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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน และ 3) เพ่ือศึกษาการพัฒนายุทธศาสตร์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี   
มีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก การวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 รูป 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ เลือกด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนที่มีค่าระดับความเชื่อมั่น 0.98 สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การวิเคราะห์การถดถอย การวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
จ านวน 19 รูป/คน และสนทนากลุ่มจ านวน 9 รูป/คน วิ เคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ 
เชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.24, S .D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้าง
ความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.64) รองลงมา 
คือ ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (  = 4.25,  
S .D. = 0.65) และด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
( = 4.21, S.D. = 0.66) ตามล าดับ 

 2 . ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
ประกอบด้วย 2 ปัจจัยส าคัญ คือ 1) ปัจจัยการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (  = 0.47)  
มี 3 ตัวแปร คือ ด้านการวางแผนด าเนินงาน (  = 0.38) ด้านการด าเนินงานตามแผน ( = 0.11) 
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ด้านการติดตามและประเมินผล  (  = 0.24)  และ 2) ปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
(  = 0.41)  มี 2 ตัวแปร คือ ด้านบุคลากร (  = 0.18) และด้านงบประมาณ (  =0.78)  ซึ่งทั้ง  
2 ปัจจัยดังกล่าว สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนได้ร้อยละ 71.80 (R2 = 0.71) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนอีก 2 ประการที่ได้มาจากการวิจัยเชิงคุณภาพและสามารถร่วมอธิบาย
การพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมเติมอีก คือ (1) ปัจจัยด้านหลักธรรม เป็นการ
ประยุกต์การหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับบริบททางชุมชนใน  
แต่ละประเทศ ด้วยรูปแบบและวิธีการการเผยแผ่หลักธรรมที่หลากหลาย (2) ปัจจัยด้านองค์การ  
เป็นการสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายภายในประเทศและขยายองค์กรภาคีเครือข่ายในต่างประเทศเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนด้วย 

 3. การพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง 
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2) ยุทธศาสตร์การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา และ 3) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were to 1) study the strategy for Buddhism 
dissemination of the Thai Dhammaduta in the ASEAN community, 2) study factors 
affecting the strategy for Buddhism dissemination of the Thai Dhammaduta in the 
ASEAN community, and 3) propose the strategy development for Buddhism 
dissemination of the Thai Dhammaduta in the ASEAN community. This research was 
mixed method approach using the quantitative research for primarily. The 
quantitative research was conducted by studying the sample of 310 monks. The 
sample size was obtained by the calculation using Taro Yamane’s formula and the 
sample was selected by simple random sampling technique. The tool used for data 
collection was a rating scale questionnaire with a reliability of 0.98. The statistics 
used for the data analysis consisted of frequency, percentage, mean, and standard 
deviation and stepwise multiple regression analysis. The qualitative research was 
conducted by in-depth interviewing the 19 key informants and a focus group discussion 
was organized with 9 participants and analyzed the data by using the content analysis. 
 The findings were as follows: 
  1. The strategy for Buddhism dissemination of the Thai Dhammaduta in the ASEAN 
community in overall was at the highest level (  = 4.24, S.D. = 0.60). While 
considering each aspect individually, it was found that the creation of stability in the 
dissemination of Buddhism aspect was at the highest ( = 4.27, S.D.= 0.64), followed 
by increasing and competency developing of the Dhammaduta in the Buddhism 
dissemination of Thai Dhammaduta in the ASEAN community ( = 4.25, S.D. = 0.65) and the 
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network creation of the organization in driving the dissemination of Buddhism in the 
ASEAN community ( = 4.21, S.D. = 0.66), respectively. 
 2. There were 2 important factors affecting the strategy for the dissemination of 
Buddhism of the Thai Dhammaduta in the ASEAN community namely, 1) the 
operation of Buddhism dissemination ( = 0.47), consisting 3 variables: operation planning 
aspect  (  = 0.38), plan implementation aspect (  = 0.11), monitoring and evaluation 
aspect (  = 0.24), and 2) Buddhism dissemination (  = 0.41), consisting 2 variables: 
personnel aspect (  = 0.18) and budgeting aspect (  = 0.78). These two factors 
could explain 71.80% (R2 = 0.71) of the variation in the Buddhism dissemination 
strategy of Thai Dhammaduta in the ASEAN Community at the statistical significance 
level of 0.01. In addition, there were two more factors from qualitative research 
result could explain the strategy for Buddhism dissemination of the Thai 
Dhammaduta in the ASEAN community including 1) the moral principle factor which 
was the applying in integration between Buddhist principles and modern technology 
to be appropriate with the community context of each country by using several 
models and methods of Buddhism dissemination, and 2) organizational factor which 
was the network creation of the partnership organization within the country and 
expanding the network partners in foreign countries for increasing the efficiency of 
Buddhism dissemination in the ASEAN community. 

3. The development of the strategy for Buddhism dissemination of the Thai 
Dhammaduta in the ASEAN community comprising 3 strategies, namely 1) the strategy 
of stability creating for Buddhism dissemination, 2) the strategy of creating the 
network partnership organization for driving the Buddhism dissemination, and 3) the 
strategy of increasing and developing the Thai Dhammaduta in having more competency 
of Buddhism dissemination. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันได้รับการสืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลโดยมีพุทธ
บริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและอุบาสิกา เป็นผู้สืบทอดหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาน าไปเผยแผ่ยังสถานที่ต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตามก าลังความสามารถและความเหมาะสมแห่งสถานภาพของแต่ละบุคคลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็ยังคงใช้รูปแบบดั้งเดิมอยู่คืออาศัยพระสงฆ์เป็นผู้เผย
แผ่ธรรมะ  แต่ครั้นมาถึงยุคพระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นหลายนิกายโดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลัง
พุทธกาล พระพุทธศาสนาได้แตกแยกออกเป็น  2  นิกายใหญ่ ๆ  คือเถรวาทกับอาจริยวาท  หลังจาก
การท าสังคายนาครั้งที่ 2 ล่วงมาได้ 100 ปี (สิริวัฒน์ ค าวันสา, 2542, น. 10) หลังจากการท า
สังคายนาครั้งที่  3 แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช และพระโมคคัลลีบุตร ทรงพิจารณาเห็นว่า
พระพุทธศาสนาอาจจะด ารงอยู่ไม่ยั่งยืนในประเทศอินเดียจึงสมควรส่งสมณทูตออกประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศเผื่อว่าเมื่อเสื่อมสูญจากประเทศอินเดียแล้ว  พระพุทธศาสนาอันเป็น
ประโยชน์แก่โลกก็ยังมีปรากฏอยู่ในประเทศอ่ืน ๆ จึงส่งสมณทูตออกเป็น 9 สาย (สมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ, 2545, น. 50) 
 ปัจจุบันมีการรวมตัวระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในแต่ละประเทศ
ต่างก็นับถือศาสนาที่แตกต่างกันออกไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พระสงฆ์ไทยต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(Association of Southeast Asian Nations) หรือที่เรียกว่า ASEAN เป็นองค์กรแห่งภูมิรัฐศาสตร์
และเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยถือก าเนิดจากสมาคมอาสา ASA Association of 
Southeast East Asia  ในเดือนกรกฎาคม 2504 รวมกันระหว่างไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
เพ่ือร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (บุญทัน ดอกไธสง, 2557, น.  87) จากนั้นได้มี
การลงนามในประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) มีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ ไทย เมื่อวันที่  8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญเติมโตทางด้านเศรษฐกิจ 
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน 
ซึ่งเจตน์จ านงที่สอดคล้องกันนี้ เนการาบรูไดรุสซาลาม ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในล าดับที่ 6 เมื่อวันที่
มกราคม พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ามาเป็นสมาชิกล าดับที่ 7 เมื่อวันที่  
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28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า (ปัจจุบันเปลี่ยน
ชื่อเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.  
2540 และราชอาณาจักร์กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2542 ท าให้ปัจจุบัน
อาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556, น.  31)  
 ประชากรในต่างประเทศให้ความสนใจในพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศจึงมีความจ าเป็นและส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นเป็นประกาศหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้ขยายแพร่กระจาย
ออกไปทั่วโลกและยังเป็นการวางรากฐานทางพระพุทธศาสนาในมั่นคงและถาวรสืบต่อไปอีกด้วย  
แตป่ัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นโดยส่วนมากยังอยู่กับกลุ่มคนไทยที่มีมากหรือ
น้อยซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพรัฐนั้น ๆ อีกทั้งพระสงฆ์ผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีความเข้าใจในบริบท
ของประเทศนั้น ๆ ด้วย การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ยากส าหรับพระสงฆ์ผู้ที่ไม่เข้าใจใน
บริบทและสภาพแวดล้อม ภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ 
 ส าหรับประชาคมอาเซียน ประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ได้แก่
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งปัญหาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากบางรัฐมีคนไทยอาศัยอยู่จ านวนน้อย บางรัฐไม่มีคน
ไทยอยู่เลย ชาวอินโดนีเซีย ร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์ซึ่ง
แบ่งเป็นร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกาย
คาทอลิกที่เหลืออีกร้อยละ 3 นับถือศาสนา ฮินดูและพุทธ ซึ่งแบ่งสัดส่วนคือร้อยละ 1.8 นับถือศาสนา
ฮินดู และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง (ศูนย์อาเซียนศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560)  
 การสร้างส านักสงฆ์หรือสร้างวัดด าเนินการโดยคนอินโดนีเซียโดยตรง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว
ไม่เรียกว่าวัดไทย แต่นิยมเรียกว่าวัดของชาวพุทธอินโดนีเซีย   ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระธรรมทูตต้องพูดภาษาอินโดนีเซียได้ และประชาชนส่วนใหญ่ มีศรัทธาในศาสนาอิสลามมาก มีการ
ประกาศห้ามศาสนาอ่ืนมาเผยแผ่และประกาศให้ศาสนา อิสลามเป็นศาสนาประจ าชาติของชาว
อินโดนีเซียมาถึงปัจจุบัน ส าหรับปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซียนั้น 
พระพุทธศาสนาเสื่อมลงในประเทศมาเลเซีย เพราะกษัตริย์ศรัทธานับถือศาสนาอิสลาม  จึงท าให้
ประชาชนต้องนับศาสนานั้นด้วย จนกลายเป็นศาสนาประจ าชาติ ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศบรูไนดารุสซาลาม เป็นรัฐอิสลามที่ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมี
สุลต่านฮัสสนาล โบลเคียห์  จึงท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องล าบากเนื่องจากประชาชนใน
ประเทศบรูไนส่วนมากนับถือ ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี และศาสนาคริสต์ 
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 ส าหรับประชาคมอาเซียน ประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ ได้แก่
ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฟิลิปปินส์ ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์  
ในปัจจุบัน ยังมีคนนับถือนิกายเถรวาทอยู่บ้าง แต่ไม่มากเหมือนมหายาน อีกทั้งมีผู้คนเข้าไปอาศัยอยู่
ในประเทศสิงคโปร์มาก  จึงมีผู้นับถือศาสนาทั้งคริสต์ อิสลาม และพุทธศาสนารวมกันท าให้เกิดความ
หลากหลายในการนับถือศาสนา  และปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ มีชาว
พุทธในฟิลิปปินส์ประมาณ ร้อยละ 1.5 เท่านั้น ขณะที่ศาสนาคริสต์มีประมาณ ร้อยละ 92.5 ศาสนา
อิสลามมีร้อยละ 5 และศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ร้อยละ 2 ศาสนาพุทธจึงมีจ านวนศาสนิกน้อยกว่ามาก  
 ส าหรับประชาคมอาเซียน ประเทศที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ได้แก่
ประเทศไทย ประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม  ซึ่งปัญหาการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศไทย คือพระสงฆ์ไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยน ามาซึ่งความเสื่อมศรัทธา 
เนื่องจากมีพระสงฆ์บางรูปที่ประพฤตินอกลู่นอกทาง ประพฤติไม่เหมาะสม เพราะไม่มีความรู้  
ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน อีกทั้งปัญหาการท าพระวินัยให้วิปริตและการประพฤติ
วิปริตจากพระธรรมวินัย เนื่องจากมีพระภิกษุบางรูปที่มีความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พอสมควรแต่ดัดแปลงหลักธรรมค าสอนนั้นให้เอ้ือประโยชน์แก่ตัวเอง สร้างความเข้าใจผิดแก่
พุทธศาสนิกชนผู้เคารพนับถือและปฏิบัติตาม จนท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ยังศรัทธาให้เกิด
แก่พุทธศาสนิกชนมากเท่าที่ควร ส่วนปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศพม่า ชาวพุทธพม่า 
กับมุสลิมโรฮิงยา เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่ยังเป็นไปอยู่ มีการใช้ความรุนแรง เข่นฆ่ากันจนต้อง
อพยพหนีมาหลบภัยที่ประเทศไทยก็มาก ซึ่งเหตุผลหลักของความขัดแย้งก็เป็นเรื่องศาสนา ส าหรับ
ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวที่ส าคัญคือศาสนาพุทธ ชาวลาวลุ่มเกือบทั้งหมดนับ
ถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ส่วนชนเผ่าต่าง ๆ นับถือธรรมชาติตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่าศาสนา
คริสต์ เป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยในลาว นิกายที่พบได้แก่  นิกายโรมันคาทอลิก  และนิกา
โปรเตสแตนต์ ดังนั้นปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลาวจึงไม่มีปัญหามากนัก แต่การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นต้องค านึงถึงเงื่อนไขทางการเมืองการปกครองภายในประเทศภายใต้
ระบอบคอมมิวนิสต์และสภาพแวดล้อมของสถานการณ์บ้านเมืองต้องปรับประยุกต์หลักธรรมค าสอน
ในพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
กัมพูชานั้นนับถือศาสนาพราหมณ์และฮินดู และมานับถือพระพุทธศาสนาทีหลัง  หลังจากอาณาจักร
ฟูนันสิ้นอ านาจลง อาณาจักรเจนละ ได้เข้ามามีอ านาจและรุ่งเรือง แต่ว่ายังนับถือศาสนาฮินดู
อยู่ หลังจากนั้นกัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองกองทัพคอมมิวนิสต์ พระพุทธศาสนาจึงได้ถึงภาวะ
วิกฤตอีก ด้วยเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีความสงบสุข  พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา จึงไม่ได้รับ
การเอาใจใส่อย่างเต็มที่ และปัญหาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม มีผู้น าประเทศซึ่ง
นับถือศาสนาคริสต์ ท าทุกวิถีทางเพ่ือเปลี่ยนเวียดนามให้เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์ จนมีการ
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เรียกร้อง ต่อต้าน มีพระเผาตัวเองเพ่ือประท้วง ชาวพุทธที่ถูกรุกรานก่อนออกมาดิ้นรนต่อสู้ จนเป็น
เหตุให้เกิดสงครามกลางเมือง มีการฆ่าล้างท าลายกันจนมีบาทหลวงและชาวคริสต์ตายไปหลายพันคน  
 ปัญหาและอุปสรรคของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน พอสรุป
ได้ว่า ด้านบุคคลกรคือพระธรรมทูตเองบางประเทศยังไม่เข้าใจภาษา วัฒนธรรมของประเทศที่ตนไป
เผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดีพอ ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระ
ธรรมทูตยังไม่เข้มแข็งพอจึงให้การสนับสนุนและดูแลได้ไม่ทั่วถึง แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่
ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่น  ศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่างประเทศ 
ก็ท าหน้าที่อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้ว ส่วนการ
คัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อผ่านเกณฑ์
พิจารณาแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศยากมาก
และให้เวลาในการพ านักในประเทศนั้น ๆ น้อยมาก (พระมหาบุญไทย  ปุ มโน, 2552) และยังมี
ทัศนะต่อบุคลากรทางศาสนาที่ท าการเผยแผ่พุทธศาสนาเชิงรุกในต่างประเทศอีกว่า  พระนักผู้เผยแผ่
หรือพระธรรมทูตที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ประสบความส าเร็จ ก็เพราะปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 
พระนักเผยแผ่บางรูปสามารถบรรยาย และท าการสอนดี แต่ไม่สามารถครองใจคน จึงไม่ประสบ
ความส าเร็จ  ดังนั้นพระต้องท างานอย่างมืออาชีพโดยท าการวิเคราะห์  มีการวางแผนก่อนลงมือ
ปฏิบัติการจริง (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต), 2554ข) 
 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท าวิทยานิพนธ์เรื่องยุทธศาสตร์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรททูตไทยในประชาคมอาเซียน  โดยเห็นว่า ประเทศกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนมีความแตกต่างและความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีโดยเฉพาะความแตกต่างทางศาสนา ท าให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ใน
ประชาคมอาเซียน มีความล าบากยากยิ่งต่อพระธรรมทูตไทย เนื่องจากกลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซียนบางประเทศไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหรือบางประเทศนับถือพระพุทธศาสนาน้อย อาทิ 
ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม   สาธารณรัฐอินโดนีเชีย ประเทศมาเลเซีย  เป็นต้น ดังนั้นการที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาไปยังกลุ่มประเทศประคมอาเซี ยนต้องอาศัยยุทธศาสตร์และวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 

