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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ๑) เพื่อศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา
๒) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย เครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ และแบบการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์และ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรพระพุทธศาสนา
ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย พระสงฆ์ ผู้น�ำองค์กร ประชาชน จ�ำนวน ๒๐ คน วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความและสร้างข้อสรุป
ผลการวิจัยพบว่า
		 ๑) หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา คือ หลักของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เฉลีย่ เจือจาน
ให้ได้ใช้สอยร่วมกัน โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึ่งซึ่งอยู่ในหลักสาราณียธรรม ๖ กลุ่ม
สันติอโศกได้น�ำมาพัฒนาใช้จนเกิดเป็นระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต ให้มีคุณลักษณะพึ่งตนเองได้ ในทาง
พระพุทธศาสนาพบว่าการแบ่งปันช่วยเหลือแบ่งออกได้ ๒ ชนิดคือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน)
๒. สิ่งของที่เป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน)
		 ๒) กระบวนการสร้ า งสาธารณโภคี ธ รรมขององค์ ก รพระพุ ท ธศาสนาในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี พบว่ามีกระบวนการขัน้ ตอนล�ำดับในการสร้างสารณโภคีธรรมขององค์กรพระพุทธศาสนา ๕
ขั้นตอน คือ ๑) การก�ำหนดเป้าหมายขององค์กร ๒) ขั้นตอนการจัดตั้งองค์กร ๓) การก�ำหนดคุณสมบัติ
ผูน้ ำ� การบริหารองค์กร ๔) กิจกรรมในการด�ำเนินการ ๕) ผลจากกิจกรรมในการด�ำเนินการ โดยผ่านองค์กร
พุทธทีศ่ กึ ษา ๓ แห่ง คือ (๑) ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ การไขปัญหาเยาวชน และ
การพัฒนาชุมชน (๒) ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนพลาญข่อย เน้นการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคี
ด้วยการให้ความรู้ แบ่งปันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม (๓) ศูนย์ยุวพุทธิก
สมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ด้วยการตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม และสอน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้งจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประจ�ำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
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		 ๓) ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย พบว่าการใช้หลักสาธารณโภคีธรรม
ในกลุ่มองค์กรพุทธ ในปัจจุบันแบ่งการช่วยเหลือใน ๓ ด้าน คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ
๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี นั้นได้น�ำหลักสาธารณ
โภคีมาปรับประยุกต์ทั้งในระดับบุคคล และในระดับองค์กรพุทธ กล่าวคือ ในระดับบุคคลน�ำสู่การด�ำเนิน
ถูกต้องตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาให้เกิดขึน้ ถือเรือ่ งจิตใจนัน้ มีคา่ สูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ ทัง้ ยังช่วยพัฒนา
คุณธรรมให้สูงขึ้นในตน ส่วนในระดับองค์กรพุทธ หรือสังคม สามารถประยุกต์เป็นปัจจัยเสริมสร้างดีงาม
สร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ มีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สงบเย็น

ABSTRACT
The objectives of the present research were to 1) study the fundamental of virtuous
sharing in Buddhism, 2) study the processes of developing virtuous sharing of Buddhist
Organization, particularly in Ubonratchatani and 3) scrutinize the impacts of applying
virtuous sharing’s principles toward Thai society. The interviews and the observations
forms have been spelt out for the present study, meanwhile, the interviewing and
the participant observation have been undertaken for data collections. The twenty
predominant samples have been taken from various Buddhist Organizations
in Unbonratchatani province viz. the monks, the leaders of the organizations and
the people. The interpretation and conclusion have been used for the analysis
and synthesis of the datas selected in the present research.
Findings of the study
		 1) The fundamental of virtuous sharing in Buddhism is determined as to share
any lawful gains whether it is more or less with virtuous fellows which is known as virtuous
sharing. The so-called fundamental has been taken from one of the concepts of virtues
for fraternal living, Saraniyadhamma, in Buddhism, later on, it has been obviously developed
by the Buddhist Organization called Santi Ashok as the model and system of self-living.
The charitable objects in Buddhism under the principle of virtuous sharing can be divided
into two kinds viz. 1) material gift, Amisdana and 2) spiritual gift, Dhammadana.
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		 2) It has been found that the processes of developing virtuous sharing of Buddhist
Organizations in Ubonratchatani province have consisted of five stages as follows:
1) evaluating the purpose of the organization, 2) processing the setting of the organization,
3) specifying the characteristics of the leader, 4) the procedures of performing the activities,
and 5) the results of operating the processes. All of the five stages mentioned above
have been performed throughout the following Buddhist Organizations viz. 1) the Ethical
Training Center of Dongwang Ao, for solving any of the youth’s problems and developing
the community 2) the Community Learning Center of Plan Khoi, for supporting the society
and sharing any kinds of the knowledges either of world’s knowledges and Buddhism
and 3) the Youth Buddhist Association Center of Ubonratchatani, for maintaining
the community by means of arranging the meditation center and Buddhist Sunday
school including organizing the religious activities and the provincial annual festival.
