อมเสียหรือเป็นปัญหาต่อสังคมและประเทศชาติยอมรับแนวคิดทางจิตใจที่คิด
สรา้งสรรคเ์ป็นกุศล๗๐ และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม คิดในทางที่ดไีมท่ าลายเบียดเบียน

                                                           
๖๖สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,       

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๖๗สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๖๘สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๖๙สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๗๐สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๑ 
 

บุคคล สังคม วัฒนธรรมประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม๗๑ ต้องการให้มีแตก่ารกระท าและค าพูดที่มาจาก
ความคิดเพ่ือการลดความขัดแย้ง และการให้ขวัญและก าลังใจต่อกัน๗๒  

๒. ทุกภาคส่วนในสังคมต้องการความร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  
มุ่งหมายลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม๗๓ ควรช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม เช่น การช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ า 
เป็นต้น๗๔ สิ่งที่เป็นโอกาสส าคัญอยู่ในขณะนี้ คือ คนในสังคมตื่นตัวเรื่องจิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึง   
การมีจิตส านึกที่ดีในสังคม สังคมในที่นี้หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มีจิตส านึกที่ดี
ต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน และการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน การช่วยกันดูแล
ชุมชนของตน การใหค้วามร่วมมือ การเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยใน
ชุมชน เพ่ือสาธารณูปโภคในชุมชนด้วยความเป็นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน๗๕  

๓. แนวคิดจิตสาธารณะหรือจิตส านึกสาธารณะเป็นค าใหม่ที่มีใช้เมื่อไม่นานมานี้และ
เป็นเรื่องใหม่ส าหรับคนไทย มีการเรียกจิตส านึกสาธารณะไว้แตกต่างกัน ได้แก่ การเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม จิตส านึกต่อสังคม จิตส านึกต่อส่วนรวม จิตส านึกต่อสาธารณะสมบัติ เป็นต้น๗๖ 

อุปสรรค (Threats) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ จากการวิเคราะห์ 
บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีอุปสรรคส าคัญ คือ วัดหรือองค์กรคณะสงฆ์

                                                           
๗๑สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๗๒สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี,  

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๓สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๗๔สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๗๕สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๒๒ 
 

มีฐานะเปน็เพียงผู้ใหก้ารสนับสนุนเทา่นั้น ไม่ใช่การด าเนินงานการสงเคราะห์โดยตรง๗๗ เพราะองค์กร
อ่ืนอาจจะมีการเริ่มต้นอยู่แล้วท าให้ไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือวิธีด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรมต้องด าเนินการตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นด าเนินงานอยู่แล้ว๗๘ คณะสงฆ์มี
ฐานะเป็นเพียงผู้เข้าไปมีส่วนร่วมเกื้อกูล โดยมุ่งเอาผลเพ่ือส่วนรวมที่เป็นสาธารณประโยชน์๗๙ เมื่อมี
ฐานะเป็นผู้เข้าร่วมหรือผู้สนับสนุนจึงมีขอบเขตและบทบาทหน้าที่เพียงให้การสนับสนุนตามที่
หนว่ยงานหรือผู้มีอ านาจรับผิดชอบด าเนินการร้องขอ หรือต้องการเท่านั้น ไม่มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการ
ก าหนดเปูาหมาย แผนการด าเนินการ หรือก าหนดวิธีด าเนินการไ ด้อย่างเป็นรูปธรรม๘๐             
 การด า เนินงานในด้ านการช่ วย เหลือ เกื้ อกูลกิจการของผู้ อ่ืน เ พ่ือสาธารณประโยชน์ นี้  
เป็นการด าเนินงานในรูปแบบของผู้ให้การสนับสนุน มิใช่การด าเนินงานด้วยตนเองโดยตรง๘๑  

๒. ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์คณะสงฆ์จะต้องเข้าไป
สนับสนุนองค์กรต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์จึงท าให้ต้องเข้าไปท างานร่วมกับหน่วยงานราชการที่มี
ระบบระเบียบ มีกฎเกณฑ์ในการท างานขององค์กรอยู่แล้ว และมีขั้นตอนในการด าเนินงานหลาย
ขั้นตอน๘๒ จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์
ด าเนินการล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน๘๓ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  ที่เห็นเป็นรูปธรรมและ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ท าความสะอาดและตกแต่งกิ่งไม้
ชายถนน จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดท าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จัดท าโครงการบวช
สามเณรฤดูร้อน เข้าค่ายพุทธบุตร และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกๆ ปี  รวมถึงการรณรงค์
อบรมความรู้ในด้านปูองกันยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ด้วย ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหาร

                                                           
๗๗สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า

มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๗๘สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๗๙สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาสวัด

สาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๘๐สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,       

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๘๑สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๘๒สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๘๓สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๒๓ 
 

จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ เมื่อวิเคราะห์ SWOT คือ มีสภาพทั่วไปในการบริหารดังนี้ ๑. จุดแข็ง 
(Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของคนใน
ชุมชนนั้นๆ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสารธารณประโยชน์ โดยช่วยเหลือสนับสนุน
ส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการเพ่ือการสาธารณประโยชน์ เช่น      
การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ ก็ได้อาศัยพระสงฆ์เป็นหัวเรียวหัวแรง
ใหญ่ ในการน าพาชาวบ้าน หรือเรียกได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนา เนื่องมาจากพระสงฆ์อยู่ใน
ชุมชนจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงานราชการหรือข้าราชการใน
พ้ืนที ่อีกอย่างหนึ่งวัดเป็นสถานที่ศูนย์รวมของคนในชุมชน วัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินชีวิตของคนไทย วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัดเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม 
เป็นสถาบันส าคัญทั้งในด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ วัดเป็นศูนย์กลาง
ของชุมชน เป็นที่ชุมนุมเพ่ือท าบุญฟังพระธรรมเทศนา ตลอดจนการพบปะสังสรรค์ โดยมีพระสงฆ์เป็น
ตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าทางจิตใจของประชาชนนับแต่
อดีต แม้ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์และวัดจะลดลง เนื่องจากมีหน่วยงานภาครัฐมาท าหน้าที่
ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ของวัดในการด าเนินงาน
พัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ เพราะวัดเป็นของชุมชนพ้ืนที่ของวัดเป็นพ้ืนที่ของคนในชุมชน ๒. จุดอ่อน 
(Weaknesses) คือ วัดไม่ได้ด าเนินการเองแต่เป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนท างานกันอยู่แล้วคณะสงฆ์
เข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้นจึงเกิดการท างานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกัน จุดอ่อนประการหนึ่ง คือ ขาดการ
ประสานงานที่ดีเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนการประสานงาน
ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานเป็นทีมหรือการท างานร่วมกันประสบความส าเร็จได้
ด้วยดี ๓. โอกาส (Opportunities) คือ การที่คนไทยมีความตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคมหรือที่
เรียกว่าจิตสาธารณะ สิ่งที่เป็นโอกาสส าคัญอยู่ในขณะนี้ คือ คนในสังคมตื่นตัวเรื่องจิตสาธารณะ     
ซึ่งหมายถึง การมีจิตส านึกท่ีดีในสังคม สังคมในที่นี้หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มี
จิตส านึกที่ดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน และการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน        
การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ การเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์  เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน เพื่อสาธารณูปโภคในชุมชนด้วยความเป็นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน ๔. อุปสรรค 
(Threats) คือ คณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเดียวไม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หรือวิธีด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานของหน่วยงานราชการมีหลายขั้นตอน 
จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ด าเนินการ
ล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 



๑๒๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์  

(n = ๒๐) 
SWOT ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 
จุดแข็ง ๑. พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชน

ท้องถิ่นและเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณของ
คนในชุมชนนั้นๆ 

๖ ๑, ๗, ๘, ๑๔, ๑๖, ๑๙  

 ๒. วัดเป็นสถานที่ศูนย์รวมของคนใน
ชุมชน 

๘ ๕, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๗, 
๑๘, ๑๙  

จุดอ่อน ๑. คณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้
อย่างเดียวไม่มีอ านาจในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน หรือวิธีด าเนินการได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

๘ ๑, ๒, ๓, ๗, ๙, ๑๖, 
๑๗, ๒๐  

 ๒ .  วั ด ไ ม่ ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร เ อ งแต่ เ ป็ น
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนท างานกันอยู่แล้ว
คณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้นจึงเกิด
การท างานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกัน 

๖ ๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๘  

โอกาส ๑. การที่คนไทยมีความตื่นตัวในการ
ช่วยเหลือสังคมหรือท่ีรียกว่าจิตสาธารณะ 

๗ ๒, ๑๓, ๑๔, ๑๖, ๑๗, 
๑๙, ๒๐  

อุปสรรค ๑. การด าเนินงานของหน่วยงานราชการมี
หลายขั้นตอน 

๒ ๑๕, ๑๖ 

 
๒) ผลการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
จากการสังเกตการณ์วัดที่ท างานการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยท าการ
สังเกตการณ์ที่วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมลาว
ครั่ง๘๔ 

สามารถวิเคราะห์ตามหลักการบริหารงาน PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

                                                           
๘๔สังเกตการณ์ วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๒๕ 
 

Plan (วางแผน) 
๑. ในการด าเนินงานการอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง ได้มีการวางแผนเบื้องต้นไว้ว่าจะท า

การฟ้ืนฟูและสร้างเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอในท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไป  
๒. โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม มีประธานกลุ่ม รองประธาน คณะกรรมการ และเหรัญญิก และ

มีการประชุมกันเป็นประจ า  
๓. หลังจากนั้นมีการประชุมวางแผนการร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชน เพ่ือให้ช่วยกัน

อนุรักษ์เอาไว้เพราะเป็นของโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนได้สร้างเอาไว้ให้เป็นสมบัติแผ่นดิน ซึ่งถ้า
ชาวบ้านไม่รักษาเอาไว้จะสูญหายไปลูกหลานรุ่นหลังจะไม่รู้จักวัฒนธรรมเชื่อชาติเผ่าพันธุ์ 

Do (ปฏิบัติ) 
๑. ในการด าเนินการไดว้างกุศโลบาย ไว้ว่า “ในงานบุญต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอ

ของพ้ืนบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ เข็มกลัดพญานาคเกี้ยว ที่ประดับด้วยเพชรพลอยสวยงาม        
ซ่ึงจัดท าขึ้นเป็นพิเศษไม่มีขายตามท้องตลาด แต่ถ้านุ่งผ้าไหมที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของชุมชนก็จะไม่มีของ
ที่ระลึกให้ ไม่ว่ารวยหรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน” จึงท าให้การแต่งกายด้วยผ้าทอกลับมานิยมอีกครั้ง  

๒. มีงานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ระดับจังหวัด ส่งหนังสือขอให้ไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม
ของชุมชน ซึ่งงานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์นี้จะจัดขึ้นทุกปีผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ทางกลุ่มก็ได้จัดให้
ชาวบ้านได้เข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรม เช่น ผ้าทอ การฟูอน การสู่ขวัญของพ่ีน้องชาวครั่งไป
น าเสนอ นอกจากนี้ยังมีงานแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไปในสถานที่ต่างๆ มากมาย เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่งและเชื่อมโยงเครือข่ายในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กว่างขวาง
ขึ้น และมีการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมลาวครั่งเอาไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป 

๓. มีการขับเคลื่อนเพ่ือขึ้นทะเบียนกับส านักงานวัฒนธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี  
ในชื่อกลุ่ม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๐ 

๔. ในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมต่อจากผู้ใหญ่   
โดยตั้งทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนได้ เช่น ฟูอน ทอผ้า        
ท าบายศรี เปุาแคนได้ ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับมัธยม 

Check (ตรวจสอบ) 
๑. ก่อนหน้านี้เรารวมกลุ่มกันท างานกันมา ๕ ปี โดยไม่อยู่ในสารระบบจึงท าให้ไม่มี

งบประมาณมาสนับสนุน และขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาแนะน าความรู้ให้กับกลุ่ม  
๒. ประชุมเพ่ือหาหนทางให้กลุ่มวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งอยู่ในสารระบบให้ได้ จนได้

อาจารย์ที่มีความรู้ด้ านเอกสาร การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล เช่น มหาวิทยาลัยศิรินธร 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชมงคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เป็นต้น ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และการดูแลผ้าทอให้มีอายุยืนนานขึ้น 



๑๒๖ 
 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑. อุปสรรคที่เกิดขึ้น มีชาวบ้านบางส่วนไม่กล้านุ่งผ้าทอเพราะความอาย แก้ไขโดยใช้

กุศโลบาย จัดกิจกรรมพาชาวบ้านไปไว้พระแก้วมรกต และพระประจ าจังหวัดที่มีความส าคัญและ
น่าสนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จ านวน ๒ รถบัส แต่ต้องนุ่งผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไป 
โดยให้ชาวบ้านในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันไป  

๒. จุดเปลี่ยนจึงเกิดจนท าให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน คือ            
มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาขอถ่ายรูป ชาวบ้านจึงกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกันในชุมชน 
จนเกิดการสืบสานฟื้นฟูเอกลักษณ์ในการนุ่งผ้าซิ่นผ้าทออย่างเป็นรูปธรรม 

๓. เมื่อกลับมาจากการแสดงในแต่ละครั้งก็จะมีการประชุมเพ่ือสรุปผลที่ได้จากการไป
แสดงวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง และน าไปปรับปรุงในการแสดงวัฒนธรรมครั้งต่อไป 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง มีการวางแผนเบื้องต้นเพ่ือท าการฟ้ืนฟูและ
สร้างเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอในท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไป โดยมีการจัดตั้งกลุ่ม        
มีประธานกลุ่ม รองประธาน คณะกรรมการ และเหรัญญิก และมีการประชุมกันเป็นประจ า  หลังจาก
นั้นมีการประชุมวางแผนการร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชน ในการด าเนินการได้วางกุศโลบาย ไว้ว่า   
“ในงานบุญต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของพ้ืนบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ เข็มกลัดพญานาคเกี้ยว    
ที่ประดับด้วยเพชรพลอยสวยงาม ซึ่งจัดท าข้ึนเป็นพิเศษไม่มีขายตามท้องตลาด แต่ถ้านุ่งผ้าไหมที่ไม่ใช่
เอกลักษณ์ของชุมชนก็จะไม่มีของที่ระลึกให้ ไม่ว่ารวยหรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน” จึงท าให้การแต่งกายด้วย
ผ้าทอกลับมานิยมอีกครั้ง และได้จัดให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมในงานประชุมกลุ่ม
ชาติพันธุ์  และยังมีงานแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไปในสถานที่ต่างๆ มากมาย เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่งและเชื่อมโยงเครือข่ายในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กว่างขวาง 
เมื่อกลับมาจากการแสดงในแต่ละครั้งก็จะมีการประชุมเพ่ือสรุปผลที่ได้จากการไปแสดงวัฒนธรรมใน
แต่ละครั้ง และน าไปปรับปรุงในการแสดงวัฒนธรรมครั้งต่อไป 

๔.๑.๓ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

๑. ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี       
ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีส่วน
ร่วมน้อยในด้านนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ด้านนี้เป็นผู้ด าเนินการ ส่วนทางคณะสงฆ์จะให้การช่วยเหลือในกรณีที่หน่วยงานรัฐหรือเอกชน
เข้ามาขอความร่วมมือในการก่อสร้างสาธารณูปการในบริเวณวัด๘๕ เช่น การก่อสร้างสถานีอนามัย 

                                                           
๘๕สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๗ 
 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการปลูกต้นไม้ในที่วัดเพ่ือสร้างความร่มรื่น ขุดลอกคูคลองหรือเหมืองน้ า   
มีการจัดสร้างพระพุทธรูปแกะสลักเพ่ือใช้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้๘๖ และให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช โรงพยาบาล
สมเด็จพระสังฆราช อ าเภอสองพ่ีน้อง และโรงพยาบาลบางปลาม้า เป็นต้น๘๗ 

๒. วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ ในรูปแบบของการให้การสนับสนุนใช้อาคารสถานที่ภายในวัดเป็นที่ประชุมและจัด
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน๘๘ ทางวัดจึงจะมีการอ านวยความสะดวกในการใช้
สถานที่แก่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนเป็นอย่างดีในกรณีท่ีมาขอใช้สถานที่ในการจัดงานต่างๆ๘๙  

๓. คณะสงฆ์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้น าชุมชนทางด้านจิตใจ จึงมีความส าคัญในการน าชาวบ้าน
ออกมาสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ขุดลอกคูคลองตามชนบท ซึ่งยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้จะมี
งบประมาณจากหน่วยงานของรัฐมาอุดหนุนก็ตาม แต่พระและชาวบ้านก็ยังมีส่วนส าคัญในการบ ารุง
ดูแลสาธารณสมบัติ๙๐ เช่น ช่วยเร่งรัดให้ชาวบ้านออกมาบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันส าคัญทาง
ศาสนา และวันส าคัญอ่ืนๆ และยังมีการก่อสร้างฌาปนสถาน สร้างประปา ช่วยรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณ
สมบัติและอ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยดี๙๑ 

๑) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ 
ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี  เ พ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์  
ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT  
หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการ

                                                           
๘๖สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๘๗สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๘๘สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๘๙สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา , ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๙๐สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๙๑สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๘ 
 

บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมี
รายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ จากการวิเคราะห์บท
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี ้

๑. พระสังฆาธิการเป็นจุดแข็งส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การท างานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์ส าเร็จผลในระดับดี เมื่อผู้น ามีทักษะความสามารถในการตัดสินใจที่ดี ก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาและน าพาไปสู่ทางออกได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง การจัดล าดับความส าคัญของเหตุการณ์ต่างๆ  
ได้อย่างเปน็ระบบท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเด็ดขาดทันทว่งที โดยจะมีประโยชน์ต่อการท างานใน
การท าให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด๙๒ ความเป็นผู้น านี้แหละส าคัญสูงสุด และลอยตัวอยู่
เหนือเพศสภาพ มีความเฉียบคม มีการลงมือที่เฉียบขาด และมีการประสานงานที่เฉียบแหลม๙๓  

๒. พระสังฆาธิการในยุคปัจจุบันเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ และเป็นผู้น าการท างาน 
สังเกตได้จากการที่พระสังฆาธิการได้น าประชาชนลงมือก่อสร้างถนน ลงแรงขุดลอกคูคลอง๙๔  
หรือเป็นผู้น าในการระดมทุนเพ่ือจัดสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น๙๕ งานสา
ธารณสงเคราะห์ในส่วนของการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติแก่ประชาชน
ทั่วไปนั้น พระสังฆาธิการที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสสามารถเป็นผู้น าพุทธศาสนิกชนในการจัดหาทุน
เพ่ือสร้างถนน ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ ได้เป็นอยา่งดี๙๖ 

๓. โดยตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลาง ได้ก าหนดวิธีด าเนินการสาธารณ
สงเคราะหอั์นเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดในระเบียบมหาเถรสมาคมโดยก าหนดให้เจ้า
คณะผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นแบ่งเบาภาระของมหาเถรสมาคมตามเขตปกครองที่ก าหนดไว้๙๗ และ
                                                           

๙๒สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาสวัด
ดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๓สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๔สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 
๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๙๕สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๖สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๙๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาสวัด
สาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๒๙ 
 

พระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสต้องมีการตื่นตัว เป็นคนไม่อยู่เปล่า 
ไม่กินเปล่า ต้องบ าเพ็ญตนเป็นอัตถถาจารีบุคคล๙๘ คือ เป็นคนท าประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่
ส่วนรวม โดยการเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในวัด และภายนอกวัดเพ่ือเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทั้งหลาย อันเป็นการแสดงภาพพจน์ที่ดีงามให้แก่คณะสงฆ์๙๙ ในการก่อสร้างศาสนวัตถุเพ่ือ
เป็นสาธารณสงเคราะห์หรือการก่อสร้างสาธารณสถานโดยมีเปูาหมายเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม       
เป็นภารกิจอีกประการหนึ่งที่คณะสงฆ์หรือพระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการวางแผนและปฏิบัติ๑๐๐        
การก่อสร้างศาสนวัตถุเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์เป็นงานที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งที่พระสังฆาธิการเป็นผู้
ริเริ่ม และด าเนินการโดยอาศัยก าลังพระภิกษุสามเณร แม่ชี ศิษย์วัดและอาศัยก าลังทรัพย์จากการ
สนับสนุนของประชาชน๑๐๑ 

๔. ในการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ทางวัดต่างๆ มีความพร้อมใน
การให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนอยู่แล้ว๑๐๒ ซึ่งทางวัดก็ได้รับการสนับสนุน
จากศรัทธาสาธุชนทั้งในชุมชนและจากภายนอกชุมชนในการน ามาสร้างสาธารณสมบัติ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน๑๐๓ โดยมีการบริหารจัดการและวางแผนที่ดีใช้เงินที่ได้มาด้วยความโปร่งใสชัดเจน 
สามารถตรวจสอบ ได้ท าให้ภายในวัดมีการสร้างสาธารณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในชุมชนได้ 
และมีความพร้อมให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่งานเกิดจนถึงงานตายเลยก็ว่าได้๑๐๔ 

จุดออ่น (Weaknesses) 
จุดอ่อน คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็น   
สาธารณสมบัติ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอ ดังนี้ 

                                                           
๙๘สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๙๙สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,       

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๐สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๐๑สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๒สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย,  ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๐๔สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๓๐ 
 

๑. การปลูกฝังส านึกเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสถานและสาธารณสมบัติและสิ่งของที่
มิได้เป็นของปัจเจกบุคคลใด ซึ่งในแง่ของความเป็นพลเมืองผู้ตื่นต้องรู้และตระหนักในสิทธิและความ
รับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์สังคมส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติ ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้และ
การกระท าที่จะก่อให้เกิดความช ารุดเสียหายต่อสาธารณสมบัตินั้นๆ๑๐๕ รวมไปถึงการถือเป็นหน้าที่ที่
จะมีส่วนร่วมในการดูแลสาธารณะสมบัติในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ ทั้งต้องเคารพสิทธิและใช้สาธารณ
สมบัติของผู้อ่ืน โดยค านึงว่าคนอ่ืนก็มีสิทธิในการใช้เช่นเดียวกันจะต้องไม่ยึดสาธารณสมบัตินั้นไว้เป็น
ของส่วนตัว และไม่ปิดกั้นโอกาสใช้ประโยชน์สาธารณสมบัติของผู้ อ่ืนด้วย๑๐๖ ซึ่งการรณรงค์ให้เกิด
จิตส านึกการรักษาสาธารณสมบัติและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นยังมีน้อยมาก อีกทั้งยังต้องสร้างส านึกให้
คนในสังคมมีส่วนร่วมในการหาแนวทางปูองกันแก้ไขและติดตามประเมินผลการใช้สาธารณสมบัติซึ่ง
เป็นของส่วนรวม ไม่ปิดกั้นการใช้ของบุคคลอ่ืน มีการแบ่งปันหรือเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้ โดยไม่ยึด
ครองของส่วนรวมมาเป็นสมบัติตน๑๐๗ รู้จักการเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม จะค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีการใช้ของส่วนรวมอย่างรับผิดชอบ    
มีการดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมในวิสัยที่ตนสามารถท าได้ และมีการเคารพสิทธิในการใช้สาธารณ
สมบัติผู้อ่ืน๑๐๘ 

๒. การช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติมุ่งการด าเนินงานเพ่ือส่วนรวมใน
ส่วนที่เป็นสาธารณวัตถุ เช่น การสร้างถนนหนทาง การขุดลอกคูคลอง การสร้างฌาปนสถาน        
การสร้างระบบประปาและระบบไฟฟ้าหรือเครื่องก าเนินไฟฟ้า ฯลฯ๑๐๙ ซึ่งเน้นที่การก่อสร้างของใหม่
เป็นหลักจึงหลงลืมการปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติเหล่านั้น๑๑๐

 จึงขาดการสร้างจิตส านึก
ที่เปน็จิตสาธารณะแก่ประชาชน รวมไปถึงความตระหนักที่จะช่วยกันรักษาสาธารณสมบัตินั้นให้อยู่ใน

                                                           
๑๐๕สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๖สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๘สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๐๙สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๐สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐.  



๑๓๑ 
 

สภาพดีสามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหา และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณสมบัติร่วมกัน
ของคนในสังคมให้รู้สึกว่าเป็นธุระและมีผลประโยชน์ร่วมกัน๑๑๑ 

โอกาส (Opportunities) 
๑. เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรีที่เอ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๒. ปัจจุบันนี้คนในสังคมอาจมีเจตนาเรื่องการบริจาคทรัพย์ที่ผิดเพ้ียนไป กล่าวคือให้
สิ่งของเพ่ือหาเสียง ให้สิ่งของเพ่ือให้คนทั้งหลายชมว่าเป็นคนใจบุญ ให้สิ่งของเพ่ือผูกมิตรกับพระ     
ให้สิ่งของเพ่ือเฮฮากันให้สนุก ให้สิ่งของเพ่ือให้ญาติพ่ีน้องเอาเงินมาลงขัน ให้สิ่งของเพ่ือจะเอาของ
ก านัลของช าร่วย เป็นต้น แม้การใหห้รือการบริจาคแบบนี้ถือว่าไม่ตรงเปูาหมาย และท าให้ความดีงาม
เกิดในจิตใจได้น้อย หรืออาจไม่ได้ดีเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนในสังคมไทยส่วนหนึ่งมีความคิด
เช่นนี้๑๑๒ อย่างไรก็ตามประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริจาคเงินเพ่ือการจัดสร้างสาธารณสมบัติที่วัด
หรือฝุายพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ มากกว่าการบริจาคเงินเพ่ือการจัดสร้างสาธารณสมบัติโดยเอกชน 
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ทรงศีลธรรม๑๑๓ ประชาชนบริจาคเงินเพ่ือการกุศลด้วยต้องการ
ความสุข ซึ่งหากพิจารณาที่มาของความสุข พบว่า เป็นความสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายใน
จิตใจ ไมไ่ด้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีปจัจัยภายนอกโดยตรง ความสุขภายในมักจะเป็นความสุขในระดับ
จิตใจและปัญญา ซึ่ งเกี่ยวกับการให้หรือการบริจาค การช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นต้น๑๑๔ ในทาง
พระพุทธศาสนาการให้ทานมีความประสงค์ให้รู้จักเลือกให้ คือ เลือกบุคคลผู้รับว่าเป็นผู้สมควร 
รวมถึงควรเลือกวัตถุสิ่งของให้เหมาะสม และตั้งเจตนาให้ดีว่าเพ่ือบูชาหรือสงเคราะห์อนุเคราะห์ 
ดังกล่าวนี้ พระสงฆเ์ป็นเนื้อนาบุญของโลก เป็นบุคคลที่ประชาชนเชื่อว่าจะน าเงินที่ได้รับบริจาคไปใช้
ในการนั้นๆ จริงตามที่ตกลงไว้๑๑๕ ดังนั้นสังคมไทยจึงเป็นสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือ เป็นสังคมแห่งการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการบริจาคเงินท าบุญกันอย่างมาก โดยเฉพาะการท าบุญด้วยการบริจาคเงิน

                                                           
๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ,         

เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๒สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า

มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๓สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๔สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี,        เจ้า

อาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาส

วัดดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๒ 
 

ให้กับวัดในแต่ละครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องทานมัย เมื่อได้บริจาคแล้วก็จะเกิดความ
สบายใจ๑๑๖  

๓. เงินที่วัดหรือคณะสงฆ์น าไปใช้ในการจัดสร้างสาธารณสมบัติล้วนเป็นเงินบริจาคของ
พุทธศาสนิกชน ซึ่งโดยแท้จริงเป็นการบริจาคเพ่ือให้วัดหรือคณะสงฆ์น าไปใช้ในการบริการจัดการ
กิจการพระพุทธศาสนาและการสาธารณสงเคราะห์ นี้ถือเป็นหนึ่งในงานต่างๆ ขององค์กรคณะสงฆ์ 
ดังนั้น การน าเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนไปใช้ในการสงเคราะห์ต่างๆ จึงไม่ผิดวัตถุประสงค์หรือ
เจตนาของผู้บริจาค๑๑๗ 

อุปสรรค (Threats) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์
ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. ในสถานการณป์ัจจุบันปรากฏว่าที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีจ านวนลดน้อยลง
มาก เนื่องจากการบุกรุกท าลาย ท าให้เสื่อมสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
ชาวบ้านจ านวนมากเขา้มาบุกรุกท าให้ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินกลายเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ามาหา
กินของราษฎรท าให้มีปัญหายากต่อการแก้ไข๑๑๘ ซึ่งสาเหตุของปัญหาการบุกรุกนั้น เกิดจากความไม่
ชัดเจนของที่สาธารณประโยชน์ กลา่วคือ จากการที่สภาพพ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต 
และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระท าได้ยากเพราะสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ไม่
สามารถน าชี้แนวเขตเพ่ือการรังวัด และออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้๑๑๙ นอกจากนี้ยังเกิดจาก
การส ารวจและการจัดท าทะเบียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และทางราชการได้จัดท าไว้นานแล้ว รวมทั้ง
สภาพพ้ืนที่และแนวเขตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ๑๒๐  

๒. ปัจจุบันที่ดินสาธารณประโยชน์ถูกบุกรุกเป็นสมบัติของเอกชนเป็นจ านวนมาก มีการ
บุกรุกที่ดินสาธารณะซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย มีการกระท าที่

                                                           
๑๑๖สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๑๗สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๘สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน

พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๑๙สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๒๐สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน ์เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๓ 
 

เรียกว่าการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวจากสาธารณสมบัติของแผ่นดิน๑๒๑ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
นั้นหมายรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดิน ซึ่งใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพ่ือประโยชน์
รว่มกัน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดย
ประการอ่ืนตามกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นทรัพย์สินส าหรับประชาชนใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่งทาง
น้ า ทางหลวง และทรัพย์สินใช้เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้น๑๒๒ มีการผูกขาดอ านาจ 
ในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ในกรณีที่ประชาชนเลิก     
ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างอ่ืนอีก จึงเป็นเหตุให้มีการบุกรุกเขาครอบครอง
เป็นเจ้าของจนประชาชนไม่สามารถกลับเขา้ไปใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นร่วมกันได้๑๒๓  

กล่าวโดยสรุป ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมี
ส่วนร่วมน้อยในด้านนี้ ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการที่
มีหน้าที่ด้านนี้เป็นผู้ด าเนินการ ทางคณะสงฆ์จะให้การช่วยเหลือในกรณีที่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนเข้า
มาขอความร่วมมือในการก่อสร้างสาธารณูปการในบริเวณวัดและให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง
โรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ในรูปแบบของการให้การสนับสนุนใช้อาคารสถานที่
ภายในวัดเป็นที่ประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  

๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความสามารถเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้
ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน นี่เป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้การท างานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ส าเร็จผลในระดับดี เมื่อผู้น ามีทักษะความสามารถในการตัดสินใจที่ดี ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและน าพาไปสู่ทางออกได้เป็นอย่างดี โดยตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง ได้ก าหนดวิธีด าเนินการสาธารณสงเคราะห์อันเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนด
ในระเบียบมหาเถรสมาคมโดยก าหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นแบ่งเบาภาระของมหาเถร
สมาคมตามเขตปกครองที่ก าหนดไว้ และพระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้า
อาวาสต้องมีการตื่นตัว ต้องบ าเพ็ญตนเป็นอัตถถาจารีบุคคล นอกจากนี้สถานที่ อาคาร และเสนาสนะ 
ของวัดก็มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  ๒. จุดอ่อน 

                                                           
๑๒๑สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๒๒สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๓๔ 
 

(Weaknesses) คือ ประชาชนขาดจิตส านึกในเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสถานและสาธารณสมบัติ 
โดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ซึ่งปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการปลูกฝัง
เรื่องการดูแลรักษา   สาธารณสมบัติเหล่านั้น ท าให้ขาดการสร้างจิตส านึกที่เป็นจิตสาธารณะแก่
ประชาชน ๓. โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริจาคเงินเพ่ือการ
จัดสร้างสาธารณสมบัติที่วัดหรือฝุายพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือ 
เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการบริจาคเงินท าบุญกันอย่างมาก โดยเฉพาะการท าบุญด้วย
การบริจาคเงินให้กับวัดในแต่ละครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องทานมัย เมื่อได้บริจาคแล้วก็
จะเกิดความสบายใจ  ๔. อุปสรรค (Threats) คือ มีการบุกรุกสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติไปเป็น
สมบัติส่วนตัว มีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการ 
 
ตารางท่ี ๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT การเกื้อกูลสาธารณสมบัติ
สถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  

(n = ๒๐) 
SWOT ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 
จุดแข็ง ๑. พระสังฆาธิการมีความสามารถเป็นผู้น า

ที่ ดี ส า มา รถชี้ น า ใ ห้ ช า วบ้ า นช่ ว ยกั น
บ ารุงรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน 

๑๐ ๓, ๘, ๙, ๑๓, ๑๔, 
๑๕, ๑๗, ๑๘, ๒๐  

 ๒. สถานที่ อาคาร และเสนาสนะ ของวัดมี
ความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