 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 1.2.1  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน   
เป็นอย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  มีอะไรบ้าง 
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 1.2.3 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
ในประชาคมอาเซียน  ควรเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.3.1 เพ่ือศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน  
  1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียน  
 1.3.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.4.1 สมมติฐานที่ 1 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
 1.4.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
 1.4.2 สมมติฐานที่ 3 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลร่วมกันต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  
 

1.5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary 
Research)  ได้น าแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ Porter,(1987) และ Boxall and Purcell 
(2003) มาประยุกต์เป็นกรอบการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แนวคิดพุทธวิธีการบริหาร
ของพระธรรมโกศาจารย์   (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต , 2549ก) มาบูรณาการเป็นปัจจัยการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา และแผนยุทธศาสตร์�การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564 มาสังเคราะห์
เป็นกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
ดังนี้ 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสงฆ์ไทยใน
ประชาคมอาเซียน  เป็นการแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ซึ่งท าการวิจัยทั้งเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจัยดังต่อไปนี้ 
  1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ผู้วิจัยมุ่งศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสงฆ์ไทยในประชาคมอาเซียน  
โดยได้ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  
มีตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
  

ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent  Variable) 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทู ต ไทยสู่ ป ร ะชาคม
อาเซียน   
 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

- ด้านหลักธรรม 
- ด้านองค์การ 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านงบประมาณ 

 

-  ด้านการสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน  
- ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน  
-  ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรม
ทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  

การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

- ด้านการวางแผนด าเนินงาน 
- ด้านการด าเนินงานตามแผน 
- ด้านการติดตามและประเมินผล 
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  (1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านการวางแผน
ด าเนินงาน ด้านการด าเนินการตามแผน  ด้านการติดตามและประเมินผล  
  ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ ด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ 
  (2) ตัวแปรตาม ได้แก่  
  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  
ประกอบด้วย  ด้านสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
เซียน  ด้านสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  ด้านเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  
 1.6.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศจ านวน 1,377 รูป 

(วิทยาลัยพระธรรมทูต, 2559) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
จ านวน 310 รูป โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1970) และท า
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)  

      2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
   ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In–depth 

Interview) และการสนทนากลุ่ม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกได้ท าการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารพระ
ธรรมทูต  กลุ่มพระธรรมทูต และกลุ่มนักวิชาการทั่วไป จ านวน 19 รูปหรือคน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ส่วนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้จัดการ
ประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน จ านวน  9  รูปหรือคน 

 1.6.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
   พ้ืนที่ท าการวิจัย  ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

  1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
   ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2562  รวมระยะเวลา  29  เดือน  
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1.7 ค าจ ากัดความที่ใช้ในการวิจัย   
 1.7.1 พระธรรมทูต  หมายถึง  พระภิกษุที่เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม

ประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งท าหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตทางศาสนา 
 1.7.2 ประชาคมอาเซียน หมายถึง ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็น

กลุ่มประเทศที่ต้องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  1.7.3 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การบริหารจัดการการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย ประกอบด้วย ด้านการวางแผนด าเนินงาน ด้านการด าเนินการ
ตามแผน  และด้านการติดตามและประเมินผล ดังรายละเอียดคือ 
   (1) ด้านการวางแผนด าเนินงาน หมายถึง การก าหนดกลยุทธ์ วิธีการหรือแผนงาน
ที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  
   (2) ด้านการด าเนินงานตามแผน หมายถึง การน าแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   (3) การติดตามและประเมินผล หมายถึง การควบคุมยุทธศาสตร์ เป็นหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติ เพ่ือให้แน่ใจว่าแผน
ยุทธศาสตร์นั้นจะก่อให้เกิดผลที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ 

 1.7.4 ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ด้านหลักธรรม ด้าน
องค์การ ด้านบุคลากรและด้านงบประมาณ ดังรายละเอียด คือ 

   (1) ด้านหลักธรรม หมายถึง หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือยังศรัทธาและความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน 

   (2) ด้านองค์การ หมายถึง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

   (3) ด้านบุคลากร หมายถึง พระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
    (4) ด้านงบประมาณ หมายถึง งบประมาณท่ีใช้ในการบริหารจัดการงานด้านการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
  1.7.5 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
หมายถึง การก าหนด วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ เป้าหมาย รูปแบบและวิธีการ กิจกรรมหรือโครงการการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วยปัจจัย ด้านการสร้างความ
มั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน  ด้านการสร้างองค์การ



9 

ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และด้านการเพ่ิมและ
พัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนดังรายละเอียดคือ 
     (1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
ในประชาคมเซียน หมายถึง การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
ในประชาคมอาเซียนให้มีวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลาย โดยอาศัยกลยุทธ์ แผนงานด าเนินงาน และ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
    (2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในประชาคมอาเซียน  หมายถึง การส่งเสริมและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนโดยอาศัยกลยุทธ์ แผนงานด าเนินงาน และโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ เป็นต้น 
    (3 )  ด้ านการ เ พ่ิมและการ พัฒนาพระธรรมทูต ให้มีศั กยภาพการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  หมายถึง การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของธรรมทูต โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต และสนับสนุนส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการของ
พระธรรมทูตให้มั่นคง 
 