		 3) Presently, it is clearly found that the applications of virtuous sharing toward
Thai society in particular Buddhist Organizations have been performed throughout
the following details as follows: 1) hospital and health care, 2) human resource development
and 3) educational supporting. In Ubonratchatani, meanwhile, the principle of virtuous
sharing has been applied for the individual level and Buddhist Organization level.
Individually, virtuous sharing has leaded directly to the practicing of the principles of
middle ways in Buddhism, emphasizing on mental value, not physical value as well as
enhancing and developing the virtues. In Buddhist Organization level, On the other hand,
virtuous sharing has been applied for cultivating the morality in the community, for
the development and advancement of the society in order to maintain the unity of human
being and living together with harmony and peace forever.
Keywords : developing virtuous sharing, Buddhist organizations, Buddhist Organizations
			 in Ubonratchatani
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บทน�ำ
ปัจจุบันสังคมไทยก�ำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุจากการรับเอาระบบเทคโนโลยีต่างๆ
เข้ามาเพื่อหวังต่อการพัฒนาประเทศและสังคมให้ดีขึ้นจนก่อให้เกิดผลสะท้อนกลับในทางสังคมในสิ่งที่
ตรงข้ามกับการพัฒนาเหล่านี้ ด้วยเพราะในความต้องการสิ่งใหม่ทางเทคโนโลยีหรือความเจริญนั้น
ก่อให้เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมต่างชาติรวมเข้ามาด้วย ท�ำให้คนไทยเกิดมีคา่ นิยมทางด้านวัตถุมากขึน้
ดิ้นรนแสวงหาเสพบริโภค ยึดถือในเรื่องของการกิน กาม เกียรติ มีจิตใจถอยห่างจากหลักค�ำสอนทาง
พุทธศาสนาเกิดขึน้ และยังมีแนวโน้มจะมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในยุคปัจจุบนั นีจ้ งึ มีความเมตตา ความโอบอ้อมอารี
การแบ่งบันซึ่งกันและกัน น้อยลงไป ท�ำให้เกิดช่องว่างทางสังคมเกิดขึ้นสร้างความแตกต่างทางชนชั้น
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุเพราะยึดวัตถุเป็นคุณค่าในการบอกถึงฐานะ และความเป็นผู้มีมากกว่า ส่งผล
ต่อการมองไม่เห็นถึงคุณค่าความจ�ำเป็นที่จะต้องแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามมา ทั้งยังเกิดการ
ดิน้ รนขวนขวายแย่งชิงเกิดขึน้ ซึง่ ความเห็นความเข้าใจเช่นนีถ้ อื เป็นอันตรายอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้สงั คมมีความ
แตกร้าวเกิดขึ้นนั่นเอง
ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมหมวดหนึ่งที่กล่าวถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ชึ่งหลักธรรม
ที่กล่าวนี้ก็คือหลักสารณียธรรม ๖ นั่นเอง ซึ่งในจ�ำนวนหลักธรรมทั้ง ๖ ได้มีหลักธรรมที่เรียกว่า สาธารณโภคีธรรม เป็นหลักหนึ่งในสารณียธรรม ๖ นั้นรวมอยู่ด้วย โดยหลักสาธารณโภคีธรรม ถือเป็นหลักธรรม
หนึง่ ทีน่ า่ สนใจเพราะหลักธรรมนีเ้ ป็นสิง่ ประสานสังคมให้เกิดความยึดเหนีย่ ว และประสานสังคมทีแ่ ตกร้าว
จากระบบของการแย่งชิงซึ่งกันและกันให้กลับมาเป็นสังคมที่ดีเช่นดังเดิม ด้วยหลักธรรมนี้สอนว่าหากได้
ของสิง่ ใดมาก็แบ่งปันกัน แต่ในการทีจ่ ะแบ่งปันสิง่ ใดก็ตามจะต้องเป็นไปเพือ่ โยชน์ทสี่ งู สุดแห่งสิง่ ของนัน้ ๆ
ซึ่งท�ำให้ผู้วิจัยเห็นคุ่ณค่าของหลักสาธารณโภคีธรรมนั้นว่าหากได้มีการน�ำมาปรับประยุกต์ใช้ในสังคม
ปัจจุบนั แล้วย่อมน�ำมาสูค่ วามสุขสงบเกิดขึน้ ทัง้ ในสังคม ชุมชน องค์กรต่างๆ ย่อมมีความสมัครสมานสามัคคี
อย่างแน่นอน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนาและกระบวนการ
สร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทย เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้
หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมไทยให้เกิดความสุขสงบมีความรักความสามัคคีเจริญรุ่งเรืองต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาหลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา
๒. เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี
๓. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมต่อสังคมในประเทศไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical Research) โดยศึกษาค้นคว้าทั้งทางเอกสาร
(Documentary investigation) และข้อมูลภาคสนาม มีวิธีด�ำเนินงานการวิจัยดังนี้
(๑) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้แนวค�ำถามประกอบการสัมภาษณ์ (Interview
Guideline)กับ ผูจ้ ดั ตัง้ องค์กร ผูบ้ ริหารจัดการองค์กร บุคลากรในองค์กร และผูร้ บั บริการองค์กร โดยอาศัย
กรอบประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
		 - แนวคิดและความเป็นมาในการจัดตั้งองค์กร
		 - จุดมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์กร
		 - วิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินงานขององค์กร (การใช้หลักสาธารณโภคีธรรม)
		 - ผลจากการด�ำเนินงานขององค์กร (ผลจากการใช้หลักสารณโภคีธรรม)
		 - ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานขององค์กร
นอกจากแนวค�ำถามที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ผู้ท�ำการวิจัยได้ท�ำการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์
ผู้ให้สัมภาษณ์หรือการสนทนากลุ่ม
(๒) การตรวจสอบเครื่องมือ
การตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะใช้วธิ กี ารตรวจสอบ สองวิธดี ว้ ยกัน คือ การตรวจสอบ
ความเที่ยงและการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือที่ใช้ ดังต่อไปนี้
		 ๑) กรณีการตรวจสอบความเทีย่ ง (Reliability) จะใช้วธิ กี ารตรวจสอบด้วยการหาค่า Coefficient
Alpha โดยวิธีการของ Conbrachจากแบบสอบถามที่ได้น�ำไปทดสอบกับกลุ่มประชากรทดลองมาแล้ว
ทัง้ เป็นรายข้อ และทัง้ เป็นชุดหรือเป็นแบบแผน (Pattern) นอกจากนัน้ แล้วยังจะหาค่าความเทีย่ งโดยการ
ทดสอบทางสถิติแบบ Factor Analysis จากแบบสอบถาม เพื่อคัดเลือกเอาข้อค�ำถามที่ดี ที่มีค่าน�้ำหนัก
(Factor loading) ตั้งแต่ .๘๐ ขึ้นไป เพื่อใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลจริงต่อไป
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		 ๒) กรณีการตรวจสอบความตรงจะใช้วธิ กี ารตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity)
โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาชญาวิทยาฯ จ�ำนวน ๓ - ๕ ท่านท�ำการตรวจสอบ ปรับปรุง
และแก้ไขข้อค�ำถาม ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรทดลองมาแล้วอีกครั้งหนึ่ง
(๓) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
		 ๑) การเข้าถึงข้อมูล ผู้วิจัยได้เปิดเผยสถานภาพจริงในการเข้าไปศึกษากลุ่มองค์กรพุทธต่างๆ
โดยการเข้าไปส�ำรวจองค์กรก่อนเป็นเบือ้ งต้น ครัง้ แรกในฐานะผูร้ บั บริการ เพือ่ เก็บข้อมูลเรือ่ ง กระบวนการ
เข้ารับบริการจากองค์กร ก่อนเริ่มลงมือท�ำการวิจัย เมื่อหัวข้อวิจัยได้รับการสนับสนุนผู้วิจัยได้ท�ำจดหมาย
แจ้งอย่างเป็นทางการเพื่อขอเข้าศึกษาสัมภาษณ์โดยใช้เวลาวิธีการสังเกตโดยตรงเป็นระยะเวลา ๑ วัน
จึงท�ำให้เกิดความคุน้ เคยและเป็นกันเองกับผูจ้ ดั ตัง้ องค์กร ผูบ้ ริหารบุคลากร และผูเ้ ข้ารับบริการ ท�ำให้งา่ ย
ต่อการเข้าถึงข้อมูลในด้านต่างๆ ด้วยความร่วมมือเป็นดี
		 ๒) กระบวนวิธีการศึกษา ในขั้นการศึกษาเชิงปรากฏการณ์ หรือกรณีเชิงประจักษ์ (empirical
case) นั้นผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เป็นหลัก นอกเหนือจากข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมในระดับหนึ่งและ
เป็นการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง คือมีการเตรียมเครือ่ งมือหรือกรอบในการเก็บข้อมูล ซึง่ เป็นแนวค�ำถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ในประเด็นต่างๆ มุ่งเน้นการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key – Informant
Interview) ที่มีความรู้ในกระบวนการจัดการองค์กร วิธีการสัมภาษณ์มีทั้งที่เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม
โดยรายกลุ่มจะใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) เพื่อรวบรวม
ประเด็น ข้อมูลต่างๆ รวมทั้งมีการตรวจสอบข้อมูล เพื่อความถูกต้องแม่นย�ำ ผ่านกระบวนการพูดคุย
เป็นกลุ่ม
นอกจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ท�ำการวิจัยยังได้ใช้วิธีการสังเกตโดยตรง(Direct Observation)