๓ ๖, ๑๘, ๑๙  

จุดอ่อน ๑. ประชาชนขาดจิตส านึกในเรื่องการดูแล
รักษาสาธารณสถานและสาธารณสมบัติ 
โดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง 

๗ ๒, ๔, ๕, ๙, ๑๓,  
๑๕, ๑๗  

โอกาส ๑. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริจาค
เงินเพ่ือการจัดสร้างสาธารณสมบัติที่วัด
หรือฝุายพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ 

๖ ๔, ๕, ๗, ๑๐, ๑๑, 
๑๗  

อุปสรรค ๑. มีการบุกรุกสถานที่ อันเป็นสาธารณ
สมบัติไปเป็นสมบัติส่วนตัว 

๖ ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, 
๑๙, ๒๐  

 
 
 
 



๑๓๕ 
 

๒) ผลการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

จากการสังเกตการณ์วัดที่ท างานการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ อันเป็นสาธารณสมบัติ  โดยท าการ
สังเกตการณท์ีว่ัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสร้างโรงพยาบาลบางปลาม้า๑๒๔ 

แนวคิดในการริเริ่มสร้างโรงพยาบาล เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีถนนตัดผ่านมีเพียงคัน
กั้นน้ า และมีบ้านหลายหลังคาเรือน ปรากฏว่าเคยมีคนมานอนตายอยู่หลังวัด ๒ – ๓ ครั้ง โดนงูเห่ากัด
ตาย อีกคนคลอดลูกตาย เพราะไม่มีสถานีอนามัยอยู่ใกล้บริเวณนั้นเลย หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ 
เจ้าอาวาสวัดกลางมีความคิดว่าถ้ามีสถานีอนามัยอยู่ในบางยี่หนก็คงช่วยชาวบ้านได้บ้าง ซึ่งในตอนนั้น
มีพระเณรอยู่ ๑๐๐ กว่ารูป และมีเจ้าหน้าทีอ่นามัยประจ าอ าเภอบวชอยู่ได้ให้ค าแนะน าว่าถ้าจะสร้าง
อนามัยสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียงจะดีกว่า ที่กล่าวมานี้เป็นต้นเหตุของการสร้างโรงพยาบาล
บางปลาม้า 

๑. หลังจากต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจึงมีการประชุมวางแผนร่วมกับ
ชาวบ้านมีผลสรุปว่าจะต้องท าเรื่องทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๒. จากนั้นก็ด าเนินการแก้ไขปัญหา คือ ในขณะที่ก าลังจะเข้าไปทูลเกล้าได้ไปพักที่วัด
ระฆังได้พบกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล่าปัญหาการสร้างโรงพยาบาลให้ฟังทั้งหมด 
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงพาหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางไปพบกับ
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันและได้เล่าปัญหาการสร้างโรงพยาบาลให้ฟังทั้งหมด เมื่อ
เวลาผ่านไป ๒ - ๓ วัน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคน
ปัจจุบันให้คนขับรถเพ่ือมาดูสถานที่ทั้งที่วัดกลาง และที่มะขามล้ม และท าการลงมติในที่ประชุมว่าจะ
ท าการสร้างโรงพยาบาลที่วัดกลาง และมีค าสั่งออกมาว่าจะวางศิลาฤกษ์เมื่อไร และรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขจะเป็นคนมาวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเอง 

๓. ในขณะที่ก าลังเตรียมจัดงานอยู่นั้นอีกฝุายที่ต้องการจะสร้างโรงพยาบาลที่มะขามล้ม
ได้น าผู้ที่มีหน้าที่ดูแลการสร้างโรงพยาบาลทั่วประเทศมาคัดค้านการก่อสร้าง แต่หลวงพ่อพระวิมล
ภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง กล่าวว่า “ฉันไม่ได้เป็นคนวางศิลาฤกษ์ ต้องไปสอบถามท่านดู ตอนนี้
ท่านก าลังทานข้าวอยู่” เมื่อผู้ที่มาคัดค้านได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพูดคุยกันจนสุดท้ายก็สามารถด าเนินการสร้างโรงพยาบาลได้ 

 

                                                           
๑๒๔สังเกตการณ์ วัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในการสร้างโรงพยาบาลบางปลาม้า, 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๓๖ 
 

สามารถวิเคราะห์ตามหลักการบริหารงาน PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (วางแผน) 
๑. มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับพระสงฆ์และชาวบ้าน  
๒. ได้ข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็ก

จ านวน ๑๐ เตียง  
๓. หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง สนับสนุน ๕ ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดิน

และอุปกรณ์การแพทย์  
๔. งบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก ๕ ล้านบาท เพ่ือสร้างตัวอาคาร

และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
Do (ปฏิบัติ) 
๑. รวมรวมเงินจากญาติโยมที่ศรัทธา และจากการขายที่ดินส่วนตัวของหลวงพ่อพระ

วิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจ านวน ๑๐๐ กว่าไร ่ 
๒. หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง ได้ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับวัด

จ านวน ๓๔ ไร่เศษ ซึ่งในเวลานั้นเป็นปุาไผ่รกทึบและเป็นปุาช้าเก่า 
๓. ตอนแรกก็สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีพระมากกว่า ๒๐๐ รูป ในเวลาต่อมาจึงได้

สร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวน ๑๐ เตียง 
๔. ต่อมาเมื่อถึงเวลาที่จะด าเนินการสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ 

หมื่นบาท หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้โดยให้
เหตุผลว่า “ถ้าอย่างนี้ฉันก็ปาราชิกละซิ” จึงเกิดความขัดแย้งกันถึงขั้นจะย้ายไปสร้างโรงพยาบาลที่
มะขามล้ม แต่ในตอนนั้นมีการโอนย้ายที่ดินของวัดกลางไปแล้ว  

๕. หยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ 
รวม ๒ ปี 

Check (ตรวจสอบ) 
๑. หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางได้ออกเยี่ยมผู้ปุวยที่มาพักรักษาตัว

และมีการสังเกตการณ์อยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ มีเตียงเพียง ๑๐ เตียงเท่านั้นจึงไม่
เพียงพอต่อการรองรับผู้ปุวยที่เข้ามารักษาตัวจึงเก็บเป็นข้อมูลเพื่อหาหนทางช่วยเหลือ  

๒. จากนั้นมีข้อสรุปว่าต้องขยายโรงพยาบาลจากจ านวน ๑๐ เตียง เป็นจ านวน ๓๐ 
เตียง และเป็นจ านวน ๖๐ เตียงตามล าดับ  

 
 



๑๓๗ 
 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
พบว่า คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างเป็นทางการ ซ่ึง

ในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ 

สรุปได้ว่า แนวคิดในการริเริ่มสร้างโรงพยาบาล เนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีสถานีอนามัย
อยู่ใกล้บริเวณวัดเลย ปรากฏว่าเคยมีคนมานอนตายอยู่หลังวัด ๒ – ๓ ครั้ง โดนงูเห่ากัดตาย อีกคน
คลอดลูกตาย หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางจึงมีความคิดว่าถ้ามีสถานีอนามัยอยู่ใน
บางยี่หนก็คงช่วยชาวบ้านได้บ้าง ซึ่งในตอนนั้นมีพระเณรอยู่ ๑๐๐ กว่ารูป และมีเจ้าหน้าที่อนามัย
ประจ าอ าเภอบวชอยู่จึงได้ให้ค าแนะน าว่าถ้าจะสร้างอนามัยควรสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียงจะ
เกิดประโยชน์มากกว่า จึงมีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับพระสงฆ์และ
ชาวบ้าน ได้ข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวน ๑๐ 
เตียง โดยหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง สนับสนุน ๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อที่ดินและ
อุปกรณ์การแพทย์ และงบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก ๕ ล้านบาท เพ่ือสร้างตัว
อาคารและบ้านพักเจ้าหน้าที่  จากนั้นหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงได้
ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับวัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ เพ่ือรองรับการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวน 
๑๐ เตียง เมื่อถึงเวลาที่จะด าเนินการสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่นบาท 
หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้โดยให้เหตุผลว่า 
“ถ้าอย่างนี้ฉันก็ปาราชิกละซิ” จึงเกิดความขัดแย้งกัน จึงต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไป
ก่อน ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ รวม ๒ ปี หลังจากที่ต้องหยุดโครงการก่อสร้าง
โรงพยาบาลจึงมีการประชุมวางแผนร่วมกับชาวบ้านมีผลสรุปว่าจะต้องท าเรื่องทูลเกล้าถวายให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ก าลังจะเข้าไปทูลเกล้าได้ไปพักที่วัดระฆังได้พบกับอดีต
รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันและได้เล่าปัญหาการ
สร้างโรงพยาบาลให้ฟังทั้งหมด จนรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต้องลงมาตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยตัวเอง 
และท าการลงมติในท่ีประชุมว่าจะท าการสร้างโรงพยาบาลที่วัดกลาง และมีค าสั่งออกมาว่าจะวางศิลา
ฤกษ์เม่ือไร และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนมาวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเอง เมื่อผู้ที่มาคัดค้าน
ได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพูดคุยกันจน
สุดท้ายก็สามารถด าเนินการสร้างโรงพยาบาลได้ หลังจากที่สร้างโรงพยาบาลแล้วหลวงพ่อพระวิมล
ภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางได้ออกเยี่ยมผู้ปุวยที่มาพักรักษาตัวและมีการสังเกตการณ์อยู่เป็น
ประจ า โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ มีเตียงเพียง ๑๐ เตียงเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ปุวยที่เข้า
มารักษาตัวจึงเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือหาหนทางช่วยเหลือ จากนั้นมีข้อสรุปว่าต้องขยายโรงพยาบาลจาก
จ านวน ๑๐ เตียง เป็นจ านวน ๓๐ เตียง และเป็นจ านวน ๖๐ เตียงตามล าดับ  

 



๑๓๘ 
 

๔.๑.๔ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 

๑. เจ้าอาวาสในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากท่ีสุดมีบทบาทมากในการอ านวยความ
สะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด และยังเป็นเขตอภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั้ง
ปวง๑๒๕ การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการเกื้อกูล
ประชาชนหรือสรรพสัตว์ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียงซึ่งเป็น
โครงการที่ดีท าให้พระสงฆ์กับชาวบ้านมีความใกล้ชิดกัน โครงการมอบทุนการศึกษาจะจัดขึ้นทุกปีเป็น
ประจ า ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้คณะสงฆ์ได้ด าเนินการอยู่เป็นประจ า๑๒๖  

๒. มีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เช่น น้ าท่วมหรือไฟไหม้ ช่วยเหลือผู้
ยากไร้โดยจัดสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกให้กับประชาชนที่เดือดร้อน เป็นต้น๑๒๗ มีการจัด
สัมมนาประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม๑๒๘ ซ่ึงแต่ละวดัก็มีการด าเนินการ
ไปตามศักยภาพของแต่ละวัดมี ทุนมากก็ช่วยมากทุนน้อยก็ช่วยน้อย แต่มีการบริการจัดการเป็นไปใน
ทิศทางเดี่ยวกัน๑๒๙ 

๑) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการบริหารจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ด้าน
การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ จึงน าหลักแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT หรือ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการบริหารจัดการงาน 
สาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์ ซึ่งช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน 
มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยมีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 

 

                                                           
๑๒๕สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๒๖สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๒๗สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๒๘สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๙สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๓๙ 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้
ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอ ได้ดังนี้ 

๑. พุทธพจน์บทหนึ่ง ความว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราพน้แล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นทิพย์ 
ทั้งที่เป็นของมนุษย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชนจ านวนมาก...” พุทธพจน์นี้ แสดงให้เห็นว่าค า
สอนในทางพระพุทธศาสนาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับคนได้ทุกเพศทุกวัย จึงกล่าวว่า “เพ่ือประโยชน์แก่
มหาชนจ านวนมาก” นั่นเอง๑๓๐ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษาล้วน
เป็นธรรมะท่ีใหม่อยู่เสมอไมม่ีล้าสมัย๑๓๑ ถ้าทุกคนปฏิบัติตามค าสอนของพระพุทธเจ้า โลกย่อมร่มเย็น
ไม่มีการเบียดเบียนกันทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ ย่อมเมตตาต่อกัน โลกนี้จะมีแต่ความสงบสุข๑๓๒ 
หลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามีไว้ส าหรับทุกๆ คน ที่ต้องการพัฒนาตนเองมิใช่ว่ามีไว้
เฉพาะส าหรับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น๑๓๓ พระพุทธศาสนามีธรรมะขั้นต่ าจนถึงขั้นสูงสุดส าหรับผู้ที่
ต้องการเอาชนะธรรมชาติ หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนามีแนวทางส าหรับคนทุกสถานะ 
ทุกวัย ให้ทุกคนเลือกน าไปใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจัยพ้ืนฐานที่แตกต่างกันของแต่ละคนได้๑๓๔ 
หลักธรรมค าสอนในทางพุทธศาสนาเป็นหลักค าสอนที่ละเอียดส าหรับมนุษย์ทุกเพศทุกวัย แม้จะมี
มากมาย แต่เมื่อสรุปหลักใหญ่ใจความแล้ว มี ๓ ประการ คือ สอนให้เว้นจากการท าชั่ว สอนให้สร้าง
แต่ความดี และสอนให้ช าระจิตให้บริสุทธิ์ เพ่ือให้ท าตนเป็นคนดีตามรอยพระพุทธเจ้าและพร้อมที่จะ
อยู่รว่มกับผู้อ่ืนในฐานะมิตรที่ดีได้๑๓๕ 

                                                           
๑๓๐สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ,         

เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๓๒สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๓๓สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,      

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า

มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๕สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๐ 
 

๒. ค าสอนในพระพุทธศาสนาถือการกระท าเป็นใหญ่ การที่คนจะดีหรือชั่วก็ขึ้นอยู่กับ
การกระท าของผู้นั้นเอง๑๓๖ ดังนั้น ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางไว้ส าหรับคนทุกคน   
ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย๑๓๗ วัยเด็ก พระพุทธศาสนาสอนให้ ก้าวเท้าที่ถูกต้องตั้งแต่ก้าวแรก 
กล่าวคือ สอนให้ คิดดี ท าดี พูดดี ตั้งแต่ยังอยู่ในวัยเด็กๆ วัยรุ่น หรือหนุ่มสาว พระพุทธศาสนาสอน
ให้มีวิธีการบังคับตัวเองที่จ าเป็นยิ่งในการด าเนินชีวิต เพราะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ต้องรู้จัก
ควบคุมตนเองจึงจะสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของชีวิตได้ วัยผู้ใหญ่ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่เรือน 
พระพุทธศาสนาสอนแนวทางแสวงหาความส าเร็จ ความเจริญก้าวหนา ความสงบสุข หรือความไม่มี
ทุกข์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และ วัยชรา ได้แก่ คนเฒ่า คนแก่ พระพุทธศาสนาสอนให้พบ
ความสุขสงบทางธรรม หลังจากได้ผ่านความสุขทางโลกมาแล้ว เป็นต้น๑๓๘ 

๓. ในส่วนของการเกื้อกูลสรรพสัตว์ ได้แก่ การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ทุกวัดมี
การด าเนินการเปน็ปกติ๑๓๙ ปัจจุบัน พบว่า มีสุนัขและแมวที่ถูกทิ้ง เข้ามาอยู่ในวัดเป็นจ านวนมากขึ้น
ทุกปีมีทั้งถูกน ามาปล่อย หลงทาง พิการและถูกน ามาปล่อย๑๔๐ พระสงฆ์ก็ให้ความอนุเคราะห์
สงเคราะห์ด้วยข้าวก้นบาตร เพราะถือว่าเป็นทาน อีกทั้ง ด้วยเหตุที่วัดเป็นเขตอภัยทาน๑๔๑ ซึ่งค าว่า 
เขตอภัยทานนี้ ได้แก่ เขตที่ให้ความไม่เป็นภัย หมายถึง เขตห้ามกระท าความชั่วแก่สัตว์ โดยในทาง
พุทธศาสนาไม่ ได้  หมายถึงแต่ความชั่วแก่สัตว์  แต่หมายถึงความชั่วต่อชีวิตทั้ งปวงด้วย๑๔๒            
เขตอภัยทานไม่ใช่สวนสัตว์ มีขึ้นเพ่ือรักษาและบ ารุงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ กับทั้งเพ่ือ
ปูองกันมิใหส้ัตว์นั้นได้รับความเดือดร้อนจากมนุษย์ใจบาปหยาบช้าโดยเฉพาะ๑๔๓ 

 
 

                                                           
๑๓๖สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๗สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๘สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
๑๓๙สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๔๐สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๔๑สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๒สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาส

วัดดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๔๑ 
 

จุดออ่น (Weaknesses) 
จุดอ่อน คือ ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรที่ท าให้เกิดความอ่อนแอในการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแล้วสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นเพราะภารกิจดังกล่าวนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการอยู่
แล้วแต่อย่างไรก็ตาม หากคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัย
พิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณท์ี่ดีใหแ้ก่คณะสงฆ์ไทยได้อีกประการหนึ่งด้วย๑๔๔  

๒. กรณีภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถก าหนดไว้ล่วงหน้าได้ 
เป็นเรื่องที่อุบัติขึ้นฉับพลัน แต่ต้องการการแก้ไขเยียวยาโดยเร่งด่วน เพราะความเดือดร้อนของ
ประชาชนรอไมไ่ด ้แต่คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานในสังกัดที่ด าเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะ อาจมีบ้างในบาง
วัดที่จัดตั้งมูลนิธิไว้รองรับ แต่ก็มิไดมีแผนงานหรือแผนปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมดังเช่น
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรง๑๔๕ อย่างไรก็
ตาม หากคณะสงฆ์ต้องการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติอย่างจริงจัง คงต้องตั้งคณะท างานและมี
แผนรองรับการด าเนินการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติที่มิอาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า แต่ใน
ปัจจุบัน ยังไม่พบว่าได้มีการด าเนินการในลักษณะดังกล่าว๑๔๖ 

โอกาส (Opportunities) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรีที่ เ อ้ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี ้

๑. หลักธรรมหรือธรรมะตามค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ปรารถนา
ของคนในสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสังคมโลกในปัจจุบันมีต้องการอยู่ร่วมกันโดยสันติ๑๔๗    
ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากที่เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นที่

                                                           
๑๔๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๔๖สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๗สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๔๒ 
 

ต้องการของคนในสังคมปัจจุบันอย่างมาก๑๔๘ อาทิ หลักศีล ๕ ได้แก่ การละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์
ทุกชนิด การเว้นจากการลักทรัพย์ การละเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การละเว้นจากการพูดปด 
และการละเว้นจากการดื่มสุราเมรัยและเครื่องดองของมึนเมาทุกชนิด เป็นต้น๑๔๙  

๒. หลักธรรมในพุทธศาสนา ไม่ว่าส่วนที่เป็นความจริงของชีวิตและโลก ที่เรียกว่า      
สัจธรรม และส่วนที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและสังคม ที่เรียกว่า จริยธรรม ล้วนเป็นไป
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทั้งสิ้น๑๕๐ คนในสังคมปัจจุบันล้วนมีทุกข์ เพราะการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ จนหลงลืมความสุขที่แท้จริงในชีวิตประการส าคัญ คือ คนในสังคมปัจจุบันต้องการ
ธรรมะเพ่ือการอยู่รว่มกันโดยสันติสุข๑๕๑ 

อุปสรรค (Threats) 
เกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรีที่ส่งผลเสียต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญสามารถน ามาเสนอเป็นรายข้อ ได้ดังนี้ 

๑. องค์ประกอบส าคัญท้ังในดา้นศาสนบุคล ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม และศาสนพิธี ก าลัง
มีปัญหาทั้งภัยภายในและภัยภายนอกอยู่รอบด้าน เนื่องจากชาวพุทธบางคนละเลยการประพฤติ
ปฏิบัติในศีลธรรม๑๕๒ ไม่เว้นแม้ผู้ที่เข้ามาบวชในศาสนาบางคนเมื่อบวชแล้วไม่สนใจศึกษาและปฏิบัติ 
ตามพระธรรมวินัย อาศัยช่องทางจากความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของชาวพุทธแสวงหา
ประโยชน์โดยวิธีการต่างๆ๑๕๓ เช่น แสวงหาลาภสักการะโดยยืนปักหลักรับบิณฑบาตและเรี่ยไรเงิน
ทองเพ่ือประโยชน์ตนเอง บางครั้งตั้งตนเป็นหมอดูท านายทายทัก บอกใบ้ให้หวย เป็นหมอยา      
หมอเสน่ห์หลอกลวงให้ประชาชนหลงผิด ปฏิบัติผิด และยิ่งกว่านั้นชาวพุทธบางคนถึงขนาดปลอมบวช
เป็นพระภิกษุสามเณร แล้วใช้อุบายหลอกลวงที่แยบยล จนกลายเป็นข่าวตามสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง 

                                                           
๑๔๘สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๙สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,      

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๐สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๑สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก า

มะเชียร, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๒สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๓สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 



๑๔๓ 
 

สร้างความเสียหายต่อสถาบันพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม ยากที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดสิ้นไป
โดยเร็ว ซึ่งวัดและคณะสงฆ์ต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับสังคม๑๕๔ 

๒. แม้พระสงฆ์หรือวัดจะให้การอนุเคราะห์สัตว์โดยไม่เลือกหรือแบ่งแยกความส าคัญ    
ซึ่งถูกต้องตามหลักการทางศาสนา แต่ต้องพิจารณาขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายด้วย  กรณีที่เป็น
ข่าวพระเลี้ยงเสือ เลี้ยงหมีนั้น๑๕๕ พุทธศาสนิกชนอาจมองว่าเป็นเมตตาต่อสัตว์ แต่ฝ่ายบ้านเมืองถือ
เป็นความผิด พระสงฆ์ต้องศึกษาในรายละเอียด จึงจะเข้าใจว่าสัตว์บางชนิดมีกฎหมายคุ้มครองอยู ่๑๕๖ 

กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ในด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการ
กิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียงซึ่งเป็นโครงการที่ดีท าให้พระสงฆ์กับชาวบ้านมีความใกล้ชิดกัน โครงการ
มอบทุนการศึกษาจะจัดข้ึนทุกปีเป็นประจ า ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้คณะสงฆ์ได้
ด าเนินการอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาสในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดมีบทบาทมากในการ
อ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด และยังเป็นเขตอภัยทานแก่
สรรพสัตว์ทั้งปวง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ หลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามีไว้
ส าหรับช่วยเหลือทุกๆ คน พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษาล้วนเป็น
ธรรมะท่ีใหม่อยู่เสมอไม่มีล้าสมัย ค าสอนในพระพุทธศาสนาถือการกระท าเป็นใหญ่ การที่คนจะดีหรือ
ชั่วก็ข้ึนอยู่กับการกระท าของผู้นั้นเอง  ดังนั้น ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางไว้ส าหรับคน
ทุกคน ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และวัดเป็นเขตอภัยทาน ในส่วนของการเกื้อกูลสรรพสัตว์ ได้แก่ 
การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ทุกวัดมีการด าเนินการเป็นปกติ ๒. จุดอ่อน (Weaknesses) คือ 
ไม่มีคณะท างานและแผนเพ่ือรองรับการด าเนินการ มีเพียงการตั้งกลุ่มเฉพาะขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้น 
คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างเป็นทางการ      
ซึ่งอาจเป็นเพราะภารกิจดังกล่าวนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด าเนินการอยู่แล้วแต่อย่างไรก็
ตาม หากคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติก็จะเป็นสิ่งที่
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะสงฆ์ไทยได้อีกประการหนึ่งด้วย ๓. โอกาส (Opportunities) คือ 
คนในสังคมปัจจุบันต้องการธรรมะเพ่ือการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข หลักธรรมหรือธรรมะตามค าสอน
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ปรารถนาของคนในสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสังคม

                                                           
๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๕สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวฒัน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๕๖สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาส

วัดดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๔๔ 
 

โลกในปัจจุบันมีต้องการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากที่เป็นไปเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นที่ต้องการของคนในสังคมปัจจุบันอย่างมาก หลักธรรมใน
พุทธศาสนา ไม่ว่าส่วนที่เป็นความจริงของชีวิตและโลก ที่เรียกว่า สัจธรรม และส่วนที่เป็นแนวทาง
ปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและสังคม ที่เรียกว่า จริยธรรม ล้วนเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีงามและ
เป็นสุขทั้งสิ้น ๔. อุปสรรค (Threats) คือ กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์ได้ทุกประเภท          
แม้พระสงฆ์หรือวัดจะให้การอนุเคราะห์สัตว์โดยไม่เลือกหรือแบ่งแยกความส าคัญ ซึ่งถูกต้องตาม
หลักการทางศาสนา แต่ต้องพิจารณาขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายด้วย และกระแสวัตถุนิยม
รุนแรงส่งผลให้ค่านิยมทางด้านจิตใจถูกละเลยไป เนื่องจากชาวพุทธบางคนละเลยการประพฤติปฏิบัติ
ในศีลธรรม 

 
ตารางท่ี ๔.๔ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปเก่ียวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามหลัก SWOT ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือ
สรรพสัตว์ 

(n = ๒๐) 
SWOT ประเด็น/ตัวบ่งชี้ ความถี่ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคนที่ 
จุดแข็ง ๑. หลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธ 

ศาสนามีไว้ส าหรับช่วยเหลือทุกๆ คน 
๙ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๗, 

๑๐, ๑๓, ๑๔  
 ๒. วัดเป็นเขตอภัยทาน ๕ ๑๙, ๑๘, ๑๐, ๒, ๘, 

จุดอ่อน ๑. ไม่มีคณะท างานและแผนเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการ  มีเพียงการตั้งกลุ่มเฉพาะขึ้นมา
ชั่วคราวเท่านั้น 

๓ ๙, ๑๐, ๑๒  

โอกาส ๑. คนในสังคมปัจจุบันต้องการธรรมะเพ่ือ
การอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 

๕ ๑, ๒, ๓, ๕, ๗ 

อุปสรรค ๑. กระแสวัตถุนิยมรุนแรงส่งผลให้ค่านิยม
ทางด้านจิตใจถูกละเลยไป 

๓ ๖, ๙, ๑๔,  

 ๒. กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์ได้ทุก
ประเภท 

๒ ๑๑, ๑๒  

 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

๒) ผลการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากการสังเกตการณ์วัดที่ท างานการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ โดยท าการสังเกตการณ์ที่วัดไผ่โรงวัว 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในประเพณงีานทิ้งกระจาด๑๕๗ 

แนวคิดของหลวงพ่อขอมในการริเริ่มโครงการ เจ้าอาวาสนั้นอยู่กับประชาชนมีความคิด
ว่าจะท าอย่างไรจึงจะดูแลสงเคราะห์ชาวบ้านรอบๆ วัดได้ หลวงพ่อขอม กล่าวไว้ว่า “โลกนี้อยู่ด้วย
การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีการให้โลกจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีก” 

สามารถวิเคราะห์ตามหลักการบริหารงาน PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), 
Check (ตรวจสอบ) และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (วางแผน) 
๑. มีการตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นรูปแบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย

หลักการ ๖ ประการ ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมี
ส่วนร่วม ๕) หลักส านึกรับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า โดยมีการบริหารอย่างเป็นระบบโดยอิง
เอาระบบราชการเข้ามาปฏิบัติ แต่ไม่สามารถท่ีจะใช้ระบบการบริหารงานราชการอย่างเต็มที่ได้เพราะ
วัดไม่ใช่บริษัท เมื่อคณะกรรมการท่านใดปฏิบัติไม่ชอบก็จะเชิญให้ออกจากการเป็นกรรมการ 

๒. มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน หรือถ้ามีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาก็จะมีการ
ประชุมเพ่ิมเข้ามาอีก แม้แต่พระสงฆ์และคนงานในวัดก็จะมีการประชุมทุกเดือนเหมือนกัน 

๓. ในการประชุมจะมีการวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการว่าในแต่ละปีจะท าการแจก
อะไรเป็นของรางวัลใหญ่ เช่น ในปี ๒๕๖๐ ตั้งเปูาหมายว่าจะแจกรถมอเตอร์ไซค์ ก็จะมีการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ก็จะมีญาติโยมเข้ามาแสดงเจตนาว่าจะร่วมแจกรถมอเตอร์ไซค์ด้วย 
ถ้าคณะกรรมการประเมินว่าน้อยไป ทางวัดก็จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์เพ่ิมเติมให้ เป็นต้น และในปี 
๒๕๖๑ นี้ คณะกรรมการตั้งเปูาหมายว่าจะแจกรถยนต์ ทางวัดก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ทราบโดยทั่วกัน 

Do (ปฏิบัติ) 
๑. ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ วัดก่อน เริ่มท า

โครงการตั้งแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๑๔ 
๒. เมื่อเวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามามากขึ้น จึงท าให้เครื่องอุปโภคบริโภคที่เตรียมไว้

ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีท้ิงกระจาด จึงเกิดปัญหาว่าเมื่อคนมาเยอะของไม่พอให้หรือของที่ต่าง
ชนิดกันท าให้มีความล าบากในการแจกจ่าย แก้ปัญหาด้วยการโยนให้แบบไม่เจาะจงแต่สิ่งของ

                                                           
๑๕๗สังเกตการณ์ วัดไผ่โรงวัว อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี, ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐. 