1.8 ประโยชน์ที่ได้รับ  
 1.8.1 ท าให้ทราบยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน   
 1.8.2 ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียน  
 1.8.3 ได้แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  
 1.8.4 ผลการวิจัยนี้สามารถน าไปประกอบการพิจารณาจัดท าแนวการพัฒนายุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน  เพ่ือท าให้ประชาชน 
ในประชาคมอาเซียนรับทราบ เข้าใจ เข้าถึงหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา และน าไปปฏิบัติ
จนเกิดประโยชน์สุขแก่ตน และผู้อ่ืนในสังคม 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเด็นการทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์   
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  2.4 แนวคิด
เกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทย
สู่ประชาคมอาเซียน และ 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีรายละเอียดตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์   
 2.1.1 ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 ยุทธ์ศาสตร์ตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ Strategy มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ 2 คํา
คือ “Stratos” แปลว่า กองทัพ และคําว่า “Age in” แปลว่า นําหน้า ทําสองคําให้ความหมายของ
การนํากองทัพของการนําหน้าองค์กร นักวางแผนบางคนให้ความหมายว่า “เป็นการนําทางให้องค์กร
โดยรวม” แต่ใช้เชิงปฏิบัติในคําว่า “ยุทธศาสตร์” จะให้ความหมายของแผนหรือวิธีการดําเนินงาน
ของหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงคาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  
(เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, 2550, น. 48) สําหรับการกําหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ 1) กลยุทธ์สําหรับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นการกําหนดนโยบายหรือทิศทางของ
ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือตัดสินใจว่าธุรกิจควรขยายกิจการ รักษาสภาพป๎จจุบัน ลดการดําเนินงานหรือ
เลิกกิจการ 2) กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่อยู่ในระดับหน่วยธุรกิจ
มุ่งเน้นในการปรับปรุงการแข่งขันของสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เช่น การเป็นผู้นําทางด้านต้นทุน  
การสร้างความแตกต่างและการมุ่งเน้น 3) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เป็นกลยุทธ์
ระดับฝุายปฏิบัติการหรือแผนกต่าง มุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติการ กิจกรรม 
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุด เช่น กลยุทธ์การตลาด 
กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ กลยุทธ์การผลิต กลยุทธ์การเงิน เป็นต้น (ชนินท์ ชุณหพันธรักษ์, 2550 , 
น.17) มีการกําหนดจุดหมายและทิศทางท่ีชัดเจนที่องค์กรกําหนดขึ้นเพ่ือการปฏิบัติในอนาคตและเป็น
แผนที่มุ่งพิจารณาถึงทิศทางการดําเนินงานขององค์กรในระยะยาว จะต้องตรงตามความเป็นจริงและ
เกิดจากความเข้าใจร่วมกันเพ่ือมุ่งปฏิบัติเป็นสําคัญ (บุญมี จันทรวงศ์, 2553 , น. 13)  ยุทธศาสตร์ 
เป็นศาสตร์และศิลป์ของการพัฒนาและการใช้กําลังทั้งการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางจิตวิทยาและทาง
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ทหารตามความจําเป็น ทั้งในยามสันติและยามสงครามเพ่ือที่จะก่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ
นโยบายของชาติ โดยมุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความเป็นไปได้ที่จะได้รับชัยชนะและผลสืบเนื่องในทางเป็น
ประโยชน์จากชัยชนะและเพ่ือลดโอกาสการพ่ายแพ้ (สุรชาติ บํารุงสุข, 2552, น.32) 
 ต้นศตวรรษที่  19  มีการใช้คําว่า  “ยุทธศาสตร์”  ในความหมายว่า  การใช้ทรัพยากร
หรือภารกิจสงครามของนายทหารระดับสูง  กล่าวคือ  เป็นการเตรียมการเพ่ือทําสงครามโดยใช้แผนที่
(การวางแผนการสงคราม)  หรือหมายถึงการใช้การรบเพ่ือให้ได้ชัยชนะในการรณรงค์ทางทหาร   
แต่พอถึงปลายศตวรรษที่  19  จนถึงศตวรรษที่  20  คําว่ายุทธศาสตร์กลับไม่มีความหมายที่แน่ชัด  
จนไม่สามารถดําเนินความหมายให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปได้  และที่สําคัญกว่านั้น  คือ  มีการใช้คํานี้
อย่างกว้างขวาง  จนขาดความหมายที่แจ่มชัดในตัวเอง  ป๎จจุบัน  พจนานุกรมศัพท์ทหารของ
สํานักงานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐอเมริกา  ให้ความหมายของคําว่า  “ยุทธศาสตร์”  หรือ   
“กลยุทธ์”  หมายถึง  ศาสตร์และศิลปะของการพัฒนาและการใช้กําลังทั้งกายเมือง  ทางเศรษฐกิจ  
ทางจิตวิทยาและทางทหารตามความเป็นจริง  ทั้งในยามสันติและยามสงครามเพ่ือที่จะก่อให้เกิด  
การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อนโยบายของชาติ  โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิมพูนความเป็นไปได้ที่จะได้รับ
ชัยชนะและผลสืบเนื่องในทางเป็นประโยชน์จากชัยชนะ  และเพ่ือลดโอกาสของการพ่ายแพ้   
(สุรชาติ  บํารุงสุข, 2537) 
 มอร์ริสัน, เรนโฟร์ และบูชเชอร์ (Morison,  Renfro &  Boucher, 1987) ให้
ความหมายว่า  คําว่า  “ยุทธศาสตร์”หรือกลยุทธ์  (Strategy)  มาจากภาษากรีกว่า  Strategos  เป็น
การรวมคําสองคําเข้าด้วยกัน  คือ คําว่า  Stratos  ที่แปลว่า  กองทับ  และคําว่า  Ago  ที่เป็นคํา
กิริยา ซึ่งแปลงว่านํา  (Lead รวมแปลได้ว่าความชํานาญของนายพล  ดังนั้น  คํานี้จึงหมายถึง วิธีที่
นายพลทหารเตรียมตัวเพ่ือการต่อสู้ในการสงคราม  (Maassen  &  Van  Vught, 1992)  Chander  
(1962)  ได้ให้ความหมายว่า  ยุทธศาสตร์  เป็นการพิจารณากําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์
พ้ืนฐานสําหรับระยะยาวในกิจกรรม  และการยอมรับในทิศทางร่วม  รวมทั้งการแบ่งสรรทรัพยากร
เพ่ือใช้ทํางานตามเปูาหมายต่าง ๆ ที่วางไว้  Mccarty, Minichiello, & Curran (1987) ได้แสดง
ทัศนะความหมายของยุทธศาสตร์โดยให้ครอบคลุมถึงจุดหมายขององค์กรวัตถุประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์วัตถุประสงค์และเปูาหมายอ่ืน ๆ นโยบายที่สําคัญต่าง ๆ แผนงานหลักและแผนงานอ่ืน ๆ 
ที่จะมาใช้ปฏิบัติเพื่อให้องค์การบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดหมายที่ตั้งไว้ 
 คอลสเซวิทซ์ (Clausewitz, 1953, pp. 75-80) ได้ให้ความหมายยุทธศาสตร์ว่า The 
Strategy Means The Art of The Employment of Barrels As Means to Gain The 
Objective of War  ยุทธศาสตร์ในความหมายดั่งเดิม หมายถึง ศิลปะในการนําทัพ ในป๎จจุบันจะมี
ความหมายโดยทั่วไปว่า เป็นทั้งศิลป์และศาสตร์ในการใช้พลังอํานาจ/ทรัพยากรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่กําหนดไว้ ดังนั้นยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องราวของการทํางานที่ควรทํา งานอะไรที่ควรกระทํา และงาน
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อะไรที่สามารถทําได้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ สรุปเป็นเรื่องราวของ Ends + Ways + 
Means สําหรับ ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2550) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์เป็นยุทธ์วิธีเพ่ือการบริหารงาน
พัฒนาประเทศในภาพรวม มองได้ 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ การพัฒนาประเทศจะหมายถึงกรอบ
หรือแนวทางที่กําหนด ส่วนการบริหารงานพัฒนาหมายถึง วิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดแต่
เดิมการใช้ยุทธ์ศาสตร์มักใช้ในด้านการทหาร เพ่ือการต่อสู้เอาชนะข้อศึกษาโดยมีหลักในการใช้ คือ  
(1) ไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่จะเผชิญเหตุ เนื่องจากข้อมูลไม่มีเพียงพอที่จะจัดการกับสถานการณ์นั้น  ๆ 
ต้องใช้การคาดคะเน (2) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ท่ีมีสูง ไม่สามารถควบคุมได้ (3) สถานการณ์
มีหลายมิติ มีความซับซ้อนสูง เนื่องจากมีป๎จจัยเกี่ยวข้องมากมาย และ (4) เกิดภาวะความเสี่ยงสูงที่ไม่
สามารถหลักเลี่ยงได้ ดังนั้นการจัดทํายุทธศาสตร์จึงจําเป็นต้องใช้เฉพาะงานที่สําคัญเท่านั้น   
 เกอร์รี่ จอห์นสัน (Gerry Johnson อ้างใน ธีรนันท์ นันทขว้าง, ม.ป.ป.) และโรนัลรอส
เซล (Ronald Roen, 1995) ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า Strategy หมายถึง กรอบและทิศทาง
ระยะยาวขององค์กรมีการจัดสรรทรัพยากรท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
กับองค์กร รวมถึงความสอดรับกับความต้องการทางการตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร นอกจากนี้สํานักวิชาบริหารธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวล์ แต่เป็นกระบวนการ
ประสานกันของคนท้ังภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
 นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ดังต่อไปนี้ คําว่า  ยุทธศาสตร์  ก็คือแผนการ
ปฏิบัติที่รวบรวมความพยายามทั้งหลายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์  ในยุคป๎จจุบันนี้  จะเป็นการ
เที่ยงตรงมากกว่า หากพิจารณาว่า  Strategy  คือ ขบวนการตัดสินใจอันซับซ้อนซึ่งเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์  หรือจุดมุ่งหมายสุดท้าย  (Ends)  เข้ากับ  วิถี  หรือหนทาง  (Ways) และวิธีการ  
หรือเครื่องมือ  (Means)  ในอันที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น (http://th.wikipedia.org/wiki) และ
ยุทธศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยาและกําลังรบ
ทางทหารตามความจําเป็น ทั้งในยามสงบและยามสงคราม (ราชบัณฑิตสถาน, 2556 ,น.352)  
ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิตได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า เป็นการกําหนดแผนการให้
เหมาะสมกับการต่อสู้กับข้อศึกทั้งในทางรุกและในทางตั้งรับโดยใช้กําลังทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
จิตวิทยา และกําลังรบทางทหารเพ่ือให้ได้ชัยชนะได้เปรียบข้อศึกและให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด 
ยุทธศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ประกอบด้วยการกําหนดนโยบายชาติ วัตถุประสงค์
แห่งชาติ รวมทั้งเปูาหมาย แผนการดําเนินงาน กําลังสนับสนุน กลวิธีต้องพิจารณาถึงอุปสรรค พร้อม
ทั้งเตรียมทางแก้ไขเพ่ือให้การต่อสู้ได้รับชัยชนะในที่สุด (สุมิตร สุวรรณ, 2554) 
 ปรีชา ศรีศุข (2550) ให้ความหมายว่า ยุทธศาสตร์เป็นศิลป์และศาสตร์ในการพัฒนาและ
การใช้พลังอํานาจแห่งชาติเพ่ือบรรลุประโยชน์ของชาติ หรือจุดหมายปลายทางของชาติ (Ends) ซึ่ง
เป็นสภาพที่ชาติต้องการจะบรรลุถึงพลังอํานาจของชาติ (National Powers) ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
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(Mean, Instruments of Nation Powers) หรือขีดความสามารถที่จะช่วยให้ชาติบรรลุถึงเปูาหมาย
ปลายทางท่ีต้องการ และวิธีการ (Ways) ที่จะใช้พลังอํานาจแห่งชาติอย่างไรเพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมาย
ปลายทางของชาติ ซึ่งในที่นี้แสดงไว้ในลักษณะเป็นศิลป์และศาสตร์ (Art and Science) คือ วิธีการที่
ใช้บางครั้งเป็นศาสตร์เพราะทฤษฎีวิธีคิดที่ชัดเจนรองรับอาจใช้การคํานวณเป็นตัวเลขก็ได้ และ
บางครั้งเป็นศิลป์เพราะกรอบความคิดท่ีมีเหตุผลผสมผสานจินตนาการเชิงสร้างสรรค์  และเกรียงศักดิ์  
เจริญวงศ์ศักดิ์  (2546)  กล่าวความหมายของยุทธศาสตร์ไว้ว่า  คําว่ากลยุทธ์  หมายถึง  วิธีการหรือ
แผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ  มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน  มีความยือหยุ่น  พลิกเพลงได้ตาม
สถานการณ์  มุ่งหมายเพ่ือเอาชนะคู่แข่งขันหรือเพ่ือหลบหลีกอุปสรรคต่าง  ๆ  จนสามารถบรรลุ
เปูาหมายที่ต้องการ 
 สําหรับ พสุ  เดชะรินทร์  และคนอ่ืน ๆ  (2549)  ได้ให้ความหมายว่า ยุทธศาสตร์ คือ 
สิ่งที่องค์กรทําเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จ  และการที่องค์กรจะไปสู่ความสําเร็จได้นั้นก็จําเป็นต้องมีวิธีการ
บริหารจัดการหรือที่เรียกว่า การบริหารยุทธศาสตร์  ซึ่งในหนังสือฉบับที่ผมอ้างถึงนี้  ระบุว่าการ
บริหารยุทธศาสตร์  ก็คือ การตอบคําถามที่สําคัญ  4  คําถาม  คือ 1)  ป๎จจุบัน  เราอยู่  ณ  จุดไหน  
(Where  are  we  now?) จากคําถามนี้เราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่น่าจะทําให้เราตอบคําถามนี้ได้ก็
คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  หรือที่เราเรียกว่า SWOT  Analysis 2)  อนาคต  
เราต้องการไปสู่  จุดไหน  (Where do we  want  to  be?)  ซึ่งก็คือ  การกําหนดวิสัยทัศน์  
(Vision)  และทิศทางขององค์กรนั่นเอง 3) เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร  (How do we get  there?)  
หรือ การกําหนดยุทธศาสตร์  (Strategy Formulation) 4) เราจะต้องทําหรือปรับเปลี่ยน  อะไรบ้าง  
เพ่ือไปถึงจุดนั้น  (What  do  we  have  to  do  or  change  in  order  to  get  there?)  ซึ่งก็
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategy  Execution) และธงชัย สันติวงษ์ (2547) กล่าว
ว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง รูปแบบหรือแผนการที่รวมเอาเปูาหมายหลัก นโยบายหลัก และลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งองค์การเอาไว้ด้วยกัน 
 ส่วนของพายัพ วนาสุวรรณ (2546) ให้ความหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่า “ยุทธศาสตร์”  
ตรงกับภาษาอังกฤษ  Strategy  ยุทธศาสตร์  คือ  “กลยุทธ์”  หรือ  “อุบายวิธี”  ซึ่งหมายถึงวิธีการ
ในการใช้ยุทธการเข้าทํางาน  ยุทธศาสตร์” พจนานุกรมไทยให้คําอธิบายว่า  “วิชาการรบ  (สิ่ง)  ที่มี
ความสําคัญในการรบ  เช่น  จุดยุทธศาสตร์” ซึ่งไม่มีคําอธิบายที่จะใช้ในการดําเนินการต่าง ๆ  ทั่วไป  
เพราะแปลตามตัวอักษร  แต่ถ้าดู Strategy  แล้ว  จะเห็นใน “พจนานุกรมอังกฤษ -ไทย” ให้
คําอธิบายไว้ว่า  “แผนการ  วิธีการ  อุบาย  กุศโลบาย  ยุทธศาสตร์  ยุทธวิธี  กลยุทธ์” และสุวิชัย   
สุภรานนท์  (2549)  ให้ความหมายที่สอดคล้องกันว่า  คําว่า  ยุทธศาสตร์  หรือ  กลยุทธ์  (Strategy)  
เกิดมาจากคําว่า  Stratos  หมายถึง  Army  (กองทับ)  กับคําว่า  Agein  หมายถึง  Lead  (การนํา)  
แปลโดยความหมายว่า  Leading  The  Total  Organization  ถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่า   
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การนําองค์การโดยรวม  โดยทั่วไปแล้ว  กลยุทธ์จะหมายถึง  แผนงาน  แนวทาง  หรือวิธีการที่จะนํา
องค์การไปสู่ผลที่สอดคล้องกับภารกิจและจุดมุ่งหมายรวมขององค์การ  
บุญเลิศ  เย็นคงคา  และคนอ่ืน ๆ  (2549)  ให้ความหมายว่า  ยุทธศาสตร์  หมายถึง  รูปแบบหรือ
แผนการที่รวมเอาเปูาหมายหลัก  นโยบายหลัก  และลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานขององค์การเข้าไว้
ด้วยกัน  ส่วน  Mintzberg  (1994)  อธิบายเพิ่มเติมว่า  ยุทธศาสตร์  คือ  1)  แผนซึ่งกําหนดทิศทาง
และชี้แนะแนวทางในการดําเนินการในอนาคต  2)  รูปแบบของพฤติกรรม 3)  การกําหนดฐานะหรือ
ตําแหน่งในสนามแข่งขัน  4)  ทัศนียภาพที่เน้นสภาพที่แท้จริงขององค์กรและคุณลักษณะที่น่าจะเป็น
ขององค์กร  5)  กลวิธีต่อสู้หรือแข่งขันเพ่ือเอาชนะฝุายตรงข้ามให้ได้สอดคล้องกับ  Divid  (2000) 
กล่าวว่า  การวางแผนยุทธศาสตร์  (Strategic  Planning)  เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กร
บนรากฐานการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจากาการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  และการ
ประเมินจุดแข็ง  จุดอ่อนจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ดีต้อง
อาศัยหลักเหตุและผลของวิธีการแก้ป๎ญหาอย่างวิทยาศาสตร์ 
 สุรพล บัวพิมพ์ ได้ให้ความหมายว่า ยุทธศาสตร์เป็นมโนมัติ (Concept) ที่จะรวม
กิจกรรมหรือการปฏิบัติที่หลากหลายในองค์กรให้มีพลังส่งผลต่อความสําเร็จขององค์กรตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดในการใช้คําว่า “ยุทธศาสตร์” จะใช้ในภาคราชการ เช่น ทหาร กระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนคําว่า “กลยุทธ์” จะใช้ในส่วนของภาคธุรกิจและเอกชน และบางองค์กรจะใช้คําว่า “แผน
ยุทธศาสตร์” หมายถึงแผนและนโยบายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ แผน
ยุทธศาสตร์จะใช้ระดับผู้บริหารหรือนโยบาย ส่วนแผนกลยุทธ์คือหลัก วิธีการและแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งมักจะใช้กลยุทธ์ในระดับนโยบาย (สุรพล บัวพิมพ์, 2550 , 
น.15) และเป็นการกําหนดเปูาหมายเพ่ือที่จะนํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไปสู่การปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
เปูาหมายซึ่งประกอบไปด้วย การกําหนดแนวทางปฏิบัติ โดยรู้จักข้อกําจัดและความแตกต่างระหว่าง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทําลงไปนั้นให้บรรลุเปูาหมายหลักและเปูาหมายรอง โดยกําหนดนโยบายและ
การวางแผน กําหนดโครงการและโครงงาน และหน่วยวิเคราะห์ การประเมิน การวัด และขั้ นตอน
ปฏิบัติที่เรียกว่า กลยุทธ์เพ่ือความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ (พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร, 2553, น. 152)  
 สรุปความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy)  เป็นกลไกหรือเครื่องมือในการกําหนด
ทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบ  โดยผ่านกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ การดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรที่
มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือตอบสนองความต้องการและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.1.2 ความส าคัญของยุทธศาสตร์ 
 การสร้างยุทธศาสตร์เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเป็นผลผลิตของตรรกวิทยาและความคิด
สร้างสรรค์  ในแง่ของศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับการประกอบและการจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็น  เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ดังนั้นการเน้นการจับคู่ระหว่างจุดแข็งขององค์การกับโอกาสจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกภายใต้ข้อจํากัดด้านค่าใช้จ่ายและเวลา ส่วนในแง่ศิลป์นั้นยุทธศาสตร์เชื่อมโยง
เทคนิคที่จะทําให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลของการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการจูงใจบุคลากรเพ่ือดําเนิน
ยุทธศาสตร์  โดยพิจารณาถึงแรงหรือผลกระทบจาสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานใน
องค์การและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลง (ทองหล่อ เดชไทย, 2544)  
กล่าวถงึกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ว่ามีด้วยกัน  6 ขั้นตอนดังนี้ 1) พิจารณาโอกาสและภาวะ
คุกคาม  (สภาพแวดล้อมภายนอก) 2) การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ (สภาพแวดล้อมภายใน)   
3) การพัฒนาทางเลือกของยุทธศาสตร์ 4) การกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 5) การดําเนินตามยุทธศาสตร์ 
6) การประเมินยุทธศาสตร์  เมื่อทําการวิเคราะห์หายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งหมดได้แล้ว ควร
ตัดสินใจเลือกมาเพียง 1-2 ยุทธศาสตร์ที่น่าจะเกิดผลสูงสุดเท่านั้นมาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการ
พัฒนาก่อน ซึ่งยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่
ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส (สุมิตร สุวรรณ, 2550) 
 ข้อดีของการจัดทํายุทธศาสตร์ มีดังนี้ 1) ช่วยให้ผู้บริหารมีโอกาสพิจารณาได้กว้างกว่า มี
ความลึกซึ้งและมีการวิเคราะห์ในระดับที่สําคัญที่เป็นของผู้บริหารอย่างแท้จริง 2) เอ้ืออํานวยให้มี
ทิศทางของส่วนรวมสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ซึ่งเป็นเครื่องนําทางสําหรับผู้ร่วมงานด้วย 
และ 3) สร้างความเข้าใจระหว่างกันกับทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยการเปิดเผยหรือบอกกล่าวยุทธศาสตร์
ต่อสาธารณชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การในการดําเนินงาน (ธงชัย สันติวงษ์, 2537)  
สําหรับนักวิชาการไทยได้ให้ความสําคัญของยุทธศาสตร์ เช่น ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) กล่าวว่า 
ยุทธศาสตร์  เป็น เครื่ องมือสํ าคัญของผู้ บริหารในการปรับ เปลี่ ยนองค์กร ให้สอดรับกับ  
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม โดยการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการบริหารองค์การ
ต่าง ๆ ดังนี้ ช่วยทําให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจอย่างแท้จริง ในเรื่องขององค์การมากขึ้น กระตุ้น
ให้ผู้บริหารทราบถึงป๎ญหาอุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมหา
การรอบรับไว้ล่วงหน้า อันเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ช่วยทําให้
ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติของการดําเนินงานอย่างชัดเจนและมองเห็นการพัฒนางานในอนาคต ช่วย
ระบุถึงโอกาสและลู่ทางในการดําเนินงานในอนาคต สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางและภารกิจงานเป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ช่วยทําให้การกําหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการใช้ทรัพยากร
ขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกขององค์การและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและการดําเนินงาน ตลอดจนความ
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คาดหวังต่าง ๆ และช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการดําเนินงาน 
กิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการผนึกกําลังภายในองค์การ  
 ส่วน พสุ เดชะรินทร์ และคนอ่ืน ๆ (2542) ได้เสนอว่า การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(Strategy Map) ต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหน่วยงาน อันได้แก่ 
วิสัยทัศน์ขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาประสงค์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้อง
มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยกระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์นั้นมีขั้นตอนดังนี้  
1) การยืนยันยุทธศาสตร์ จะเป็นการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่องค์กรมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับ
ทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดหรือเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร ซึ่งการที่มีวิสัยทัศน์
ร่วมกันของทุกฝุายในองค์กรจะช่วยให้การพัฒนากลยุทธ์ รวมผู้บริหาร บุคลากรในองค์กร ตลอด
จนถึงบุคคลภายนอก มีความเข้าใจภาพขององค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  2) การกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์หมายถึง สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นประเด็นหลักใน
การนําไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนั้นจึงต้องกําหนดประเด็นที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็ไม่ควรมีจํานวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มากเกินไป เพราะจะทําให้ไม่มีจุดเน้น
ขององค์กร 3) การกําหนดเปูาประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการ
กําหนดเปูาประสงค์นั้นควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามมิติทั้ง 4 ด้าน 
คือ ด้านการเงิน (Financial Perceive) มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective) มิติด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) โดยควรระบุเปูาประสงค์ให้สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 สรุปความสําคัญของยุทธศาสตร์  คือ ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะกําหนดแนวทางการบรรลุเปูาหมายขององค์กรให้ดําเนินไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง 
 2.1.3  กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 โรเบิร์ต แคปแลน และเดวิด นอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996) ให้กล่าวถึง 
กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ มีองค์ประกอบอีก 3 ประการ คือ (1) องค์ประกอบทางด้านปริมาณ 
คือ การกําหนดกลุ่มเปูาหมายและการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและป๎จจัยบนแผนที่ยุทธศาสตร์ 
(2) การกําหนดเงื่อนเวลา คือ การกําหนดหัวข้อทางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างคุณค่าทั้งในระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว อันจะเป็นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของคุณค่านั้น  ๆ ให้แก่
องค์กร และ (3) การเลือกกําหนดความสําคัญของยุทธศาสตร์ คือ การเลือกแผนงานและกิจกรรม 
ที่สามารถทําให้องค์กรบรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้และได้ให้ความสําคัญในการนําแนวคิด Balanced 
Scorecard มาใช้คือ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) ซึ่งการทําแผนยุทธศาสตร์ 
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(Strategy Map) จําเป็นต้องเข้าถึงวัฒนธรรมขององค์กร การประเมินองค์การต้องมี 4 มิติเปูาหมาย
สุดท้ายองค์กร ได้แก่ มิติด้านการเงิน (Financial Perceive) มิติด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ มิติด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  
 ส่วน Paine and Names, (1982) การกําหนดยุทธศาสตร์ในองค์การหนึ่งจะมีลําดับ
กระบวนการของกฎปฏิบัติงาน 4 ประการ คือ ภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ โดย
กฎดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะวิถีทางกับจุดหมาย (Means End) ซึ่งองค์ประกอบใน
ลําดับล่างจะส่งผลต่อองค์ประกอบที่สูงขึ้นถัดไป ดังนี้ (1) ภารกิจ (Missions) หมายถึงขอบข่ายการ
ปฏิบัติงานขององค์การ ซึ่งอาจกําหนดรูปของการผลิตและการตลาด หรือในรูปของการบริการหรือ
ลูกค้า (2) วัตถุประสงค์ขององค์การ (Organization Objectives) หมายถึง ผล (Results) จุดหมาย 
หรือเปูาหมาย ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น โดยมีพ้ืนฐานจากภารกิจขององค์การ (3) นโยบาย (Policies) 
หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานอย่างกว้าง ๆ (Broad Guides) สําหรับผู้บริหาร ผู้นิเทศ หรือผู้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์หนึ่งอาจมีได้มากกว่า 1  นโยบาย ขึ้นอยู่
กับทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ และ (4) ยุทธศาสตร์ (Strategies) หมายถึง แนวปฏิบัติหลักที่
กําหนดอย่างเจาะจง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยยุทธศาสตร์นี้อาจนมีการวางแผนกําหนด
ล่วงหน้า หรืออาจตัดสินใจกําหนดขึ้นได้ตลอดระยะเวลา  
 เซอร์โต และปีเตอร์  (Certo  &  Peter, 1991)  กล่าวว่า  กระบวนการกําหนด
ยุทธศาสตร์  (Strategy  Process)  มีขั้นตอนดังนี้คือ  1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  คือ 
การพิจารณาจุดแข็ง  จุดอ่อนภายในองค์การและป๎จจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรค์ต่อองค์การ  
ซึ่งเป็นเงื่อนไขต่อความสําเร็จขององค์การ 2) การกําหนดทิศทางขององค์การ  คือ  การนําพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์การมาพิจารณาโดยเน้นประโยชน์ที่จะได้รับ 3) การกําหนดยุทธศาสตร์  คือ  
การพิจารณาออกแบบและเลือกยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ีอนําไปปฏิบัติแล้วทําให้องค์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 4) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  คือ  การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติโดยคํานึงถึงโครงสร้าง
องค์การและวัฒนธรรมองค์การ  เพื่อนําไปสู่ความสําเร็จ 5) การควบคุมยุทธศาสตร์  คือ  การคิดตาม
ผลการปฏิบัติงาน  และประเมินผลกระบวนการดําเนินการ  (Quinn,  Mintzberg  &  James, 1988  
อ้างถึงใน  ศุภลักษณ์  วิริยสมุน, 2547)  กล่าวว่า  กระบวนการยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยกิจกรรม
หลัก  3  ขั้นตอนซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการบริหารระดับสูงและเป็นงานที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง  คือ 1) 
การจัดทํายุทธศาสตร์  (Strategy  Formulation) 2) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์  (Strategy  
Implementation) 3) การประเมินยุทธศาสตร์  (Strategy  Evaluation) 
 ปีเตอร์สัน (Peterson อ้างใน ทวีชัย บุญเติม, 2540) ได้กล่าวถึง กระบวนการกําหนด
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1) การประเมินหรือสํารวจสภาวะแวดล้อม (Environment 
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Assessment) เพ่ือกําหนดแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สถาบัน 2) การประเมินภายในสถาบัน (Institution assessment) เพ่ือศึกษาจุดแข็งจุดอ่อน ป๎ญหา
และความสามารถของสถาบัน 3) การประเมินค่านิยม (Value assessment) เพ่ือพิจารณาค่านิยม 
แรงจูงใจ แนวคิดของบุคคลในและความรับผิดขอบของสถาบันที่มีต่อชุมชน 4) การสร้างแผนหลัก 
(Master plan creation) เพ่ือกําหนดรูปแบบของยุทธศาสตร์หรือทิศทางในป๎จจัย 3 ข้อดังกล่าว 
 กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์เป็นการปฏิบัติงานที่กระจายการใช้ทรัพยากรให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของแผนงานนั้น และยังมีผู้ให้ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ไว้ว่า การวางแผน
ยุทธศาสตร์หมายถึงกระบวนการกําหนดวัตถุประสงค์และวิธีการที่ทําให้วัตถุประสงค์ทั้งหมดบรรลุ
ความสําเร็จ (Mondy, Wayne and Robert 1987) เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาความ
ต้องการของนโยบาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจ โดยการจําแนกจุดอ่ืน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส 
แล้วแปลงให้เป็นแผนดําเนินการเชิงปฏิบัติที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ (บุญส่ง หาญพานิช, 
2550)   
 ดํารงค์  วัฒนา (2550) ได้กล่าวว่า การกําหนดยุทธศาสตร์  (Strategic Plan) 
มีกระบวนการ คือ  (1) เอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ 
(Strategies) ต่าง ๆ ในการดําเนินงานขององค์การหนึ่ง (2) เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการ
ดําเนินงานขององค์การ ใช้สําหรับเป็นเครื่องมือในการประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานใน
ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางและจังหวะเวลาที่สอดคล้องกัน (3) เป็นเอกสารที่
จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์การเพ่ือคาดคะเนแนวโน้มของ
สถานการณ์ และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององค์การให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้มของ
สถานการณ์ดังกล่าว ฉะนั้นแผนยุทธศาสตร์หมายถึง แผนการบริหารวาง ปรัชญา ทัศนคติ หรือ 
กรอบแนวคิดที่ชุมชนกําหนดไว้เพ่ือการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาชุมชนที่มีขั้นตอนเป็นลําดับซึ่ง
กลายเป็นวิถีทางของการดําเนินชีวิต ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) ภารกิจ (Mission) และกลยุทธ์ 
(Strategies) 
 อุทิศ  ขาวเฑียร  (2549)  ได้กล่าวถึงกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ว่า มี
องค์ประกอบหลัก  3  ส่วนใหญ่   ๆ  ได้แก่  1) องค์ประกอบหลักส่วน  “เปูาประสงค์ร่วม”   
ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์หลัก  องค์ประกอบส่วนนี้หากชัดเจน  จะหน้าที่
เสริมการประสานงานแก่องค์การ/หรือเป็นส่วนชี้นําให้เห็นการพัฒนาเป็น  “วิสัยทัศน์”ที่องค์การ
ประสงค์  เป็นสิ่งที่พ่ึงปรารถนาในการพัฒนาที่สมเหตุสมผล  ส่วนพันธกิจจะชี้นําให้เกิดความชัดเจน
ในบทบาทหน้าที่ที่สําคัญขององค์การ  ต้องทําอย่างมีบูรณาการภายใต้แผนต่าง ๆ ส่วนวัตถุประสงค์
หลัก  เป็นเกณฑ์ที่ต้องบรรลุ  หรือระดับความสําเร็จที่ต้องถูกประเมิน  เพ่ือเป็นหลักประกันว่า  
องค์การได้ดําเนินการตามแผนไปสู่ทิศทางให้เกิดวิสัยทัศน์ที่คาดหวังได้  2) องค์ประกอบด้าน  
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“ทางเลือกการดําเนินการ”  ซึ่งได้แก่ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี  ที่กําหนดอย่างชัดเจนขึ้น  เป็นกรอบ
ความคิดที่ชี้ทางแก่การปฏิบัติตามหลักของแผนว่า  แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือบรรลุประสงค์ของแผนมี
อย่างไรบ้าง  กรอบความคิดนี้ได้มาจากการผนวกประเด็นนําที่ได้จากการวิเคราะห์  และการจัดลําดับ
ความสําคัญของสภาวะแวดล้อม  ทั้งด้านจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคนอกจากนี้ยังต้อง
คํานึงถึงความสอดรับกันพันธกิจขององค์การอีกด้วย  3) องค์ประกอบหลักด้านเครื่องมือกลไกเร่งรัด
การพัฒนาเพ่ือสามารถชี้แนะแนวทางการเร่งรัดกระบวนการดําเนินงาน  มีรูปแบบการปรับ
กระบวนการทํางานขององค์การ  การปรับปรุงระเบียบตลอดจนค่านิยม  วัฒนธรรมและความเชื่อ  
ต่าง ๆ ภายในองค์การให้สนับสนุนแผนงานโครงการ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิผลของยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
ที่กําหนดไว้ 
 การกําหนดยุทธศาสตร์เป็นการนํากระบวนการเชิงยุทธศาสตร์มาดําเนินการให้เป็น
ผลสําเร็จ  ประกอบด้วยขั้นตอนจํานวน  3  ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic  Analysis)  ขั้นตอนในการดําเนินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Choice)  และ
ขั้นตอนในการนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic  Implementation)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
(สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์,  2546)  1) ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Analysis)  
หมายถึงขึ้นตอนในการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด  3  ประการ  อันได้แก่  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ  และการวิเคราะห์ทัศนคติ  
ค่านิยม  หรือวัฒนธรรมองค์การ  โดยมีเปูาหมายที่จะกําหนดสิ่งที่เรียกว่า  “ตําแหน่งเชิงยุทธศาสตร์”  
2) ขั้นตอนการกําหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic  Choice)  ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  
ได้แก่  ขั้นที่  1  เป็นการกําหนดแนวทางหรือทางเลือกทางยุทธศาสตร์  (Strategic  Option)  คือ  
หลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน  จะเป็นการพิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ในการกําหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาจุดแข็ง  จุดอ่อนและความเป็นไปได้ในการนําไป
ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการศึกษาค่านิยมของกลุ่มต่าง ๆ  ซึ่งเป็นการกําหนดแนวทางการพัฒนา
องค์การไปสู่อนาคต  เป็นการกําหนดทิศทางระยะยาวของพัฒนาการขององค์การตลอดจนการ
กําหนดแนวทางหรือยุทธศาสตร์ในทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือที่บรรลุสู่ทิศทางที่ได้กําหนดไว้  ขั้นที่ 2  
เป็นการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  เมื่อมีการกําหนดทางเลือกในเชิงยุทธศาสตร์หลายๆ 
แนวทางจะมาสู่ขั้นศึกษาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแนวทาง  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็น
การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่คํานึงถึงจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การและความ
เป็นไปได้ที่มีการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของค่านิยม  และเป็นแนวทางที่สามารถดําเนินไปอย่างสอดคล้อง
กับโอกาสที่เปิดกว้างในอนาคตตลอดจนเป็นแนวทางที่สามารถหลีกเลี่ยงและปูองกันภยันตรายของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แนวทางดังกล่าวอาจเรียกว่า “ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมที่สุด” 
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(Strategic  Fit)  ขั้นที่  3  เป็นการเลือกยุทธศาสตร์  หลังจากที่ได้มีการประเมินถึงข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นช่วงของการตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งให้เป็น
การยุติในการนี้ต้องยอมรับว่า  ประเด็นหรือค่านิยมของผู้นําหรือฝุายบริหารนั้นมีน้ําหนักมากในการ
เป็นตัวกําหนดทางเลือก  บ่อยครั้งทางเลือกที่เลือกไว้  เกิดจากอารมณ์หรือความผูกพันของผู้นํา
องค์การ  หรือเป็นผลมาจากการต่อสู้ทางการเมืองในระดับองค์การมากว่าทางเลือกที่มีเหตุผล  
3) การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ (Strategy  Implementation) หมายถึงขั้นตอนที่จะมีการวางแผนใช้
ทรัพยากร  ทั้งด้านการเงิน  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  การสร้างเครือข่ายหรือการปรับโครงสร้าง
องค์การให้เหมาะสม  เพื่อสามารถนําแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ได้ตัดสินใจนั้นไปปฏิบัติได้  นอกจากนี้ยัง
หมายถึงองค์ประกอบในการจัดแบ่งโครงสร้างองค์การรวม  การกําหนดระบบบริหารตลอดจนการ
กําหนดระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ  และการสร้างค่ายมหรือวัฒนธรรมขององค์การอีกด้วย 