รวมทั้งวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participation Observation) ในการท�ำกิจกรรมร่วมกับองค์กร เช่น
ช่วยท�ำงาน เข้าร่วมการประชุม เข้ารับการอบรมและใช้บริการขององค์กร เป็นต้น ซึ่งวิธีการนี้จะท�ำให้
ผู้ศึกษาวิจัยสังเกตสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านพฤติกรรม แบบแผนพฤติกรรม (activities) ความสัมพันธ์
(Relationship) ของคนในชุมชน ที่จะสามารถน�ำมาอธิบายเชื่อมโยงปรากฏการณ์ภาพรวมของชุมชนได้
อย่างสัมพันธ์กัน
ระหว่างที่ท�ำการวิจัยศึกษาจะมีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) ควบคู่ไปกับการสังเกต
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ ท�ำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น และสามารถตอบค�ำถาม
ตามกรอบที่ตั้งไว้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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(๔) การวิเคราะห์และการน�ำเสนอข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลศึกษาที่ได้จากภาคสนาม ขั้นตอนต่อไปผู้วิจัยจะน�ำเอาข้อมูลที่ได้มาจัดท�ำเป็น
ระบบ โดยหาความหมาย ล�ำดับขัน้ ตอนกระบวนการสร้างสาธารณโภคี เชือ่ มโยงกับกระบวนการให้บริการ
และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อน�ำไปสู่การอธิบายท�ำความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่ศึกษาวิจัย โดยใน
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาจะใช้แนวคิดทฤษฎีที่รวบรวมไว้มาช่วยในการอธิบายวิเคราะห์ปรากฏการณ์
ในองค์กรพุทธ ตามล�ำดับขัน้ ตอนเพือ่ อธิบายระบบกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม โดยน�ำข้อมูลองค์กร
พุทธที่ศึกษาทั้ง ๓ องค์กรคือ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย และ
ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมอุบลราชธานี มาอธิบายสนับสนุนให้มีน�้ำหนักและความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพื่อน�ำไปสู่
การตอบประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยในที่สุด
(๕) รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และน�ำเสนอผลงานวิจัย
ผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย พบว่า
หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึงการที่ได้สิ่งใดมาโดยชอบธรรมแม้เป็นของเล็กน้อย
ก็ไม่หวงไว้แต่ผู้เดียว น�ำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานให้ได้ใช้สอยร่วมกัน การกระท�ำนั้นเรียกว่า “สาธารณโภคีธรรม” โดยมีแนวคิดความเป็นมาจากหลักธรรมหนึง่ ซึง่ อยูใ่ นหลักสาราณียธรรม ๖1 อันเป็นหมวดธรรม
อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกัน น�ำมาสู่การก่อให้เกิดความรักและความเคารพระหว่างกัน เป็นไปเพื่อ
สงเคราะห์กนั ไม่ววิ าทกัน เพือ่ ความพร้อมเพรียงกัน ซึง่ ในองค์กรของสันติอโศกน�ำมาพัฒนาใช้จนเกิดเป็น
ระบบ แบบแผนหรือวิถชี วี ติ การบริหารจัดการบุคคล กลุม่ องค์กร ให้มคี ณ
ุ ลักษณะพึง่ ตนเองได้ สร้างสรรค์
ขยัน อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั้งใจเสียสละ จนเกิดความสามารถ และความเต็มใจในการท�ำงานฟรี
ปลอดหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย และเฉลี่ยทรัพย์เข้ากองบุญ เพราะเชื่อมั่นและศรัทธาว่า การได้มาคือ บาป
การเสียสละคือบุญ เป็นระบบของกงสีใหญ่ที่ทุกคนเต็มใจเอาทรัพย์สินทั้งหลายเข้ามารวมเป็นกองกลาง
การกินอยู่เป็นส่วนกลาง รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีสิทธิส่วนตัวท�ำอย่างยินดีเต็มใจ ท�ำให้เกิดองค์กร
เพื่อการแบ่งบันช่วยเหลือผู้อื่น ตามหลักแห่งอุดมการณ์ในพุทธศาสนาที่ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ
มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ” (ภิกษุ
ทัง้ หลาย เธอจงจาริกไปเพือ่ ประโยชน์และความสุขแก่คนหมูม่ าก เพือ่ อนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือ่ ประโยชน์
1

สาราณียธรรม ๖ ซึ่งประกอบด้วย ๑. เมตตามโนกรรม ๒. เมตตาวจีกรรม ๓.เมตตากายกรรม ๔. สาธารณโภคี
๕. สีลสามัญญตา ๖. ทิฏฐิสามัญญตา, ดูรายละเอียดใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม,
พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๒๗๓.