๑๔๖ 
 

บางอย่างเกิดความเสียหาย ต่อมาจึงใช้เป็นติ้วโยนก็เกิดปัญหาอีก คือ โยนไปโดนหัวคนได้รับบาดเจ็บ
ถึงข้ันหัวแตก ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอ
จึงมีการเพิ่มเบอร์ข้ึนทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ เบอร์ ซึ่งของรางวัลจะแตกตา่งกันไป เช่น รางวัล
ที่ ๑ เป็นรถยนต์บ้าง รถมอเตอร์ไซค์บ้าง และรางวัลรองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ และเครื่อง
อุปโภคบริโภคต่างๆ สิ่งของที่น ามาแจกจ่ายได้มาจากญาติโยมก่อน  

๓. คณะกรรมการจะท าการประเมินว่ามีเพียงพอกับประชาชนที่จะมาในงานหรือไม่   
ถ้าไม่พอทางวัดจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหามาให้ ในแต่ละปีท าการบริจาคปีละล้านกว่าบาท 

Check (ตรวจสอบ) 
๑. จะมีคณะกรรมการท าประเมินประชาชนที่มาร่วมงานในแต่ละปี และท าการสรุปเพ่ือ

น าข้อมูลไปจัดของรางวัลในปีถัดไป  
๒. มีคณะกรรมการท าประเมินของรางวัล เมื่อได้รับของที่ญาติโยมบริจาคมาจะต้องท า

การประเมินว่าของรางวัลมีมากพอในการทิ้งกระจาดหรือไม่หากไม่พอทางวัดจะด าเนินการจัดหามา
เพ่ิมเติมให้  

๓. ตรวจสอบความสะดวกสบายของประชาชนที่มาร่วมงาน ผลคือ ในช่วงที่จัดงานทิ้ง
กระจาดแรกๆ คนที่มาร่วมงานยังมีเฉพาะในชุมชนปัญหาจึงน้อย แต่หลังจากนั้นประชาชนเริ่มมากขึ้น
จึงต้องมีการจัดสถานที่ฝากรถให้ความสะดวก แต่กลับท าให้รถติดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร   
จึงยกเลิกการรับฝากรถมาเป็นจัดเตรียมสถานที่จอดรถเอาไว้ให้มากขึ้นโดยให้จอดฟรีและมีเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกให้ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑. หลังจากงานทิ้งกระจาดเสร็จแล้วจะมีการเรียกคณะกรรมการมาร่วมประชุมเพ่ือ

สรุปผลการด าเนินการและสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา  
๒. ตัวอย่างเช่น เมื่อเกิดปัญหาจากการที่มีคนมาเยอะและของไม่พอให้หรือของที่ต่าง

ชนิดกันท าให้มีความล าบากในการแจกจ่าย แก้ปัญหาด้วยการโยนให้แบบไม่เจาะจงแต่สิ่งของ
บางอย่างเกิดความเสียหาย ต่อมาจึงใช้เป็นติ้วโยนก็เกิดปัญหาอีก คือ โยนไปโดนหัวคนได้รับบาดเจ็บ
ถึงข้ันหัวแตก ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป เป็นต้น 

สรุปได้ว่า แนวคิดของหลวงพ่อขอมในการริเริ่มโครงการ เจ้าอาวาสนั้นอยู่กับประชาชนมี
ความคิดว่าจะท าอย่างไรจึงจะดูแลสงเคราะห์ชาวบ้านรอบๆ วัดได้ หลวงพ่อขอม กล่าวไว้ว่า “โลกนี้อยู่
ด้วยการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีการให้โลกจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีก” มีการตั้งคณะกรรมการ
อย่างเป็นรูปแบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารอย่างเป็นระบบโดยอิงเอาระบบราชการ
เข้ามาปฏิบัติ ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ วัดก่อน เริ่มท า
โครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีประชาชนเขา้มามากข้ึน จึงท าให้เครื่องอุปโภคบริโภค



๑๔๗ 
 

ที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีท้ิงกระจาด ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้ว
โยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอจึงมีการเพ่ิมเบอร์ขึ้นทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ เบอร์ จะมี
คณะกรรมการท าประเมินประชาชนที่มาร่วมงานในแต่ละปี และท าการสรุปเพ่ือน าข้อมูลไปจัดของ
รางวัลในปีถัดไป หลังจากงานทิ้งกระจาดเสร็จแล้วจะมีการเรียกคณะกรรมการมาร่วมประชุมเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินการและสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

๔.๑.๕ บทสรุปการวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” จากการศึกษาสภาพทั่วไปการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ทั้ง ๔ 
ด้าน คือ ๑. ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓. ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๔. ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน และได้ลงพื้นที่ท าการสังเกตการณ์วัดที่มีผลงานบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะหท์ี่โดดเด่น ผู้วิจัยจะท าการสรุปเอาไว้ในหัวข้อนี้ตามล าดับ 

๑. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในการด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ปัจจุบันนี้คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีมีการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์
ตามท่ีมีนโยบายที่เจ้าคณะผู้ปกครองมีค าสั่งลงมาแล้วเจ้าคณะพระสังฆาธิการต่างให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี โดยเฉพาะพระสงฆ์นั้นถือได้ว่าเป็นผู้น าทางด้านจิตใจของชุมชนจึงท าให้มีการจัดตั้งหน่วย
อบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ขึ้นมา มีการจัดพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ มีการ
จัดท าโครงการเข้าค่ายอบรมธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมให้กับนักเรียนและประชาชน อีกทั้งมีการจัด
อบรมวิชาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล สามารถน ามาแจกแจงตามการ
วิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็งและจุดอ่อนดูสภาพแวดล้อมภายใน ส่วนโอกาสและอุปสรรคดูจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก มีผลดังนี้  

- จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่
จึงสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นได้อย่างแท้จริง และวัดมีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับ
การด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ ที่ส าคัญมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานด้าน



๑๔๘ 
 

สาธารณสงเคราะห์ ท าให้คณะสงฆ์สามารถด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการและกฎหมาย  

- จุดอ่อน (Weaknesses) คือ งบประมาณในการด าเนินกิจการเพ่ืองานสาธารณ
สงเคราะห์ไม่เพียงพอ เพราะถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการด าเนินกิจการงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์อย่างต่อเนื่องหากปัจจัยนี้ขาดไปงานต่างๆ ที่คณะสงฆ์ด าเนินการอยู่คงจะต้องหยุดชะงักไม่
สามารด าเนินการได้อย่างมาประสิทธิภาพ นอกจากเงินแล้วพระสงฆ์อีกจ านวนมากก็ยังไม่มีความรู้
ด้านสาธารณสงเคราะห์เท่าที่ควร บางครั้งก็ท าไปโดยไม่มีหลักการเมื่อด าเนินการไปแล้วก็อาจท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จได้  

- โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงาน    
สาธารณสงเคราะห์ของวัด การที่คณะสงฆ์เข้ามาบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเองในลักษณะที่ท า
เป็นกิจกรรมประจ าหรือชั่วคราว เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ประชาชนจะให้
การสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย เพราะเห็นว่า
ท าเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง การด าเนินกิจการงานของวัดทุกประเภทอาศัยแหล่งเงินทุน
หลัก คือ จากเงินบริจาคของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่จึงเป็นก าลังส าคัญของวัด การบริจาคด้วย
ความเต็มใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดน าเงินบริจาคไปใช้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการ
ต่างๆ ของวัด ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก 
อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือปลูกศรัทธาให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์อยู่
แล้ว โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีขอบเขตรับผิดช อบโดยตรงในการบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดและมี
หน้าที่โดยตรงในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา    
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  

- อุปสรรค (Threats) คือ อุปสรรคในการด าเนินการด้านสาธารณสงเคราะห์ของวัด
และคณะสงฆ์ คือ การที่วัดไม่มีสื่อสารมวลชนคอยให้การสนับสนุน ไม่ค่อยให้ความสนใจการด าเนิน
กิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด และเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 
ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นงานสาธารณประโยชน์ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการจนเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
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๒. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ที่เห็นเป็นรูปธรรมและร่วมมือกับหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนในการพัฒนาหมู่บ้าน เช่น ท าความสะอาดและตกแต่งกิ่งไม้ชายถนน จัดให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดท าโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จัดท าโครงการบวชสามเณรฤดูร้อน     
เข้าค่ายพุทธบุตร และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกๆ ปี รวมถึงการรณรงค์อบรมความรู้ใน
ด้านปูองกันยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ ด้วย  

ในการศึกษาสภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ เมื่อวิเคราะห์ 
SWOT คือ มีสภาพทั่วไปในการบริหารดังนี้  

- จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น า
ทางจิตวิญญาณของคนในชุมชนนั้นๆ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสารธารณประโยชน์ 
โดยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการเพ่ือการ
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ ก็ได้อาศัย
พระสงฆ์เป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ ในการน าพาชาวบ้าน หรือเรียกได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนา 
เนื่องมาจากพระสงฆ์อยู่ในชุมชนจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงาน
ราชการหรือข้าราชการในพ้ืนที่ อีกอย่างหนึ่งวัดเป็นสถานที่ศูนย์รวมของคนในชุมชน วัดและพระสงฆ์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทย วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัดเป็นศูนย์กลางของการ
อบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นสถาบันส าคัญทั้งในด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขา
ต่างๆ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ชุมนุมเพ่ือท าบุญฟังพระธรรมเทศนา ตลอดจนการพบปะ
สังสรรค์ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าทาง
จิตใจของประชาชนนับแต่อดีต แม้ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์และวัดจะลดลง เนื่องจากมี
หน่วยงานภาครัฐมาท าหน้าที่ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ของวัดในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ เพราะวัดเป็นของชุมชนพ้ืนที่ของวัดเป็น
พ้ืนที่ของคนในชุมชน  

- จุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัดไม่ได้ด าเนินการเองแต่เป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ท างานกันอยู่แล้วคณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้นจึงเกิดการท างานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกัน จุดอ่อน
ประการหนึ่ง คือ ขาดการประสานงานที่ดีเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนการประสานงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานเป็นทีมหรือการท างานร่วมกัน
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี  



๑๕๐ 
 

- โอกาส (Opportunities) คือ การที่คนไทยมีความตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคมหรือ
ที่เรียกว่าจิตสาธารณะ สิ่งที่เป็นโอกาสส าคัญอยู่ในขณะนี้ คือ คนในสังคมตื่นตัวเรื่องจิตสาธารณะ    
ซึ่งหมายถึง การมีจิตส านึกท่ีดีในสังคม สังคมในที่นี้หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มี
จิตส านึกที่ดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน และการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน        
การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ การเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์  เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสาธารณูปโภคในชุมชนด้วยความเป็นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน  

- อุปสรรค (Threats) คือ คณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเดียวไม่มีอ านาจ
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือวิธีด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานของหน่วยงาน
ราชการมีหลายขั้นตอน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ด าเนินการล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๓. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรียังมีส่วนร่วมน้อยในด้าน
นี้ ซึ่งในปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล และหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ด้านนี้เป็น
ผู้ด าเนินการ ทางคณะสงฆ์จะให้การช่วยเหลือในกรณีที่หน่วยงานรัฐหรือเอกชนเข้ามาขอความร่วมมือ
ในการก่อสร้างสาธารณูปการในบริเวณวัดและให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อ
เครื่องมือทางการแพทย์ วัดในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่
อันเป็นสาธารณสมบัติ ในรูปแบบของการให้การสนับสนุนใช้อาคารสถานที่ภายในวัดเป็นที่ประชุม
และจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชน  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  

- จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความสามารถเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้
ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน นี่เป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้การท างานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ส าเร็จผลในระดับดี เมื่อผู้น ามีทักษะความสามารถในการตัดสินใจที่ดี ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและน าพาไปสู่ทางออกได้เป็นอย่างดี โดยตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง ได้ก าหนดวิธีด าเนินการสาธารณสงเคราะห์อันเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนด
ในระเบียบมหาเถรสมาคมโดยก าหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นแบ่งเบาภาระของมหาเถร
สมาคมตามเขตปกครองที่ก าหนดไว้ และพระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้า
อาวาสต้องมีการตื่นตัว ต้องบ าเพ็ญตนเป็นอัตถถาจารีบุคคล นอกจากนี้สถานที่ อาคาร และเสนาสนะ 
ของวัดก็มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  



๑๕๑ 
 

- จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ประชาชนขาดจิตส านึกในเรื่องการดูแลรักษา
สาธารณสถานและสาธารณสมบัติ โดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ซึ่งปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้าง
ของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติเหล่านั้น ท าให้ขาดการสร้าง
จิตส านึกท่ีเป็นจิตสาธารณะแก่ประชาชน  

- โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริจาคเงินเพ่ือการ
จัดสร้างสาธารณสมบัติที่วัดหรือฝุายพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือ 
เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการบริจาคเงินท าบุญกันอย่างมาก โดยเฉพาะการท าบุญด้วย
การบริจาคเงินให้กับวัดในแต่ละครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องทานมัย เมื่อได้บริจาคแล้วก็
จะเกิดความสบายใจ  

- อุปสรรค (Threats) คือ มีการบุกรุกสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติไปเป็นสมบัติ
ส่วนตัว มีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 
ซึ่งสาเหตุของปัญหาการบุกรุกนั้น เกิดจากความไม่ชัดเจนของที่สาธารณประโยชน์ กล่าวคือ จากการ
ที่สภาพพ้ืนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต และการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระท าได้ยาก
เพราะสภาพแวดล้อมได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้ไม่สามารถน าชี้แนวเขตเพ่ือการรังวัด และออก
หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ 

๔. การวิเคราะห์สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 

การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านการ
เกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีได้ด าเนินการกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง
ซึ่งเป็นโครงการที่ดีท าให้พระสงฆ์กับชาวบ้านมีความใกล้ชิดกัน โครงการมอบทุนการศึกษาจะจัดขึ้น
ทุกปีเป็นประจ า ช่วยเหลือคนยากจน ฯลฯ ซึ่งโครงการเหล่านี้คณะสงฆ์ ได้ด าเนินการอยู่เป็นประจ า 
เจ้าอาวาสในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดมีบทบาทมากในการอ านวยความสะดวกให้
ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด และยังเป็นเขตอภัยทานแก่สรรพสัตว์ทั้งปวง  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จงัหวัดสุพรรณบุรี พบว่า  

- จุดแข็ง (Strengths) คือ หลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามีไว้ส าหรับ
ช่วยเหลือทุกๆ คน พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษาล้วนเป็นธรรมะที่
ใหม่อยู่เสมอไม่มีล้าสมัย ค าสอนในพระพุทธศาสนาถือการกระท าเป็นใหญ่ การที่คนจะดีหรือชั่วก็
ขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้นั้นเอง  ดังนั้น ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางไว้ส าหรับคนทุก
คน ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และวัดเป็นเขตอภัยทาน ในส่วนของการเกื้อกูลสรรพสัตว์ ได้แก่ การ
ช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ทุกวัดมีการด าเนินการเป็นปกติ  



๑๕๒ 
 

- จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ไม่มีคณะท างานและแผนเพ่ือรองรับการด าเนินการ    
มีเพียงการตั้งกลุ่มเฉพาะขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้น คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นเพราะภารกิจดังกล่าวนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนด าเนินการอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตาม หากคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์
ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะสงฆ์ไทยได้อีก
ประการหนึ่งด้วย  

- โอกาส (Opportunities) คือ คนในสังคมปัจจุบันต้องการธรรมะเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติสุข หลักธรรมหรือธรรมะตามค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ปรารถนาของ
คนในสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสังคมโลกในปัจจุบันมีต้องการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากที่เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นที่ต้องการ
ของคนในสังคมปัจจุบันอย่างมาก หลักธรรมในพุทธศาสนา ไม่ว่าส่วนที่เป็นความจริงของชีวิตและโลก 
ที่เรียกว่า สัจธรรม และส่วนที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและสังคม ที่เรียกว่า จริยธรรม 
ล้วนเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทั้งสิ้น  

- อุปสรรค (Threats) คือ กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์ได้ทุกประเภท          
แม้พระสงฆ์หรือวัดจะให้การอนุเคราะห์สัตว์โดยไม่เลือกหรือแบ่งแยกความส าคัญ ซึ่งถูกต้องตาม
หลักการทางศาสนา แต่ต้องพิจารณาขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายด้วย และกระแสวัตถุนิยม
รุนแรงส่งผลให้ค่านิยมทางด้านจิตใจถูกละเลยไป เนื่องจากชาวพุทธบางคนละเลยการประพฤติปฏิบัติ
ในศีลธรรม 

๕. การวิเคราะห์ผลการสังเกตการณ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอตารางแบบสังเกตการณ์ และตารางสรุปผลการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์จากการลงพ้ืนที่ท าการสังเกตการณ์วัดที่มีผลงานบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่โดดเด่น คือ ๑. ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
สังเกตการณ์ วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ สังเกตการณ์ วัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ๓. ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ สังเกตการณ์ วัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัด
สุพรรณบุรี ๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน สังเกตการณ์ วัดไผ่โรงวัว อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตามท่ีแสดงไว้ในตารางที่ ๔.๕ – ๔.๖ ดังนี้ 

 
 
 



๑๕๓ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๕ สรุปผลการสังเกตการณ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

PDCA 
วัดจ าปา 
หน่วย 

(อ.ป.ต.) 

วัดบ่อกรุ 
อนุรักษ์

วัฒนธรรม 

วัดกลาง 
สร้าง

โรงพยาบาล 

วัดไผ่โรงวัว 
งานทิ้ง
กระจาด 

Plan (วางแผน)      
    - มีคณะกรรมการ √ √ √ √ 
    - มีการประชุม √ √ √ √ 
    - มีการจัดท าแผน √ √ √ √ 
    - มีการถ่ายทอดแผน √ √ √ √ 
Do (ปฏิบัติ)     
    - มีทรัพยากรเพียงพอ √ √ √ √ 
    - ปฏิบัติไดต้ามแผนที่วางไว้ √ √ − √ 
Check (ตรวจสอบ)     
    - มีเครื่องมือในการตรวจสอบ √ √ √ √ 
    - มีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ √ √ √ √ 
    - มีการสรุปผลการด าเนินการ √ √ √ √ 
Act (ปรับปรุง)     
    - มีการประชุมคณะกรรมการ √ √ √ √ 
    - มีการสรุปและหาแนวทางแก้ปัญหา √ √ √ √ 
    - มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ √ √ √ √ 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี มีจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด าเนินการ จัดให้มีการประชุมเพ่ือวางแผนก่อนการ
ด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ และมีความพร้อมด้านทรัพยากรในการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน
นอกจากนั้นหลังจากโครงการต่างๆ ได้ด าเนินการไปแล้วก็จะมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุป
ปัญหาในการด าเนินการและหาหนทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

 
 
 
 

 



๑๕๔ 
 

 
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงผลสรุปจากการสังเกตการณก์ารบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

PDCA 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Plan 

(วางแผน) 
๑. วัดจ าปา หน่วย (อ.ป.ต.) 
    - มีการประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ ชาวบ้าน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
    - ตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยเจ้าอาวาสเป็น
ประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และ
กรรมการแต่งตั้งอีก ๙ คน เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน 
๒. วัดบ่อกรุ อนุรักษ์วัฒนธรรม 
    - มีการวางแผนเบื้องต้นไว้ว่าจะท าการฟ้ืนฟูและสร้างเอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย
ด้วยผ้าทอในท้องถิ่นท่ีก าลังจะสูญหายไป 
    - การจัดตั้งกลุ่ม มีประธานกลุ่ม รองประธาน คณะกรรมการ และเหรัญญิก และ
มีการประชุมกันเป็นประจ า 
๓. วัดกลาง สร้างโรงพยาบาล 
    - มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการ พระสงฆ ์และชาวบ้าน 
    - มีข้อสรุปว่าจะใช้งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็ก
จ านวน ๑๐ เตียง 
    - หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง สนับสนุน ๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อ
ที่ดินและอุปกรณ์การแพทย์ และงบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก ๕ 
ล้านบาท เพื่อสร้างตัวอาคารและบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
๔. วัดไผ่โรงวัว งานทิ้งกระจาด 
    - มีการตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นรูปแบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยมีการ
บริหารอย่างเป็นระบบโดยอิงเอาระบบราชการเข้ามาปฏิบัติ 
    - มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน หรือถ้ามีภารกิจเร่งด่วนเข้ามาก็จะมีการ
ประชุมเพ่ิมเข้ามาอีก แม้แต่พระสงฆ์และคนงานในวัดก็จะมีการประชุมทุกเดือน
เหมือนกัน 
    - ในการประชุมจะมีการวางแผนร่วมกันของคณะกรรมการว่าในแต่ละปีจะท าการ
แจกอะไรเป็นของรางวัลใหญ่ ทางวัดก็จะมีการประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วกันถ้าไม่มีใครบริจาคมาทางวัดต้องด าเนินการซื้อเอง 

  
  
  



๑๕๕ 
 

  
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงผลสรุปจากการสังเกตการณ์การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ) 
 

PDCA 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Do 

(ปฏิบัติ) 
วัดจ าปา หน่วย (อ.ป.ต.) 
    - กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ใน ๑ ปี จัดกิจกรรมขึ้น ๓ 
ครั้ง คือ ๑. ช่วงสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ       
ในชุมชน มีการแจกของช าร่วย ๒. ช่วงวันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ๓. ช่วง
ก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง 
    - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๘๐๐ กว่าคน 
เรียกเก็บสมาชิกคนละ ๑๐๐ บาทต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท 
วัดบ่อกรุ อนุรักษ์วัฒนธรรม 
    - วางกุศโลบาย ไว้ว่า “ในงานบุญต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของพ้ืนบ้านจะมี
ของที่ระลึกให้ คือ เข็มกลัดพญานาคเก้ียว ไม่ว่ารวยหรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน”  
    - ร่วมงานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ระดับจังหวัด โดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมงานเผยแพร่
วัฒนธรรม เช่น ผ้าทอ การฟูอน การสู่ขวัญของพ่ีน้องชาวครั่งไปน าเสนอ เป็นต้น 
ทางวัดออกค่าเดินทางท้ังหมด 
    - ขับเคลื่อนเพ่ือขึ้นทะเบียนกับส านักงานวัฒนธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี    
ในชื่อกลุ่ม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๐ 
    - ปัจจุบันได้มีการสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมต่อจากผู้ใหญ่ 
โดยตั้งทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนได้ เช่น 
ฟูอน ทอผ้า ท าบายศรี เปุาแคนได้ ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับมัธยม 
วัดกลาง สร้างโรงพยาบาล 
    - หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง ได้ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับ
วัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ 
    - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่นบาท หลวงพ่อพระวิมล
ภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้ 
    - ต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๕๒๔ – 
๒๕๒๖ รวม ๒ ปี 

  
  
  
  
  



๑๕๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงผลสรุปจากการสังเกตการณ์การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ) 
 

PDCA 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 วัดไผ่โรงวัว งานทิ้งกระจาด 

    - ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ วัดก่อน 
    - เวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามามากข้ึน จึงท าให้เครื่องอุปโภคบริโภคที่เตรียมไว้
ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีทิ้งกระจาดด้วยการโยนให้แบบไม่เจาะจงท าให้ของ
บางอย่างเสียหาย 
    - ต่อมาเปลี่ยนเป็นติ้วโยนก็เกิดปัญหาอีก คือ โยนไปโดนหัวคนได้รับบาดเจ็บถึง
ขั้นหัวแตก  
    - ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์    
ไม่เพียงพอจึงมีการเพิ่มเบอร์ขึ้นทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ เบอร์ 
    - สิ่งของที่น ามาแจกจ่ายได้มาจากญาติโยมก่อน และคณะกรรมการจะท าการ
ประเมินว่ามีเพียงพอกับประชาชนที่จะมาในงานหรือไม่ ถ้าไม่พอทางวัดจะเป็น
ผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหามาให้ ในแต่ละปีท าการบริจาคปีละล้านกว่าบาท 

Check 
(ตรวจสอบ) 

วัดจ าปา หน่วย (อ.ป.ต.) 
    - จากการสังเกต หลังจากเข้ามาเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์แล้วญาติของ
ผู้เสียชีวิตมีเงินจัดงานและจะได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี  
วัดบ่อกรุ อนุรักษ์วัฒนธรรม 
    - ได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ด้านเอกสาร เข้ามาตรวจสอบและเก็บ
ข้อมูล ให้เป็นระบบ และการดูแลผ้าทอให้มีอายุยืนนานขึ้น 
วัดกลาง สร้างโรงพยาบาล 
    - หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางได้ออกเยี่ยมผู้ปุวยที่มาพัก
รักษาตัวและมีการสังเกตการณ์อยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ มีเตียงเพียง 
๑๐ เตียงเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ปุวยที่เข้ามารักษาตัว 
    - ไดข้้อสรุปว่าต้องขยายโรงพยาบาลจากจ านวน ๑๐ เตียง เป็นจ านวน ๓๐ เตียง 
และเป็นจ านวน ๖๐ เตียงตามล าดับ 
วัดไผ่โรงวัว งานทิ้งกระจาด 
    - มีคณะกรรมการท าประเมินประชาชนที่มาร่วมงานในแต่ละปี และท าการสรุป
เพ่ือน าข้อมูลไปจัดของรางวัลในปีถัดไป 
    - มีคณะกรรมการท าประเมินของรางวัล เมื่อได้รับของที่ญาติโยมบริจาคมา
จะต้องท าการประเมินว่าของรางวัลมีมากพอในการทิ้งกระจาดหรือไม่หากไม่พอทาง
วัดจะด าเนินการจัดหามาเพ่ิมเติม 

  



๑๕๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๖ แสดงผลสรุปจากการสังเกตการณ์การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี (ต่อ) 

PDCA 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ 

คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Act 

(ปรับปรุง) 
วัดจ าปา หน่วย (อ.ป.ต.) 
    - ออกกฎระเบียบขึ้นมาว่าจะไม่รับสมาชิกที่อยู่นอกเขต ๖ หมู่บ้านเดิม เพ่ือเป็น
การปูองกันการไม่ให้ฌาปนกิจสงเคราะห์ที่จัดตั้งมายาวนานนี้ล้มลงเหมือนกับท่ีอ่ืนๆ 
    - เมื่อมีสมาชิกเกิดเสียชีวิตขึ้นมาต้องส่งเงินภายใน ๗ วัน หากเกินก าหนดแล้วต้อง
เสียค่าปรับ ๑,๐๐๐ บาท เข้ากองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือถูกตัดชื่อออกจาก
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ 
วัดบ่อกรุ อนุรักษ์วัฒนธรรม 
    - มีชาวบ้านบางส่วนไม่กล้านุ่งผ้าทอเพราะความอาย แก้ไขโดยใช้กุศโลบาย     
จัดกิจกรรมพาชาวบ้านไปไว้พระประจ าจังหวัดที่มีความส าคัญ แต่ต้องนุ่งผ้าทอที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไป โดยให้ชาวบ้านในชุมชนผลัดเปลี่ยนกันไป มีนักท่องเที่ยว
จ านวนมากเข้ามาขอถ่ายรูป จุดเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นจนท าให้ชาวบ้านเกิดความภูมิใจ   
ในเอกลักษณ์ของตน  
    - เมื่อกลับมาจากการแสดงในแต่ละครั้งก็จะมีการประชุมเพ่ือสรุปผลที่ได้จากการ
ไปแสดงวัฒนธรรมในแต่ละครั้ง และน าไปปรับปรุงในการแสดงวัฒนธรรมครั้งต่อไป 
วัดกลาง สร้างโรงพยาบาล 
    - หลังจากต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจึงมีการประชุมวางแผนร่วมกับ
ชาวบ้านมีผลสรุปว่าจะต้องท าเรื่องทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    - อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคน
ปัจจุบันลงมาดูสถานที่ท้ังที่วัดกลาง และที่มะขามล้ม และท าการลงมติในที่ประชุมว่า
จะท าการสร้างโรงพยาบาลที่วัดกลาง และมีค าสั่งออกมาว่าจะวางศิลาฤกษ์เมื่อไร 
และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นคนมาวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเอง 
วัดไผ่โรงวัว งานทิ้งกระจาด 
    - หลังจากงานทิ้งกระจาดเสร็จแล้วจะมีการเรียกคณะกรรมการมาร่วมประชุมเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินการและสรุปปัญหาที่เกิดข้ึนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
    - เมื่อเกิดปัญหาจากการที่มีคนมาเยอะและของไม่พอให้หรือของที่ต่างชนิดกันท า
ให้มีความล าบากในการแจกจ่าย แก้ปัญหาด้วยการโยนให้แบบไม่เจาะจง 
    - เมื่อการโยนให้แบบไม่เจาะจงแต่สิ่งของบางอย่างเกิดความเสียหาย ต่อมาจึง
เปลี่ยนมาใช้เป็นติ้วโยนแทน 
    - เมื่อการติ้วโยนเกิดปัญหาอีก คือ โยนไปโดนหัวคนได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหัวแตก 
ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไปแทน 

 



๑๕๘ 
 

๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน ๒๐ รูป/
คน โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ดังนี้ ๑. พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ ๑๐ รูป 
๒. พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ๔ รูป ๓. เจ้าพนักงานส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒ คน ๔. ไวยาวัจกร ๔ คน และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการวิจัยที่มุ่งหา
ข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของ
ข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น 
แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีจ านวน ๓๔๕ รูป       
ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๔.๒.๑ กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี  

การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  จาก
การศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตามหลักการ
บริหารงานตามหลักการ Plan (วางแผน) มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. Plan (วางแผน) 
    ๑.๑ การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ

เกื้อกูล เป็นงานที่คณะสงฆ์ด าเนินการเองควรมีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ
คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ๑๕๘ 

    ๑.๒ การประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานการด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระ
สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกันชาวบ้าน เพ่ืออนุเคราะห์ส่งเสริมในด้านการสาธารณ
สงเคราะห์ให้ทั่วถึงแกช่าวบ้านในชุมชนครอบคลุมทุกพ้ืนที่๑๕๙ 

                                                           
๑๕๘สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๕๙สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี,        เจ้า

อาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๕๙ 
 

    ๑.๓ มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้
ไปในทิศทางท่ีถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และ
มีการพัฒนาตนเอง๑๖๐ 

    ๑.๔ บทบาทความส าคัญของวัดเพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
กล่าวคือ ใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มา
แสดงออกท่ีหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้
เจริญ” เพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์๑๖๑ 

    ๑.๕ ในการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลต้องมีการจัดหางบประมาณและทุนใน
การด าเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสม และต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน
เพ่ือจะได้ร่วมมือกันท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น๑๖๒  

    ๑.๖ คณะสงฆ์ต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และต้ องมีการ
ประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือการท างานที่มีทิศทางเดียวกันระหว่างคณะสงฆ์ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน๑๖๓ 

    ๑.๗ สร้างแนวทางในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ ตลอดจนวัดต้องพัฒนา
ส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต๑๖๔   
ที่ส าคัญได้มีการท างานอย่างมีระบบเป็นแนวทางเดียวกัน และมีเครือข่ายรวมมือกัน โดยการใช้ความรู้
ความสามารถของบุคลากรให้เต็มศักยภาพ๑๖๕ ตลอดจนมีความประพฤติดีงามด้วย ศีลาจาริยวัตรตาม
หลักพระธรรมวินัย มีความอดทน เสียสละทุ่มเทอย่างจริงจัง เพ่ือความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา๑๖๖  

    ๑.๘ สร้างแนวทางในการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลที่หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลตั้งอยู่ เพ่ือให้

                                                           
๑๖๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาส

วัดดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๖๑สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์,     

เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๒สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

คลองขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๖๓สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุต (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๖๕สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๖๖สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๐ 
 

ประชาชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่ถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่นนั้นๆ๑๖๗  

    ๑.๙ บทบาทหน้าที่ส าคัญในการวางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ       
มีเปูาหมายชัดเจน และได้ประโยชน์จริง ในการพัฒนาสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
หลักอันส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิต และน าสร้างน าพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
ควบคู่กันไปอย่างสมดุลและเหมาะสม๑๖๘ 

สรุปได้ว่า งานที่คณะสงฆ์ด าเนินการเองมีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และ
คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ เพื่อด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงาน
การด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกันชาวบ้าน 
โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
ตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดังนั้น วัดจึงเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือ 
ใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออก
ผ่านหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ” 
เพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จากนั้นมีการ
วางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเปูาหมายชัดเจน และได้ประโยชน์จริง ในการพัฒนา
สนับสนุนในการสร้างและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานหลักอันส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิต และจัดหา
งบประมาณ หรือทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสม และต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของเอกชนเพื่อจะได้ร่วมมือกันท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒. Do (ปฏิบัติ) 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดสุพรรณบุ รี             

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตาม
หลักการบริหารงานตามหลักการ Do (ปฏิบัติ) มีรายละเอียดดังนี้  

    ๒.๑ คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง 
ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ    
การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น๑๖๙ 

                                                           
๑๖๗สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ปุวน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัด

บรรหารแจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๘สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๙สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๑ 
 

    ๒.๒ วัดมีบทบาทความส าคัญในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม   
ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการช่วยกันพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่า สัมมาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่จะหารายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคม
ที่ตนอาศัยอยู่๑๗๐ 

    ๒.๓ สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และ
เอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน๑๗๑ เช่น ช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้มี
ความเจริญก้าวหน้าตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะท าให้ประชาชนไม่ต้องอพยพย้ายถิ่น
ฐานไปอยู่ที่อ่ืนหรือไปขายแรงงานที่อ่ืน๑๗๒ และวัดต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นแกนน าในการเผยแผ่
หลักธรรมและให้เป็นศูนย์กลางของชุมชน สามารถสงเคราะห์เกื้อกูลชุมชนในทุกๆ ด้านที่ไม่ขัดต่อ
กฎหมายและพระธรรมวินัย๑๗๓ 

    ๒.๔ ด าเนินการช่วยกันพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
ภูมิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูกจิตสานึกให้ทุกคนมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐาน  
ในการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ๑๗๔ 

    ๒.๕ คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนช่วยกันพัฒนาอาชีพ ให้กับ
ชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่าสัมมาชีพ ทั้งนี้เพ่ือที่จะหา
รายได้มาพัฒนาครอบครัว หมู่บ้าน และสังคมที่ตนอาศัยอยู่โดยไม่เลือกงานหนักเอาเบาสู้ยึดคติว่า   
คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้๑๗๕ 

    ๒.๖ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชน เช่น การพัฒนาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน การจัดหาทุนเพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายา

                                                           
๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๑สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาส

วัดดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๒สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๗๓สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, วันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๗๔สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด

สุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๗๕สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน ์เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๒ 
 

เสพติด เป็นต้น อาจเป็นการเกื้อกูลกิจการของภาครัฐหรือของภาคเอกชนในลักษณะของการเข้าไปมี
ส่วนร่วม๑๗๖ 

    ๒.๗ พัฒนาสังคมโดยท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตน การเป็นผู้น า
ในการพัฒนาชุมชน เช่น การตัดถนนในหมู่บ้าน การจัดระเบียบรั้วบ้าน การลอกคลอง ท าประปา   
ถังเก็บน้ าฝน เป็นการร่วมมือกันระหว่างวัด ชาวบ้านและทางราชการ อยู่เคียงข้างประชาชนในทุก
สถานการณ์ สร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันให้กับประชาชน๑๗๗ 

    ๒.๘ สนับสนุนและส่งเสริมให้วัดและพุทธศาสนสถานเป็นศูนย์กลางชุมชนในท้องถิ่น 
และให้การสนับสนุนให้ทางราชการใช้พุทธศาสนสถานเป็นศูนย์กลางประชุมอบรมของท้องถิ่นเพราะ
ทางราชการจัดตั้งศูนย์อบรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น๑๗๘ 

    ๒.๙ จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก
นักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่และส่งเสริมทุนการศึกษาต่อเนื่องให้กับเด็กเยาวชนที่ไปศึกษาต่อในระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้นตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับนั้นกลับมาช่วยพัฒนาชุมชน
ได้ในอนาคต๑๗๙ 

    ๒.๑๐ การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้
ชาวบ้านในการประกอบอาชีพ ซึ่งพระสงฆ์มีส่วนในการช่วยพัฒนาสังคมหลายลักษณะ เช่น ส่งเสริม
การปลูกพืช การเลี้ยงปลา การเลี้ยงหมู กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามการด าเนินงานดังกล่าว มีทั้งประสบความส าเร็จและประสบปัญหา๑๘๐ 

    ๒.๑๑ การพัฒนาการสุขภาพอนามัย พระสงฆ์จะช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ยาแผน
โบราณ ในการรักษาโรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ รักษาผู้ติดยาเสพติด และที่ส าคัญได้แก่โรคทาง
จิตใจ๑๘๑ 

    ๒.๑๒ บทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาให้วัดอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็น
เอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โบราณกาล ศิลปวัฒนธรรมของวัด
                                                           

๑๗๖สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ , ส านักงาน
พระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๑๗๗สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่
น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 

๑๗๘สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 
ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 