 เสรี พงศ์พิศ (2553) กล่าวว่า กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ วิธีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการหรือกระบวนการที่เรียกว่า STP ย่อมาจาก Situation (สถานการณ์) 
หมายถึง การประเมินสถานการณ์ว่า ขณะนี้อยู่ที่ไหน เราอยู่ที่ไหน มาถึงที่นี้ได้อย่างไร Target 
(เปูาหมาย) หมายถึง เราต้องการจะไปไหน และ Path (หนทาง) เราจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไร 
นอกจากนั้นยังใช้เครื่องมือหรือวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การประเมินสภาพแวดล้อม การใช้วิธี SWOT 
(Strength, Weakness, Opportunities, Threats) และ GTSM (Goals, Target, Strategies, 
Measures)  การเลือกยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการทางเลือกต่าง ๆ ที่เกิดจากผลการวิเคราะห์ SWOT 
ดังนั้นสิ่งที่ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ควรปฏิบัติ คือการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือนํามากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานขององค์การ
ต่อไป โดยพยายามทําให้องค์การสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในอนาคต (อดุลย์ จาตุรงคกุล,  2547) 
ยุทธศาสตร์ที่นิยมใช้กันมี 4 แนวทาง ได้แก่ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2546) 1) ยุทธศาสตร์ที่เน้น
ความมั่นคง (Stability strategies) เป็นการดําเนินยุทธศาสตร์เหนือแนวทางโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
ดํารงธุรกิจเดิมไว้ เช่น การรักษาหรือคงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ (Product) หรือการรักษาตลาด (Market) 
หรือการคงไว้ซึ่งแนวทางในการบริหาร (Function) 2) ยุทธศาสตร์ที่เน้นในการขยายตัว (Expansion 
Strategies) เป็นการดําเนินยุทธศาสตร์เพ่ือขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ โดยอาจครอบคลุมถึงการ
ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ การขยายตลาด ตลอดจนการขยายแนวทางในการบริหาร  3) ยุทธศาสตร์ที่
เน้นการหดตัว หรือการถอย (Retrenchment strategies) เป็นการลดขนาดของธุรกิจหรือเลิกธุรกิจ
นั้น โดยอาจครอบคลุมถึง การลดขนาดหรือการเลิกในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสายผลิตภัณฑ์ (Product 
Line) หรือในด้านของตลาด ตลอดจนการลดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 4) ยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การผสมผสาน (Combination strategies) เป็นการผสมผสานการดําเนินยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการที่
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กล่าวมาข้างต้นเข้าด้วยกันโดยขึ้นอยู่กับลักษณะของการดําเนินกิจการธุรกิจนั้นบางเรื่องอาจเป็นการ
ขยายตลาด บางเรื่องอาจเป็นการตลาด หรือในบางกรณีอาจเป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์แต่บางครั้ง
อาจเป็นการลดสายผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการผสมผสานทุกวิธี เป็นต้น 