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เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด
จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิง)2 ในทางพุทธศาสนาพบ
ว่าสิ่งของที่ใช้ในการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนี้แบ่งออกได้ ๒ ชนิด คือ ๑. สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน)
๒. สิง่ ของทีเ่ ป็นศิลปวิทยาการ(ธรรมทาน) ซึง่ ในการแบ่งปันสิง่ ทีเ่ ป็นศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
คือ3
		 ๑) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางโลกคือการแบ่งความรู้ความสามารถในเชิงศิลปะ
วิทยาการ เพือ่ น�ำไปประกอบสัมมาอาชีพเลีย้ งชีวติ และสามารถด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้ดว้ ยความสะดวกสบาย
เป็นสุข ซึ่งในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นการแบ่งปันขุมทรัพย์ (องฺคสมนิธิ) ที่สามารถจะรักษาตัวเองให้อยู่
รอดปลอดภัยได้ สงบ ผ่องใส
		 ๒) การแบ่งปันสิ่งที่เป็นศิลปะวิทยาการทางธรรม คือแบ่งปันความรู้ที่เป็นธรรมะอันเป็น
ความจริงแท้แห่งชีวิต ท�ำให้พบซึ่งความสุข ความเจริญงอกงาม สว่าง สะอาด สงบ ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิต
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสแก่ผู้อื่นให้ได้กลับตัวกลับใจมีความปลอดภัยแก่ชีวิต
เพราะฉะนั้นการให้และการแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานสิ่งของต่างๆ ที่ได้มาให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคโดย
ทั่วกัน ถือเป็นลักษณะส�ำคัญของหลักสาธารณโภคีธรรมนั่นเอง
ในการใช้หลักสาธารณโภคีธรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทตามกลุ่มองค์กรพุทธศาสนาที่
ให้ความช่วยเหลือสังคมด้วยการแบ่งบัน ช่วยเหลือ สาธารณสงเคราะห์โดยไม่ได้มุ่งผลตอบแทน ดังนี้ คือ4
		 ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ
		 ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
		 ๓) การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีก็ปรากฏมีองค์กรพระพุทธศาสนาที่ได้ใช้
หลักการทางสาธารณโภคีธรรมในการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ด้วยการให้ความรู้ แบ่งบันศิลปะวิทยาการ
ทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม เพื่อให้ชาวบ้านชุมชน หรือสังคมนั้นเกิดความสุข สงบเย็น
จากการศึกษากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนา ในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ผู้วิจัยได้เข้าศึกษา ๓ แห่ง คือ
2

วิ.ม. ๔/๓๒/ ๔๐.
ดูรายละเอียดใน องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๑๔๒/๑๑๙ -๑๒๐.
4
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประทุม อังกูรโรหิต, สถาบันทางพระพุทธศาสนากับงานสังคมสงเคราะห์, โครงการวิจยั นี้
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัยพุทธศาสน์ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๓),หน้า ๗๕- ๘๑.