๑๗๙สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ,         
เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 

๑๘๐สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาส
วัดดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 

๑๘๑สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาส
วัดดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๓ 
 

และประจ าชาติของไทยมีทั้งในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแต่งกาย และในรูปของ
ศิลปวัตถุ๑๘๒ และวัดคณะสงฆ์ต้องช่วยอนุรักษ์ท านุบ ารุงโบราณวัตถุสถาน อันแสดงถึงสัญลักษณ์ของ
ความเจริญของพระพุทธศาสนาในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและปติมากรรม ซึ่งปรากฏหลักฐาน
ในรูปของวัดวาอาราม โบราณสถานและปูชนียวัตถุท่ีส าคัญๆ๑๘๓ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมา
เอง ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ 
การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น วัดมีบทบาทความส าคัญในการช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูก
จิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการช่วยกันพัฒนา
อาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่า สัมมาชีพ ดังนั้นวัดจะต้องเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น ให้
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เช่น พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญา
ของตน พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น พระสงฆ์
จึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชนโดยการตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือ
ทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดอบรมเยาวชน 

๓. Check (ตรวจสอบ) 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดสุพรรณบุ รี             

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตาม
หลักการบริหารงานตามหลักการ Check (ตรวจสอบ) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๓.๑ คณะสงฆ์ได้มีการสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้เครื่องมือเดี่ยวกันในการตรวจสอบการท างาน
ของพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาสเพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์ในแต่ละชุมชน๑๘๔ 

    ๓.๒ บทบาทความส าคัญของวัดในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด 
บ้าน และหน่วยงาน ในการร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้

                                                           
๑๘๒สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดี

สลัก, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาส

วัดสาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 



๑๖๔ 
 

การพัฒนาชุมชนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ ซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นของคณะสงฆ์เริ่มลดน้อยลงเพราะมี
หน่วยงานราชการเข้ามาท าหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้าน คณะสงฆ์จึงเป็นผู้ที่เข้าไปร่วมสนับสนุน
เท่านั้น๑๘๕ 

    ๓.๓ เมื่อมีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองได้เข้า
เยี่ยมชมการด าเนินงานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์
เพ่ือสังเกตการณ์จริงในพ้ืนที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการ
อยู่๑๘๖ 

สรุปได้ว่า คณะสงฆ์มีการสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้ เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการ
ท างานของพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสา
ธารณสงเคราะห์ในแต่ละชุมชน โดยที่วัดในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และ
หน่วยงาน ในการร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การพัฒนา
ชุมชนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ และที่ส าคัญพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ
สังเกตการณ์จริงในพื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

๔. Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดสุพรรณบุ รี             

จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตาม
หลักการบริหารงานตามหลักการ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) มีรายละเอียดดังนี้ 

    ๔.๑ จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนา
วัด พัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นศาสนสถานให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวัดและศาสนาสถานให้สะอาดร่มรื่น มีเสนาสะที่สวยงามและทันสมัยไปในสังคมปัจจุบัน๑๘๗ 

    ๔.๒ เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ 
หน่วยงานราชการ และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นจนมีการพัฒนาและปรับปรุง เช่น พัฒนาสภาพวัดและศาสนาสถานให้มีความสะอาดร่มรื่น 

                                                           
๑๘๕สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน ์เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๖สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาด

สิงห์, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๗สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๕ 
 

ถาวรและมั่นคง อันเป็นเหมาะสมกับเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบศาสนกิจและ
การจัดกิจกรรมของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษาของ
ประชาชน๑๘๘ 

    ๔.๓ เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการ
ประชุมไปจัดท าแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับเด็กต้องเดินทางไป
เรียนในที่ไกลจากชุมชน จึงมีการปรับปรุงพัฒนาการก่อสร้าง และจัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนขึ้นใน
ชุมชน และในโรงเรียนประจ าต าบลขึ้น โดยมีการส ารวจพ้ืนที่และปรับปรุงพ้ืนที่ในการก่อสร้าง
โรงเรียนและศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และมีการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด ห้องน้า ห้องสุขา อาคาร
โรงอาคาร อาคารหอประชุม สนามเด็กเล่น และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น๑๘๙ 

    ๔.๔ เมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้วจึงมีการด าเนินงานเพ่ือให้งาน
สามารถเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้ ตัวอย่าง เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงมีการ
ปรับปรุงพัฒนาวัดในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันเป็นทรัพยากรส าคัญ โดยการส่งเสริมใน
ลักษณะจัดสถานที่ในบริเวณวัดให้ร่มรื่น เป็นที่ร่มเย็น ส าหรับให้ประชาชนที่มีความทุกข์ร้อนมาพ่ึงพิง 
เป็นผู้น าในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การจัดอบรมเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ๑๙๐  

สรุปได้ว่า จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุง
พัฒนาวัด พัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นศาสนสถานให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวัดและศาสนาสถานให้สะอาดร่มรื่น มีเสนาสะที่สวยงามและทันสมัยไปในสังคมปัจจุบัน      
เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และ
ชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทนจึงมีการปรับปรุงพัฒนาและปรับปรุง เช่น พัฒนาสภาพวัดและ
ศาสนาสถานให้มีความสะอาดร่มรื่น ถาวรและมั่นคง อันเป็นเหมาะสมกับเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษาของ
ประชาชน เป็นต้น เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการ
ประชุมไปจัดท าแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้ว
จึงมกีารด าเนินงานเพื่อให้งานสามารถเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้ 

 

                                                           
๑๘๘สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาส

วัดดอนไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๙สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี,        เจ้า

อาวาสวัดปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๐สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพี่น้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพี่

น้อง, ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 



๑๖๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงผลสรุปกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี PDCA 

PDCA 
กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Plan 

(วางแผน) 
๑. มีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ 
๒. มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานการด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระ

สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส 
๓. มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ไป

ในทิศทางท่ีถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
๔. วัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนเพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการ

บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
๕. มีการจัดหางบประมาณและทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสม และ

ต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเพ่ือจะได้ร่วมมือกัน
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖. สนับสนุนให้มีการประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือการท างานที่มี
ทิศทางเดียวกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของเอกชน 

๗. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานและรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

๘. สร้างแนวทางในการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน 

๙. การวางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเปูาหมายชัดเจน และได้
ประโยชน์จริง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



๑๖๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงผลสรุปกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี PDCA  (ต่อ) 

PDCA 
กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Do  

(ปฏิบัติ) 
๑. คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการเอง เช่น หน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น 
๒. วัดมีบทบาทความส าคัญในการช่วยพัฒนาชาวบ้านให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือ

รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม 
๓. สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และ

เอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 
๔. ด าเนินการช่วยกันพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการ

พัฒนาด้านอ่ืนๆ 
๕. คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนช่วยกันพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน

ในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๖. มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชน เช่น การจัดหาทุนเพ่ือการ

สงเคราะห์ 
๗. พัฒนาสังคมโดยท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตน การเป็นผู้น า 

ในการพัฒนาชุมชน 
๘. สนับสนุนและส่งเสริมให้วัดและพุทธศาสนสถานเป็นเป็นศูนย์กลางประชุมอบรม

ของท้องถิ่น 
๙. จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก

นักเรียน เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับนั้นกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนได้ในอนาคต 
๑๐. การพัฒนาการสุขภาพอนามัย พระสงฆ์จะช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ยาแผน

โบราณในการรักษาโรคทั่วไป และท่ีส าคัญได้แก่โรคทางจิตใจ 
๑๑. บทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาให้วัดอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โบราณกาล  
ต้องช่วยอนุรักษ์ท านุบ ารุงโบราณวัตถุสถาน อันแสดงถึงสัญลักษณ์ของความ
เจริญของพระพุทธศาสนาในด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรมและปติมากรรม 

  
  
  
  
  
  
  
  



๑๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงผลสรุปกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี PDCA  (ต่อ) 

PDCA 
กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ 

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
Check 

(ตรวจสอบ) 
๑. คณะสงฆ์ไดส้ร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงาน

สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้เครื่องมือเดี่ยวกันในการตรวจสอบการ
ท างานของพระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาสเพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในแต่ละชุมชน 

๒. วัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน ในการ
ร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การ
พัฒนาชุมชนเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ 

๓. เมื่อมีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองเข้าเยี่ยม
ชมการด าเนินงานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงาน    
สาธารณสงเคราะห์เพื่อสังเกตการณ์จริงในพื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงาน
สาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

Act  
(ปรับปรุง) 

๑. จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปปรับปรุงพัฒนาวัด 
พัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นศาสนสถานให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่ เผยแผ่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

๒. เมื่อพบปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงาน
ราชการ และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 

๓. เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการ
ประชุมไปจัดท าแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๔. เมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้วจึงมีการด าเนินงานเพ่ือให้งาน
สามารถเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้ 

 
๔.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในหัวข้อนี้เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

เป็นการวิจัยที่มุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นหลักฐาน
ยืนยันความถูกต้องของข้อค้นพบ และสรุปต่างๆ มีการใช้เครื่องมือที่มีความเป็นปรนัยในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล เช่น แบบสอบถาม เป็นต้น ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
จ านวน ๓๔๕ รูป ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ 
คือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



๑๖๙ 
 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของ

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี จ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา ระดับการศึกษานักธรรม และระดับการศึกษาเปรียญ
ธรรม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๑ 

ตารางท่ี ๔.๘ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม      (n = ๓๔๕) 

๑. อายุ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
๒๑ – ๓๐ ปี ๘๙ ๒๕.๘ 
๓๑ - ๔๐ ปี ๔๓ ๑๒.๔ 
๔๑ – ๕๐ ปี ๗๑ ๒๐.๖ 
๕๑ – ๖๐ ปี ๙๐ ๒๖.๑ 

๖๑ ปีขึ้น ๕๒ ๑๕.๑ 
ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 

๒. ระดับการศึกษาสามัญ จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี ๒๓๒ ๖๗.๒ 

ปริญญาตรี ๗๓ ๒๑.๒ 
สูงกว่าปริญญาตรี ๔๐ ๑๑.๖ 

ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 
๓. ระดับการศึกษาทางธรรม จ านวน (รูป) ร้อยละ 

นักธรรมชั้นตรี ๔๕ ๑๓.๑ 
นักธรรมชั้นโท ๓๗ ๑๐.๗ 

นักธรรมชั้นเอก ๒๕๒ ๗๓.๐ 

ไม่มีวุฒินักธรรม ๑๑ ๓.๒ 
ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 

๔. ระดับการศึกษาเปรียญธรรม จ านวน (รูป) ร้อยละ 
ประโยค ๑,๒ – ๓ ๔๘ ๑๓.๙ 

เปรียญธรรม ๔ – ๖ ๒๘ ๘.๑ 
เปรียญธรรม ๗ – ๙ ๒๐ ๕.๘ 
ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม ๒๔๙ ๗๒.๒ 

ผลรวม ๓๔๕ ๑๐๐.๐ 



๑๗๐ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง        
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนกได้ดังนี้  

อายุ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี  
มากที่สุด มีจ านวน ๙๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีจ านวน ๘๙ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี มีจ านวน ๔๓ รูป คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๔ 

ระดับการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด มีจ านวน ๒๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ รองลงมา
มีระดับการศึกษาสามัญระดับ ปริญญาตรี มีจ านวน ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒ และน้อยที่สุด       
มีระดับการศึกษาสามัญระดับ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖  

ระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด มีจ านวน ๒๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐ 
รองลงมามีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นตรี  มีจ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ 
และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ ไม่มีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๑๑ รูป คดิเป็นร้อยละ ๓.๒ 

ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด มีจ านวน ๒๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ 
รองลงมามีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ประโยค ๑,๒ – ๓ ประโยค มีจ านวน ๔๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๙ และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจ านวน    
๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

๒. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม และรายด้าน มีรายละเอียด ดังแสดงใน
ตาราง ๔.๙ – ๔.๑๓ ดังนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจั งหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวม        

 (n = ๓๔๕) 

ที ่
การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 
X   S.D. แปลผล 

๑ ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๓.๕๑ ๐.๖๔ มาก 
๒ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อ

สาธารณประโยชน์ 
๓.๕๑ ๐.๖๔ มาก 

๓ ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๓.๖๑ ๐.๕๗ มาก 
๔ ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๓.๔๕ ๐.๖๕ ปานกลาง 

  รวมทุกด้าน ๓.๕๒ ๐.๕๘ มาก 
  

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ( = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๕๘)  

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๕๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการด าเนินกิจการ
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือ
สรรพสัตว์ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๖๕) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 
 
 











๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการด าเนนิกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการวางแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ๓.๖๔ ๐.๗๙ มาก 
๒. คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดหาทุน
และด าเนินการในงานช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน 

๓.๔๓ ๐.๘๖ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีแผนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
ปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา 

๓.๔๙ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๔. คณะสงฆ์มีการน าแผนที่ได้ประชุมมาแปลงเป็นการ
ปฏิบัติงาน 

๓.๔๙ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๕.  คณะสงฆ์มี การเปิด โอกาสให้บุ คลากรมีการแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที ่

๓.๕๗ ๐.๘๙ มาก 

๖. คณะสงฆ์ได้ด าเนินงานตามระยะเวลาและงบประมาณที่
ก าหนดไว้ตามแผนงาน 

๓.๔๑ ๐.๙๙ ปานกลาง 

๗. คณะสงฆ์มีการติดตามผลการด าเนินการงานสาธารณ
สงเคราะห์ตามแผนที่ได้วางไว้ 

๓.๔๘ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๘. คณะสงฆ์มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจการช่วยเหลือ
เกื้อกูลอยู่เป็นระยะ 

๓.๔๒ ๐.๙๑ ปานกลาง 

๙. คณะสงฆ์มีการสรุปผลการด าเนินงานกิจการช่วยเหลือ
เกื้อกูล 

๓.๔๓ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๑๐. คณะสงฆ์มีการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตามแผนที่
ระบุไว้และมีการปรับปรุงแผนตามเหตุและปัจจัย 

๓.๔๖ ๐.๘๓ ปานกลาง 

๑๑. คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในด้านงานสา
ธารณสงเคราะห์ 

๓.๔๔ ๐.๘๗ ปานกลาง 

๑๒. คณะสงฆ์มีการสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ท า
คุณประโยชน์ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

๓.๕๑ ๐.๘๕ มาก 

    

    





๑๗๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล (ต่อ)        (n = ๓๔๕) 

ด้านการด าเนนิกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑๓. คณะสงฆ์สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมลานวัด ลานธรรม 
ลานวิถีธรรม 

๓.๖๘ ๐.๘๔ มาก 

๑๔. คณะสงฆ์มีการบริจาคจัดหาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือ
ทางการศึกษาให้แก่สถานพยาบาล และโรงเรียนภายในชุมชน 

๓.๓๕ ๐.๙๗ ปานกลาง 

๑๕ .  คณะส งฆ์ มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม ให้ วั ด จั ดกิ จ กร รมด้ า น
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของชุมชน 

๓.๘๔ ๐.๘๔ มาก 

รวม ๓.๕๑ ๐.๖๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือ
เกื้อกูล อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้วัดจัดกิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ ( =๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์สนับสนุนให้วัดจัด
กิจกรรมลานวัด ลานธรรม ลานวิถีธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก 
และคณะสงฆ์มีการบริจาคจัดหาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางการศึกษาให้แก่สถานพยาบาล และ
โรงเรียนภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๕, S.D. = ๐.๙๗) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 













๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น 

๓.๕๖ ๐.๘๑ มาก 

๒. คณะสงฆ์มีการวางแผนจัดตั้งกรรมการ และหาทุนเพ่ือ
ด าเนินการสร้าง และจัดหาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่
ชุมชน 

๓.๕๐ ๐.๘๙ มาก 

๓. คณะสงฆ์มีแผนเป็นผู้น าชุมชนในการจัดระเบียบสังคม เช่น 
การมีส่วนร่วมในการปราบปรามยาเสพติด 

๓.๔๐ ๐.๙๔ ปานกลาง 

๔. คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในงาน
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนงาน 

๓.๕๒ ๐.๘๗ มาก 

๕. คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไป
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๓.๖๑ ๐.๘๑ มาก 

๖. คณะสงฆ์มีการรณรงค์อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน
การปูองกันยาเสพติดและอบายมุข 

๓.๕๒ ๐.๙๕ มาก 

๗. คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 

๓.๓๙ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๘. คณะสงฆ์มีการสอบถามและตรวจสอบความเปลี่ยนแปลง
ภายในชุมชนอยู่เสมอ 

๓.๓๙ ๐.๘๙ ปานกลาง 

๙. คณะสงฆ์มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจการการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๔๑ ๐.๙๐ ปานกลาง 

๑๐. คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ ร่ ว ม เ ป็ น ผู้ อุ ป ถั ม ภ์ ใ น กิ จ ก า ร
สาธารณประโยชน์ 

๓.๕๖ ๐.๘๗ มาก 

    

    





๑๗๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๑ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
(ต่อ)                                                                           (n = ๓๔๕) 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๑๑. คณะสงฆ์มีการพัฒนากิจการงานสาธารณประโยชน์ผ่าน
ความคิดเห็นของประชาคมภายในชุมชนเป็นอย่างดี 

๓.๔๘ ๐.๘๘ ปานกลาง 

๑๒. คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุง
แก้ไขด าเนินการส่งเสริมงานด้านสาธารณประโยชน์ 

๓.๕๐ ๐.๘๔ มาก 

๑๓.  คณะสงฆ์มี ส่ วนร่ วมกับชุ มชนทางด้ านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ  

๓.๗๑ ๐.๗๙ มาก 

๑๔. คณะสงฆ์ให้ความช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยและขาดแคลน ๓.๖๐ ๐.๘๕ มาก 

๑๕. คณะสงฆ์มีการด าเนินการอบรมพระภิกษุสามเณรให้เป็น
จิตอาสาในกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๓.๔๗ ๐.๘๙ ปานกลาง 

รวม ๓.๕๑ ๐.๖๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร

จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนทางด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๙) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์        
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๖๑ ,S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง กับคณะสงฆ์มีการสอบถาม
และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๙, S.D.=๐.๙๐), 
( =๓.๓๙, S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับปานกลาง 

 
 
 
 















๑๗๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 

(n = ๓๔๕) 

ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ 
อันเป็นสาธารณสมบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบาย
ในการจัดพื้นที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็น
สถานที่ประชุม เป็นต้น 

๓.๗๙ ๐.๗๙ มาก 

๒. คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครองมี
ห้องสมุดประจ าวัด มีมุมอ่านหนังสือ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็น
แหล่งค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม 

๓.๔๖ ๐.๙๓ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดย
ความเห็นชอบของประชาชนชุมชนรอบวัดเพ่ือตรวจสอบถึง
ความโปร่งใสในการบริการสถานที่ 

๓.๔๓ ๐.๘๕ ปานกลาง 

๔. คณะสงฆ์มีการอ านวยความสะดวกสถานที่และอนุเคราะห์
ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาชุมชนอันเป็นประโยชน์ 

๓.๘๕ ๐.๘๑ มาก 

๕. คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่งปลูกสร้าง
และอาคาร เสนาสนะ เช่น อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ให้
เหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์มีสภาพสะอาด มั่นคง
แข็งแรง 

๓.๗๔ ๐.๘๕ มาก 

๖. คณะสงฆ์มีการจัดบุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาดห้องน้ า
สาธารณะ ถนนหนทางภายในวัด ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ให้มี
ความสะอาดเพ่ือบริการโดยทั่วไป 

๓.๗๕ ๐.๙๓ มาก 

๗. คณะสงฆ์มีการตรวจสอบความพร้อม และความสะอาดของ
สถานที่อย่างเหมาะสม 

๓.๖๖ ๐.๗๖ มาก 

๘. คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของ
ประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด 

๓.๗๙ ๐.๗๘ มาก 

    

    





๑๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ (ต่อ)                                                                       

(n = ๓๔๕) 

การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่ 
อันเป็นสาธารณสมบัติ 

ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 

๙. คณะสงฆ์มีการตรวจสอบการวางแผนการให้บริการสถานที่
แต่ละวัดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามตามนโยบาย
งานสาธารณสงเคราะห์ที่วางไว้ 

๓.๖๗ ๐.๖๙ มาก 

๑๐. คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการด าเนินงานมา
พัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สร้าง
ศาลาอเนกประสงค์เพ่ือชุมชน 

๓.๕๕ ๐.๘๓ มาก 

๑๑. คณะสงฆ์มีการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดนอกวัดให้ร่มรื่น
ถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

๓.๗๒ ๐.๘๓ มาก 

๑๒. คณะสงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บอัฐิ 
ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะมูลฝอย ต้นโพธิ์ ต้นไทร และ
สถานที่จอดรถ เป็นต้น 

๓.๖๘ ๐.๘๕ มาก 

๑๓. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และเด็กที่
ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 

๓.๐๒ ๐.๙๘ ปานกลาง 

๑๔. คณะสงฆ์จัดแบ่งพ้ืนที่ภายในบริเวณวัดส าหรับใช้เป็นที่
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๖๔ ๐.๗๐ มาก 

๑๕. คณะสงฆ์มีการแบ่งพ้ืนที่จัดตั้งสถานพยาบาล หรือ
โรงเรียนภายในวัดเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

๓.๔๒ ๐.๘๘ ปานกลาง 

รวม ๓.๖๑ ๐.๕๗ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๒ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่
อันเป็นสาธารณสมบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๑,S.D.=๐.๕๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการอ านวยความสะดวกสถานที่และ
อนุเคราะห์ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอันเป็น
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๘๕, S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มี









๑๗๘ 
 

การจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วย
เลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น กับคณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๙, S.D.=๐.๗๙), ( = ๓.๗๙, S.D.=
๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็น
ต้น พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ( = ๓.๐๒, S.D. = ๐.๙๘) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 
ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด

สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์                   (n = ๓๔๕) 

ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๑. คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 

๓.๕๕ ๐.๘๒ มาก 

๒. คณะสงฆ์มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่
ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

๓.๔๐ ๐.๗๕ ปานกลาง 

๓. คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครองจัดตั้ง
กองทุนต่างๆ เ พ่ือสงเคราะห์ประชาชน เช่น โครงการ
ฌาปนกิจ เป็นต้น 

๓.๓๙ ๐.๙๕ ปานกลาง 

๔. คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของ
ประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่างเหมาะสม 

๓.๖๑ ๐.๘๑ มาก 

๕. คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น 
อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น 

๓.๖๖ ๐.๘๙ มาก 

๖. คณะสงฆจ์ัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล และจัดอบรม
ประชาชนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันเสมอ 

๓.๕๔ ๐.๘๘ มาก 

๗. คณะสงฆ์มีการรับฟังและให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิตของ
ประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติธรรมเพ่ือรักษา
จิตใจให้สงบ 

๓.๕๖ ๐.๘๙ มาก 

๘. คณะสงฆ์มีการสอบถามความเปลี่ยนแปลงและติดตามผล
ในการด าเนินชีวิตของประชาชน 

๓.๔๙ ๐.๘๙ ปานกลาง 

    

 







๑๗๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัด
สุพรรณบุรีที่มีต่อการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ (ต่อ)           (n = ๓๔๕) 

ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. แปลผล 
๙. คณะสงฆ์มีการสรุปผลปัญหาต่างๆ ของชุมชนเพ่ือหาวิธี
ช่วยแหลือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๔๔ ๐.๙๒ ปานกลาง 

๑๐. คณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินการด้าน
สาธารณะกับองค์กรต่างๆ  

๓.๒๔ ๐.๘๒ ปานกลาง 

๑๑. คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สนับสนุน
ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ  

๓.๗๒ ๐.๘๖ มาก 

๑๒. คณะสงฆ์ พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างถูกต้องต่อเนื่อง 

๓.๕๘ ๐.๘๔ มาก 

๑๓. คณะสงฆ์ช่วยเหลือผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนให้
ได้มีงานท าโดยการส่งเสริมด้านกิจกรรมการสร้างงานภายใน
วัด เช่น การตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ 

๓.๑๙ ๑.๐๑ ปานกลาง 

๑๔. คณะสงฆ์มีการดูแลคุมก าเนิดสัตว์ภายในวัด เช่น สุนัข
และแมวอย่างเหมาะสม 

๓.๒๒ ๑.๑๑ ปานกลาง 

๑๕. คณะสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน 

๓.๑๘ ๑.๐๗ ปานกลาง 

รวม ๓.๔๕ ๐.๖๕ ปานกลาง 
 

จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อัน
เป็นสาธารณสมบัติ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = ๓.๔๕, S.D.= ๐.๖๕)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สนับสนุน
ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ (  = ๓.๗๒, S.D.= ๐.๘๖) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 
อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๖๖, S.D.= ๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก และคณะ
สงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ         
( =๓.๑๘, S.D.= ๑.๐๗) อยู่ในระดับปานกลาง  
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๔.๒.๓ สรุปวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในหัวข้อนี้ เป็นการสรุปวิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งได้ข้อมูลมาจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลการ
วิจัยเชิงปริมาณ จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ตามหลักการบริหารงาน PDCA ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) 
และ Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีทั้ง ๔ ด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

Plan (วางแผน) 
คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการเพ่ือด าเนินการงานด้านนี้ โดยจะ

มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงานการด าเนินงานเป็นประจ า และกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการ
ระดับเจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกันชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ เป็นอย่างดี คณะสงฆ์จะด าเนินงานด้านนี้
โดยใช้หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง วัดจึงเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่าใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์
สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองก็จะแสดงออกผ่านหน่วยอบรมประชาชนประจ า
ต าบลเมื่อมีการประชุมของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลร่วมกับชาวบ้าน เข้าท านองที่ว่า 
“ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ” เพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการบริหารจัดการงาน      
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์  จากนั้นมีการวางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ           
มีเปูาหมายชัดเจน และได้ประโยชน์จริง ในการพัฒนาสนับสนุนในการสร้างและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน
หลักอันส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิต และจัดหางบประมาณ หรือทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ
เหมาะสม นอกจากนี้คณะสงฆ์ยังจัดกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมลานวัด ลานธรรม ลานวิถีธรรม และ     
มีการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตามแผนที่ระบุไว้และมีการปรับปรุงแผนตามเหตุและปัจจัย 

Do (ปฏิบัติ)  
คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการงานที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง ในลักษณะ

ที่ท าเป็นกิจการประจ า และชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ การตั้งกองทุน 
เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน หน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น และจะเห็นได้ว่าวัดมีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนา
ชาวบ้านในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง



๑๘๑ 
 

ช่วยกันปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการช่วย
แนะน าและส่งเสริมให้พัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่สุจริตถูกต้องตามกฎหมายหรือที่เรียกกันว่า 
สัมมาชีพ ดังนั้นวัดควรเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และเอกชน 
ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เช่น พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะ
อาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น พระสงฆ์จึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชนโดยการ
ตั้งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์ การช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดย
การจัดอบรมเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 

Check (ตรวจสอบ) 
คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานของ      
พระสังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสาธารณ
สงเคราะห์ในแต่ละชุมชน ซ่ึงวัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน 
ในการร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ และที่ส าคัญพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองควรเข้ามาตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือสังเกตการณ์ในพ้ืนที่
จริงแล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาวัดให้

เป็นศาสนสถานทีเ่หมาะสมกับการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาตามสภาวะของสังคม และให้
วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อมภายในวัดและศาสนาสถานให้สะอาดร่มรื่น          
มีเสนาสนะที่สวยงามและทันสมัยไปในสังคมปัจจุบัน เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุม
ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมไป
จัดท าแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้วจึงมีการ
ด าเนินงานเพ่ือให้งานสามารถเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้  เช่น พัฒนาสภาพวัดและศาสนา
สถานให้มีความสะอาดร่มรื่น ถาวรและมั่นคง อันเป็นเหมาะสมกับเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชน
ในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษาของประชาชน 
เป็นต้น  

 



๑๘๒ 
 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี มากที่สุด มีจ านวน ๙๐ 

รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด         
มีจ านวน ๒๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ มีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด 
มีจ านวน ๒๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐ มีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 
มากที่สุด มจี านวน ๒๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒  

ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   

( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้วัดจัดกิจกรรม
ด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ ( =๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์สนับสนุนให้วัดจัด
กิจกรรมลานวัด ลานธรรม ลานวิถีธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก 
และคณะสงฆ์มีการบริจาคจัดหาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางการศึกษาให้แก่สถานพยาบาล และ
โรงเรียนภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๕, S.D. = ๐.๙๗) อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์  
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนทางด้าน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๙) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์        
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๖๑ ,S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง กับคณะสงฆ์มีการสอบถาม
และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๙, S.D.=๐.๙๐), 
( =๓.๓๙, S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

( =๓.๖๑,S.D.=๐.๕๗) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการอ านวยความสะดวกสถานที่
และอนุเคราะห์ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอันเป็น
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๘๕, S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มี
การจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วย

























๑๘๓ 
 

เลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น กับคณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๙, S.D.=๐.๗๙), ( = ๓.๗๙, S.D.=
๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็น
ต้น พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ( = ๓.๐๒, S.D. = ๐.๙๘) อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ       

(  = ๓.๔๕, S.D.= ๐.๖๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  
(  = ๓.๗๒, S.D.= ๐.๘๖) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (   = ๓.๖๖, 
S.D.= ๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ( =๓.๑๘, S.D.= ๑.๐๗) อยู่ในระดับปานกลาง 

 

๔.๓ การน าเสนอการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี” ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ รูปแบบ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-dept Interview)  จากนั้นท าการวิเคราะห์สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)      
มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑ รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี  

ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้วิจัยจะน าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๕ รูปแบบ คือ  

รูปแบบที่ ๑ การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  
รูปแบบที่ ๒ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์  
รูปแบบที่ ๓ การเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
รูปแบบที่ ๔ การเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  

 













๑๘๔ 
 

รูปแบบที่ ๑ การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีตามรูปแบบการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบที่ ๑ การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

Plan (การวางแผน) 
- คณะสงฆ์มีการวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานใน

การปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น 
- จัดตั้งกรรมการ และหาทุนเพื่อด าเนินการสร้าง และ

จัดหาสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

Do (ปฏิบัต)ิ 
- คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรใน

งานช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนอย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนงาน 

- คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชน
ที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 

Check (ตรวจสอบ) 
- คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

กิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 
- คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ในกิจการ
สาธารณประโยชน์ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
- คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไป

ปรั บป รุ ง แก้ ไ ขด า เนิ นก า รส่ ง เ ส ริ ม ง านด้ า น
สาธารณประโยชน์ 

- คณะสงฆ์มีการด าเนินการอบรมพระภิกษุ -
สามเณรให้เป็นจิตอาสาในกิจการของผู้อื่นเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 

ด้านการด าเนนิกิจการเพื่อ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

วัดจ าปา 
- กิ จ ก า ร ห น่ ว ย อ บ ร ม

ป ร ะ ช า ช น ป ร ะ จ า ต า บ ล       
(อ.ป.ต.) ใน ๑ ปี จัดกิจกรรม
ขึ้น ๓ ครั้ง คือ  

๑. ช่วงสงกรานต์ มีกิจกรรม
สรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการแจก
ของช าร่วย  

๒. ช่วงวันแม่  มีกิจกรรม
เยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง  

๓. ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรม
เยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง 

- ก อ ง ทุ น ฌ า ป น กิ จ
สงเคราะห์ ปัจจุบันมีสมาชิก
อยู่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๘๐๐ 
กว่าคน เรียกเก็บสมาชิกคนละ 
๑๐๐ บาทต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน 
๘๐,๐๐๐ บาท 



๑๘๕ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ พบว่า จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล  ของหน่วยอบรม
ประชาชนประจ าต าบล วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ใน ๑ ปี ทางวัดได้จัดกิจกรรม
ขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑) ช่วงสงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการ
แจกของช าร่วย  ๒) ช่วงวันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการ
ด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น ๓) ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติด
เตียง ท างานร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  และตั้ง
กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๘๐๐ กว่าคน เรียกเก็บสมาชิกคน
ละ ๑๐๐ บาทต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล      
มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) คณะสงฆ์มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางใน

การช่วยเหลือผู้อื่น 
๒) มีการจัดตั้งกรรมการ และหาทุนเพ่ือด าเนินการสร้าง และจัดหาสิ่งอันเป็น

สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในงานช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ

ชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน 
๒) คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 
Check (ตรวจสอบ) 
๑) คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน

อย่างต่อเนื่อง 
๒) คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นผู้

อุปถัมภ์ในกิจการสาธารณประโยชน์ 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขด าเนินการส่งเสริมงาน

ด้านสาธารณประโยชน์ 
๒) คณะสงฆ์มีการด าเนินการอบรมพระภิกษุ-สามเณรให้เป็นจิตอาสาในกิจการของผู้อ่ืน

เพ่ือสาธารณประโยชน์ 



๑๘๖ 
 

รูปแบบท่ี ๒ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีตามรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๒ รูปแบบที่ ๒ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

Plan (การวางแผน) 
- คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพื่อ

มอบนโยบายในการจัดพื้นที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น 
เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น 