 สรุป กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคขององค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นเปูาหมายและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 2.1.4 การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 เอ็ดเวิร์ด  และชาร์แคนสกี้  (Edwards & Sharkansky, 1979  อ้างถึงใน เฉลิมเผ่า   
อจละนันท์, 2547) กล่าวว่า  กระบวนการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายนั้น
จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การหรือหน่วยงาน  (Agencies)  ที่รับผิดชอบนโยบายไปปฏิบัติ
โครงสร้างขององค์การและขั้นตอนมาตรฐานการทํางาน  คือ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่มีเป็น
จํานวนมากและขาดความยืดหยุ่นย่อมก่อให้เกิดป๎ญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติได้  เช่นเดียวกับ  
Elmoer (1977)  กล่าวว่า  องค์การหรือหน่วยงานที่มีการจัดโครงสร้างตามหลักเหตุผล  โครงสร้าง
ของอํานาจมีการลดหลั่นตามสายงานบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจและงานของแต่ละหน่วยงาน
ไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งมอบอํานาจหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ  และเมื่อมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ
แล้ว  องค์การหรือหน่วยงานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรายละเอียดในการปฏิบัติให้สอดคล้อง
กันและมีการกําหนดความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  สาเหตุสําคัญที่จะให้การนโยบายไปปฏิบัติ
ล้มเหลวคือแนวทางในการปฏิบัติไม่ได้กําหนดหรือนิยามไว้ให้ชัดเจน  รวมทั้งความไม่รับผิดชอบของผู้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  ไม่สามารถสนองต่อนโยบายได้  ดังนั้น  องค์การและหน่วยงาน
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านโครงสร้างขององค์การและหน่วยงานให้มีความชัดเจน  
เหมาะสม  จึงจะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติประสบความสําเร็จ 