3
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		 ๑. ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ เน้นการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคี
ด้วยการให้ความรู้ แบ่งปันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์อบรม
คุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อนั้น จัดตั้งขึ้นเพื่อการไขปัญหาเยาวชน และการพัฒนาชุมชน จากแนวคิด
การยึดเอาสถาบันหลักในชุมชน คือบ้าน วัด โรงเรียน หรือรัฐมาประสานความร่วมมือร่วมคิดร่วมท�ำ
ร่วมวางแผน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน นั่นเอง
		 ๒. ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนพลาญข่อย เน้นการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคีดว้ ยการ
ให้ความรู้ แบ่งปันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน
พลาญข่อยเพื่อการพัฒนามนุษย์ทั้งโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนากายและจิต โครงการแบ่งปันการศึกษา
รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชมชนเข้มแข็ง ด้วยการช่วยเหลืออบรมแนะน�ำส่งเสริมความรู้และอาชีพ
ต่างๆ แก่ชุมชน มีการจัดการจากการร่วมมือของชุมชนกับพ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ที่เน้นภาคส่วนที่เป็น
องค์กรพุทธกับสาธารณสงเคราะห์เข้าด้วยกันและน�ำพาสังคมที่มีความสุข สงบเย็น เป็นที่ยังชีพแก่ชีวิต
ได้ดีด้วยอาชีพที่เหมาะกับชุมชนของตนเอง
		 ๓. ศูนย์ยวุ พุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เน้นการด�ำเนินงานช่วยเหลือสังคม ใช้สาธารณโภคี
ด้วยการให้ความรู้ แบ่งปันศิลปะวิทยาการทางโลก รวมทั้งศิลปะวิทยาการทางธรรม สร้างศูนย์ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการตั้งเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม และสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมทั้ง
จัดกิจกรรมทางศาสนาและงานประจ�ำจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นศูนย์รวมแบ่งปันองค์ความรูท้ างพุทธศาสนา
รวมทัง้ การแบ่งปันช่วยเหลือ และร่วมแก้ไขสังคมให้มคี วามสุข สงบเย็นตามหลักการทางพุทธศาสนานัน่ เอง
ซึง่ จากผลการศึกษาลสามารถวิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์กรสารธารณโภคีในจังหวัดอุบลราชธานี
ได้เป็นล�ำดับขั้นตอนกระบวนการดังต่อไปนี้ คือ5
ขัน้ ที่ ๑ การก�ำหนดเป้าหมายขององค์กร พบว่าทัง้ ๓ องค์กรพุทธนัน้ ล้วนมุง่ เป้าหมายไปสูก่ ารพัฒนา
มนุษย์ใน ๔ ด้าน คือ พัฒนาทางกาย พัฒนาทางศีล พัฒนาทางจิต และปัญญา เป็นหลัก
ขัน้ ที่ ๒ ขัน้ ตอนการจัดตัง้ องค์กร ด้วยการจัดตัง้ องค์กรพุทธทีถ่ กู ต้องยึดโยงกับกฎหมายและระเบียบ
การทางบ้านเมืองเป็นหลักส�ำคัญเพือ่ การปฎิบตั ดิ ำ� เนินงานทีถ่ กู ต้องเป็นทีน่ า่ เชือ่ ถือ และได้รบั การสนับสนุน
ส่งเสริมต่อภาครัฐเป็นส�ำคัญ
5

สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต�ำบลหัวดอน อ�ำเภอเขื่องใน
จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗. / สัมภาษณ์พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย ประธานศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย,
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖./สัมภาษณ์พระครูพุทธศักดิสมณกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี, ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗.
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ขั้นที่ ๓ การก�ำหนดคุณสมบัติผู้น�ำการบริหารองค์กร ที่นอกเหนือจากความน่าเคารพศรัทธา
น่าเลื่อมใสแล้ว คุณสมบัติอีกอย่างของผู้น�ำที่จะน�ำไปสู่กระบวนการสร้างองค์กรสาธารณโภคีให้ส�ำเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยการมีคุณสมบัติ ๔ ประการ คือ6
		 (๑) เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล (Creating a Vision)
		 (๒) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Meaning through Communication)
		 (๓) เป็นผู้ที่มอบอํานาจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Empowerment)
		 (๔) เป็นผู้ที่เข้าใจตนเอง (Self-Understanding)
ขั้นที่ ๔ กิจกรรมในการด�ำเนินการ พบว่าองค์กรพุทธในจังหวัดอุบลราชธานีนั้น โดยทั่วไปมุ่งไป
ในกิจกรรมหรือโครงการทางจริยธรรมมากที่สุด เหตุผลเพราะจริยธรรมนั้นเป็นหลักความประพฤติ หรือ
แนวทางในการปฏิบัติตนที่ควรแก่การยึดถือปฏิบัติเพื่อสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยมี
คุณธรรม และศีลธรรมเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญนั่นเอง
ขั้นที่ ๕ ผลจากกิจกรรมในการด�ำเนินการ โดยองค์กรนั้นจะต้องก�ำหนดเลือกเครื่องมือและวิธีการ
เพื่อใช้ในการประเมิน คุณธรรม จริยธรรม หรือความพอใจ ผ่านวิธีการต่างๆ ที่สามารถแสดงผลให้เห็น
เป็นรูปธรรมได้ เพื่อศูนย์การด�ำเนินงานนั้นก็น�ำไปสู่การปรับปรุงการบริการหรือให้ความช่วยเหลือที่
เหมาะสมดีงามให้ดีในฐานะผู้มีสาธารณโภคีธรรมต่อไป
ผลการใช้กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
การประยุกต์ใช้ในองค์กรพุทธซึ่งกระบวนสร้างสาธารณโภคีนั้นสามารถน�ำมาปรับประยุกต์ในการจัดตั้ง
องค์กรพุทธด้วยการน�ำมาใช้ในการจัดตั้งองค์กรเพื่อการแบ่งปันและช่วยเหลือสังคมได้ใน ๒ ระดับ คือ
		 ๑) สาธารณโภคีในระดับบุคคล ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปาก ท้อง การกินดีอยู่ดีของมนุษย์ เน้นถึง
การได้รบั ความสะดวกสบายในด้านการกินดีอยูด่ ี หลักสาธารณโภคีมคี วามสัมพันธ์กบั หลักเศรษฐกิจโดยตรง
เรียกว่า เศรษฐกิจแนวพุทธ ทีด่ ำ� เนินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทา ไม่มกี ารเบียดเบียนตนเอง มีความเอ็นดู
เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามหลักของสันโดษ ๓ คือ (๑) ยถาลาภสันโดษ (๒) ยถาพลสันโดษ
(๓) ยถาสารุปปสันโดษ นอกจากนีใ้ นด้านการด�ำเนินชีวติ หลักสาธารณโภคีมคี ณ
ุ ค่าด้วยการสร้างคุณธรรม
ในด้านจิตใจซึ่งถือว่าใจหรือจิตนั้นมีค่าสูงกว่าคุณค่าทางวัตถุ สามารถน�ำมาเป็นที่พึ่งทางใจ น�ำพาชีวิต
ให้ไปสู่เป้าหมายที่ตนได้ตั้งไว้ สอนให้มนุษย์รักสามัคคี มีความยุติธรรมต้องการปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้อง
รักความเมตตากรุณา ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทต่อกัน
6

Don Hellriegel, John W. Slocom and Richard W. Woodman, Organizational Behavior, 8th ed.,
(Ohio : South-Western College Publishing, 1998), pp. 303-304./สัมภาษณ์ พระครูสุขุมวรรโณภาส ประธาน
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ต�ำบลหัวดอน อ�ำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี, ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.
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๒) สาธารณโภคีในระดับสังคมและองค์กร ค�ำสอนเรื่องสาธารณโภคีตามหลักพุทธศาสนา
เป็นส่วนหนึ่งของชุดค�ำสอนเรื่องสาราณียธรรม คือ ธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึง ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมเอาไว้ เป็นหลักธรรมที่จะ
เสริมสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นต่อกันและกันอยู่ เสมอในยามที่ระลึกถึงกัน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างความสามัคคีมีน�้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบาทขององค์กรพุทธมีการประยุกต์
หลั ก สาธารณโภคี เ ป็ น ปั จ จั ย เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นสั ง คมท� ำ ให้ เ กิ ด คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คมและ
องค์กรพุทธ ในปัจจุบันเห็นได้ใน ๓ องค์กรหลัก คือ
			 (๑) การสร้างศูนย์พยาบาลและดูแลสุขภาพ ซึ่งองค์กรพุทธสามารถจัดตั้งความช่วยเหลือ
ในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี
		 (๒) การสร้างศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณสงเคราะห์ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการจัดตั้งองค์กรและศูนย์พัฒนาทั้งการรับเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่อยู่
การดูแลสตรีและเด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านยาเสพติด หรือการจัดหาอาชีพให้ก็ได้
			 (๓) การสร้างศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งงานด้านการศึกษาสงเคราะห์ตามหลักแห่งสาธารณโภคีธรรมนั้นสามารถจัดท�ำได้ด้วยการอาศัยองค์กรพุทธคือวัดหรือสถาบันทางพุทธศาสนาในการสร้าง
โรงเรียนขึ้นมารองรับเด็กที่เกิดในสถานที่นั้นหรือเด็กที่รับเข้ามาอุปถัมภ์
			 (๔) การสร้างศูนย์สงเคราะห์สัตว์ ในด้านการสงเคราะห์สัตว์นั้นวัดถือเป็นต้นแบบของด้าน
การสงเคราะห์สตั ว์ดว้ ยอาจเพราะการเห็นว่าวัดนัน้ เป็นทีอ่ ภัยทานแก่สรรพสัตว์ทงั้ หลาย และวัดหรือองค์กร
พุทธนั้นสามารถที่จะระดมทุนความช่วยเหลือได้ดีหากมีการจัดวางระบบและศูนย์ได้อย่างถูกต้อง