Do (ปฏิบัต)ิ 
- คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่ง

ปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ เช่น อุโบสถ กุฏิ 
ศาลา เมรุ วิหาร ฯลฯ ให้เหมาะสมต่อการใช้สอย
ประโยชน์มีสภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง 

Check (ตรวจสอบ) 
- คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความ

ต้องการของประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด 
- คณะสงฆ์มีการตรวจสอบความพร้อม และ

ความสะอาดของสถานที่อย่างเหมาะสม 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
- คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการ

ด าเนินงานมาพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอย
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สร้างศาลาอเนกประสงค์
เพื่อชุมชน ฯลฯ 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ 

วัดบ่อกร ุอนุรักษ์วัฒนธรรม 
- วางกุศโลบาย ไว้ว่า “ในงานบุญ

ต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของ
พื้นบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ เข็ม
กลัดพญานาคเกี้ยว ไม่ว่ารวยหรือ
จนมีสิทธิ์เท่ากัน”  

- ร่วมงานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์
ระดับจังหวัด โดยให้ชาวบ้านเข้า
ร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรม เช่น ผ้า
ทอ การฟูอน การสู่ขวัญของพี่น้อง
ชาวลาวคร่ังไปน าเสนอ เป็นต้น ทาง
วัดออกค่าเดินทางทั้งหมด 

- ขับเคลื่อนเพื่อขึ้นทะเบียนกับ
ส านักงานวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี ในชื่อกลุ่ม วัฒนธรรม
ช า ติ พั น ธุ์ ล า ว ค รั่ ง ข อ ง จั ง ห วั ด
สุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๐ 

- ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี ก า รส นั บ สนุ น
ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ เ ด็ ก เ ป็ น ผู้ สื บ ท อ ด
วัฒนธรรมต่อจากผู้ ใหญ่  โดยตั้ ง
ทุนการศึกษาแก่ เด็ กนัก เรียนที่
สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้  เช่น  ฟูอน ทอผ้ า  ท า
บ า ย ศรี  เ ปุ า แ คน ไ ด้  ใ ห้ ไ ด้ รั บ
การศึกษาจนจบระดับมัธยม 



๑๘๗ 
 

 
จากแผนภาพที่ ๔.๒ พบว่า จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์

ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์   
การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง ของวัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คือ มีการวาง
กุศโลบาย ไว้ว่า “ในงานบุญต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของพ้ืนบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ      
เข็มกลัดพญานาคเก้ียว ไม่ว่ารวยหรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน” จนชาวบ้านเริ่มกลับมานิยมใช้ผ้าทอจนกระทั่ง
มีการติดต่อให้เข้าร่วมงานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ระดับจังหวัด โดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมงานเผยแพร่
วัฒนธรรม เช่น ผ้าทอ การฟูอน การสู่ขวัญของพ่ีน้องชาวลาวครั่งไปน าเสนอ เป็นต้น ท าการอนุรักษ์
วัฒนธรรมลาวครั่งมา ๕ ปี จึงได้ขับเคลื่อนเพ่ือขึ้นทะเบียนกับส านักงานวัฒนธรรมประจ าจังหวัด
สุพรรณบุรี ในชื่อกลุ่ม วัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๐ และปัจจุบัน
ได้มีการสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมต่อจากผู้ใหญ่ โดยตั้งทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนได้ เช่น ฟูอน ทอผ้า ท าบายศรี เปุาแคนได้ ให้ได้รับ
การศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษา 

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการ

แก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ เช่น 

อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ฯลฯ ให้เหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์มีสภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง 
Check (ตรวจสอบ) 
๑) คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในการใช้สถานที่

ภายในวัด 
๒) คณะสงฆ์มีการตรวจสอบความพร้อม และความสะอาดของสถานที่อย่างเหมาะสม 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการด าเนินงานมาพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอย

ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สร้างศาลาอเนกประสงค์เพ่ือชุมชน ฯลฯ 
 
 



๑๘๘ 
 

รูปแบบท่ี ๓ การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีตามรูปแบบการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๓ รูปแบบที่ ๓ การเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

Plan (การวางแผน) 
- คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครอง

มีห้องสมุดประจ าวัด มีมุมอ่านหนังสือ เพื่ อให้
ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

- คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในโดยความเห็นชอบของประชาชนชุมชนรอบวัด
เพื่อตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสถานที่ 

Do (ปฏิบัต)ิ 
- ลงพื้นที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน 
- จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติในชุมชน 
- บูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติตามแผน 
- คณะสงฆ์มีการจัดบุคลากรเพื่อรักษาความสะอาด
ห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทางภายในวัด ขยะมูลฝอย
สิ่งปฏิกูล ให้มีความสะอาดเพื่อบริการโดยทั่วไป 

Check (ตรวจสอบ) 
- ตรวจสอบการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบเดิม 
- ตรวจสอบการก่อสร้างสาธารณสมบัติให้รักษาศิลปะ

พื้นบ้านเอาไว้ 
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
- ประชุมเพื่อพิจารณาการด าเนินงาน 
- คณะสงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บ

อัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะมูลฝอย ต้นโพธิ์ 
ต้นไทร และสถานที่จอดรถ เป็นต้น 

- ด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ด้านการเกื้อกูลสาธารณ
สมบัติสถานที่อันเป็นสา

ธารณสมบัติ 
วัดกลาง สร้างโรงพยาบาล 
- หลวงพ่อพระวิมลภาวนา

นุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง ได้
ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับ
วัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน า
เงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่น
บ าท  หล ว ง พ่ อพระวิ ม ล
ภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัด
กลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงิน
จ านวนนี้ไว้ 

- ต้ อ ง ห ยุ ด โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน 
ปั ญ ห า นี้ เ กิ ด ขึ้ น ตั้ ง แ ต่  
๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ รวม ๒ ปี 



๑๘๙ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๓ พบว่า จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ การสร้าง
โรงพยาบาลของวัดกลาง อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คือ หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ      
เจ้าอาวาสวัดกลาง ได้ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับวัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ ต่อมาเมื่อถึงเวลาที่จะด าเนินการ
สร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่นบาท หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาส
วัดกลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้ จึงต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน ปัญหานี้
เกิดขึ้นตั้งแต่ ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ รวม ๒ ปี  

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครองมีห้องสมุดประจ าวัด มีมุมอ่าน

หนังสือ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 
๒) คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของ

ประชาชนชุมชนรอบวัดเพื่อตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสถานที่ 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) ลงพื้นที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน 
๒) จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติในชุมชน 
๓) บูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติตามแผน 
๔) คณะสงฆ์มีการจัดบุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทาง

ภายในวัด ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ให้มีความสะอาดเพ่ือบริการโดยทั่วไป 
Check (ตรวจสอบ) 
๑) ตรวจสอบการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบเดิม 
๒) ตรวจสอบการก่อสร้างสาธารณสมบัติให้รักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้ 
๓) ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน 
๒) คณะสงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บอัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะ

มูลฝอย ต้นโพธิ์ ต้นไทร และสถานที่จอดรถ เป็นต้น 
๓) ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 



๑๙๐ 
 

รูปแบบท่ี ๔ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรีตามรูปแบบการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบที่ ๔ การเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

Plan (การวางแผน) 
- คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหา

ความต้องการของประชาชน 
- คณะสงฆ์มี การประชุมวางแผนในการ

ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ 

Do (ปฏิบัต)ิ 
- คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนิน

ชีวิ ตของประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่ า ง
เหมาะสม 

- คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย 
เป็นต้น 

 

Check (ตรวจสอบ) 
- สร้างแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ 
- ลงพื้นที่ท าการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง 
- สรุปผลการด าเนินการ 
 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
- คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 

สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติต่างๆ 

การเกื้อกูลประชาชนหรือ 
สรรพสัตว์ 

วัดไผ่โรงวัว งานทิ้งกระจาด 
- ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่อง

อุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ 
วัดก่อน 

- เวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามา
มากขึ้ น  จึ งท า ให้ เครื่ องอุป โภค
บริโภคที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจึงได้
จัดเป็นประเพณีทิ้งกระจาดด้วยการ
โยนให้แบบไม่ เจาะจงท าให้ของ
บางอย่างเสียหาย 

- ต่อมาเปลี่ยนเป็นติ้วโยนก็เกิด
ปัญหาอีก คือ โยนไปโดนหัวคน
ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นหัวแตก  

- ในปัจจุบันจึ ง เปลี่ ยน เป็นลูก
ปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป จาก 
๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอจึงมีการ
เพิ่มเบอร์ขึ้นทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ 
๓๐,๐๐๐ เบอร ์

- สิ่งของที่น ามาแจกจ่ายได้มาจาก
ญาติโยมก่อน และคณะกรรมการจะ
ท าการประเมินว่ามี เพียงพอกับ
ประชาชนที่จะมาในงานหรือไม่ ถ้า
ไม่พอทางวัดจะเป็นผู้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดหามาให้ ในแต่ละปีท าการ
บริจาคปีละล้านกว่าบาท 
 



๑๙๑ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๔ พบว่า จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์
ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ในงานทิ้งกระจาด วัดไผ่โรงวัว 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้าน
รอบๆ วัดก่อน เริ่มท าโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามามากขึ้น จึงท า
ให้เครื่องอุปโภคบริโภคที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีทิ้งกระจาด ในปัจจุบันจึง
เปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอจึงมีการเพ่ิมเบอร์ขึ้นทุกปี 
จนปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ เบอร์ ซึ่งของรางวัลจะแตกต่างกันไป เช่น รางวัลที่ ๑ เป็นรถยนต์บ้าง     
รถมอเตอร์ไซค์บ้าง และรางวัลรองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ 
สิ่งของที่น ามาแจกจ่ายได้มาจากญาติโยมก่อน และคณะกรรมการจะท าการประเมินว่ามีเพียงพอกับ
ประชาชนที่จะมาในงานหรือไม่ ถ้าไม่พอทางวัดจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหามาให้ ในแต่ละปีท า
การบริจาคปีละล้านกว่าบาท 

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์             
มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 
๒) คณะสงฆ์มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับ

นโยบายของภาครัฐ 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่าง

เหมาะสม 
๒) คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณี

พิบัติภัย เป็นต้น 
Check (ตรวจสอบ) 
๑) สร้างแบบสอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
๒) ลงพื้นที่ท าการสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง 
๓) สรุปผลการด าเนินการ 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่

ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ 
 



๑๙๒ 
 

๔.๓.๒ ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยเป็นการสนทนา

เชิงวิชาการจากพระสังฆาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ จ านวน ๑๐ รูป/คน เพ่ือให้ได้ข้อมูลในประเด็นการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ            
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. เกี่ยวกับปัญหาในการวิจัย (Research question) ข้อที่ ๑ สถานภาพเกี่ยวกับการ
บริหารไม่จ าเป็นต้องใส่ชื่อตามหัวข้อเรื่อง สภาพการพัฒนาการบริหารการจัดการงานสาธารณะ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ซึ่งตรงกับหัวข้องานวิจัยที่เราตั้งเอาไว้สภาพเป็นอย่างไร ข้อที่ ๒ ควรจะใช้ว่า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เป็นอย่างไร ในข้อที่ ๓ คือผล
ของการวิจัยในหวัข้อนี้เป็นอย่างไร ต้องการทราบผลเท่านั้นเอง จากปกติแล้วงานวิจัยทั่วไปเขาไม่ถาม
ข้อที่ ๓ นะครับ ซึ่งงานวิจัยนี้สอบถามในข้อนี้ดีแล้ว คือ ผลการวิจัยของการพัฒนาการบริหารจัดการ
ศาสนาสงเคราะห์เป็นอย่างไร๑๙๑ 

๒. แนวคิดที่สัมพันธ์กับค าถามท่ีต้องการทราบ ข้อที่ ๑ สภาพทั่วไป ควรจะเกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการงานศาสนสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี คือ พูดถึงสภาพทั่วไป
แน่นอนต้องค านึงถึงว่าลักษณะการบริหารการจัดการต้องสัมพันธ์กับยังน้อยตามทฤษฎี 4m หรือ5m  
การบริหารการจัดการตามสภาพในสถานการที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมีอุทกภัยอัคคีภัยที่ไหนก็ไปสงเคราะห์ที่
นั่นตั้งเป็นข้อเท็จจริงต้องมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อที่ ๒ มีการบริหารการจัดการตามก าลังเงินที่มี เช่น
จะไปสงเคราะห์ช่วยเหลืออะไรต่างๆ ต้องมีก าลังทรัพย์ และข้อที่ ๓ บริหารจัดการตัวบุคคลที่จะไป
ช่วยเหลือเป็นยังไง เช่น มีพระเณรเพียงพอหรือไม่ โยมมีรถมียวดยานพาหนะเพียงพอไหมเป็นตัวที่
จะต้องน ามาค านึงถึงด้วย รวมทั้งข้อที่ ๔ คือมีการบริหารการจัดการตามก าลังความร่วมมือของทุก
ฝุายที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิที่เกี่ยวข้องไปขอความร่วมมือยังพระสงฆ์อย่างไร ต้องเป็นไปตามสภาพ
ความเป็นจริง แต่ขอให้มีกรอบในการวิเคราะห์สภาพตามความเป็นจริง เกี่ยวกับการบริหารการ
จัดการเท่าท่ีเป็นอยู่และปัจจุบันนี้๑๙๒ 

                                                           
๑๙๑สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย ์ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.  
๑๙๒สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๓ 
 

๓. ประวัติวัดควรกล่าวถึงอดีตเจ้าอาวาสวัดที่ไปลงพ้ืนที่ว่ามีใครบ้าง และเจ้าคณะ
อ าเภอบางปลาม้า เมื่อพิสูจน์อักษรแล้ว พระครูโสภณคุณาธารต้องรอเรือท่านในนี้มันเป็นนอหนูหมด
เลยต้องไปแก้เรื่องพิสูจน์อักษร๑๙๓ 

๔. กรอบแนวความคิดในการวิจัย ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค าถามข้อที่ ๑ 
แล้วก็เป็นบล็อกที่ ๑ บล็อกท่ี ๒ ก็ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือค าถามในข้อที่ ๒ บล็อกที่ ๓ คือ
ปัจจัยตาม กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual framework) ควรเป็นอย่างนี้ สถานภาพการ
พัฒนาการบริหารของสงฆ์ ๔ ส านัก ในการพัฒนาของคณะสงฆ์ คือ วัดจ าปา วัดบ่อกรุ วัดกลาง     
วัดไผ่โรงวัว ก็แสดงว่าเรามีหน่วยประชาสงเคราะห์ แล้วก็หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล           
อย่างวัฒนธรรมลาวครั่ง อันนี้เป็นตัวแปรต้นตัวที่หนึ่ง ตัวแปรต้นตัวที่ ๒ คือ ตัวปัจจัยกระบวนการที่
ส่งผลต่อการพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์ ก็คือ ๑. บทบาทของพระสงฆ์ของวัดจ าปา วัดบ่อกรุ     
วัดกลาง วัดไผ่โรงวัว ท่านมีบทบาทเป็นผู้น าเข้มแข็งของท่านกันอย่างไร ๒. บทบาทของพระผู้น าสงฆ์
ของวัดจ าปา วัดบ่อกรุ วัดกลาง วัดไผ่โรงวัว ตามหลักการบริหาร PDCA คือ แต่ละวัดจะวางแผน
อย่างไร แล้วการบริหารโครงการทุกหน่วยมีการบริหารโครงการเป็นอย่างไร แล้วตัวกรอบสุดท้าย คือ       
การวิเคราะห์โครงการของวัดจ าปา วัดบ่อกรุ วัดกลาง วัดไผ่โรงวัว ด้วยการวิเคราะห์ SWOT คือ    
การวิเคราะห์ออกมาว่าดีหรือไม่ดี แล้วตัวแปรตามที่อยากทราบต้องตอบค าถาม คือ ข้อที่ ๑ บทบาท
ของผู้น าในการพัฒนาการบริหารสาธารณสงเคราะห์ บทบาทเป็นยังไงสูงหรือต่ า ข้อที่ ๒ คุณภาพของ
การส่งเคราะห์ตามแผนและโครงการของวัดจ าปา วัดบ่อกรุ วัดกลาง วัดไผ่โรงวัว ท ามายังไงแล้ว
น าไปสู่การปฏิบัติแล้วก็เอาตัว SWOT ไปจับ แล้วก็ตัวกรอบตัวที่ ชุดที่ ๓ คือ ผลของแต่ละโครงการ 
ประสิทธิผลของแต่ละโครงการที่เอา SWOT ไปจับว่าของแต่ละวัดเป็นยังไง แล้วสุดท้าย ก็ถามความ
พึงพอใจของประชาชน นี่คือตัวแปรตาม๑๙๔ การน าเสนอกรอบแนวคิดให้มีความชัดเจนในเรื่องตัวแปร
ต้นและตัวแปรตามว่ามีกลไกอย่างไรจึงจะท าให้การพัฒนาการบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีออกมาเป็นภาพที่ชัดเจน๑๙๕ และกรอบแนวคิดต้องเห็นกระบวนการให้ชัดว่า
เริ่มตรงไหน๑๙๖ 

 

                                                           
๑๙๓สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปุาเล

ไลยก์วรวิหาร, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๙๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๙๕สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๙๖สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๔ 
 

๕. เพราะฉะนั้นวิธีเขียน ตัวแปรต้นที่จริงแล้วผมอยากจะให้วางรูปแบบอย่างนี้ด้วยซ้ าไป
ว่า ขอบข่ายการศึกษาของพ้ืนที่ ที่ตามธรรมชาติเราศึกษาที่ไหน อย่างไรหรือจะบอกว่าศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรีคณะสงฆ์ โฟกัสไปยังวัด ๔ วัดเป็นตัวอย่าง แล้วก็อันที่ ๒ เราก็จะเห็นว่าในการศึกษา 
ขอบเขตหรือขอบข่ายของเนื้อหา เนื้อหาตัวแปรตามก็คือตัวแปรต้นที่เราพูดมา มี ๒ บล็อก ตัวแปร
ตามก็คือบล็อกตัวที่ ๓ ก็คือตัวแปรตามที่เราอยากจะได้ผล ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขตามสถานการณ์
แล้วเราจะได้ตัวแปรต้นตัวแปรตามที่ชัดเจนแล้วเราก็ไปดูกรอบว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ถ้าได้
กรอบวัตถุประสงค์ที่ตรงกัน ตัวแปร ๒ ตัวนี้ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือตัว input เป็นตัวแปรต้น 
ส่วน output ก็คือตัวแปรตาม หลักการที่จะได้มาก็คือ ถ้าอันไหนเป็นจุดแข็งก็แสดงว่าเป็นการบริหาร
การพัฒนา อะไรอ่อนก็ต้องเอาหลักการเข้าไปเพ่ือให้พระสงฆ์ได้มีความมุ่งมั่นมากขึ้น มีการ Puch 
vedish กับประชาชนมากขึ้น๑๙๗ 

๖. กระบวนการในการบริหารการจัดการสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นค าถามข้อที่ ๒ 
ประเด็นนี้น่าจะสัมพันธ์กับเรื่อง Import คือ ในแต่ละเรื่องจะมีการบริหารการจัดการตามกระบวนการ 
จะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการบริหารการจัดการสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเป็นตัวแปลต้น ถ้าเป็นเรื่องของ
สภาพกระบวนการต้องอาศัยปัจจัยในที่นี้ก็คือตัว Input ทั้งหลายที่จะเป็นตัวแรงเสริม เช่น การได้รับ
ความร่วมมือ การมีเครื่องไม้เครื่องมืออุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะผลักดันสาธารณสงเคราะห์ ก็เป็นอีกข้อ
หนึ่ง และที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านตัวบุคคลเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เป็นตัวประสานงานหลักใน
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการบริหารจัดการต้องค านึงถึงการพิจารณาผลลัพธ์ที่จะ
เกิดข้ึนด้วยว่า ลงทุนไปเท่านี้ช่วยไปเท่านี้จะมี feedback กลับมาเป็นยังไง เพราะฉะนั้นกระบวนการ
บริหารจัดการไม่ได้หมายถึง การใส่ลงไป แต่หมายถึงการพิจารณากลับ คือ ผลของการบริหารจัดการ
ว่าการประเมินผลตามก าลัง Input ทั้งหลายที่ใส่ไปต้องใช้ไปในเรื่องการสาธารณสงเคราะห์อย่างไร
บ้าง เพราะฉะนั้นการพัฒนาการบริหารจัดการก็ต้องพัฒนาไปตามจุดอ่อนที่มองเห็นจาก SWOT  
และจะแก้ไขจุดอ่อนหรือปัญหานั้นได้อย่างไร เพ่ือที่จะเสริมแรงศรัทธาของประชาชนให้เลื่อมใสมาก
ยิ่งขึ้น๑๙๘ 

 
 
 
 

                                                           
๑๙๗สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๑๙๘สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๕ 
 

๗. การบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์นั้นมีอยู่แล้วแต่จะพัฒนาการบริหารนั้นอย่างไร 
ด้วยหลักอะไร ในงานวิจัยนี้ใช้หลักการบริหาร PDCA หรือวงจรคุณภาพมาใช้ แล้วก็น าหลักนี้ไปใช้กับ
งานสาธารณสงเคราะห์ คราวนี้งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี จะท าอย่างไร
ให้เกิดความชัดเจนขึ้นมา๑๙๙ 

๘. การสร้างกลไกเข้าไปพัฒนาเพ่ือให้การพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์
เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติขึ้นโดยใช้หลักการบริหาร PDCA ซึ่งในภาพรวมถ้าเกิดดูจากการสนทนา
กลุ่มวันนี้ก็คือมองเห็นกลไกของการพัฒนาในภาพรวมซึ่งสามารถน าไปพัฒนาได้ แต่ว่าในเวลาเดียวกัน
ก็สามารถเพ่ิมเติมจากที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าแนะน าได้๒๐๐ 

๙. องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยแต่ละด้าน ๔ ด้าน ควรเริ่มจากการวางแผนอย่างไร   
มีการปฏิบัติอย่างไร มีการตรวจสอบ มีการด าเนินการอย่างไร มองจากกรอบนะครับเหมือนกับว่า ๔ 
ด้านนี้มีกระบวนการมีการท างานเหมือนกันทุกด้านถ้ามองตามกรอบอย่างเช่นว่า การด าเนินการ
เหตุการณ์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกับผู้ช่วยเกื้อกูลผู้อื่นสาธารณะประโยชน์ ต้องมีการบริหารตาม
หลัก PDCA เหมือนกันทุกด้านหรือไม ่ให้สื่อในการเขียนองค์ความรู้หรือสิ่งที่ได้รับตัวนี้ให้ชัดเจน๒๐๑  

๑๐. การน าเสนอรูปแบบการพัฒนาควรมองสภาพความเป็นจริงว่าการบริหารจัดการ
สังคมสงเคราะห์ของคณะสงฆ์เป็นไปตามประเพณีไปตามหน้าที่ หรือว่าเป็นการสังเคราะห์เชิงรุก นี่คือ
การพัฒนาการบริหารยุคใหม่ เชิงรุกก็คือรู้ว่ามีที่ไหนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปจัดการที่นั่น ไม่ต้องรอให้มี
ปัญหาแล้วก็มีคนมาขอความช่วยเหลือที่หลัง จะเป็นแนวทางการบริหารเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
เปูาหมายส าคัญ คือ เพ่ือดึงศรัทธาประชาชนให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการให้มีความเข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น๒๐๒  

๑๑. การบริหารการพัฒนาต้องให้ค าจ ากัดความว่าคืออะไร ที่บริหารอยู่นี้เป็นการ
บริหารแบบธรรมดาที่ท างานทั่วไป เวลาที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นมาวิธีการที่จะรู้ว่าเราจะพัฒนาให้
ดีขึ้นได้อย่างไร จ าเป็นจะต้องดูโครงการของวัดที่ท าอยู่ ๔ วัดนั้น เมื่อเราวางวัดทั้ง ๔ วัดนั้นเป็น
ตัวอย่าง และเป็นประเพณีที่ชาวสุพรรณบุรีได้ปฏิบัติ ทั้ง ๔ ข้อนี้เป็นอย่างดีมา แล้วก็อยากจะรู้ว่า
พระสงฆ์ที่ท าอย่างมีการคิดใหม่เพ่ิมใหม่มีอะไรดีขึ้นหรือไม่ ประเด็นที่สองก็คือเวลาเราจะหาตัวที่
ส่งผลกระทบให้เรารู้ว่าการบริการของพระสงฆ์ของวัดทั้งหมดดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็ดูตามแผนที่วาง
                                                           

๑๙๙สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๒๐๐สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๒๐๑สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 

๒๐๒สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีอรรถศาสก์, ดร. (อรรถชัย มหาอตฺโถ) , ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปุาเล
ไลยก์วรวิหาร, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๖ 
 

ไว้ถูกต้องแล้วที่จะท าถ้าท าตามนั้นแล้วท าตามโครงการมาสู่การปฏิบัติและดูตามแผนนั้นจะเห็นว่าวัด
ไหนที่ท าดี วัดไหนที่มีลักษณะที่มันเด่นกว่ากัน นั้นคือการบริหารการพัฒนา เมื่อเป็นอย่างนี้เราจ าเป็น
จะต้องวัดผลว่าตัวแปรตามควรจะเป็นอย่างไร เราจะได้ระดับของนักบริหารพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างนี้
ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองเราน่าจะเรียกว่า ผลแห่งความส าเร็จที่ดีขึ้น และประเด็นที่สาม เราจะ
ได้ผลจากการวางแผนน าไปสู่การปฏิบัติ๒๐๓ การบริหารจัดการสาธารณสงเคราะห์ที่ดีขึ้นอาจจะต้อง
เชิญประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นและต้องหาทรัพย์สินเงินทองให้มันมากขึ้ น ขยายผลให้มัน
กว้างขวางยิ่งขึ้นท าให้เกิดความศรัทธามากขึ้น สิ่งดังกล่าวนี้ก็ขึ้นอยู่กับทีมฝุายบริหารของคณะสงฆ์
เป็นส าคัญ ถ้าเราอาศัยรูปรอยที่เราปฏิบัติตามนี้ เวลาเราน าเสนอ เราก็บอกหลักการทบทวน
วรรณกรรมเช่นเดียวกัน๒๐๔ 

๔.๓.๓ สรุปวิเคราะห์การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะ
สงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ๔ รูปแบบ ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลมาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๑) ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล    
มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) คือ คณะสงฆ์มีการวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน
และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น มีการจัดตั้งกรรมการและหาทนุเพื่อด าเนินการสร้าง และจัดหา
สิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

Do (ปฏิบัติ) คือ คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในงานช่วยเหลือเกื้อกูล
กิจการของชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่
เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

Check (ตรวจสอบ) คือ คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกิจการการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
และร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์ในกิจการสาธารณประโยชน์ 

                                                           
๒๐๓สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
๒๐๔สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๑๙๗ 
 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) คือ คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไป
ปรับปรุงแก้ไขด าเนินการส่งเสริมงานด้านสาธารณประโยชน์  และมีการด าเนินการอบรมพระภิกษุ
สามเณรให้เป็นจิตอาสาในกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ 

๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน  
เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) คือ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบาย      
ใน การจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น 

Do (ปฏิบัติ) คือ คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร 
เสนาสนะ เช่น อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ฯลฯ ให้เหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์มีสภาพสะอาด 
มั่นคงแข็งแรง 

Check (ตรวจสอบ) คือ คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของ
ประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด และมีการตรวจสอบความพร้อม และความสะอาดของสถานที่ 
อย่างเหมาะสม 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) คือ คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
มาพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สร้างศาลาอเนกประสงค์เพ่ือชุมชน ฯลฯ 

๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) คือ คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครองมีห้องสมุด
ประจ าวัด มีมุมอ่านหนังสือ เพ่ือให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้เพ่ิมเติม  และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของประชาชนชุมชนรอบวัดเพ่ือตรวจสอบถึงความ
โปร่งใสในการบริการสถานที่ 

Do (ปฏิบัติ) คือ ลงพ้ืนที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน จดบันทึกและท าทะเบียน     
สาธารณสมบัติในชุมชน บูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติตามแผน และคณะสงฆ์มีการจัด
บุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทางภายในวัด ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ให้มี
ความสะอาดเพ่ือบริการโดยทั่วไป 



๑๙๘ 
 

Check (ตรวจสอบ) คือ ตรวจสอบการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบเดิม 
ตรวจสอบการก่อสร้างสาธารณสมบัติให้รักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้  ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) คือ ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน โดยคณะ
สงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บอัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะมูลฝอย ต้นโพธิ์ ต้นไทร 
และสถานที่จอดรถ เป็นต้น และด าเนินการแก้ไขปัญหา 

๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์      
มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) คือ คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชน มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ 

Do (ปฏิบัติ) คือ คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลัก
พุทธวิถีอย่างเหมาะสม มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติ
ภัย เป็นต้น 

Check (ตรวจสอบ) คือ สร้างแบบสอบถามประชาชนในพ้ืนที่ มีการลงพ้ืนที่ท าการ
สังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง และสรุปผลการด าเนินการ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) คือ คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัยสามารถน าเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) ตามแผนภาพที่ ๔.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๕ องค์ความรู้จากการวิจัย (Body of knowledge) 
ที่มา : จากการสังเคราะห์ของผู้วิจัย 

Plan (การวางแผน) 
- มีการต้ังคณะกรรมการ ๓ ฝุาย คณะ

สงฆ์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ 
- มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนงาน 
- มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
- วัดเพื่อเป็นศูนย์รวมความคิดเพื่อก าหนด

เปูาหมาย 
- มีการจัดหางบประมาณอย่างเพียงพอ 
- คณะสงฆ์, เอกชน, ภาครัฐ ประสานงาน

ร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
- พัฒนาบุคลากรให้คุณภาพรองรับการ

ปฏิบัติงานในอนาคต 
- สร้างแนวทางในการสงเคราะห์ชัดเจน 
- มีการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็น

ระบบ 

 

Do (ปฏิบัติ) 
- คณะสงฆ์เข้าไปด าเนินการเอง 
- รักษาภูมิปัญญาท้องถ่ินของตน 
- สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางประสานงาน 
- พัฒนาคนในท้องถ่ินให้มีความรู้ความ 
- คณะสงฆ์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ ช่วยกัน

สร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน 
- การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ 
- เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา 
- วัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมชาวบ้าน 
- จัดต้ังกองทุนสงเคราะห์การศึกษา 
- การพัฒนาการสุขภาพอนามัย 
- อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน 
 

Check (ตรวจสอบ) 
- คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือที่เป็น

รูปธรรม 
- คณะสงฆ์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ 

ร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหา 
- พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครอง

เข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของ
คณะสงฆ์เพื่อสังเกตการณ์จริงใน
พื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสีย
ของงานสาธารณสงเคราะห์ที่
ก าลังด าเนินการอยู่ 

 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
- วัดเป็นที่รวบรวมปัญหาที่เกิดข้ึน 
- เมื่อพบปัญหามีการประชุมร่วมกัน      

คณะสงฆ์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ เพื่อร่วมกัน
หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดข้ึน 

- เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาจึงจัด 
ท าแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

- ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเพื่อให้งานสามารถ 
เดินหน้าตามแผนงานที่ก าหนดเอาไว้ 

 

ด้านการด าเนินกิจการเพื่อ 
ช่วยเหลือเก้ือกูล 

๑) คณะสงฆ์จัดต้ังหน่วยงานและโดยให้
ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน คณะ
สงฆ์, ภาคเอกชน, ภาครัฐ เพื่อพัฒนาชุมชน 

๒) ประชาชนจะสนับสนุนการด าเนิน 
กา รอย่ า ง เ ต็ มที่  ทั้ ง ก า ลั ง ท รั พ ย์ 
ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย 

๓) ปลูกศรัทธาให้ประชาชนเห็นความ 
ส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกัน
ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาสืบไป 

๔) การด าเนินกิจการงานเพื่อช่วยเหลือ
เกื้อกูลเป็นงานที่ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการจนท าให้การช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอ 

ด้านการช่วยเหลือเก้ือกูลกิจการของ
ผู้อื่นเพื่อสาธารณประโยชน์ 

๑) พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชน
ท้องถ่ิน 

๒) พระสงฆ์เป็นผู้น าในสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน 

๓) วัดเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่ง
สอนจริยธรรม ด้านการศึกษา สังคม 
และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ 

๔) คณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 

ด้านการเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่
อันเป็นสาธารณสมบัติ 

๑) พระสังฆาธิการมีสามารถน าให้
ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณ
สมบัติ 

๒) พระสังฆาธิการต้องเป็นอัตถจารี ย์
บุคคล คือ ผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๓) มีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสา
ธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ 

๔) ปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่
เป็ นหลั ก จึ งหล งลื มการสร้ า ง จิต
สาธารณะแก่ประชาชน  

การเก้ือกูลประชาชนหรือ 
สรรพสัตว์ 

๑) คณะสงฆ์ควรต้ังหน่วยงานถาวรเพื่อ
สงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบ
ภัยพิบัติ 

๒) เจ้าอาวาสมีบทบาทมากในการอ านวย
ความสะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญ
บุญกุศลต่างๆ ภายในวัด 