 วัฒนา  พัฒนพงศ์  (2546) กล่าวถึงขึ้นตอนการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติว่า
ประกอบด้วยประเด็นสําคัญ  3  ประการ  คือ  1)  ผู้ทําหน้าที่แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต้องทราบ
ว่า  “จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์”  (Strategic  Goal)  มีกี่ข้อ  ได้แก่อะไรบ้าง?  2) ต้องทราบว่า
ภายใต้จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์หรือแผนงานแต่ละแผนงานนั้นมียุทธศาสตร์ (Strategy) หรือ
โครงการอะไรบ้าง?  3) ต้องจัดทําโครงการโดยให้วัตถุประสงค์ของโครงการสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของแผนงาน และต้องตระหนักว่าภายใต้แผนงานเดียวกับเรานั้นยังมีโครงงานอ่ืน ๆ อีกจําเป็นจะต้อง
ทําหน้าที่ช่วยสนับสนุน  ประสานโครงการ  ประสานแผน  และประสานนโยบาย  เพ่ือการดําเนินงาน
บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ 
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 วิโรจน์ สารรัตนะ (2546) ได้เสนอแนะการนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มียุทธศาสตร์
จํานวน 13 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) วิเคราะห์และส่งต่อนโยบาย 2) เรียนรู้ป๎ญหาเพ่ือแก้ไขและปูองกัน 
3) ใช้ผลการวิจัยให้เป็นประโยชน์ 4) นําทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ 5) พัฒนาป๎จจัยที่ส่งผลต่อนโยบาย  
6) ติดตาม ประเมินผล และวิจัยเพ่ือพัฒนา 7) มุ่งชนะสิ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 8) มุ่งเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 9) ศึกษาอนาคตเพ่ือวิสัยทัศน์ริเริ่มและสร้างสรรค์ 10) ทบทวนข้อวิจารณ์ต่อการศึกษา 
11) ทบทวนข้อเสนอเพ่ือปฏิรูปการศึกษา 12) ทบทวนเพ่ือเข้าใจนโยบาย และ 13) พัฒนาตัวแบบ
กระบวนการนโยบายของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังกล่าวเพ่ิมเติมอีกว่า การนํากลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์
ไปปฏิบัติเป็นกระบวนการ หนึ่งในสามขั้นตอนของการพัฒนาองค์การ ซึ่งประกอบด้วย 1) การวินิจฉัย 
(Diagnosis) 2) การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (Invention implementing) 3) การประเมินผล 
(Evaluation) โดยในการนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมีหลายวิธี แต่ที่สําคัญส่วนใหญ่มี 5  วิธี ดังนี้คือ 
1) การให้คําปรึกษา (Process consultant) เป็นเทคนิคท่ีจะช่วยให้สมาชิกกลุ่มมีทักษะในการวินิจฉัย
ป๎ญหาและกําหนดวิธีการแก้ป๎ญหา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการทํางานของกลุ่ม 2) การสร้าง
ทีมงาม (Team building) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้กลุ่มทํางานบรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิผล  
3) การใช้บุคคลหรือกลุ่มที่สาม (Third – party intervention) เป็นเทคนิคที่จะช่วยให้บุคคล กลุ่ม
หรือหน่วยงาน สามารถแก้ป๎ญหาความขัดแย้งเก่ียวกับงาน หรือที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากผู้นําภายนอก 4) กิจกรรมเทคโนโลยีโครงสร้าง (Techno structural 
activities) เป็นกิจกรรมที่มุ่งปรับปรุงเทคโนโลยีในการทํางานและ/หรือโครงสร้างองค์การ และ  
5) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การ (Organization culture change) เป็นการพัฒนาวัฒนธรรม
ของสมาชิกในองค์การให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การและป๎จจัยอ่ืน เช่น โครงสร้างองค์การ 
เป็นต้น   
 สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์  (2545)  กล่าวถึงการนํานโยบายสู่การปฏิบัติว่า  การนํานโยบาย
หรือการนํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นความสามารถขององค์การในการรวบรวมคน
ทรัพยากรในหน่วยงาน  และกระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ  ประสบความสําเร็จครบถ้วนให้เกิดผลและให้สมบูรณ์  สอดคล้องกับ  สมชาย  ภาคภาสน์
วิวัฒน์  ซึ่งอธิบายว่า  การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ  (Strategy  Implementation)  เป็นการ
ดําเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง  การดําเนินมาตรการ  ทั้งในส่วนของทรัพยากรวัตถุ  
ทรัพยากรมนุษย์และการปรับระบบโครงสร้างองค์การ  โดยเกี่ยวพันกับทังในระดับองค์การ   
(Corporate  Level)  และระดับปฏิบัติการ  (Operational  Level)  โดยในระดับแรกคือการดําเนิน
มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับองค์การ  (Corporate  Level)  เป็นการวางแผนการใช้ทรัพยากร
ขององค์การโดยภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรของส่วนธุรกิจต่าง  ๆ ในองค์การนั้น  
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ส่วนระดับสอง  เป็นการดําเนินมาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับระดับปฏิบัติการ  (Operational  
Level)  เป็นการดําเนินการที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในแต่ละข้ันตอนทุกระบบ 
 วรเดช  จันทรศร  (2540)  กล่าวว่า  ป๎ญหาหลักป๎ญหาหนึ่งของการนํายุทธศาสตร์ไปสู่
ปฏิบัติได้แก่  ป๎จจัยทางด้านบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ และถ้าหากว่า
นโยบายที่กําหนดมีความต้องการบุคลากรปฏิบัติ  เป็นจํานวนมาก  รวมทั้งมีความต้องการบุคลากรที่
จะต้องมีคุณสมบัติ  มีความรู้ความสามารถสูง  ซึ่งหากนโยบายดังกล่าวไม่สามารถที่จะหาบุคลากรมา
ปฏิบัติงานได้ท่วงที  ความล่าช้าในการปฏิบัติงานก็จะเกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม  
แบะยิ่งนโยบายเกี่ยวข้องกับป๎ญหาทางเทคนิคมากเท่าใด  ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะใน
ด้านนั้น ๆจะยิ่งมีมากขึ้น  และยิ่งมีความต้องการมาขึ้นเท่าใด  ความขาดแคลนก็จะมีมากขึ้นตามมา
ด้วยเช่นกัน  ดังนั้น  จึงจําเป็นต้องจัดหา  หาหรือเตรียมบุคลากรไว้อย่างเพียงพอ  และมีคุณภาพจึง
จะทําให้การนํานโยบายไปปฏิบัติเกิดผลสําเร็จ 

 กล่าวโดยสรุป การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการตามเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้  โดยมีกําหนดเปูาหมาย รูปแบบ และวิธีการที่ชัดเจน และมีขั้นตอนในการนํา
ยุทธศาสตร์หรือแผนงานไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ จนทําให้องค์การประสบความสําเร็จ  

 

ตารางท่ี 2.1 แนวคิดหลักของนักวิชาการเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2552) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เรียกว่าการวิเคราะห์ SWOT การ
กําหนดทิศทางขององค์กร การกําหนดกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ และการควบคุมกลยุทธ์ 

ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารใน
การปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อม 

บุญส่ง หาญพานิช (2550)   
 

เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาความต้องการของนโยบาย ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจ โดยการจําแนกจุดอ่ืน จุดแข็ง 
อุปสรรค และโอกาส แล้วแปลงให้เป็นแผนดําเนินการเชิงปฏิบัติ
ที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได ้
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

ราชบัณฑิตสถาน (2556) เป็นวิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อํานาจทางการเมือง 
เศรษฐกิจ จิตวิทยาและกําลังรบทางทหารตามความจําเป็น ทั้งใน
ยามสงบและยามสงคราม 

วัฒนา  พัฒนพงศ์  (2546 การนํายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติมี 3 ประเด็น 1) ต้องทราบว่า  
“จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์” 2) ต้องทราบว่าภายใต้จุดมุ่งหมาย
เชิงยุทธศาสตร์หรือแผนงานแต่ละแผนงาน 3) ต้องจัดทํา
โครงการโดยให้วัตถุประสงค์ของโครงการ 

วิเชียร วิทยอุดม, (2554) แผนและเปูาหมายกลยุทธ์มีองค์ประกอบ 6 ประการตามลําดับ
คือ 1) การกําหนดภาระหน้าที่ วิสัยทัศน์และเปูาหมาย 2) การ
วิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก 3) การวิเคราะห์ถึง
จุดอ่อนหรือจุดแข็งภายใน 4) การวิเคราะห์ SWOT และการ
สร้างกลยุทธ์ 5) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 6) การควบคุมกล
ยุทธ์ 

สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์  (2545) การนํายุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นความสามารถ
ขององค์การในการรวบรวมคนทรัพยากรในหน่วยงาน  และ
กระตุ้นบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การ 

สุรชาติ  บํารุงสุข (2537) เป็นศาสตร์และศิลปะของการพัฒนาและการใช้กําลังทั้งกายเมือง  
ทางเศรษฐกิจ  ทางจิตวิทยาและทางทหารตามความเป็นจริง 

 เสาวนิตย์ ชัยมุสิก, (2550) เป็นแผนหรือวิธีการดําเนินงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูง
คาดว่าจะนําไปสู่ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

อุทิศ  ขาวเฑียร  (2549) เป็นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์มีองค์ประกอบหลัก  3  ส่วน  
1) องค์ประกอบหลักส่วน  “เปูาประสงค์ร่วม” 2) องค์ประกอบด้าน  
“ทางเลือกการดําเนินการ” 3) องค์ประกอบหลักด้านเครื่องมือกลไก 

Chander (1962 เป็นการพิจารณากําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์พ้ืนฐาน
สําหรับระยะยาวในกิจกรรม 