จะเห็นได้ว่าการประยุกต์หลักสาธารณโภคีในพระพุทธศาสนานั้นมีความส�ำคัญในระดับบุคคลและ
สังคมตลอดจนองค์กรพุทธ เป็นการสร้างความสัมพันธ์กบั สังคมโดยใช้หลักสาธารณโภคีเป็นพืน้ ฐานในการ
สร้างหรือพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ เพื่อเสริมความเป็นปึกแผ่นมั่นคงแก่สังคม ส่งเสริมให้ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา โดยมุ่งให้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ อันจะท�ำให้การด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขต่อไป

บทสรุป
หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนา นั้นคือ หลักของการแบ่งปัน ช่วยเหลือ เฉลี่ยเจือจาน
ซึ่งกันและกัน โดยมีแนวคิดมาจากหลักสาราณียธรรม ๖ ที่กลุ่มสันติอโศกได้น�ำมาพัฒนาใช้จนเกิดเป็น
ระบบ แบบแผนหรือวิถีชีวิต ที่มีลักษณะการพึ่งตนเองได้ นั่นเอง ซึ่งการแบ่งปันช่วยเหลือนั้นแบ่งออกได้
๒ ชนิดคือ (๑) สิ่งของที่เป็นปัจจัย ๔ (อามิสทาน) (๒) สิ่งของที่เป็นศิลปะวิทยาการ(ธรรมทาน)

กระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพุทธศาสนาในประเทศไทย
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ส่วนกระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรมขององค์กรพระพุทธศาสนาในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
มีกระบวนการขั้นตอนล�ำดับในการสร้างสาธารณโภคีธรรมโดยผ่านองค์กรพุทธที่ศึกษา ๓ แห่ง คือ
(๑) ศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมดงวังอ้อ (๒) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพลาญข่อย (๓) ศูนย์ยุวพุทธิกสมาคม
จังหวัดอุบลราชธานี ซึง่ ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรม พบว่ากลุม่ องค์กรพุทธ สามารถน�ำไปปรับประยุกต์
ช่วยเหลือได้ใน ๓ ด้าน คือ ๑) การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพ ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๓) การศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ได้น�ำหลักสาธารณโภคีมาปรับประยุกต์ทั้งในระดับ
บุคคล และในระดับองค์กร เพื่อด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และสร้างสังคมที่ดีงามพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง
เป็นปึกแผ่นมั่นคงต่อไปนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มีการเก็บตัวอย่างสัมภาษณ์บุคคลองค์กรพุทธที่ให้บริการแก่
สังคมทั้งพระสงฆ์และคนในชุมชนจ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งจาการวิจัยท�ำให้พอเห็นระบบการท�ำงาน ปัจจัยส่งเสริม
รวมทั้งโอกาสแห่งผลส�ำเสร็จในการจัดการบริหารและการวางแผนการจัดท�ำศูนย์นอกนั้นเป็นการตอบ
ในประเด็นวิจยั ในเรือ่ งของ หลักสาธารณโภคีธรรมในพระพุทธศาสนากระบวนการสร้างสาธารณโภคีธรรม
ขององค์กรพระพุทธศาสนาในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุบลราชธานี และวิเคราะห์ผลการใช้หลักสาธารณโภคีธรรม
ต่อสังคมในประเทศไทย ซึง่ กรอบแนวความคิดในงานวิจยั นีส้ ามารถยืนยันได้ในระดับหนึง่ ว่า การสาธารณสงเคราะห์ หรือการใช้สาธารณโภคีนั้นเป็นงานที่พระพุทธเจ้ามิได้จ�ำกัดไว้เฉพาะคฤหัสถ์เท่านั้น พระสงฆ์
หรือวัด/สถาบันองค์กรทางพระพุทธศาสนาเมื่อจ�ำเป็นต้องกระท�ำให้พึงปฏิบัติตนด้วย
ผลจากการวิจัยที่ได้จากองค์กรพุทธและศูนย์การช่วยเหลือแบ่งปันสาธารณสงเคราะห์ที่เป็นข้อมูล
ปฐมภูมิเหล่านี้อาจไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นสากล เหตุเพราะศูนย์แต่ละศูนย์ องค์กรแต่ละองค์กรมีกลยุทธ์และ
กลไกวิธที ไี่ ม่เหมือนกัน แต่ประโยชน์ทผี่ วู้ จิ ยั เห็นประการหนึง่ ก็คอื ข้อมูลเบือ้ งต้นทีเ่ กีย่ วกับบทบาทของรัฐ
และสังคม/ชุมชน องค์กรพุทธทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสงเคราะห์ ทัง้ ในการบริหารราชการส่วนกลาง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ศาสนา และผลของงานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นตัวอย่างส�ำหรับ
พระสงฆ์หรือวัดหรือสถาบันทางพระพุทธศาสนาอื่นๆที่ก�ำลังท�ำงานสาธารณสงเคราะห์ ในแบบประเภท
เดียวกันท�ำให้ได้ทราบว่าศูนย์หรือองค์กรพุทธที่ให้บริการด้านสาธารณโภคีนี้มีขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
อย่างไร บริหารจัดการองค์กรอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง โอกาสในการประสบผลส�ำเร็จนั้นจะต้องท�ำ
อย่างไร
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