๓) คนในสังคมปัจจุบันล้วนมีทุกข์ จึงต้อง 
การธรรมะเพื่ออยู่ร่วมกันโดยสันติสุข 

๔) การช่วยเหลือสัตว์ ใ ห้วัดเป็น เขต
อภัยทานเพื่อรักษาสัตว์โดยเฉพาะสัตว์
ที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดให้เป็นสัดส่วน 

 

 

  

คณะสงฆ์  

เอกชน  

รัฐ  

ชุมชน  



๒๐๐ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๕ พบว่า ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า    
คณะสงฆ์มีการจัดตั้งหน่วยงานและโดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน เพ่ือพัฒนาชุมชน 
ประชาชนจะสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย     
ท าการปลูกศรัทธาให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบไป ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นงานที่ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการจนท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอ ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น พระสงฆ์เป็นผู้น า
ในสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน โดยวัดเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอน
จริยธรรม ด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ และคณะสงฆ์สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้ ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า พระสังฆาธิการมี
สามารถน าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ  นอกจากนี้พระสังฆาธิการจะต้องเป็น     
อัตถจารีย์บุคคล คือ ผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืม
การสร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน และในชุมชนเองยังมีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณ
สมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ  ๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  
พบว่า คณะสงฆ์ควรตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติ  โดยเจ้า
อาวาสมีบทบาทมากในการอ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด 
เพราะคนในสังคมปัจจุบันล้วนมีทุกข์ จึงต้องการธรรมะเพ่ืออยู่ร่วมกันโดยสันติสุข นอกจากคนแล้ว
การส่งเคราะห์สัตว์หรือการช่วยเหลือสัตว์ให้วัดเป็นเขตอภัยทานเพ่ือรักษาสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ และจัดให้เป็นสัดส่วน จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอ
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียด
ดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) มีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และมีการตั้งคณะกรรมการ ๓ ฝุาย คือ 

คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ อย่างเป็นทางการ 
๒) มีการประชุมเพ่ือจัดท าแผนงานการด าเนินงาน และการกระจายงานให้กับพระ

สังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสซึ่งมีความคุ้นเคยกับประชาชนในท้องถิ่น 
๓) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ไปใน

ทิศทางท่ีถูกต้องตามสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
๔) วัดเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนเพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการบริหาร

จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ 
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๕) มีการจัดหางบประมาณและทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสม และต้อง
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชนเพ่ือจะได้ร่วมมือกันท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) สนับสนุนให้คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ ประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่าย
เดียวกัน เพ่ือการท างานที่มีทิศทางเดียวกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงาน 
ของเอกชน 

๗) พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

๘) สร้างแนวทางในการสงเคราะห์และอนุเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 
๙) มีการวางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเปูาหมายชัดเจน และได้

ประโยชน์จริง 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการเอง เช่น หน่วยอบรมประชาชน

ประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น 
๒) วัดมีบทบาทความส าคัญในการช่วยพัฒนาชาวบ้านให้มีความรู้ความสามารถ 

เพ่ือรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ปลูกจิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม 
๓) สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และ

เอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
๔) พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาชุมชน

ในด้านอ่ืนๆ ด้วย 
๕) คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ ช่วยกันสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน

โดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
๖) มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชน เช่น การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ 
๗) เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา โดยท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ

ตน การเป็นผู้น าในการพัฒนาชุมชน 
๘) สนับสนุนและส่งเสริมให้วัดและพุทธศาสนสถานเป็นศูนย์กลางในการประชุมอบรม

ประชาชนในท้องถิ่น 
๙) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษาขึ้นเพ่ือสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็ก

นักเรียน เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับนั้นกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนได้ในอนาคต 
๑๐) การพัฒนาการสุขภาพอนามัย พระสงฆ์จะช่วยเหลือประชาชนโดยใช้ยาแผน

โบราณในการรักษาโรคทั่วไป และท่ีส าคัญได้แก่โรคทางจิตใจ 
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๑๑) บทบาทหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาให้วัดอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โบราณกาล ต้องช่วยอนุรักษ์ท านุ
บ ารุงโบราณสถานโบราณวัตถุ อันแสดงถึงสัญลักษณ์ของความเจริญของพระพุทธศาสนาในด้าน
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและปติมากรรม 

Check (ตรวจสอบ) 
๑) คณะสงฆ์สร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการงาน       

สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้เครื่องมือเดี่ยวกันในการตรวจสอบการท างานของพระสังฆาธิ
การในระดับเจ้าอาวาสเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ในแต่ละ
ชุมชน 

๒) วัดในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ 
ในการร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ 

๓) เมื่อมีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์พระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองควรเข้าเยี่ยม
ชมการด าเนินงานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ
สังเกตการณ์จริงในพื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาวัด 

พัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นศาสนสถานให้เหมาะสมกับเป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒) เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงาน

ราชการ และชาวบ้าน โดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทน เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
๓) เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการประชุม

ไปจัดท าแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
๔) เมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้วจึงมีการด าเนินงานเพ่ือให้งานสามารถ

เดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้ 
ดังนั้น ตามที่ผู้วิจัยเสนอโมเดลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ ท าให้

ทราบว่าการที่คณะสงฆ์จะด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ให้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาครัฐท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยจะต้องร่วมกันวางแผนการด าเนินงานเพ่ือ
ความชัดเจนในปฏิบัติ การลงมือท าก็ท าไปตามแผนที่ได้ตกลงกันเอาไว้หากพบปัญหาในการด าเนินงานก็
ควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบ เช่น การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น จากนั้นจึงน าปัญหาที่พบเข้า
ที่ประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อได้แนวทางแล้วจึงวางแผนเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด    



บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์

จังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๒. เพ่ือศึกษากระบวนการในการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๓. เพ่ือน าเสนอการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และ
สรุปผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑ สรุป 
๕.๒ อภิปรายผล  
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุป 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุ ร ี

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี ้

๕.๑.๑ สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี 

จากศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีโดย
ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-dept Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และสังเกตการณ์วัดที่ท างานการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ๔ ด้าน คือ ๑. ด้านการด าเนิน
กิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์  
๓. ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนและสรรพสัตว์ สรุปผลได้ดังนี้ 

๑) ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความรู้ความสามารถและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่

จึงสามารถรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นได้อย่างแท้จริง และวัดมีสถานที่เพียงพอสามารถรองรับ
การด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์ ที่ส าคัญมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไข



๒๐๔ 
 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
สาธารณสงเคราะห์ ท าให้คณะสงฆ์สามารถด าเนินกิจการงานด้านสาธารณสงเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักการและกฎหมาย  

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) คือ งบประมาณในการด าเนินกิจการเพ่ืองานสาธารณ
สงเคราะห์ไม่เพียงพอ เพราะถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากในการด าเนินกิจการงานด้านสาธารณ
สงเคราะห์อย่างต่อเนื่องหากปัจจัยนี้ขาดไปงานต่างๆ ที่คณะสงฆ์ด าเนินการอยู่คงจะต้องหยุดชะงักไม่
สามารด าเนินการได้อย่างมาประสิทธิภาพ นอกจากเงินแล้วพระสงฆ์อีกจ านวนมากก็ยังไม่มีความรู้
ด้านสาธารณสงเคราะห์เท่าที่ควร บางครั้งก็ท าไปโดยไม่มีหลักการเมื่อด าเนินการไปแล้วก็อาจท าให้ไม่
ประสบความส าเร็จได้  

๓. โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงาน      
สาธารณสงเคราะห์ของวัด การที่คณะสงฆ์เข้ามาบริหารจัดการในส่วนของการด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นกิจการที่พระสงฆ์และวัดด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเองในลักษณะที่ท า
เป็นกิจกรรมประจ าหรือชั่วคราว เช่น หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ประชาชนจะให้
การสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย เพราะเห็นว่า
ท าเพ่ือสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริง การด าเนินกิจการงานของวัดทุกประเภทอาศัยแหล่งเงินทุน
หลัก คือ จากเงินบริจาคของประชาชน ประชาชนในพ้ืนที่จึงเป็นก าลังส าคัญของวัด การบริจาคด้วย
ความเต็มใจ โดยมีจุดมุ่งหมายให้วัดน าเงินบริจาคไปใช้ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและใช้ในกิจการ
ต่างๆ ของวัด ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับการสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมาก 
อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือปลูกศรัทธาให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบต่อไป โดยที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการด าเนินกิจการงานสาธารณสงเคราะห์อยู่
แล้ว โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็มีขอบเขตรับผิดชอบโดยตรงในการบริการ
สาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด ส านักงานพระพุทธศาสนา ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดและมี
หน้าที่โดยตรงในการสนองงานคณะสงฆ์และรัฐโดยการท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา    
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนางานพระพุทธศาสนา  

๔. อุปสรรค (Threats) คือ อุปสรรคในการด าเนินการด้านสาธารณสงเคราะห์ของวัด
และคณะสงฆ์ คือ การที่วัดไม่มีสื่อสารมวลชนคอยให้การสนับสนุน ไม่ค่อยให้ความสนใจการด าเนิน
กิจการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด และเศรษฐกิจของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดี เท่าที่ควร 
ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นงานสาธารณประโยชน์ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการจนเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
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จากการวิเคราะห์แบบสังเกตการณ์ : วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนิน
กิจการหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) ใน ๑ ปี ได้จัดกิจกรรมขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑. ช่วง
สงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการแจกของช าร่วย ๒. ช่วง
วันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการด าเนินการซื้อของใช้ที่
จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น ๓. ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง โดยท างาน
ร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ซึ่งทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลจะเป็นผู้ท าการส ารวจว่ามีผู้ปุวยติดเตียงจ านวนเท่าไรในแต่ละปี ทางวัดก็
จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการด าเนินการซื้อของใช้ที่จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น ในกรณีเมื่อ
เกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้นในพ้ืนที่ เมื่อทราบเรื่องในครั้งแรกก็จะเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเฉพาะก่อน
เพ่ือประเมินความเสียหาย เมื่อทราบว่าร้ายแรงก็ท าการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน
นี้ เช่น กาชาดจังหวัด เป็นต้น ทางคณะสงฆ์ก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มก าลังความสามารถ มีการตั้ง
กองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยในช่วงแรกหน่วยอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) เป็นผู้ออกทุนสนับสนุนให้
ก่อนโดยไม่คิดดอกเบี้ย 

ที่โดดเด่นมาก คือ กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ มีการประชุมอยู่เป็นประจ า เจ้าอาวาส
เป็นประธานโดยต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ๖ หมู่บ้านเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และกรรมการแต่งตั้งอีก 
๙ คน เลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้าน มีการร่างระเบียบแบบแผนออกมาอย่างชัดเจน เมื่อพบปัญหา
ก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นท าให้กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สามารถด าเนินการ
เป็นเวลานาน กว่า ๓๐ ปี 

๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่นและเป็นผู้น า

ทางจิตวิญญาณของคนในชุมชนนั้นๆ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสารธารณประโยชน์ 
โดยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการเพ่ือการ
สาธารณประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่ ฯลฯ ก็ได้อาศัย
พระสงฆ์เป็นหัวเรียวหัวแรงใหญ่ ในการน าพาชาวบ้าน หรือเรียกได้ว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าในการพัฒนา 
เนื่องมาจากพระสงฆ์อยู่ในชุมชนจึงสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชนได้ดีกว่าหน่วยงาน
ราชการหรือข้าราชการในพ้ืนที่ อีกอย่างหนึ่งวัดเป็นสถานที่ศูนย์รวมของคนในชุมชน วัดและพระสงฆ์
มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของคนไทย วัดเป็นส่วนหนึ่งของสังคมวัดเป็นศูนย์กลางของการ
อบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นสถาบันส าคัญทั้งในด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขา
ต่างๆ วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่ชุมนุมเพ่ือท าบุญฟังพระธรรมเทศนา ตลอดจนการพบปะ
สังสรรค์ โดยมีพระสงฆ์เป็นตัวแทนของสถาบันพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น าทาง
จิตใจของประชาชนนับแต่อดีต แม้ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์และวัดจะลดลง เนื่องจากมี
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หน่วยงานภาครัฐมาท าหน้าที่ต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น แต่หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานที่ของวัดในการด าเนินงานพัฒนาชุมชนได้อย่างเต็มที่ เพราะวัดเป็นของชุมชนพ้ืนที่ของวัดเป็น
พ้ืนที่ของคนในชุมชน  

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) คือ วัดไม่ได้ด าเนินการเองแต่เป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน
ท างานกันอยู่แล้วคณะสงฆ์เข้าไปมีส่วนร่วมเท่านั้นจึงเกิดการท างานที่ไม่ค่อยสอดคล้องกัน จุดอ่อน
ประการหนึ่ง คือ ขาดการประสานงานที่ดีเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วนการประสานงานถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การท างานเป็นทีมหรือการท างานร่วมกัน
ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี  

๓. โอกาส (Opportunities) คือ การที่คนไทยมีความตื่นตัวในการช่วยเหลือสังคมหรือที่
เรียกว่าจิตสาธารณะ สิ่งที่เป็นโอกาสส าคัญอยู่ในขณะนี้ คือ คนในสังคมตื่นตัวเรื่องจิตสาธารณะ     
ซึ่งหมายถึง การมีจิตส านึกท่ีดีในสังคม สังคมในที่นี้หมายถึง สังคมในชุมชนของตน การปฏิบัติตนให้มี
จิตส านึกที่ดีต่อชุมชนของตน คือ การปฏิบัติตน และการมีส่วนร่วมที่ดีในกิจกรรมของชุมชน  
การช่วยกันดูแลชุมชนของตน การให้ความร่วมมือ การเสียสละก าลังกาย ก าลังทรัพย์ เพ่ือการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน เพ่ือสาธารณูปโภคในชุมชนด้วยความเป็นมิตรและมีน้ าใจต่อกัน  

๔. อุปสรรค (Threats) คือ คณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างเดียวไม่มีอ านาจ
ในการก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือวิธีด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม การด าเนินงานของหน่วยงาน
ราชการมีหลายขั้นตอน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้การช่วยเหลือเกื้อกู ลกิจการของผู้ อ่ืน 
เพ่ือสาธารณประโยชน์ด าเนินการล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

จากการสังเกตการณ์การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง มีการวางแผนเบื้องต้นเพ่ือท าการ
ฟ้ืนฟูและสร้างเอกลักษณ์ด้านการแต่งกายด้วยผ้าทอในท้องถิ่นที่ก าลังจะสูญหายไป โดยมีการจัดตั้ง
กลุ่ม มีประธานกลุ่ม รองประธาน คณะกรรมการ และเหรัญญิก และมีการประชุมกันเป็นประจ า 
หลังจากนั้นมีการประชุมวางแผนการร่วมกันกับชาวบ้านในชุมชน ในการด าเนินการได้วางกุศโลบาย 
ไว้ว่า “ในงานบุญต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของพ้ืนบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ เข็มกลัด
พญานาคเก้ียว ที่ประดับด้วยเพชรพลอยสวยงาม ซึ่งจัดท าขึ้นเป็นพิเศษไม่มีขายตามท้องตลาด แต่ถ้า
นุ่งผ้าไหมที่ไม่ใช่เอกลักษณ์ของชุมชนก็จะไม่มีของที่ระลึกให้ ไม่ว่ารวยหรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน” จึงท าให้
การแต่งกายด้วยผ้าทอกลับมานิยมอีกครั้ง และได้จัดให้ชาวบ้านได้เข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรมใน
งานประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ และยังมีงานแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมไปในสถานที่ต่างๆ มากมาย เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์กลุ่มวัฒนธรรมลาวครั่งและเชื่อมโยงเครือข่ายในการเผยแพร่วัฒนธรรมให้กว่าง
ขวาง เมื่อกลับมาจากการแสดงในแต่ละครั้งก็จะมีการประชุมเพ่ือสรุปผลที่ได้จากการไปแสดง
วัฒนธรรมในแต่ละครั้ง และน าไปปรับปรุงในการแสดงวัฒนธรรมครั้งต่อไป 
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๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ พระสังฆาธิการมีความสามารถเป็นผู้น าที่ดีสามารถชี้น าให้

ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติในชุมชน นี่เป็นจุดแข็งส าคัญที่ท าให้การท างานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์ส าเร็จผลในระดับดี เมื่อผู้น ามีทักษะความสามารถในการตัดสินใจที่ดี ก็จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและน าพาไปสู่ทางออกได้เป็นอย่างดี โดยตามระเบียบการปกครองคณะสงฆ์
ส่วนกลาง ได้ก าหนดวิธีด าเนินการสาธารณสงเคราะห์อันเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนด
ในระเบียบมหาเถรสมาคมโดยก าหนดให้เจ้าคณะผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นแบ่งเบาภาระของมหาเถร
สมาคมตามเขตปกครองที่ก าหนดไว้ และพระภิกษุที่ด ารงต าแหน่งเจ้าอาวาสหรือผู้รักษาการแทนเจ้า
อาวาสต้องมีการตื่นตัว ต้องบ าเพ็ญตนเป็นอัตถถาจารีบุคคล นอกจากนี้สถานที่ อาคาร และเสนาสนะ 
ของวัดก็มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ประชาชนขาดจิตส านึกในเรื่องการดูแลรักษา
สาธารณสถานและสาธารณสมบัติ โดยคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ซึ่งปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้าง
ของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสาธารณสมบัติเหล่านั้น ท าให้ขาดการสร้าง
จิตส านึกท่ีเป็นจิตสาธารณะแก่ประชาชน  

๓. โอกาส (Opportunities) คือ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริจาคเงินเพ่ือการ
จัดสร้างสาธารณสมบัติที่วัดหรือฝุายพระสงฆ์เป็นผู้ด าเนินการ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอ้ือเฟ้ือ 
เป็นสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการบริจาคเงินท าบุญกันอย่างมาก โดยเฉพาะการท าบุญด้วย
การบริจาคเงินให้กับวัดในแต่ละครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่มีความเชื่อเรื่องทานมัย เมื่อได้บริจาคแล้ว 
ก็จะเกิดความสบายใจ  

๔. อุปสรรค (Threats) คือ มีการบุกรุกสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติไปเป็นสมบัติ
ส่วนตัว มีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ 

จากการสังเกตการณ์การริเริ่มสร้างโรงพยาบาลบางปลาม้า เนื่องจากในสมัยก่อนไม่มี
สถานีอนามัยอยู่ใกล้บริเวณวัดเลยหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลางจึงมีความคิดว่าถ้า
มีสถานีอนามัยอยู่ในบางยี่หนก็คงช่วยชาวบ้านได้บ้าง จึงสร้างโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียงมีการ
ประชุมวางแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการกับพระสงฆ์และชาวบ้าน ได้ข้อสรุปว่าจะใช้
งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ในการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวน ๑๐ เตียง โดยหลวงพ่อพระวิมล
ภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง สนับสนุน ๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อที่ดินและอุปกรณ์การแพทย์ และ
งบประมาณจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีก ๕ ล้านบาท เพ่ือสร้างตัวอาคารและบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ จากนั้นหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงได้ด าเนินการซื้อที่ดินที่ติดกับ
วัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ เพ่ือรองรับการสร้างโรงพยาบาลขนาดเล็กจ านวน ๑๐ เตียง เมื่อถึงเวลาที่จะ
ด าเนินการสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่นบาท หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุ
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สิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้โดยให้เหตุผลว่า “ถ้าอย่างนี้ฉันก็ปาราชิกละ
ซิ” จึงเกิดความขัดแย้งกัน จึงต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน ปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่ 
๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ รวม ๒ ปี  

หลังจากที่ต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจึงมีการประชุมวางแผนร่วมกับ
ชาวบ้านมีผลสรุปว่าจะต้องท าเรื่องทูลเกล้าถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ก าลังจะ
เข้าไปทูลเกล้าได้ไปพักที่วัดระฆังได้พบกับอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขคนปัจจุบันและได้เล่าปัญหาการสร้างโรงพยาบาลให้ฟังทั้งหมด จนรัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขต้องลงมาตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยตัวเอง และท าการลงมติในที่ประชุมว่าจะท าการสร้าง
โรงพยาบาลที่วัดกลาง และมีค าสั่งออกมาว่าจะวางศิลาฤกษ์เมื่อไร และรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
จะเป็นคนมาวางศิลาฤกษ์ด้วยตนเอง เมื่อผู้ที่มาคัดค้านได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและ
อดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจึงมีการพูดคุยกันจนสุดท้ายก็สามารถด าเนินการสร้างโรงพยาบาล
ได้ หลังจากที่สร้างโรงพยาบาลแล้วหลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง ได้ออกเยี่ยม
ผู้ปุวยที่มาพักรักษาตัวและมีการสังเกตการณ์อยู่เป็นประจ า โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ มีเตียงเพียง ๑๐ 
เตียงเท่านั้นจึงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ปุวยที่เข้ามารักษาตัวจึงเก็บเป็นข้อมูลเพ่ือหาหนทาง
ช่วยเหลือ จากนั้นมีข้อสรุปว่าต้องขยายโรงพยาบาลจากจ านวน ๑๐ เตียง เป็นจ านวน ๓๐ เตียง และ
เป็นจ านวน ๖๐ เตียงตามล าดับ 

๔) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ 
๑. จุดแข็ง (Strengths) คือ หลักพระธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนามีไว้ส าหรับ

ช่วยเหลือทุกๆ คน พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตลอด ๔๕ พรรษาล้วนเป็นธรรมะที่
ใหม่อยู่เสมอไม่มีล้าสมัย ค าสอนในพระพุทธศาสนาถือการกระท าเป็นใหญ่ การที่คนจะดีหรือชั่วก็
ขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้นั้นเอง  ดังนั้น ค าสอนในทางพระพุทธศาสนาจึงมีแนวทางไว้ส าหรับคนทุก
คน ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย และวัดเป็นเขตอภัยทาน ในส่วนของการเกื้อกูลสรรพสัตว์ ได้แก่      
การช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ฯลฯ ทุกวัดมีการด าเนินการเป็นปกติ  

๒. จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ไม่มีคณะท างานและแผนเพ่ือรองรับการด าเนินการ    
มีเพียงการตั้งกลุ่มเฉพาะขึ้นมาชั่วคราวเท่านั้น คณะสงฆ์ไม่มีหน่วยงานถาวรเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่
เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจเป็นเพราะภารกิจดังกล่าวนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนด าเนินการอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตาม หากคณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์
ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่คณะสงฆ์ไทยได้อีก
ประการหนึ่งด้วย  

๓. โอกาส (Opportunities) คือ คนในสังคมปัจจุบันต้องการธรรมะเพ่ือการอยู่ร่วมกัน
โดยสันติสุข หลักธรรมหรือธรรมะตามค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่ปรารถนาของ
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คนในสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะสังคมโลกในปัจจุบันมีต้องการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ค าสอน
ในทางพระพุทธศาสนาจ านวนมากที่เป็นไปเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นที่ต้องการ
ของคนในสังคมปัจจุบันอย่างมาก หลักธรรมในพุทธศาสนา ไม่ว่าส่วนที่เป็นความจริงของชีวิตและโลก 
ที่เรียกว่า สัจธรรม และส่วนที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในระดับบุคคลและสังคม ที่เรียกว่ า จริยธรรม 
ล้วนเป็นไปเพ่ือส่งเสริมให้เกิดชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทั้งสิ้น  

๔. อุปสรรค (Threats) คือ กฎหมายมิได้เอ้ือให้สงเคราะห์สัตว์ได้ทุกประเภท          
แม้พระสงฆ์หรือวัดจะให้การอนุเคราะห์สัตว์โดยไม่เลือกหรือแบ่งแยกความส าคัญ ซึ่งถูกต้องตาม
หลักการทางศาสนา แต่ต้องพิจารณาขอบเขตการอนุญาตของกฎหมายด้วย และกระแสวัตถุนิยม
รุนแรงส่งผลให้ค่านิยมทางด้านจิตใจถูกละเลยไป เนื่องจากชาวพุทธบางคนละเลยการประพฤติปฏิบัติ
ในศีลธรรม 

จากการสังเกตการณ์ประเพณีงานทิ้งกระจาดวัดไผ่โรงวัว พบว่า เจ้าอาวาสนั้นอยู่กับ
ประชาชนมีความคิดว่าจะท าอย่างไรจึงจะดูแลสงเคราะห์ชาวบ้านรอบๆ วัดได้ หลวงพ่อขอม กล่าวไว้
ว่า “โลกนี้อยู่ด้วยการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ถ้าไม่มีการให้โลกจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้อีก” มีการตั้ง
คณะกรรมการอย่างเป็นรูปแบบโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล โดยมีการบริหารอย่างเป็นระบบโดยอิงเอา
ระบบราชการเข้ามาปฏิบัติ ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ วัดก่อน 
เริ่มท าโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามามากข้ึน จึงท าให้เครื่องอุปโภค
บริโภคที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีทิ้งกระจาด ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูกปิงปองเขียน
เลขแล้วโยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอจึงมีการเพ่ิมเบอร์ขึ้นทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ ๓๐,๐๐๐ 
เบอร์ จะมีคณะกรรมการท าประเมินประชาชนที่มาร่วมงานในแต่ละปี และท าการสรุปเพื่อน าข้อมูลไป
จัดของรางวัลในปีถัดไป หลังจากงานทิ้งกระจาดเสร็จแล้วจะมีการเรียกคณะกรรมการมาร่วมประชุม
เพ่ือสรุปผลการด าเนินการและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

๕.๑.๒ ผลการศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี” ผู้วิจัยศึกษาถึงกระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ตามหลักการ
บริหาร PDCA สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๑) กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้าน Plan (วางแผน) 

คณะสงฆ์ด าเนินการเองมีการจัดการแต่งตั้งประธาน รองประธาน และคณะกรรมการ
อย่างเป็นทางการ เพ่ือด าเนินการงานด้านนี้โดยเฉพาะ มีการจัดประชุมเพ่ือท าแผนงานการด าเนินงาน 
และการกระจายงานให้กับพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่มีความคุ้นเคยกันชาวบ้าน โดยก าหนด



๒๑๐ 
 

แนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบลให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องตาม
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ดังนั้น วัดจึงเป็นศูนย์รวมความคิดของประชาชนทุกหมู่เหล่า กล่าวคือ   
ใครมีความคิดอะไรที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ที่จะน ามาพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองให้มาแสดงออก
ผ่านหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล เข้าท านองที่ว่า “ร่วมกันคิด ร่วมกันท า จะน าชาติให้เจริญ” 
เพ่ือก าหนดเป็นเปูาหมายในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ จากนั้นมีการ
วางแผนงานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ มีเปูาหมายชัดเจน และได้ประโยชน์จริง ในการพัฒนา
สนับสนุนในการสร้างและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานหลักอันส าคัญในการด าเนินวิถีชีวิต และจัดหา
งบประมาณ หรือทุนในการด าเนินงานอย่างเพียงพอเหมาะสม และต้องร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
และหน่วยงานของเอกชนเพื่อจะได้ร่วมมือกันท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๒) กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้าน Do (ปฏิบัติ) 

คณะสงฆ์เข้าไปบริหารจัดการกิจการที่ด าเนินการหรือจัดท าโครงการขึ้นมาเอง         
ในลักษณะที่ท าเป็นกิจการประจ าหรือชั่วคราว เช่น กิจการห้องสมุดเพ่ือประชาชน การตั้งมูลนิธิ  
การตั้งกองทุน เพ่ือช่วยเหลือคนยากจนหรือช่วยเหลือคราวประสบภัยพิบัติ การก าหนดเขตอภัยทาน 
หน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล (อ.ป.ต.) เป็นต้น วัดมีบทบาทความส าคัญในการช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญาของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยกันปลูก
จิตส านึกให้ทุกคนมีศีลธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ตลอดจนการช่วยกันพัฒนา
อาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายที่เราเรียกกันว่า สัมมาชีพ ดังนั้นวัดควรเป็นศูนย์กลาง
ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และเอกชน ในการร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน เช่น พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับภูมิปัญญา
ของตน พัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยเฉพาะอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น พระสงฆ์
จึงควรมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนชุมชนโดยการตั้ งกองทุนเพ่ือการสงเคราะห์  
การช่วยเหลือทางราชการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการจัดอบรมเยาวชน 

๓) กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้าน Check (ตรวจสอบ) 

คณะสงฆ์มีการสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์ได้ และใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานของพระ
สังฆาธิการในระดับเจ้าอาวาส เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์
ในแต่ละชุมชน โดยที่วัดในปัจจุบันที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงาน      
ในการร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหาในการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ เพ่ือให้การพัฒนาชุมชน
เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ และที่ส าคัญพระสังฆาธิการระดับผู้ปกครองควรเข้าเยี่ยมชมการ
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ด าเนินงานของหน่วยงานของคณะสงฆ์ในพ้ืนที่จริงที่มีการด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เพ่ือ
สังเกตการณ์จริงในพื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 

๔) กระบวนการในการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด
สุพรรณบุรี ด้าน Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 

จัดให้วัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาวัด 
พัฒนาหมู่บ้ าน เ พ่ือให้ เป็นศาสนสถานให้ เหมาะสมกับเป็นสถานที่ เผยแผ่หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามสภาวะของสังคม และให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยจัดสภาพแวดล้อม
ภายในวัดและศาสนาสถานให้สะอาดร่มรื่น มีเสนาสะที่สวยงามและทันสมัยไปในสังคมปัจจุบั น     
เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ และ
ชาวบ้านโดยมีผู้น าหมู่บ้านเป็นตัวแทนจึงมีการปรับปรุงพัฒนาและปรับปรุง เช่น พัฒนาสภาพวัดและ
ศาสนาสถานให้มีความสะอาดร่มรื่น ถาวรและมั่นคง อันเป็นเหมาะสมกับเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการประกอบศาสนกิจ ตลอดจนเป็นที่พักผ่อนจิตใจ และเป็นอุทยานทางการศึกษาของ
ประชาชน เป็นต้น เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วจึงมีการน าข้อสรุปที่ได้จากการ
ประชุมไปจัดท าแผนงานเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และเมื่อได้แผนในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแล้ว
จึงมีการด าเนินงานเพ่ือให้งานสามารถเดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้ว่าเอาไว้ 

๕.๑.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน ๓๔๕ รูป สรุปผลได้ดังนี้ 

๑. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
อายุ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง ๕๑ – ๖๐ ปี  

มากที่สุด มีจ านวน ๙๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑ รองลงมามีอายุระหว่าง ๒๑ – ๓๐ ปี มีจ านวน ๘๙ 
รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘ และน้อยที่สุดมีอายุระหว่าง ๓๑ – ๔๐ ปี มีจ านวน ๔๓ รูป คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๒.๔ 

ระดับการศึกษาสามัญ พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาสามัญระดับ ต่ ากว่าปริญญาตรี มากที่สุด มีจ านวน ๒๓๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ 
รองลงมามีระดับการศึกษาสามัญระดับ ปริญญาตรี มีจ านวน ๗๓ รูป คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒ และน้อย
ที่สุด มีระดับการศึกษาสามัญระดับ สูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน ๔๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖  

ระดับการศึกษาทางธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นเอก มากที่สุด มีจ านวน ๒๕๒ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐ 
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รองลงมามีระดับการศึกษาทางธรรมระดับ นักธรรมชั้นตรี  มีจ านวน ๔๕ รูป คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑ 
และน้อยที่สุดมีระดบัการศึกษาทางธรรมระดับ ไม่มีวุฒินักธรรม มีจ านวน ๑๑ รูป คิดเป็นร้อยละ ๓.๒ 

ระดับการศึกษาเปรียญธรรม พบว่า พระสงฆ์ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนมากมีระดับ
การศึกษาเปรียญธรรมระดับ ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม มากที่สุด มีจ านวน ๒๔๙ รูป คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒ 
รองลงมามีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ ประโยค ๑,๒ – ๓ ประโยค มีจ านวน ๔๘ รูป คิดเป็น
ร้อยละ ๑๓.๙ และน้อยที่สุดมีระดับการศึกษาเปรียญธรรมระดับ เปรียญธรรม ๗ – ๙ มีจ านวน    
๒๐ รูป คิดเป็นร้อยละ ๕.๘ 

๒. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีต่อการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ               
( = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๕๘)  

เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = ๓.๖๑, S.D. = ๐.๕๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการด าเนินกิจการ
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุด คือ ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือ
สรรพสัตว์ มีค่าเฉลี่ย ( = ๓.๔๕, S.D. = ๐.๖๕) อยู่ในระดับปานกลาง 

๑) ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล  อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้วัดจัดกิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ ( =๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์สนับสนุนให้วัดจัด
กิจกรรมลานวัด ลานธรรม ลานวิถีธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๘, S.D. = ๐.๘๔) อยู่ในระดับมาก 
และคณะสงฆ์มีการบริจาคจัดหาเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางการศึกษาให้แก่สถานพยาบาล และ
โรงเรียนภายในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๕, S.D. = ๐.๙๗) อยู่ในระดับปานกลาง 

๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จั งหวัดสุพรรณบุ รี  ด้ านการช่ วยเหลือ เกื้ อกูลกิจการของผู้ อ่ืน  
เพ่ือสาธารณประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ( = ๓.๕๑, S.D. = ๐.๖๔) 





