Maassen & Van Vught (1992)  เป็นวิธีที่นายพลทหารเตรียมตัวเพ่ือการต่อสู้ในการสงคราม  
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2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 2.2.1 ความหมายของกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดเปูาหมายที่ชัดเจนของธุรกิจใน
ระยะสั้นและระยะยาว การสร้างหรือการพัฒนาวิธีการในทางปฏิบัติ ตลอดจนการระดมและจัดสรร
ทรัพยากรขององค์กรธุรกิจ เพ่ือให้สามารถบรรลุถึงซึ่งเปูาหมายที่ถูกกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล 
ดังนั้น หากพิจารณากลยุทธ์ตามความหมายนี้ ประกอบด้วยป๎จจัย 2 ประการ ได้แก่ เปูาหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ต้องการจะบรรลุถึงและการกําหนดแนวทางหรือวิธีการในทางปฏิบัติเป็นเครื่องมือที่จะ
ช่วยให้สามารถบรรลุถึงซึ่งเปูาหมายที่ถูกกําหนดไว้ได้ การกําหนดกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจ
จําเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในอันที่จะตอบคําถามมักจะประสบกับองค์กรธุรกิจ โดยทั่วไป เช่น โอกาสทาง
ธุรกิจของอุตสาหกรรมที่คนอยู่เป็นอย่างไร สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมเป็นอย่างไร ป๎จจัยใด
ที่เป็นตัวกําหนดหรือเป็นแรงผลักดันของการแข่งขันอุตสาหกรรมที่ตนอยู่จะเป็นอย่างไร ในอนาคต
คู่แข่งในอุตสาหกรรมจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไร กลยุทธ์ใดที่ควรเลือกเพ่ือความอยู่รอดและการ
เติบโตในอนาคต เป็นต้น (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2552, น. 23) กลยุทธ์ คือ วิธีการที่จะทําให้
วัตถุประสงค์บรรลุผลด้วยวิธีที่ถูกต้อง การกําหนดกลยุทธ์ไม่ได้เริ่มที่ตัวกลยุทธ์ แต่เริ่มที่วิสัยทัศน์ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ (เสนาะ ติเยาว์, 2544, น.38) 
 1)  วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การมองอนาคตให้ถูกต้องว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
 2) เปูาหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objective) เปูาหมายกับวัตถุประสงค์จะ
แตกต่างกันในรายละเอียด โดยเปูาหมายจะระบุถึงจุดหมายปลายทางขององค์กรที่เป็นส่วนร่วม ส่วน
วัตถุประสงค์จะเป็นจุดหมายปลายของการดําเนินงานในระดับหน่วยงาน มีความรับผิดชอบ
เฉพาะเจาะจงกว่า 
 3) กลยุทธ์ (Strategy) ได้แก่ การกําหนดกลยุทธ์และการนําไปใช้ 
 4) แผนการดําเนินงาน (Operation Plan) การจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงสิ่งต่าง 
ๆทีก่ล่าวมาในข้างต้น เพ่ือให้องค์กรสามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามเปูาหมาย 
 สําหรับกลยุทธ์ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อีก ซึ่งความหมายของกลยุทธ์
โดยใช้หลัก 5 P ได้แก่ (Mintz, 1994) 
 1) กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy of plan = p1) กล่าวคือ กิจกรรมทั้งหลายกําหนดกล
ยุทธ์เพื่อใช้เป็นสิ่งกําหนดทิศทาง (direction) หรือเป็นแนวทางในการดําเนินงานในอนาคต (a guide 
or course of action into the future) หรือวิถีทางในการที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่ง
หากจะพิจารณาในความหมายนี้จะเห็นได้ว่าองค์การทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกองค์การจะมีแนวทางในการดําเนินงานไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ 
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 2) กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = p2) กลยุทธ์ใน
ความหมายของ P2 เป็นเรื่องเก่ียวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละช่วงเวลา อันสะท้อนว่าในการว่างแผนในอนาคตจําเป็นต้องคํานึงถึงวิวัฒนาการขององค์การที่
สืบเนื่องจากอดีต และขณะเดียวกันการใช้บทบาทของนักบริหารในการวางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จําเป็นต้องคํานึงถึงความสามารถหรือความคาดหวังของผู้ปฎิบัติด้วยเพราะในหลายกรณีปรากฏว่า
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์หรือสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจจะทําอาจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฎิบัติอาจใช้ความชํานาญ
ด้านต่าง ๆ ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติงานจนแปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริงก็ได้ การทําความ
เข้าใจแบบแผนเชิงพฤติกรรมในองค์การต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งในการกําหนดกลยุทธ์ 
 3) กลยุทธ์ คือ การกําหนดฐานะหรือดํารงตําแหน่ง (Strategy is position = p3) กล
ยุทธ์ในความหมายของ p3 เน้นไปที่ความสําคัญของฐานะหรือตําแหน่งของกิจการในสนามการ
แข่งขัน ดังนั้น สิ้นค้าหรือบริการที่เสนอออกไป จําเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
ประเภท หรือแต่ละตลาด (the determination of particular products in particular markets) 
ซึ่งในความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การขาดความเข้าใจฐานะหรือตําแหน่งทางการตลาดหรือการขาด
ความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ย่อมจะนําไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอบริการ 
ต่าง ๆ ด้วย 
 4) กลยุทธ์ คือ ทัศนียภาพ (Strategy is a perspective = p4) ทัศนียภาพ หมายถึง 
วิธีการดําเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์การยึดถือร่วมกัน (Organization’s way of doing thing) 
ซึ่งในความหมายของ p4 เน้นความสําคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์การ หรือ
คุณลักษณะ (character) ที่น่าจะเป็นขององค์การ ดังที่ดรัคเกอร์ใช้สํานวนว่า “แนวคิดในการดําเนิน
ธุรกิจ (concept of the business)” ซึ่งถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้สมาชิกขององค์การยึดถือ
ร่วมกัน 
 5) กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is ploy = p5) ในความหมายของ p5 
เป็นความหมายที่เฉพาะแจะจงเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือการแข่งขันสิ่งที่
ทุกคนต้องการคือชัยชนะ เพราะนั่นคือเดิมพันที่สําคัญ ดังนั้น ในความจําเป็นเช่นนั้นทุกฝุายจึงต้อ ง
วางกลยุทธ์โดยคํานึงถึงการใช้อุบายในการดําเนินงาน (Maneuver) หรือกลวิธี (tactics) ในการเดิน
หมาก เดินเกมส์ เพ่ือเอาชนะฝุายตรงข้ามให้ได้ (a specific maneuver intended to outwit an 
opponent or competitor)  
 จากแผนกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้านที่กล่าวมา ทําให้เห็นภาพความหมายของกลยุทธ์อย่างชัดเจน 
แต่ในการกําหนดกลยุทธ์ขององค์การหนึ่ง  ๆ มินซ์เบิร์ก ได้กล่าวว่าไม่จําเป็นต้องคํานึงถึงความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ในความหมายทั้ง 5 ด้าน ดังที่กล่าวมาแล้ว เนื่องจากกลยุทธ์มีความแตกต่างกันไปได้
เสมอตามสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การที่เปลี่ยนไป ดังนั้นในการใช้กําหนดกล
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ยุทธ์จึงสามารถเลือกใช้ความหมายทั้ง 5 ด้าน (Eclecticism) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
แท้จริง (ปกรณ์ ปรียากร, 2545, น. 50-52) 
 การกําหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทในป๎จจุบัน ( Identifying the present corporate 
strategy) ว่าเป็นการประเมินความต้องการในธุรกิจของบริษัทที่มีการกระจายธุรกิจนั้น จะต้องมีการ
กําหนดกลยุทธ์ที่ดี และมีความชัดเจนโดยพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 
 1) ขอบเขตการกระจายธุรกิจ ซึ่งวัดจากสัดส่วนยอดขาย รวมกําไรในการดําเนินงานของ
แต่ละหน่วยธุรกิจ หรือถือเกณฑ์การกระจายธุรกิจอย่างแคบหรืออย่างกว้าง 
 2) บริษัทใช้การดําเนินงานของบริษัท เป็นธุรกิจภายใจประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีการ
เพ่ิมความเป็นนานาชาติหรือระดับโลก 
 3) ขอบข่ายการดําเนินงานของบริษัท เป็นธุรกิจภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมีการ
เพ่ิมความเป็นนานาชาติระดับโลก 
 4) การเข้าสู่ธุรกิจใหม่ และการสร้างตําแหน่งในอุตสาหกรรมใหม่ 
 5) มีการตัดทอนธุรกิจที่อ่อนหรือหน่วยธุรกิจที่ไม่สามารถดึงดูดออกไป 
 6) มีการผลักดันการทํางานในหน่วยธุรกิจสําคัญ และสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจที่มีอยู่ 
 7) มีความพยายามในการบริหารเพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากกลยุทธ์ที่เหมาะสม และการใช้
เครือข่ายการสร้างคุณค่า (Value chain) ให้สัมพันธ์กับธุรกิจของตน เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขัน 
 8) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนรวมที่จัดสรรให้กับแต่ละหน่วยธุรกิจในปีก่อน ๆ ของบริษัทจะ
เป็นตัวชี้ที่สําคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับบริษัทและการกําหนดขั้นตอนอย่างมีเหตุผล เพ่ือค้นหาจุดแข็ง
และจุดอ่อนในกลุ่มธุรกิจของตนเอง จึงสรุปทางเลือกในการกําหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน์, 2546, น. 47) 
 กลยุทธ์ แต่เดิมนั้นจะถูกใช้ทางทหารโดยเป็นศาสตร์และศิลป์ในการบังคับบัญชาของ
กองทัพ หรือความเป็นแม่ทัพก็ตาม แต่ในป๎จจุบันการบริหารของผู้บริหารระดับสูงสุดหรือผู้นําที
เปรียบเหมือนแม่ทัพต้องเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ซึ่ง
จําเป็นต้องมีกระบวนการอันประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ 
วางแผนดําเนินการ ตัดสินใจดําเนินการและมีการประเมินผลการดําเนินการ ทั้งนี้ก็เพ่ือจะสร้างความ
มั่นใจว่าองค์การสามารถท่ีจะดําเนินการและสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ว่ามีประโยชน์ต่อองค์การ 4 ประการ คอื  
 1) กําหนดทิศทางขององค์การ (Set direction) กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้
ผู้บริหารเกิดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ต่ออนาคต ทําให้สามารถกําหนด
วัตถุประสงค์และทิศทางการดําเนินงานของธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 2) สร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติ (Harmony) โดยการจัดการเชิงกลยุทธ์ให้ความ
สนใจกับการกําหนด การประยุทธ์ การตรวจสอบและการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ ในฐานะระบบ
ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบต่าง ๆ รวมเข้าด้วยกัน ซึ่งก่อให้เกิดวิสัยทัศน์และความเข้าใจร่วมกันใน
วัตถุประสงค์และแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งจะทําให้การจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานเป็น
เอกภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 3) การสร้างความพร้อมให้แก่องค์การ (Provide readiness) การศึกษาและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม และการกําหนดกลยุทธ์ ช่วยให้ผู้บริหารผู้จัดการในส่วนต่าง  ๆ และสมาชิกของ
องค์การเกิดความเข้าใจในภาพรวมและศักยภาพของธุรกิจ ตลอดจนอิทธิพลของป๎จจัยแวดล้อมที่มีต่อ
องค์การอันจะทําให้องค์การมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงหรือท้าทายกับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
 4) สร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน (Improve competitive efficiency) เนื่องจากการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ์ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้บริหาร ขณะเดียวกันก็ช่วยเตรียมความพร้อม
และศักยภาพของสมาชิกตลอดจนช่วยสร้างความเข้าใจและแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและคู่แข่งขัน และท่ีสําคัญจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจในภาพรวมและความต้องการของ
องค์การ รวมทั้งความสามารถในป๎จจุบันขององค์การ ซึ่งจะทําให้สามารถจัดลําดับความสําคัญในการ
ดําเนินงานและเปูาหมาย ส่งผลให้การดําเนินงานอย่างเหมาะสมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(จินตนา บุญบงการ และณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2546, น. 16) 
 2.2.2 ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 สําหรับหลักความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น คือ 1) เป็นการกําหนดทิศทางที่
ชัดเจนขององค์กร ผู้กําหนดกลยุทธ์จะทําการกําหนดวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์กร ทําให้สมาชิกทั้ง
องค์กรทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะดําเนินไปอย่างชัดเจน 2) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลในการมองถึงอนาคตขององค์กร ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงขององค์กรในอนาคตลงได้  
3) ช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินงานและใช้ทรัพยากรที่ตนมีในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ผลสําเร็จดีกว่าการบริหารตามปกติ 4) ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to 
Change) การจัดการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ ทําให้สมาชิกทุกคน
รับทราบและยอมรับทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร (สุมาลี จิระจรัส, 2548, น. 25-26) 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์มีส่วนสําคัญทําให้ผลการดําเนินงานดีกว่าองค์กรที่ไม่ใช้หลักการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ และมีประโยชน์ต่อการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ทําให้เข้าใจวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ
องค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น 2) ทําให้ทราบว่าอะไรบ้างมีความสําคัญเชิงกลยุทธ์ 3) ทําให้เข้าใจสภาพแวดล้อม
ที่กําลังเปลี่ยนแปลงดียิ่งขึ้น (พิบูล ทีปะปาล, 2551, น. 25) การกําหนดกลยุทธ์ในการจัดการ 
เชิงกลยุทธ์นั้น แบ่งออกเป็นสามระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)  
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) และกลยุทธ์ระดับหน้าที่องค์กร (Functional 
Level Strategy) (Thomson, 1992, น. 59) 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นวิธีการจัดการแบบหนึ่งที่มุ่งเน้น
การกําหนดทิศทาง ภารกิจ และกลยุทธ์การดําเนินงานขององค์กรให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร  
การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ขององค์กรให้สามารถนํากลยุทธ์ที่กําหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการติดตามกํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินการตามกลยุทธ์  
เพ่ือเรียนรู้ผลความก้าวหน้า ตลอดจนป๎ญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงต่อไป ประโยชน์ของ
การจัดการเชิงกลยุทธ์สรุปได้ดังนี้ 1) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 2) ทําให้
ผู้บริหารมีความตื่นตัวต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3) ช่วยให้ผู้บริหารมีความรอบคอบในการ
วางแผนงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 4) ช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารทั่วทั้งองค์กรเกิดความร่วมมือและ
มีความเป็นเอกภาพ 5) เพ่ือให้ทราบถึงแนวโน้มของกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าว่าจะตัดสินใจ
อย่างไร (Thompson and Strickland, 1999, p. 24)  
 การจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสําคัญดังนี้ 1) ช่วยให้องค์กรมีวัตถุประสงค์และภารกิจของ
องค์กรในอนาคตอย่างชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับผู้ปฏิ บัติงานในการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 2) ช่วยให้การดําเนินงานสอดคล้องในหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เพ่ือนําไปสู่
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 3) เป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาองค์กร 4) ช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์ป๎ญหาที่จะเกิดขึ้น แล้ว
เปลี่ยนแปลงป๎ญหาให้เป็นโอกาสที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคต 5) ช่วยให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
สามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบและสามารถลดความเสี่ยงได้ (บุญเลิศ เย็นคงคา และคนอ่ืน ๆ, 2549, 
น. 19) การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นรูปแบบทางการจัดการ ซึ่งมุ่งเน้นความสําเร็จขององค์กร โดยการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นป๎จจัยสําคัญ และหาแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นเฉพาะตัวมา
เป็นจุดเด่นที่สําคัญต่อการแข่งขัน การจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง  ๆ ได้แก่ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การกําหนดพันธกิจ และเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ 
การสร้างกลยุทธ์ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และควบคุมประเมินผล กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึง
เป็นกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการที่มุ่งเน้นทิศทางการดําเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จนได้กลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ แล้วนํากลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติโดยมี
การควบคุมและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่า กลยุทธ์นั้นจะประสบความสําเร็จดังที่คาดหวัง  
(สาคร สุขศรวงศ์, 2554, น. 235) 
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 2.2.3 กระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์องค์กรที่ดีนั้นต้องเข้าใจง่ายและชัดเจน (simple and clear) และป๎จจัยสําคัญ
สองประการนี้ มีผลชี้ถึงความสําเร็จในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ( Implement) กลยุทธ์องค์กรที่เข้าใจ
ได้ยากและไม่ชัดเจนนั้นมีค่าไม่ต่างกับการไม่มีกลยุทธ์องค์กรเลย สรุปกลยุทธ์ที่ดีมีองค์ประกอบสําคัญ 
3 ส่วนดังนี้ 
  1) เปูาหมาย (Objective) กลยุทธ์ที่ดีจะต้องบอกได้ว่า กลยุทธ์นั้น ๆ จะนําไปสู่
เปูาหมายอะไรขององค์กร เพราะการที่เรายังไม่รู้ว่าเปูาหมายเราคืออะไร ก็ไม่มีถนนเส้นทางไหนนําพา
เราไปสู่เปูาหมายได้ คุณสมบัติของ Objective ที่ดีนั้นคือ จะต้องมีความชัดเจน (specific), วัดผลได้ 
(measurable), มีกรอบเวลาที่แน่นอน (time-bound), และควรจะต้องมีเปูาหมายสําคัญที่สุดเพียง
เปูาหมายเดียวเท่านั้น (single goal) 
  2) ขอบเขต (Scope) ขอบเขตขององค์กรนั้น มีทั้งหมด 3 มิติ ได้แก่ ลูกค้า (หรือ
สิ่งที่เราจะให้บริการ) (customer or offering), พ้ืนที่ (geographic location), และการประสานงาน
กันตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ (vertical integration) ความชัดเจนในขอบเขตองค์กร ไม่ว่าจะมิติ
ใดมิติหนึ่งจะทําให้บุคลากรในองค์กรสามารถเน้นการทํางานไปที่จุดนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งแต่ละ
บริษัทย่อมให้ความสําคัญกับแต่ละมิติที่ไม่เหมือนกัน ขอบเขตนั้นมีความแตกต่างกับเปูาหมายอย่าง
ชัดเจนตรงที่ขอบเขตจะเป็นการบอกว่า “พ้ืนที่ใด” ที่บริษัทจะไม่เดินทางไป เช่นกลุ่มลูกค้าใดที่ไม่ใช่
กลุ่มลูกค้าของบริษัท เป็นต้น 
  3) ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) คือ ความสามารถ
ของบริษัทที่แตกต่างและเหนือกว่าบริษัทคู่แข่ง อันสามารถนําไปสู่เปูาหมายของบริษัทได้ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันประกอบด้วย 2 ส่วนคือ (1) คุณค่าที่จะมอบให้แก่ลูกค้า (Statement of the 
Customer Value Proposition) (2) กิจกรรม (Activity) ของบริษัทที่แตกต่างจากบริษัทอ่ืน ๆ ที่จะ
ทําให้บริษัทสามารถได้นําส่ง “คุณค่า” ให้แก่ลูกค้า (Customer Value Proposition) (David Collis 
and Michael G.Rukstad, 2008, p. 10) 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการปฏิบัติ 5 ประการ คือ 1) การกําหนดทิศทาง 
(Direction Setting) 2) การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) 3) การ
กําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 4) การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation on) 
5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
  1) กําหนดทิศทาง (Direction Setting) ในการกําหนดทิศทางขององค์กรจะ
ประกอบด้วย การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และการกําหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการ
กําหนดงานที่ชันเจนจะช่วยให้องค์กรสามารถกําหนดทิศทางในระยะยาว อีกทั้งยังแสดงถึงความตั้งใจ
ในการดําเนินธุรกิจอีกด้วย ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น ขั้นแรก
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องค์กรจะต้องระบุภารกิจและเปูาหมายหลักที่สําคัญของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือ
ข้อความของบริษัทที่พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในป๎จจุบัน และกําลังจะทําอะไรในอนาคตและ
องค์กรเป็นองค์กรแบบใดและจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแบบใดทั้งนี้เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือ
คู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์กรจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึง
คุณค่าทางปรัชญาสําคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทํา ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเปูาหมายและ
สอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการกําหนดกล
ยุทธ์อีกด้วย เปูาหมาย (Goal) คือ การบอกถึงสิ่งที่องค์กรปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยายาม
บรรลุ โดยมีการกําหนดให้ชัดเจน กระซับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การกําหนดเปูาหมายจะมี
การกําหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการกําหนดภารกิจว่าจะต้องทําสิ่งใด 
 2) การประเมินองค์กรและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning) ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์กรนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสวอต (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์จุด
แข็ง (Strength – S) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – 
O) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat – T)  
  2.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Analysis) นั้น จะทํา
ให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร ช่วยให้ประเมินอดีตและแนวโน้มในป๎จจุบัน การวิเคราะห์
ภายในสามารถทําได้โดยการวิเคราะห์ป๎จจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ (Critical success factor)  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลัก (Core business 
process) ซึ่งจะทําให้องค์กรมีความสามารถหลักที่โดดเด่น (Core competency) การวิเคราะห์
ป๎จจัยภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทําให้ทราบถึงจุดแข็งหรือจุดอ่อนทางธุรกิจขององค์กร จุด
แข็ง, น. ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์กรมีสมรรถนะเหนือกว่าคู่แข่ง จุดอ่อน , น. ลักษณะหรือ
องค์ประกอบขององค์กรมีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง 
  2.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทั่วไปและสภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน 
 สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสําคัญ  
แต่อาจจะไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัว
แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political 
Environment – P) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment – E) สภาพแวดล้อม
ด้านสังคม (Sociological Environment – S) สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology 
Environment – T) 
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 3) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การกําหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผน
ระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้รับจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์กรจะต้องกําหนด
และเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไร
องค์กรจึงจะไปถึงเปูาหมายที่ได้กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่ งขันขององค์กรกําหนด
เป็นกลยุทธ์ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีท้ังสิ้น 3 ระดับ คือ  
  3.1) กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่ง
บอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่า องค์กรจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด  
จะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร เช่น การกําเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) 
ที่ช่วยในการกําหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinney 
7-S Framework เป็นต้น 
  3.2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการกําหนดกลยุทธ์ในระดับที่
ย่อยลงไปจะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง และระบุวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการ
แข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้
ด้วยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit – SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ธุรกิจของ 
SBU นี้จะมุ่งการเพ่ิมกําไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น 
บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมี
อยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นําด้านต้นทุนต่ํา (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และการจํากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 
  3.3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operation Strategy) เป็นการกําหนดกลยุทธ์ที่
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงาน
ตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมาโดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดําเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการ
เงิน เป็นต้น 
 4) การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation on) การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือ
กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่การดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการดําเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพ่ือให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
  4.1) ขั้นตอนของการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
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  4.2) ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล
ยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 
  4.3) ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การ
กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรทํางานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธ์ภาพ) เป็นต้น 
  4.4) การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์กรมีการสร้างวิสัยทัศน์ 
สร้างพันธกิจข้ึนมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการดําเนินการก็จะทําให้เกิดการสูญเปล่า (Waste) ได้ 
 ความสําเร็จขององค์กรนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์ปฏิบัติ
ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติควรมีการมอบหมาย และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สําคัญในการ
นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอย่างท่องแท้ 
 5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมกลยุทธ์ เป็น
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยุทธ์ที่นําไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการนํากลยุทธ์ไป
ปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่ต้องการการปรับปรุงเพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ตั้งไว้ มีการกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรฐานวัดการดําเนินงาน
ทีเ่หมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กรจะมาตรฐานและเกณฑ์การดําเนินงานของตน ทั้งนี้การ
กําหนดมาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการทํางานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
(Porter, M.E,1987, pp. 60-65) 
 การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ที่บรรยายโดยเบรินส์ (Burns, 1992) เป็นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกัน 
กิจกรรมขององค์การในขอบเขตทั้งหมด รวมถึงวัตถุประสงค์ของบรรษัทและขอบเขตขององค์การ 
บรรจบกิจกรรมขององค์การกับสิ่งแวดล้อมซึ่งองค์การดําเนินการอยู่เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงสร้างภายใน 
การปฏิบัติการและขั้นตอนทําให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ บรรจบกิจกรรมขององค์การกับ
ขีดความสามารถของทรัพยากร ประเมินทรัพยากรที่เพียงพอต่อการรับข้อได้เปรียบจากโอกาสที่เปิด
หรือหลีกเลี่ยงภัยคุมคามในสิ่งแวดล้อมขององค์การ  ได้รับ (divesting) และใช้ทรัพยากรเพ่ิม 
(Reallocate resource) การแปลชุดของตัวแปรภายนอกและภายในที่ซับซ้อนผันแปรที่องค์การ
เผชิญหน้าสู่ชุดโครงสร้างของวัตถุประสงค์ในอนาคตที่ชัดเจนที่สามารถนําไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานวันต่อ
วัน การเพ่งเล็ง (focus) ต่อการพิสูจน์ทราบภารกิจขององค์การและยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ แต่ความ
ตั้งใจคือให้กับฐานทรัพยากรที่ต้องการเพ่ือทําให้สําเร็จ ผู้จัดการผู้มีความคิดเชิงกลยุทธ์จะมีมุมมอง
กว้างและไกลของที่พวกเขากําลังไป แต่พวกเขาจะตระหนักด้วยว่าพวกเขามีความรับผิดชอบ ประการ
แรก เพ่ือวางแผนที่จะใช้ทรัพยากรอย่างไร เพ่ือใช้โอกาสที่เปิดให้แก่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ และ
ประการที่สอง เพ่ือจัดการโอกาสเหล่านี้ในหนทางจะเพ่ิมคุณภาพคุณค่าต่อผลที่ได้รับโดยบริษัท 



