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  วรรณพร  นกใหญ่ : บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา 
วดัสวนแกว้ จงัหวดันนทบุรี.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผศ.ดร.พิทกัษ ์ ศิริวงศ.์  64  หนา้. 
 
 การวิจยัศึกษาบทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้  
จงัหวดั นนทบุรี    เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินธุรกิจเพื่อสังคม   และศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการธุรกิจเพื่อสังคม   โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  พระพยอม กลัยาโณ ผูป้ระกอบการโดยรอบ
บริเวณวดั  และผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือสินคา้หรือบริจาคสินคา้  เพื่อน าขอ้มูลมาวิเคราะห์  โดยใชว้ิธีวิทยา
ท่ีเรียกวา่  วิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology  Method)  เพื่อบรรยายและอภิปรายปรากฏการณ์  
บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสงัคม กรณีศึกษา วดัสวนแกว้ จงัหวดั นนทบุรี  
 พระพยอม กลัยาโณ จดัตั้ง มูลนิธิสวนแกว้เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข ์ให้แก่เพื่อนมนุษย์
โดยไม่ค านึงถึง เช้ือชาติ ศาสนา และสัญชาติ กิจกรรมของมูลนิธิสวนแกว้ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์
หลกั 6 ประการ คือ 1.เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา   2.เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอนัดี   3.เพื่ออนุรักษ ์
และส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 4.เพื่อร่วมมือกบัองคก์ารการกุศลอ่ืนๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์   
5.ไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่อย่างใด และ 6.จดัการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา โดยวดั
สวนแกว้ไดมี้การรับบริจาคของท่ีไม่ใชแ้ลว้ เพื่อมาขายในราคายอ่มเยา และน าก าไรท่ีไดไ้ปพฒันา
โครงการเพื่อสงัคมของวดัสวนแกว้  
 จากการศึกษาพบว่า   บทบาทของพระสงฆใ์นการเป็นผูป้ระกอบการสังคมของวดัสวนแกว้ 
จงัหวดันนทบุรี คือ ผูป้ระกอบการท่ีประกอบธุรกิจท่ีมุ่งหวงัผลประโยชน์ แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน
เป็นผลประโยชน์คืนกลบัสู่สังคมทั้งหมด ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปการจา้งงาน การเพิ่มผลผลิต การเพิ่ม
โอกาส การรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยผูป้ระกอบการสังคมจะตอ้งผสมผสานระหว่างธุรกิจท่ีมุ่งหวงั
ผลประโยชน์กบัการช่วยเหลือสังคม โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมเป็นพนัธกิจหลกัขององคก์ร
และน าไปสู่การพฒันาผูป้ระกอบการสงัคมอยา่งย ัง่ยนื  
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 The role of Suan Kaew monk as social entrepreneur:case study of Suan Kaew Temple 

Changwat Nonthaburi  to study the process of social enterprise. And the problems and 

obstacles in the implementation of the social enterprise. The in-depth interviews to Pra 

Payom Kanlayano, entrepreneur surrounding the temple. And consumers who purchased or 

donated goods. To analyze the data. Using a methodology called. Phenomenological 

approach. (Phenomenology Method) to describe and discuss the phenomenon. The role of 

the monk in the social entrepreneurship case study of  Suan Kaew temple in Nonthaburi. 

 Pra Prayom Kalayano founder of Suan Keaw Foundation to provide humanitarian 

relief, regardless of race, religion and nationality to the Suan Kaew Foundation. The six main 

objectives are: 1. To spread Buddhism. 2. Morally good to promote 3. Conservation. And promote the 

culture and traditions of Thailand. 4. Cooperation with other charitable organizations. For 

public use. 5. A process involved in politics in any way, and 6. Study. Education. By Wat Suan 

Kaew has been donated unused. To be sold at affordable prices. And profits to development 

the project of social enterprise. 

 The study found that The role of the monk in the social entrepreneurship of  

Suan Kaew temple Nonthaburi province is the leading business profit. However, the 

benefits to society as a whole benefits. This may take the form of employment. 

Productivity. To increase your chances. Environmental protection. Social entrepreneur 

aiming to combine business benefits with social assistance. By taking advantage of the 

social mission of the organization and contribute to the sustainable development of the 

society. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ท่ีไดส้ละเวลาให้ค  าแนะน า ขอ้คิดเห็น ถึงประเด็น
ต่าง ๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปั้ญหา การคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม และไดก้รุณา
ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้ง
การแกไ้ขงานให้สมบูรณ์ และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวิชา
ความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจยั คร้ังน้ีเป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบคุณคณะเจา้หน้าท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ขอบคุณผูด้  าเนินงานโครงการและ
เจา้หนา้ท่ี MBA ทุกท่านท่ีให้ความดูแลช่วยเหลือมาตลอดหลกัสูตรการศึกษา ขอบคุณเจา้หนา้ท่ี
ห้องสมุด ซ่ึงเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัในการเรียนและท างานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณผูใ้ห้ขอ้มูล
ทุกท่านและท่ีมิอาจกล่าวนามไดท้ั้งหมด ณ ท่ีน้ี ขอขอบคุณแรงสนบัสนุนและก าลงัใจท่ีไดรั้บจาก
ครอบครัวตลอดจนเพื่อน ๆ จนท าใหง้านวิจยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ลงได ้
 สุดทา้ยน้ี หากงานวิจยัฉบบัน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ
ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงผูป้ระกอบการที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมอยู่แลว้ และอาจจะ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัผูท่ี้มีความสนใจในธุรกิจเพื่อสงัคม  นบัเป็นความปิติอยา่งยิง่ท่ีไดท้  างานวิจยั
ฉบบัน้ีข้ึนและหากมีขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้ิจยัขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ี 
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