๒๑๓ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนทางด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๗๑, S.D. = ๐.๗๙) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพ่ือสาธารณประโยชน์        
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๖๑ ,S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง กับคณะสงฆ์มีการสอบถาม
และตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอยู่เสมอ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( =๓.๓๙, S.D.=๐.๙๐), 
( =๓.๓๙, S.D.=๐.๘๙) อยู่ในระดับปานกลาง 

๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณ
สมบัติ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๖๑,S.D.=๐.๕๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีการอ านวยความสะดวกสถานที่และ
อนุเคราะห์ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของต่างๆ ในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอันเป็น
ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ( =๓.๘๕, S.D.=๐.๘๑) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มี
การจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วย
เลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น กับคณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =๓.๗๙, S.D.=๐.๗๙), ( = ๓.๗๙, S.D.=
๐.๗๘) อยู่ในระดับมาก และคณะสงฆ์มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  
เป็นต้น พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ ( = ๓.๐๒, S.D. = ๐.๙๘) อยู่ใน
ระดับปานกลาง 

๔) ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
พระสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรีมีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการงานสาธารณ

สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ   
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (  = ๓.๔๕, S.D.= ๐.๖๕)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สนับสนุน
ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ (  = ๓.๗๒, S.D.= ๐.๘๖) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย 
อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = ๓.๖๖, S.D.= ๐.๘๙) อยู่ในระดับมาก และคณะ
สงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ          
( =๓.๑๘, S.D.= ๑.๐๗) อยู่ในระดับปานกลาง 

 













 













๒๑๔ 
 

๕.๒ อภิปรายผล 
งานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี” มีประเด็นในการอภิปรายผลโดยจ าแนกเป็นรายด้าน คือ ด้านการด าเนินกิจการ 
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ด้านการเกื้อกูล   
สาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ และด้านการ
พัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปแบบท่ี ๑ การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล 
 จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัด

สุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ของหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล     
วัดจ าปา อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ใน ๑ ปี ทางวัดได้จัดกิจกรรมขึ้น ๓ ครั้ง คือ ๑) ช่วง
สงกรานต์ มีกิจกรรมสรงน้ าพระสงฆ์ และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในชุมชน มีการแจกของช าร่วย  ๒) ช่วง
วันแม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ทางวัดก็จะเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยในการด าเนินการซื้อของใช้ที่
จ าเป็นให้กับผู้ปุวยติดเตียงเหล่านั้น ๓) ช่วงก่อนปีใหม่ มีกิจกรรมเยี่ยมผู้ปุวยติดเตียง ท างานร่วมกัน
ระหว่างคณะสงฆ์ในต าบล กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล และตั้งกองทุนฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน ๘๐๐ กว่าคน เรียกเก็บสมาชิกคนละ ๑๐๐ บาท
ต่อ ๑ ศพ มีวงเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท  

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล    
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางใน
การช่วยเหลือผู้อื่น 

๒) มีการจัดตั้งกรรมการ และหาทุนเพ่ือด าเนินการสร้าง และจัดหาสิ่งอันเป็น
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

๓) คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรในงานช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
ชุมชนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน 

๔) คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 
๕) คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานกิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน

อย่างต่อเนื่อง 
๖) คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นผู้

อุปถัมภ์ในกิจการสาธารณประโยชน์ 



๒๑๕ 
 

๗) คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขด าเนินการส่งเสริมงาน
ด้านสาธารณประโยชน์ 

๘) คณะสงฆ์มีการด าเนินการอบรมพระภิกษุ-สามเณรให้เป็นจิตอาสาในกิจการของผู้อ่ืน
เพ่ือสาธารณประโยชน์  

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว) ได้วิจัยเรื่อง 
“การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจุบันการบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์อนัม
นิกายในประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนามากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแนวคิดของการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพที่เป็นการบริหารตามแนวคิดใหม่ เน้นความเป็นระบบ โดยผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญงาน
ด้านนี้ต้องเพ่ิมบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดี ช่วยเป็นแรงผลักดันให้คณะสงฆ์อนัมนิกายใน
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน และมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลาสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงจ าเป็นต้องพัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ในกรอบที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์
ใหม่ให้แก่องค์การ โดยมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียว แต่มีมุมมองที่กว้างขึ้นให้ครอบคลุมแนวคิดที่เน้น  

๑) การสร้างการสาธารณสงเคราะห์ที่มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพของบุคลากรใน
การบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 

๒) การส่งเสริมการวางแผนการใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ด้วยการเสริมสร้าง
ความรู้ ความอบอุ่น เกิดความม่ันใจและรู้สึกมั่นคงและ 

๓) การบริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์เป็นศูนย์กลาง ในการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพขององค์กร1 

ในด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล พบว่า คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานและโดย
ให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน (ส.อ.ร) เพื่อพัฒนาชุมชน ประชาชนจะสนับสนุนการด าเนินการ
อย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลังกาย ท าการปลูกศรัทธาให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาสืบไป ในการด าเนินกิจการงาน
เพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นงานที่ไม่มีผลก าไรจากการด าเนินกิจการจนท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูล
ประชาชนไม่เพียงพอ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร  ิตปุญฺโ ) 
ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัย
พบว่า  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลผล คือ ๑) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่
ความเป็นผู้น าของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบการท างาน ๒) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัด
ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ๓) ด้านการจัดการสาธารณ
                                                           

1องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว), การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๒๑๖ 
 

สมบัติ เจ้าอาวาสต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณสมบัติ มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ  
ทั้งการให้บริการประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ ๔) งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือ
เกื้อกูลประชาชนและสรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน 
และสร้างสรรค์คุณภาพสังคม ๓. วิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน วัดต้องแสดงบทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม 
อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมที่มั่นคง2 
และ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม) ได้วิจัยเรื่อง  
“การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต 
อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี” ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทั้งภายในและภายนอกท่ีส่งผลให้ภารกิจ
หรือกิจกรรมของวัดบังเกิดผลส าเร็จ เจ้าอาวาสสามารถสร้างวัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนและพัฒนาชุมชน คือ ๑) พระสงฆ์ชั้นปกครองของวัด ได้ประพฤติปฏิบัติ
ตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างความศรัทธาให้เกิดแก่ประชาชน เมื่อประชาชน
เกิดความศรัทธา วัดจึงสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ จนบังเกิดผลส าเร็จได้ในที่สุด ๒) มีการจัดระบบการ
บริหารงานในวัด โดยการวางระเบียบและมอบอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของวัดให้แก่รอง
เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุสงฆ์ในวัด ตามความรู้ความสามารถรวมถึงการตัดสินใจ ได้
ตามที่ เห็นเหมาะสมท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานต่างๆ ตามภารกิจของวัดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๓) การสร้างคติธรรมประจ าใจของเจ้าอาวาสแต่ละรูป 
เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ในการเตือนใจส าหรับพระภิกษุสามเณรและประชาชนรอบวัดให้ยึดถือปฏิบัติ ๔) 
วัดสืบทอดวิธีการระบบและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชน ให้คงอยู่เป็น
วัฒนธรรมประเพณีคู่กับวัดสืบไป ๕) วัดท าหน้าที่เป็นสื่อการในการโอนถ่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อ
สร้างโอกาสผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค และเกื้อกูลกันในสังคม ๖) การสร้าง
สายสัมพันธ์ในระหว่างวัดกับชุมชน และวัดกับประชาชน เป็นการดึงชุมชนและประชาชนเข้าหาวัด 
แนะน าวัดสู่ชุมชนและประชาชนเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ๗) การสร้าง
ความรู้สึกให้เกิดแก่ประชาชนว่า “วัดเป็นแหล่งชุมชน” โดยประชาชนเข้ามาร่วมใน “ศูนย์การเรียนรู้ของ
วัด”3 

                                                           
2พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุญฺโ ), "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด

ในจังหวัดปทุมธานี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 

3พระมหาเรืองเดช ถาวรธมฺโม (ศรีประสม), “การบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชนวัดไผ่ล้อม ต าบลจันทนิมิต อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ”, รายงานการวิจัย, หน่วยวิทย



๒๑๗ 
 

รูปแบบท่ี ๒ การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่ง  
ของวัดบ่อกรุ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี คือ มีการวางกุศโลบาย ไว้ว่า “ในงานบุญ
ต่างๆ ถ้าใครแต่งกายด้วยผ้าทอของพ้ืนบ้านจะมีของที่ระลึกให้ คือ เข็มกลัดพญานาคเกี้ยว ไม่ว่ารวย
หรือจนมีสิทธิ์เท่ากัน” จนชาวบ้านเริ่มกลับมานิยมใช้ผ้าทอจนกระทั่งมีการติดต่อให้เข้าร่วมงาน
ประชุมกลุ่มชาติพันธุ์ระดับจังหวัด โดยให้ชาวบ้านเข้าร่วมงานเผยแพร่วัฒนธรรม เช่น ผ้าทอ การฟูอน 
การสู่ขวัญของพ่ีน้องชาวลาวครั่งไปน าเสนอ เป็นต้น ท าการอนุรักษ์วัฒนธรรมลาวครั่งมา ๕ ปี จึงได้
ขับเคลื่อนเพื่อขึ้นทะเบียนกับส านักงานวัฒนธรรมประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี ในชื่อกลุ่ม วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ลาวครั่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๐ และปัจจุบันได้มีการสนับสนุนปลูกฝังให้เด็กเป็นผู้
สืบทอดวัฒนธรรมต่อจากผู้ใหญ่ โดยตั้งทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่สามารถสืบทอดวัฒนธรรมของ
ชุมชนได้ เช่น ฟูอน ทอผ้า ท าบายศรี เปุาแคนได้ ให้ได้รับการศึกษาจนจบระดับมัธยมศึกษา 

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน  
เพ่ือสาธารณประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบนโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการ
แก่ชุมชน เช่น เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น 

๒) คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่งปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ เช่น 
อุโบสถ กุฏิ ศาลา เมรุ วิหาร ฯลฯ ให้เหมาะสมต่อการใช้สอยประโยชน์มีสภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง 

๓) คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในการใช้สถานที่
ภายในวัด 

๔) คณะสงฆ์มีการตรวจสอบความพร้อม และความสะอาดของสถานที่อย่างเหมาะสม 
๕) คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการด าเนินงานมาพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอย

ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น สร้างศาลาอเนกประสงค์เพ่ือชุมชน ฯลฯ 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้วิจัย

เรื่อง "รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ผลการวิจัยพบว่า ๑. การ
บริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า (๑) ด้านการจัดบริเวณวัดเป็นการ
พัฒนาศาสนสถานและศาสนวัตถุ ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องต่อศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีของชาติ และท้องถิ่น (๒) ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัดมีการ

                                                                                                                                                                      

บริการคณะสังคมศาสตร์ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง), (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า 
ก – ข. 



๒๑๘ 
 

สอดส่องดูแลเพ่ือให้การปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษาเป็นโรงเรียน
พระปริยัติธรรม ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วไป ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา (๔) ด้านการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม มีการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ขัด
ต่อพระธรรมวินัย ๒. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการจัดการ
ปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม  
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒๓. แนวทางในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด  การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี 
การวางแผนในการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด  การปลูกต้นไม้ เพ่ือความร่วมรื่น การจัดท าป้ายชื่อ 
และประวัติวัด และการจัดท าแผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุ 
สามเณรและศิษย์วัดได้แก่ บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุม
อบรมบุคลากรภายในวัด  การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครอง
ตามล าดับ แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ (๓) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนได้แก่ 
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมการจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบการส่งเสริมครูสอนพระ
ปริยัติธรรมการจัดท าแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครูการตั้งทุน และมอบทุนการศึกษา
และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรม
แก่ประชาชนตลอดทั้งปีการส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกจัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดท า
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัดการจัดค่ายคุณธรรม4  

ในด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการ
มีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น พระสงฆ์เป็นผู้น าในสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน โดยวัด
เป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม ด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ 
และคณะสงฆ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาสุรพล      
อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” 
                                                           

4พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง), "รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๒๑๙ 
 

ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความส าคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่
หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า “ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล” นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔  
ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการ
สงเคราะห์ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมน า
ประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย ๒. ปัญหา คือ การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และ
สาธารณประโยชน์  มีสาธารณสมบัติ และ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๓. หลักพุทธธรรมอัน
เหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดย เน้นหลักการให้
คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพัน
ระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน า
ความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน5 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาลวัฒนคุณ    
(สมพร  ิตปุญฺโ ) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัด
ปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม และวิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาส
ต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดงบทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และ
สร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
สภาพสังคมท่ีมัน่คง6 

รูปแบบท่ี ๓ การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ การสร้างโรงพยาบาลของวัดกลาง 
อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี คือ หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง           
ได้ด าเนินการซือ้ที่ดินที่ติดกับวัดจ านวน ๓๔ ไร่เศษ ต่อมาเม่ือถึงเวลาที่จะด าเนินการสร้างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องน าเงินมาเพียง ๔ ล้าน ๕ หมื่นบาท หลวงพ่อพระวิมลภาวนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดกลาง       

                                                           
5พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน

ทัศน์วิถีพุทธ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 

6พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุญฺโ ), "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด
ในจังหวัดปทุมธานี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๒๒๐ 
 

จึงปฏิเสธที่จะรับเงินจ านวนนี้ไว้ จึงต้องหยุดโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลไปก่อน ปัญหานี้ เกิดขึ้น
ตั้งแต่ ๒๕๒๔ – ๒๕๒๖ รวม ๒ ปี  

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็น
สาธารณสมบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครองมีห้องสมุดประจ าวัด มีมุมอ่าน
หนังสือ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

๒) คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยความเห็นชอบของ
ประชาชนชุมชนรอบวัดเพื่อตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการบริการสถานที่ 

๓) ลงพ้ืนที่ส ารวจสาธารณสมบัติในชุมชน จดบันทึกและท าทะเบียนสาธารณสมบัติใน
ชุมชน และบูรณปฏิสังขรณ์หรือก่อสร้างสาธารณสมบัติตามแผน 

๔) คณะสงฆ์มีการจัดบุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาดห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทาง
ภายในวัด ขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ให้มีความสะอาดเพ่ือบริการโดยทั่วไป 

๕) ตรวจสอบการบูรณปฏิสังขรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบเดิม ตรวจสอบการก่อสร้าง    
สาธารณสมบัติให้รักษาศิลปะพ้ืนบ้านเอาไว้ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 

๖) ประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินงาน 
๗) คณะสงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บอัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะ

มูลฝอย ต้นโพธิ์ ต้นไทร และสถานที่จอดรถ เป็นต้น 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานพรักษ์ ขนฺติโสภโณ (นาเมือง) ได้วิจัย

เรื่อง "รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา" ผลการวิจัยพบว่า          
๑. การบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า (๑) ด้านการจัดบริเวณวัด
เป็นการพัฒนาศาสนสถานและศาสนวั ตถุ  ให้สวยงามประหยัด เรียบง่าย สอดคล้องต่อ
ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาติ และท้องถิ่น (๒) ด้านการจัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและ
ศิษย์วัดมีการสอดส่องดูแลเพ่ือให้การปกครองเป็นไปตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศของมหาเถรสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช (๓) ด้านการจัด
การศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชน มีความมุ่งหมาย ๔ ลักษณะ คือ ๑. การจัดการศึกษา
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒. การสงเคราะห์ให้เด็กและประชาชนได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
ของรัฐหรือเอกชน ๓. การสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วไป ๔. การสงเคราะห์เกื้อกูลแก่การศึกษา 
(๔) ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม มีการด าเนินการช่วยเหลือสังคมทางกิจกรรมในรูปแบบ
ต่างๆ ที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ๒. สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า พระภิกษุและสามเณร มีทัศนะต่อการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างใน
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านการจัดบริเวณวัด  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๒ ด้านการ
จัดการปกครองพระภิกษุ สามเณรและศิษย์วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๑ และด้านการจัดการศึกษาแก่
พระภิกษุ สามเณรและประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๕ ด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม    
คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๒๒๓. แนวทางในการบริหารจัดการวัดพัฒนาตัวอย่างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย (๑) การจัดบริเวณวัด ได้แก่ การจัดท าแผนผังวัด  การจัดการระบบสาธารณูปโภคให้ดี 
การวางแผนในการซ่อมแซม บูรณปฏิสังขรณ์วัด  การปลูกต้นไม้ เพ่ือความร่วมรื่น การจัดท าป้ายชื่อ 
และประวัติวัด และการจัดท าแผนพัฒนาวัด ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี (๒) การจัดการปกครองพระภิกษุ 
สามเณรและศิษย์วัดได้แก่ บัญชีทะเบียนประวัติ วางระเบียบข้อบังคับส าหรับการปฏิบัติ การประชุม
อบรมบุคลากรภายในวัด  การให้ศึกษาพระธรรมวินัย การอบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด มีการปกครอง
ตามล าดับ แบ่งหน้าที่ให้รับผิดชอบ (๓) การจัดการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณรและประชาชนได้แก่ 
การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมการจัดอบรมนักธรรม บาลี ก่อนสอบการส่งเสริมครูสอนพระ
ปริยัติธรรมการจัดท าแผนการสอน และการจัดสวัสดิการให้แก่ครูการตั้งทุน และมอบทุนการศึกษา
และการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ภายในวัด (๔) การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ มีการแสดงธรรม
แก่ประชาชนตลอดทั้งปีการส่งเสริมให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนไปอบรมเด็กและเยาวชนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกจัดโครงการปฏิบัติธรรม โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน มีการจัดท า
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านภายในวัดการจัดค่ายคุณธรรม7 

ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า พระสังฆาธิการมี
สามารถน าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ นอกจากนี้พระสังฆาธิการจะต้องเป็นอัตถจารีย์
บุคคล คือ ผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการสร้างจิต
สาธารณะแก่ประชาชน และในชุมชนเองยังมีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติโดยไม่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาลวัฒนคุณ          
(สมพร  ิตปุญฺโ ) ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัด
ปทุมธานี" ผลการวิจัยพบว่า ๑) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้น า
ของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบการท างาน ๒) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ๓) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาส
ต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณสมบัติ มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการ
ประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ ๔) งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและ
สรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพ
สังคม ๓. วิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
                                                           

7พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง), "รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 
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สังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดง
บทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมที่มั่นคง8 มีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาสุรพล  อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
งานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” ผลการวิจัยพบว่า หลักพุทธธรรมอันเหมาะสม
ได้แก่ หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัด
กับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน าความสุข     
ความเจริญอย่างยั่งยืน9 

รูปแบบท่ี ๔ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ 
จากการศึกษาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การเกื้ อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์  ในงานทิ้ งกระจาด วัดไผ่ โรงวั ว  อ า เภอสอง พ่ีน้อง  
จังหวัดสุพรรณบุรี คือ ในยุคแรกๆ ได้น าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมาแจกชาวบ้านรอบๆ วัดก่อน 
เริ่มท าโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อเวลาผ่านไปก็มีประชาชนเข้ามามากขึ้น จึงท าให้เครื่อง
อุปโภคบริโภคที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอจึงได้จัดเป็นประเพณีทิ้งกระจาด ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนเป็นลูก
ปิงปองเขียนเลขแล้วโยนไป จาก ๕,๐๐๐ เบอร์ ไม่เพียงพอจึงมีการเพ่ิมเบอร์ขึ้นทุกปี จนปัจจุบันอยู่ที่ 
๓๐,๐๐๐ เบอร์ ซึ่งของรางวัลจะแตกต่างกันไป เช่น รางวัลที่ ๑ เป็นรถยนต์บ้าง รถมอเตอร์ไซค์บ้าง 
และรางวัลรองลงมาเป็นเครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ สิ่งของที่ น ามาแจกจ่าย
ได้มาจากญาติโยมก่อน และคณะกรรมการจะท าการประเมินว่ามีเพียงพอกับประชาชนที่จะมาในงาน
หรือไม่ ถ้าไม่พอทางวัดจะเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดหามาให้ ในแต่ละปีท าการบริจาคปีละล้านกว่า
บาท 

จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการบริหารจัดการ
งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์           
มีรายละเอียดดังนี้ 

๑) คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาความต้องการของประชาชน 

                                                           
8พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุญฺโ ), "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัด

ในจังหวัดปทุมธานี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 

9พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน
ทัศน์วิถีพุทธ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 
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๒) คณะสงฆ์มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ 

๓) คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่าง
เหมาะสม 

๔) คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณี
พิบัติภัย เป็นต้น 

๕) คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่
ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาสุรพล  อาสโภ (แย้มชุ่ม) ได้วิจัย
เรื่อง "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ" ผลการวิจัยพบว่า        
๑. ความส าคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของเจ้าอาวาส
ตามมาตรา ๓๗ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า "ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญกุศล" นั้น หลักพุทธ
ธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร
อปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการสงเคราะห์ทางวัตถุ และ
สงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมน าประโยชน์สุขอย่างสูงสุดมา
สู่สังคมไทย ๒. ปัญหา คือ การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และสาธารณประโยชน์  มีสาธารณ
สมบัติ และ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๓. หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่ หลักไตรสิกขา 
หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัดกับบ้าน โดยไม่ขัดต่ อ
พระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทาง
วัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน าความสุข ความเจริญอย่างยั่งยืน10 

การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ พบว่า คณะสงฆ์ควรตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือ
สงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติ โดยเจ้าอาวาสมีบทบาทมากในการอ านวยความสะดวก
ให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด เพราะคนในสังคมปัจจุบันล้วนมีทุกข์ จึงต้องการ
ธรรมะเพ่ืออยู่ร่วมกันโดยสันติสุข มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูใบฎีกาสุรพล  อาสโภ 
(แย้มชุ่ม) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธ” 
ผลการวิจัยพบว่า ๑. ความส าคัญของพระสงฆ์ในการช่วยเหลือชาวบ้านหรือคนทั่วไป ซึ่งเป็นหน้าที่
หลักของเจ้าอาวาสตามมาตรา ๓๗ ข้อ ๔ บัญญัติไว้ว่า "ให้ความสะดวกตามสมควรในการบ าเพ็ญ
กุศล" นั้น หลักพุทธธรรมตามกระบวนทัศน์วิถีพุทธคือ การใช้หลักไตรสิกขา พรหมวิหาร ๔ ราชสังคห
                                                           

10พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน
ทัศน์วิถีพุทธ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๒๒๔ 
 

วัตถุ จักรวรรดิวัตรอปริหานิยธรรมทศพิธราชธรรมสาราณียธรรม สัปปุริสธรรม โดยการสงเคราะห์
ทางวัตถุ และสงเคราะห์ทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เพ่ือความหลุดพ้นจากความทุกข์ ย่อมน าประโยชน์สุข
อย่างสูงสุดมาสู่สังคมไทย ๒. ปัญหา คือ การด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล และสาธารณประโยชน์  
มีสาธารณสมบัติ และ การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ๓. หลักพุทธธรรมอันเหมาะสมได้แก่  
หลักไตรสิกขา หลักพรหมวิหารธรรม และหลักสังคหวัตถุธรรม  โดยเน้นหลักการให้คณะสงฆ์
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เป็นหลักส าคัญ สร้างความผูกพันระหว่างวัด
กับบ้าน โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย และกฎหมาย กฎระเบียบของบ้านเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนทั้งทางวัตถุและจิตใจให้มีความสมดุลทั้งกาย วาจา และจิตใจอันจะน าความสุข ความ
เจริญอย่างยั่ งยืน11 และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูไพศาลวัฒนคุณ  
(สมพร  ิตปุญฺโ )     ได้วิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดในจังหวัด
ปทุมธานี" ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพทั่วไปคือ คนไม่ค่อยรู้ สังคมยังไม่เข้าใจ ชุมชุนก็ยังไม่เข้าใจ ขาด
ความร่วมมือ และปัญหาอุปสรรค คือ คณะท างานหรือบุคลากรผู้รับผิดชอบ ปัญหาด้านการสื่อสาร
การท างานและการประสานงานที่จะส่งผลต่อการให้บริการงานสาธารณะสงเคราะห์  ๒. ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลผล คือ ๑) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลต้องสร้างความพร้อมตั้งแต่ความเป็นผู้น า
ของเจ้าอาวาสที่ต้องรับรู้ระบบการท างาน ๒) ด้านกิจการงานการสาธารณประโยชน์วัดต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ๓) ด้านการจัดการสาธารณสมบัติ เจ้าอาวาส
ต้องเป็นผู้น าการสร้างสาธารณสมบัติ มีการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ ทั้งการให้บริการ
ประชาชน ร่วมมือกับเอกชน และ ๔) งานการสาธารณะสงเคราะห์การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนและ
สรรพสัตว์ วัดต้องร่วมมือกับชุมชนทั้งการสงเคราะห์ประชาชน พัฒนาชุมชน และสร้างสรรค์คุณภาพ
สังคม ๓. วิธีการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ คือ เจ้าอาวาสต้องรับรู้สภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม แล้วพัฒนาวัด และบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน วัดต้องแสดง
บทบาทด้านการพัฒนาคน พัฒนาครอบครัว ส่งเสริมชุมชน และสร้างสรรค์สังคม อันจะน ามาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ท าให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็งและสภาพสังคมท่ีมั่นคง12 

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย  ในการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล 
พบว่า คณะสงฆ์จัดตั้งหน่วยงานและโดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน (ส.อ.ร) เพ่ือพัฒนา

                                                           
11พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม), "การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวน

ทัศน์วิถีพุทธ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ) , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 

12พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุญฺโ ), "ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวดั
ในจังหวัดปทุมธานี", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ก – ข. 



๒๒๕ 
 

ชุมชน ประชาชนจะสนับสนุนการด าเนินการอย่างเต็มที่ ทั้งก าลังทรัพย์ ก าลังสติปัญญา และก าลัง
กาย ท าการปลูกศรัทธาให้ประชาชนเห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนาและช่วยกันท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาสืบไป ในการด าเนินกิจการงานเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นงานที่ไม่มีผลก าไรจากการ
ด าเนินกิจการจนท าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนไม่เพียงพอ ๒) ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการ
ของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ พบว่า พระสังฆาธิการมีความเข้าใจในชุมชนท้องถิ่น พระสงฆ์เป็นผู้น า
ในสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน โดยวัดเป็นศูนย์กลางของการอบรมสั่งสอน
จริยธรรม ด้านการศึกษา สังคม และเป็นบ่อเกิดของศิลปะสาขาต่างๆ และคณะสงฆ์สามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วมได้ ๓) ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ พบว่า พระสังฆาธิการมี
สามารถน าให้ชาวบ้านช่วยกันบ ารุงรักษาสาธารณสมบัติ นอกจากนี้พระสังฆาธิการจะต้องเป็นอัตถ
จารีย์บุคคล คือ ผู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม ปัจจุบันเน้นที่การก่อสร้างของใหม่เป็นหลักจึงหลงลืมการ
สร้างจิตสาธารณะแก่ประชาชน และในชุมชนเองยังมีการผูกขาดอ านาจในการจัดการสาธารณสมบัติ
โดยไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการ ๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ พบว่า คณะสงฆ์
ควรตั้งหน่วยงานถาวรเพ่ือสงเคราะห์ประชาชนในภาวะประสบภัยพิบัติ โดยเจ้าอาวาสมีบทบาทมาก
ในการอ านวยความสะดวกให้ชาวบ้านในการบ าเพ็ญบุญกุศลต่างๆ ภายในวัด เพราะคนในสังคม
ปัจจุบันล้วนมีทุกข์ จึงต้องการธรรมะเพ่ืออยู่ร่วมกันโดยสันติสุข นอกจากคนแล้วการส่งเคราะห์สัตว์
หรือการช่วยเหลือสัตว์ให้วัดเป็นเขตอภัยทานเพ่ือรักษาสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ และจัดให้
เป็นสัดส่วน จากการวิเคราะห์ตามหลักการบริหารจัดการ PDCA สามารถน าเสนอการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี มีรายละเอียดดังนี้ 

Plan (การวางแผน) 
๑) มีการตั้งคณะกรรมการ ๓ ฝุาย คือ คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ (ส.อ.ร.) 
๒) มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนงาน 
๓) มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
๔) วัดเพ่ือเป็นศูนย์รวมความคิดเพ่ือก าหนดเปูาหมาย 
๕) มีการจัดหางบประมาณอย่างเพียงพอ 
๖) คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ (ส.อ.ร.) ประสานงานร่วมมือเป็นเครือข่ายเดียวกัน 
๗) พัฒนาบุคลากรให้คุณภาพรองรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
๘) สร้างแนวทางในการสงเคราะห์ชัดเจน 
๙) มีการวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างเป็นระบบ 
Do (ปฏิบัติ) 
๑) คณะสงฆ์เข้าไปด าเนินการเอง 
๒) รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 



๒๒๖ 
 

๓) สร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางประสานงาน 
๔) พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความ 
๕) คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ (ส.อ.ร.) ช่วยกันสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน 
๖) การจัดหาทุนเพื่อการสงเคราะห์ 
๗) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนา 
๘) วัดเป็นศูนย์กลางในการอบรมชาวบ้าน 
๙) จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การศึกษา 
๑๐) การพัฒนาการสุขภาพอนามัย 
๑๑) อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
Check (ตรวจสอบ) 
๑) คณะสงฆ์ควรสร้างเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม 
๒) คณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ (ส.อ.ร.) ร่วมกันหาข้อสรุปของปัญหา 
๓) พระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการด าเนินงานของคณะสงฆ์เพ่ือ

สังเกตการณ์จริงในพื้นที่แล้วน าไปสรุปข้อดีข้อเสียของงานสาธารณสงเคราะห์ที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
Act (การด าเนินการให้เหมาะสม) 
๑) วัดเป็นที่รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น 
๒) เมื่อพบปัญหามีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะสงฆ์ ภาคเอกชน และภาครัฐ       

(ส.อ.ร.) เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
๓) เมื่อพบแนวทางในการแก้ปัญหาจึงจัด ท าแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
๔) ด าเนินงานแก้ไขปัญหาเพ่ือให้งานสามารถ เดินหน้าตามแผนงานที่ก าหนดเอาไว้ 
ดังนั้น ตามที่ผู้วิจัยเสนอโมเดลการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์    

ท าให้ทราบว่าการท่ีคณะสงฆ์จะด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์ให้ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องร่วมมือ
กับภาคเอกชนและภาครัฐท างานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยจะต้องร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือความชัดเจนในปฏิบัติ การลงมือท าก็ท าไปตามแผนที่ได้ตกลงกันเอาไว้หากพบปัญหา
ในการด าเนินงานก็ควรมีเครื่องมือในการตรวจสอบ เช่น การสังเกตการณ์ แบบสอบถาม เป็นต้น 
จากนั้นจึงน าปัญหาที่พบเข้าที่ประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อได้แนวทางแล้วจึง
วางแผนเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินงานสาธารณสงเคราะห์เป็นประโยชน์
กับชุมชนมากที่สุด 

 
 
 



๒๒๗ 
 

 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
ผลการวิจัยท าให้ได้ข้อเสนอในประเด็นหลักแก่ผู้บริหารงานด้านการสาธารณสงเคราะห์

คณะสงฆ์ และหน่วยงานปฏิบัติการเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านสาธารณสงเคราะห์อัน
เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์ และสถาบันพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. พระสงฆ์ระดับผู้บริหารหรือพระสังฆาธิการในระดับต่างๆ ในฐานะที่เป็นก าลังหลัก

อันส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะเป็นผู้น าทางพระศาสนาและเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าในการประกาศพระ
ศาสนา ต้องมีบทบาทและตั้งเปูาหมายที่ชัดเจน ตลอดถึงการมีส่วนร่วมและให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างวัด บ้าน โรงเรียนและชุมชน เพ่ือเป็น
สร้างก าลังใจประสานความสมัครสมานสามัคคีและเป็นการสร้างความมั่นใจและแรงศรัทธาให้แก่
ประชาชนในการที่จะบ ารุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร 

๒. องค์กรทางคณะสงฆ์และภาครัฐที่ต้องการเสริมสร้างความเข็มแข้งขององค์กรของตน
และมีความต้องการพัฒนาวิชาการความรู้ของหน่วยงานและประสงค์จะท า งานด้านสาธารณ
สงเคราะห์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นควรสนับสนุนกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้มากขึ้น 

๓. พระสงฆ์ควรพัฒนาบทบาทที่มีต่อชุมชน จากฐานะที่เป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน
ร่วมกับองค์กรพัฒนาชุมชนต่างๆ ไปเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการ
แนะน า หรือเทศน์สอนโน้มน้าวจิตใจให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็ง 

๔. พระสงฆ์ต้องเป็นสื่อกลางในการชักจูงประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ตนด้วยความเต็มใจ และต้องประสานงานกับภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างๆ ให้ใช้สถานที่ของวัดเป็น
ที่ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน หรือเป็นสถานที่จัดโครงการต่างๆ ที่น าไปสู่การเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
๑. ด้านการด าเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ควรให้ทุกวัดก าหนดแผนปฏิบัติประจ าปี

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ที่วัดด าเนินการเอง เพื่อสามารถประเมินความส าเร็จของการปฏิบัติงานได
อย่างเปน็รูปธรรม 



๒๒๘ 
 

๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้ อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ควรเปิดโอกาสให้
พระสังฆาธิการหรือตัวแทนสงฆ์ในพ้ืนที่เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการในการวางแผนพัฒนาหรือ
สงเคราะหช์ุมชน 

๓. ด้านการเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ควรอบรมให้ความรู้แก่
พระสังฆาธิการเพ่ือพัฒนาทักษะการดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 

๔. ด้านการเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ควรเผยแพร่พระราชบัญญัติสงวนและ
คุม้ครองสัตว์ปุาใหแ้ก่พระสังฆาธิการทุกระดับไดร้ับทราบทั่วกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่ไม่รองรับ
สื่อเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ 
๑. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการการ

สาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาเครือข่ายที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

๒. ควรศึกษาวิจัยภาวะผู้น าในการพัฒนาชุมชนของคณะสงฆ์เพ่ือการประสานความ
สามัคคีปรองดองลดความขัดแย้งในสังคมโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนน า 

๓. ควรศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ในการสงเคราะห์อย่างยั่งยืนของพระสงฆ์ในการพัฒนา
ชุมชนในด้านการใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานในการด าเนินชีวิตตามวิถีชาวพุทธ 

๔. ควรศึกษาเชิงคุณภาพในบทบาทหน้าที่คณะสงฆ์กับการสงเคราะห์ประชาชนในด้าน
การลดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขแก่สังคมให้มีความสามัคคีปรองดอง 

๕. ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการจัดการวัดเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางแห่งการ
พัฒนาจิตใจและวัตถุและแหล่งการเรียนรู้ของของชุมชน 

 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๓๙. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ : 
(๑) หนังสือ : 
กรมการศาสนา. ข้อมูลพื้นฐานด้านการศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๒. 
__________. คู่มือการบริหารจัดการวัดฉบับย่อ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 

๒๕๔๐. 
__________. วัดพัฒนา ๔๓. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, ๒๕๔๓. 
กองวิชาการและแผนงานการพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลท่าผา. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

เทศบาลต าบลท่าผา, ประจ าปี ๒๕๕๓. 
คะนึงนิตย์ จันทบุตร และสุบรรณ จันทบุตร. หลักการบริหารและการจัดการวัดในยุคโลกาภิวัตน์ . 

กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๕. 
โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัชฎ์. การพัฒนาประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๔. 
จอมพงศ์ มงคลวนิช. การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอ็นวาย

ฟิล์ม, ๒๕๕๔. 
จันทรานี สงวนนาม. ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา . พิมพ์ครั้งที่ ๓. 

กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท์, ๒๕๕๓. 
จุฑา เทียนไทย. การจัดการมุมมองนักบริหาร. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘. 
ชาญชัย เจนครองธรรม. หลักและทฤษฎีการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัตนฟิล์ม, 

๒๕๔๕ 
ฑิตยา วุฒิเมธี. สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๗. 
ติน ปรัชญพฤทธิ์. บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ. คณะรัฐ, 

๒๕๔๘. 
 



๒๓๐ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 

๒๕๔๓. 
ธีรยุทธ พึ่งเทียร. สถิติเบื้องต้นและการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์สูตรไพศาล ๒๕๔๕. 
น าทรัพย์ จันทน์หอม. การท าวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน : การแสวงหาเส้นทางการพัฒนาชนบท

พระสงฆ์ไทย. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๔๐. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, ๒๕๔๕. 
ประยูร อาษานาม. คู่มือวิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๒. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๑. 
พรเพ็ญ อยู่บ ารุง. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลเขตจังหวัดสมุทรสาคร, 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๑. 
พระครูนิรัฐธรรมขันธ์ (นิวัฒน อคคคุตโต). วัดพัฒนา ๕๑. กรุงเทพมหานคร : กองพุทธศาสนสถาน 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๑. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). สืบสานพระพุทธศาสนาสู่สุขสันต์. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). การคณะสงฆ์และการพระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐. 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม). สารภาค ๑๕. กาญจนบุรี : ส านักพิมพ์ธรรมเมธี, ๒๕๔๘. 
พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย์ คงฺคปญฺโ ). คู่มือพระสังฆาธิการ ว่าด้วยเรื่องการคณะสงฆ์และการ

พระศาสนา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๐. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๙. กรุงเทพมหานคร : 

บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๘.  
พระมหาบัว ปิยวณฺโณ. การจัดระเบียบสังคมวัด. นนทบุรี : รุ่งโรจน์การพิมพ์, ๒๕๔๙. 
พระมหาศรณชัย มหาปุญโญ (การะเวก). “การพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิ

การในยุคโลกาภิวัตน์” ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธบูรณาการเพื่อ
การพัฒนาจิตใจและสังคม เล่ม ๒. จัดพิมพ์ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มจร.
ครั้งที่ ๑ กรุงทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล). การบริหารวัด. นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘. 



๒๓๑ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
พระราชรัตนมุนี (ชัยวัฒน์ ปญฺ าสิริ). การจัดสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ของวัด . 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๘. 
พีรสิทธิ์ ค านวนศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ

บริหารส่วนต าบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, 
๒๕๔๖. 

ไพบูลย์ เสียงก้อง. “หลักการบริหารวัด” วัดพัฒนา๔๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์กรมการศาสนา, 
๒๕๔๔. 

มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๔๔. 
ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร : ไทยอนุเคราะห์ไทย, 

๒๕๔๖. 
วัชรี บูรณสิงห์. การบริหารหลักสูตร. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 

๒๕๔๓. 
สถาบันพระสังฆาธิการ. คู่มือพระสังฆาธิการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. ราชบุรี : สถาบันพระสังฆาธิการ 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๕๕๕. 
สมยศ นาวีการ. การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ, ๒๕๔๔. 
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข. สังคมไทย : แนวทางวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพมหานคร : ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๘. 
ส านักงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี. บัญชีส ารวจพระภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ประจ าปี . 

สุพรรณบุรี : ส านักงานคณะสงฆ์อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, ๒๕๖๐. 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . วัดพัฒนา ๔๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส านักงาน

พระพุทธศาสนา, ๒๕๔๖. 
สุทิน นพเกตุ. สิทธิมนุษยชนศึกษายุทธศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรมวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ

สุจริตชน. กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙. 
สุนันทา เลาหนันท์. การพัฒนาองค์การ. กรุงเทพมหานคร : ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
สุวรีย์ ศิริโภคารภิรมย์. การวิจัยทางการศึกษา. ลพบุรี : ฝ่ายเอกสารการพิมพ์ สถาบันราชภัฎเทพ

สตรี, ๒๕๔๖. 
อุทัย บุญประเสริฐ. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬา

ลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕. 
 



๒๓๒ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
อุทัย เลาหวิเชียร. รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

เสมาธรรม, ม.ป.ท. 
(๒) วิทยานิพนธ์ : 
ประจักษ์ ผลเรือง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปะ 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาพัฒนศาสตร์). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๔๖. 

พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ (แย้มชุ่ม). “การพัฒนารูปแบบงานสาธารณสงเคราะห์ตามกระบวนทัศน์
วิถีพุทธ”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร   ิตปุญฺโ ). “ประสิทธิผลการจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดใน
จังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหานพรักษ์  ขนฺติโสภโณ (นาเมือง). “รูปแบบการจัดการสาธารณสงเคราะห์ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระราชปริยัติ (สฤษดิ์ประธาตุ). “การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต . (สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๐. 

วิทยา จันทร์แดง. “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน เข้มแข็งตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนบน”. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๕๕. 

สมจิตร แก้วนาค. “การพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ของระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมของกองทัพอากาศ”. ปริญญานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต. (การวิจัยและพัฒนา). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ๒๕๔๑. 

สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ์. “การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต. สาขาบริหารการศึกษา. คณะครุ
ศาสตร์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 



๒๓๓ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
องปลัดสิทธิศักดิ์ เถี่ยนยา (แซ่โค้ว). “การบริหารจัดการประสิทธิภาพการสาธารณสงเคราะห์ของคณะ

สงฆ์อนัมนิกายในประเทศไทย”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. (สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

(๓) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : 
ทฤษฎีวงจรเด็มมิง. ความหมายของ PDCA. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://sites.google.com 

/a/ttc.ac. th/tuktang/xngkhkar-wichachiph/pdca [๑๘ มกราคม ๒๕๖๐]. 
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. ประโยชน์ของ PDCA. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://youth.ftpi.or.th/ 

index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=๔๒,[๑๘ มกราคม 
๒๕๖๐]. 

(๔) สัมภาษณ์ : 
สัมภาษณ์ นางสาวจันทิรา เคหะนาค, นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ, ส านักงานพระพุทธศาสนา 

จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นางสาวสวาท แซ่ตัน, ผู้อ านายการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ, 

ส านักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสุพรรณบุรี, ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายด ารง กลิ่นกรั่น, ไวยาวัจกรวัดดอนไร่ อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี , ๒๘ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายสมัคร ศรีโมรา, ไวยาวัจกรวัดวุ้งสุทธาวาส อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี, 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายอภิวัฒน์ เจริญวัย, ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี, ๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ นายอานนท์ รักผล, ไวยาวัจกรวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครุสิทธิปัญญากร (ทองลอย ธนปญฺโ ), เจ้าคณะต าบลหนองสะเดา, เจ้าอาวาสวัดดอน

ไร่, ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ), เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองหลวง, ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺ โสภโณ), เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง, เจ้าอาวาสวัดบรรหาร

แจ่มใส, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
 



๒๓๔ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สัมภาษณ์ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม), เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์, เจ้าอาวาสวัด

ดอนเจดีย์, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.  
สัมภาษณ์ พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง โชติปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์, เจ้าอาวาส

วัดดอนบุปผาราม, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโ ), เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัด

ปราสาททอง, ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺ าวชิโร), เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช, เจ้าอาวาสวัดก ามะ

เชียร. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจานุยุท (จ านงค์ นรินฺโท), เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ, เจ้าอาวาสวัด

หนองทราย, ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก), เจ้าคณะอ าเภอสามชุก, เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์, ๒ 

ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระครูโสภณคุณาธาน (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต), เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า, เจ้าอาวาสวัด

สาลี, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทตฺตชีโว), เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง, เจ้าอาวาสวัดสองพ่ีน้อง, 

๑๘ มกราคม ๒๕๖๑. 
สัมภาษณ์ พระปลัดไพรัช ปญฺ าวุโธ, เจ้าคณะต าบลนางบวช, เจ้าอาวาสวัดนางบวช, ๒๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระปลัดวิทยา สุนฺทรธมฺโม, เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าอาวาสวัดคลอง

ขอม, ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร, ป.ธ.๗), เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง, เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก, 

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
(๕) สนทนากลุ่มเฉพาะ : 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ , หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูศรีอรรถศาสก์, (ดร.อรรถชัย มหาอตฺโถ), ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์

วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 



๒๓๕ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม กิตฺติเสโน), รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี , ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร., อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร., ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการเชิงพุทธ, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ รองศาสตราจารย์ อนุภูมิ โซวเกษม, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.จ านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ผู้อ านวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ), ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว, เลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑. 
สนทนากลุ่มเฉพาะ อาจารย์ ดร.ยุทธนา ปราณีต, อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์, ๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๑. 

๒. ภาษาอังกฤษ : 

(I) book : 
Bateman.Thamas. S. & Scott A. Snell. Management : Building Competitive Advantage. 

(4thed). Boston : Lnwin McGraw-Hall., 1999. 
Campbell f Roald. Introduction to Educational Administration. Boston : Allyn and 

Bacon, 1997. 
Don Hellriegel. Management Survival. Kit. 2nded. California : Science Research 

Associates Inc, 1995. 
Fayol. Henri. General and Industrial Management. London : Pittman & Sons, 1964. 
Gulick L and Urwick. L. Papers on the Science of Administration. New York : Institute of 

Public Administration, 1973. 



๒๓๖ 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
Herbent Simon. Administration Behavior. New York : The macmillan Company, 

1947. 
Robbins Stephen. Management. New Jersey : Prentice Hall International, 2002.  
Schemerhom. John R. Jr. Management. (5thed). USA : John Wiley & Sons, 1999. 
Simon A Herbert. Public Administration. New York : Alfrcod A Kuopf, 1966. 
Warren W. Burke. Organization Development in Transition. Reading Mass : 

AddisonwesleyPublising Co., 1976. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Try out) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๑ 
 

 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการงาน  
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูลที่ได้จะแปลผลวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บ
ข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือ
หน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการ

งานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ใน ๔ ด้าน คือ ๑) การด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) การช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป  

ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การพัฒนาการ
บริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่าง
ดี จึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ  
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๒๖๒ 
 

ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน � และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ก าหนดไว้ให้ตามความ

เป็นจริง 
๑. อายุ 

�๒๑ – ๓๐ ปี �๓๑ - ๔๐ ป ี  �๔๑ – ๕๐ ปี  
�๕๑ – ๖๐ ปี �๖๑ ปีขึ้น 

๒. ระดับการศึกษา 

�ต่ ากว่าปริญญาตรี �ปริญญาตรี �สูงกว่าปริญญาตรี 

๓. ระดับการศึกษานักธรรม 

�นักธรรมชั้นตรี �นักธรรมชั้นโท �นักธรรมชั้นเอก  

�ไม่มีวุฒินักธรรม 

๔. ระดับการศึกษาเปรียญธรรม 
�ประโยค ๑, ๒ - ๓ �ประโยค ๔ - ๖ �ประโยค ๗ – ๙

 �ไม่มีวุฒิเปรียญธรรม 

 
 

ส่วนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพระสงฆ์ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงาน
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ในด้านต่างๆ คือ ๑) การด าเนินกิจการเพ่ือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ๓) การช่วยเหลือ
เกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ๔) การช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ใน  ช่องระดับการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรีว่าท่านมีความคิดเห็นในระดับใด ที่ตรงกับสภาพความเป็น
จริง โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

๕ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด 

๔ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับมาก 
๓ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 
๒ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับน้อย 
๑ หมายถึง มีการจัดการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 
 
 

 



๒๖๓ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๑. ด้านการด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล      
๑ คณะสงฆ์มีการวางแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง      
๒ คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดหา

ทุนและด าเนินการในงานช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชน 
     

๓ คณะสงฆ์มีแผนที่ สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา 

     

๔ คณะสงฆ์มีการน าแผนที่ได้ประชุมมาแปลงเป็นการ
ปฏิบัติงาน 

     

๕ คณะสงฆ์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการแสดง
ความสามารถได้อย่างเต็มที ่

     

๖ คณะสงฆ์ ได้ ด า เนินงานตามระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ตามแผนงาน 

     

๗ คณะสงฆ์มีการติดตามผลการด าเนินการงาน    
สาธารณสงเคราะห์ตามแผนที่ได้วางไว้ 

     

๘ คณะสงฆ์มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่เป็นระยะ 

     

๙ คณะสงฆ์มีการสรุปผลการด าเนินงานกิจการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล 

     

๑๐ คณะสงฆ์มีการพัฒนางานสาธารณสงเคราะห์ตามแผน
ที่ระบุไว้และมีการปรับปรุงแผนตามเหตุและปัจจัย 

     

๑๑ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนในด้าน
งานสาธารณสงเคราะห์ 

     

๑๒ คณะสงฆ์มีการสนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
ผู้ท าคุณประโยชน์ด้านสาธารณสงเคราะห์ 

     

๑๓ คณะสงฆ์สนับสนุนให้วัดจัดกิจกรรมลานวัด ลาน
ธรรม ลานวิถีธรรม 

     

๑๔ คณะสงฆ์มีการบริจาคจัดหาเครื่องมือแพทย์และ
เครื่องมือทางการศึกษาให้แก่สถานพยาบาล และ
โรงเรียนภายในชุมชน 

     

๑๕ คณะสงฆ์มีการส่งเสริมให้วัดจัดกิจกรรมด้าน
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชน 

     



๒๖๔ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 ๒. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืน 
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

     

๑ คณะสงฆ์มีการวางแผนเพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการ
ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น 

     

๒ คณะสงฆ์มีการวางแผนจัดตั้งกรรมการ และหาทุน
เ พ่ือด า เนินการสร้ า ง  และจัดหาสิ่ ง อัน เป็น
สาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 

     

๓ คณะสงฆ์มีแผนเป็นผู้น าชุมชนในการจัดระเบียบ
สังคม เช่น การมีส่วนร่วมในการปราบปรามยาเสพติด 

     

๔ คณะสงฆ์มอบหมายภาระงานให้แก่บุคลากรใน
งานช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชนอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน 

     

๕ คณะสงฆ์มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของชุมชน
ที่เป็นไปเพื่อสาธารณประโยชน์ 

     

๖ คณะสงฆ์มี การรณรงค์ อบรมให้ ความรู้ แ ก่
ประชาชนในด้านการป้องกันยาเสพติดและ
อบายมุข 

     

๗ คณะสงฆ์มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
กิจการการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง 

     

๘ คณะสงฆ์มีการสอบถามและตรวจสอบความ
เปลี่ยนแปลงภายในชุมชนอยู่เสมอ 

     

๙ คณะสงฆ์มีการประเมินผลการด าเนินงานกิจการ
การช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม 

     

๑๐ คณะสงฆ์เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น และร่วมเป็นผู้ อุปถัมภ์ใน
กิจการสาธารณประโยชน์ 

     

๑๑ ค ณ ะ ส ง ฆ์ มี ก า ร พั ฒ น า กิ จ ก า ร ง า น
สาธารณประโยชน์ผ่านความคิดเห็นของประชาคม
ภายในชุมชนเป็นอย่างดี 

     

๑๒ คณะสงฆ์มีการน าผลที่ได้จากการประเมินไป
ปรับปรุ งแก้ ไขด า เนินการส่ ง เสริมงานด้ าน
สาธารณประโยชน์ 

     

 



๒๖๕ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๑๓ คณะสงฆ์มีส่วนร่วมกับชุมชนทางด้านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ  

     

๑๔ คณะสงฆ์ให้ความช่วยเหลือวัดที่ประสบภัยและ
ขาดแคลน 

     

๑๕ คณะสงฆ์มีการด าเนินการอบรมพระภิกษุสามเณร
ใ ห้ เ ป็ น จิ ต อ า ส า ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง ผู้ อ่ื น เ พ่ื อ
สาธารณประโยชน์ 

     

 ๓. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่ 
อันเป็นสาธารณสมบัติ 

     

๑ คณะสงฆ์มีการจัดประชุมระดับเจ้าอาวาสเพ่ือมอบ
นโยบายในการจัดพ้ืนที่ให้บริการแก่ชุมชน เช่น 
เป็นหน่วยเลือกตั้ง เป็นสถานที่ประชุม เป็นต้น 

     

๒ คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครอง
มีห้องสมุดประจ าวัด มีมุมอ่านหนังสือ เพ่ือให้
ประชาชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

     

๓ คณะสงฆ์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในโดยความเห็นชอบของประชาชนชุมชน
รอบวัดเพ่ือตรวจสอบถึงความโปร่งใสในการ
บริการสถานที่ 

     

๔ คณะสงฆ์มีการอ านวยความสะดวกสถานที่และ
อนุเคราะห์ประชาชน ในการให้ยืมสิ่งของต่างๆ ใน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาชุมชนอันเป็น
ประโยชน์ 

     

๕ คณะสงฆ์มีการประสานงานให้บุคลากรดูแลสิ่ง
ปลูกสร้างและอาคาร เสนาสนะ เช่น อุโบสถ กุฏิ 
ศาลา เมรุ  วิหาร ให้เหมาะสมต่อการใช้สอย
ประโยชน์มีสภาพสะอาด มั่นคงแข็งแรง 

     

๖ คณะสงฆ์มีการจัดบุคลากรเพ่ือรักษาความสะอาด
ห้องน้ าสาธารณะ ถนนหนทางภายในวัด ขยะมูล
ฝอยสิ่ งปฏิกูล ให้มีความสะอาดเ พ่ือบริการ
โดยทั่วไป 

     

๗ คณะสงฆ์มีการตรวจสอบความพร้อม และความ
สะอาดของสถานที่อย่างเหมาะสม 

     



๒๖๖ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๘ คณะสงฆ์มีการรับฟังความคิดเห็น และความ
ต้องการของประชาชนในการใช้สถานที่ภายในวัด 

     

๙ คณะสงฆ์มี การตรวจสอบการวางแผนการ
ให้บริการสถานที่แต่ละวัดให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ตามตามนโยบายงานสาธารณ
สงเคราะห์ที่วางไว้ 

     

๑๐ คณะสงฆ์มีการน าผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
มาพัฒนาสถานที่ส าหรับใช้สอยประโยชน์แก่
ชุมชน เช่น สร้างศาลาอเนกประสงค์เพ่ือชุมชน 

     

๑๑ คณะสงฆ์มีการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดนอกวัดให้
ร่มรื่นถูกต้องเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

     

๑๒ คณะสงฆ์มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเจดีย์ ช่องเก็บ
อัฐิ ก าแพงวัด ซุ้มประตู ถังเก็บขยะมูลฝอย ต้น
โพธิ์ ต้นไทร และสถานที่จอดรถ เป็นต้น 

     

๑๓ คณะสงฆ์มีการจัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชรา และ
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง เป็นต้น 

     

๑๔ คณะสงฆ์จัดแบ่งพ้ืนที่ภายในบริเวณวัดส าหรับใช้
เป็นที่บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ส่วนรวม 

     

๑๕ คณะสงฆ์มีการแบ่งพ้ืนที่จัดตั้งสถานพยาบาล หรือ
โรงเรียนภายในวัดเพ่ือประโยชน์แก่ชุมชน 

     

 ๔. ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชน      
๑ คณะสงฆ์ตระหนักและมองเห็นถึงปัญหาความ

ต้องการของประชาชน 
     

๒ คณะสงฆ์มีการประชุมวางแผนในการช่วยเหลือ
เกื้อกูลแก่ประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ 

     

๓ คณะสงฆ์มีการวางแผนให้วัดทุกวัดในเขตปกครอง
จัดตั้งกองทุนต่างๆ เพ่ือสงเคราะห์ประชาชน เช่น 
โครงการฌาปนกิจ เป็นต้น 

     

๔ คณะสงฆ์ให้ค าปรึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิต
ของประชาชนตามหลักพุทธวิถีอย่างเหมาะสม 

     

 



๒๖๗ 
 

ข้อที่ 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปฏิบัติ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ คณะสงฆ์มีการบรรเทาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ธรณีพิบัติภัย 
เป็นต้น 

     

๖ คณะสงฆ์จัดหน่วยอบรมประชาชนประจ าต าบล 
และจัดอบรมประชาชนให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ในชีวิตประจ าวันเสมอ 

     

๗ คณะสงฆ์มีการรับฟังและให้ค าปรึกษาปัญหาชีวิต
ของประชาชน และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติ
ธรรมเพื่อรักษาจิตใจให้สงบ 

     

๘ คณะสงฆ์มีการสอบถามความเปลี่ยนแปลงและ
ติดตามผลในการด าเนินชีวิตของประชาชน 

     

๙ คณะสงฆ์มีการสรุปผลปัญหาต่างๆ ของชุมชนเพ่ือ
หาวิธีช่วยแหลือแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

     

๑๐ คณะสงฆ์มีการสร้างเครือข่ายการด าเนินการด้าน
สาธารณะกับองค์กรต่างๆ  

     

๑๑ คณะสงฆ์มีความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ 
สนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติต่างๆ  

     

๑๒ คณะสงฆ์พัฒนาวัดเป็นศูนย์กลางในการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อนอย่างถูกต้อง
ต่อเนื่อง 

     

๑๓ คณะสงฆ์ช่วยเหลือผู้ว่างงานหรือผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชนให้ได้มีงานท าโดยการส่งเสริมด้านกิจกรรม
การสร้างงานภายในวัด เช่น การตั้งศูนย์ฝึกอาชีพ 

     

๑๔ คณะสงฆ์มีการดูแลคุมก าเนิดสัตว์ภายในวัด เช่น 
สุนัขและแมวอย่างเหมาะสม 

     

๑๕ คณะสงฆ์มีการจัดตั้งศูนย์อ านวยการเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนที่เดือดร้อน 

     

 
 
 
 
 



๒๖๘ 
 

สอบถามปลายเปิด เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
๑. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการ
ด าเนินการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................. ...................................
ข้อเสนอแนะ..........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................... .................................  
๒. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่น  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........  
.......................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................  
ข้อเสนอแนะ...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................  
............................................................................................................................. ...................................  
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ..............  
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ...................................  
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลประชาชนทั่วไป  
ปัญหา อุปสรรค............................................................................................................................. ........  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................  
ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ..............  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... .................................................................  

 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 
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ภาคผนวก ช 
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
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ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิติเกบ็ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
พระเดชพระคุณพระรตันเวที เจา้คณะอ าเภออู่ทอง 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล  จ านวน ๑ ชุด 
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ภาคผนวก ซ 
 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๑ 
 

 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 
เร่ือง 

 
การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
ค าชี้แจง 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณ
สงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี  และปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงาน    
สาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ในสภาพการณ์ปัจจุบัน ในการนี้จ าเป็นต้องเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญโดยการสัมภาษณ์ ส าหรับแบบสัมภาษณนี้ แบ่งออกเปน็ ๓ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ส่วนที่ ๒ นิยามศัพทเ์ฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
ส่วนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ ์
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสัมภาษณ์

ครั้งนี้เป็นอย่างดี ขอกราบขอบคุณทุกท่าน ที่ได้ตอบแบบสัมภาษณ์นี้ตามความเป็นจริง และตรงกับ
ความเห็นของท่านมากท่ีสุด ค าตอบของท่านจะใช้ส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

 
 
 
 

พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 
นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 



๒๙๒ 
 

ส่วนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 

ชื่อ .............................................................................................................................. 
วุฒิการศึกษา .............................................................................................................. 
ต าแหน่ง ..................................................................................................................... 
วัน/เวลาที่สัมภาษณ์ ................................................................................................... 
สถานที่ ....................................................................................................................... 
 

ส่วนที ่๒ ค าจ ากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

๑) การด าเนินกิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ได้แก่ การที่วัดหรือคณะสงฆ์ด าเนินการเอง
ซึ่งกิจอย่างใดอย่างหนึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น กิจการหน่วยอบรมประจ าต าบล
กิจการ ห้องสมุดเพ่ือประชาชน จัดอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น 

๒) การช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพื่อสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การช่วยเหลือ
สนับสนุนส่งเสริมกิจการของรัฐหรือของเอกชนหรือผู้ใดผู้หนึ่งด าเนินการ และการนั้นเป็นไปเพ่ือการ
สาธารณะประโยชน์ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การพัฒนาต าบล ขุดสระน้ าขนาดใหญ่เพ่ือเป็นแหล่ง
อุปโภคและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดหาทุนเพ่ือการ
สงเคราะห์และอ่ืนๆ 

๓) การเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ได้แก่ การสร้างถนน ขุด
ลอกคูคลอง สร้างโรงพยาบาลและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สร้างการประปา สร้างเครื่องก าเนิดไฟฟ้า
ปลูกต้นไม้และอ่ืนๆ 

๔) การเกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในการคอย
ช่วยเหลือ เช่น จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณะภัย ช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านไฟไหม้และ
น้ าท่วมพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย หรือในยามปกติก็ตั้งกองทุนท าอาหารเลี้ยงเด็ก
ก าพร้าและเด็กด้อยโอกาส หรือกระบวนการสงเคราะห์ปวงชนผู้ประสบภัยพิบัติจากวินาศภัย 
อุบัติเหตุ และสาธารณะภัยซึ่งได้แก่ภัย คือ ความยากจน ความเจ็บไข ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙๓ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อค าถามแบบสัมภาษณ์ เรื่อง“การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของ
คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
 
๑) ท่านเห็นว่า “การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านบ ารุง
กิจการเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๒) ท่านเห็นว่า “การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 



๒๙๔ 
 

๓) ท่านเห็นว่า “การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการ
เกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๔) ท่านเห็นว่า “การบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการ
เกื้อกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 



๒๙๕ 
 

๕) ท่านเห็นว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นอย่างไรบ้าง 
 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
จุดอ่อน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โอกาส 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
อุปสรรค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๒๙๖ 
 

๖) ท่านเห็นว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อื่นเพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นอย่างไรบ้าง 
 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
จุดอ่อน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โอกาส 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
อุปสรรค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๒๙๗ 
 

๗) ท่านเห็นว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการเก้ือกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ เป็นอย่างไรบ้าง 
 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
จุดอ่อน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โอกาส 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
อุปสรรค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๒๙๘ 
 

๘) ท่านเห็นว่า “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์
จังหวัดสุพรรณบุรี” ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ เป็นอย่างไรบ้าง 
 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
จุดอ่อน 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
โอกาส 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
อุปสรรค 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 



๒๙๙ 
 

๙) ท่านเห็นว่า “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ด้านบ ารุงกิจการเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูล ที่พึงประสงค์ในสภาพการปัจจุบัน ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๐) ท่านเห็นว่า “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ด้านการช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของผู้อ่ืนเพ่ือสาธารณประโยชน์ ที่พึงประสงค์ ในสภาพการปัจจุบัน 
ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 



๓๐๐ 
 

๑๑) ท่านเห็นว่า “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ด้านการเกื้อกูลสาธารณสมบัติสถานที่อันเป็นสาธารณสมบัติ ที่พึงประสงค์ ในสภาพการปัจจุบัน    
ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
๑๒) ท่านเห็นว่า “การพัฒนาการบริหารจัดการงานสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี” 
ด้านการเก้ือกูลประชาชนหรือสรรพสัตว์ ที่พึงประสงค์ในสภาพการปัจจุบัน ควรเป็นอย่างไร 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................... ................................. 
............................................................................................................................. ............................... 
................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................... 
.................................................................................................................................... ........................ 
.......................................................................................................... .................................................. 



๓๐๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

หนังสือขอเชิญเข้าร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 
 

 
พระปริยัติวรคุณ (สมชาย ทัตตชีโว) 

เจ้าคณะอ าเภอสองพ่ีน้อง เจ้าอาวาสวัดสองพ่ีน้อง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

 
พระรัตนเวที (พระมหาพีร์ ชินวโร)  

เจ้าคณะอ าเภออู่ทอง เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๓๑๘ 
 

 
พระครูศรีประจันตคณารักษ์ 

เจ้าคณะอ าเภอศรีประจันต์ เจ้าอาวาสวัดดอนบุปผาราม วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์  

เจ้าคณะอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๓๑๙ 
 

 
พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล อโสโก) 

 เจ้าคณะอ าเภอสามชุก เจ้าอาวาสวัดลาดสิงห์ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูศาสนกิจจานุยุต  

เจ้าคณะอ าเภอหนองหญ้าไซ รก. เจ้าอาวาสวัดหนองทราย วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



๓๒๐ 
 

 
พระครูศรีสุตาคม 

เจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช เจ้าอาวาสวัดก ามะเชียร วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺ กาโม)  

เจ้าคณะอ าเภอดอนเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 



๓๒๑ 
 

 
พระครูโสภณคุณาธาร (สิงห์โต ปสนฺนจิตฺโต)  

เจ้าคณะอ าเภอบางปลาม้า เจ้าอาวาสวัดสาลี วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

 
พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺ โสภโณ) 

เจ้าคณะอ าเภอด่านช้าง เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 



๓๒๒ 
 

 
พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)  

เจ้าคณะต าบลหนองหญ้าไซ เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 
นางสาวสวาท แซ่ตัน 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 



๓๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจันทิมา เคหะนาค  
นักวิชาการศาสนาช านาญการพิเศษ ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี  

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 
นายอานนท์ รักผล  

ไวยาวัจกรวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 



๓๒๔ 
 

 
นายอภิวัฒน เจริญวัย  

ไวยาวัจกรวัดวิมลโภคาราม อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๖ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



๓๒๗ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๒๘ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



๓๒๙ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 

ชื่อ   พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจต สมคฺโค) 

เกิด   วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔        

สถานที่เกิด  บ้านหัวนา อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

การศึกษา  -ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัยมหา 
   จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดป่าเลไลยก์ 
   วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

 -ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการเชิงพุทธ) มหาวิทยาลัย 
 มหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย 

อุปสมบท  วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ณ พัทธสีมาวัดเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

สังกัด           วัดกุ่มโคก ต าบลทุง่คลี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  

ปีท่ีเข้าศึกษา               ๒๕๕๙ 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ๒๕๖๑ 

ที่อยู่ปัจจุบัน    วัดกุ่มโคก ต าบลทุ่งคลี อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ต าแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดกุ่มโคก 
   รองเจ้าคณะอ าเภอเดิมบางนางบวช 

บทความทางวิชาการ -การบริหารการอนุรักษ์ศาสนสถานและการท่องเที่ยวของวัดในจังหวัดสุพรรณบุรี, 
   นิตยสารพุทธจักร เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐., มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
   กรณราชวิทยาลัย 
   -แนวทางการก าหนดนโยบายการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงไทย , 
   นิตยสารพุทธจักร เดือนกรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
   กรณราชวิทยาลัย 
   -แนวทางการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมคณะสงฆ์ไทย, นิตยสารพุทธจักร 
   เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