34 
 

 กระบวนการของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  คือ รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนิยาม 
ภารกิจขององค์การ วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก จัดทําทางเลือกยุทธศาสตร์ กําหนด
ยุทธศาสตร์บรรษัทและยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเปูาหมาย การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติและภาร
ติดตามและประเมินความก้าวหน้าในการบรรลุเปูาหมาย แต่ในการปฏิบัติมันไม่ง่ายและเป็นอันตราย
อย่างนั้น บ็อกซ์ออล และเพอร์เซล (Bocall and Purcell, 2003) เชื่อว่าการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
คือการผสม ไม่บริสุทธิ์ (impure), กระบวนการกระทําร่วมกัน (interactive process) เต็มไปด้วย
ความยากลําบาก ทั้งด้วยสติป๎ญญาและการเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการของการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Bocall and Purcell, 2003) 
  

 เปูาหมายยุทธศาสตร์ (Strategic goals) นิยามว่าองค์การต้องการจะเป็นพวกเขาอาจ
กําหนดมันในรูปแบบของการกระทํา, วัดการเจริญเติบโต หรือแสดงออกในรูปแบบทั่วไป เช่น ความ
ปรารถนา (aspirations) มากกว่าเรื่องเฉพาะเจาะจง  

ภารกิจ 

การวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ 

ทางเลือกยุทธศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อมภายนอก 
โอกาส/ภัยคุกคาม 

สิ่งแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง/จุดอ่อน 

ยุทธศาสตร์ 
บรรษัท/ กทม. 

เปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ บรรษัท/กทม. 

เปูาหมายยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ(เขต) 

ยุทธศาสตร์ พันธกจิ/เขต 

แผนยุทธศาสตร์ 

การนําไปปฏบิัต ิ

การติดตามและประเมินผล 
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Analysis of 
Environment 

Constant Monitoring 

Analysis of 
Resources 

Identification 
Of vision, 

Mission and 
Objective 

 

Strategy 
Development 

Constant Monitoring 

Strategic Analysis Strategic Development 

ภาพที ่2.2 กรอบแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Richard Lynch, 2000, p. 21) 
 

 แผนยุทธศาสตร์ (Strategic plans) คือ การแสดงออกอย่างเป็นทางการว่าองค์การตั้งใจ
จะได้รับเปูาหมายยุทธศาสตร์อย่างไร บ๊อกซ์ และเพอร์เซล (Boxall and purecll, 2002) ชี้จุดว่า เรา
ไม่ควรทําผิดด้วยการนําเอายุทธศาสตร์ของบริษัทมาเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มันเป็นการดีถ้าเรา
เข้าใจยุทธศาสตร์ของบริษัทว่าเป็นชุดของยุทธศาสตร์ทางเลือก บางส่วนอาจมาจากการวางแผนและ
ชุดของการโต้แย้งกันในหมู่ของการจัดการอาวุโส และมีบ้างที่มาจากกระแสการปฏิวัติ  
 2.2.4 ตัวแบบท่ัวไปท่ีใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ 
 ตัวแบบทั่วไปที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย กรอบแนวคิดในการวางแผน 
กลยุทธ์ขององค์กร และองค์ประกอบหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
  

  
 1) กรอบแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นการ
วางแผนที่มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายระยะยาวที่แน่ชัด จากการวิเคราะห์องค์กร 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน สภาพการแข่งขัน และทิศทางของป๎จจัย
ต่าง  ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการ ดําเนินงานขององค์กรในป๎จจุบัน และอนาคต 
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 กลยุทธ์ระดับองค์กร หมายถึง ทิศทางรวมของธุรกิจซึ่งเป็นทิศทางที่ใช้อธิบายแนวทาง
ร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรม หรือเป็น
การกําหนดทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษัท ซึ่งเป็นการกําหนดว่า องค์กรต้องการที่
จะไปที่ไหน ต้องการเป็นอะไร หรือเป็นวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารใช้ในการกําหนดทิศทางขององค์กร 
 วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังโดยรวมที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคตประกอบด้วย
ข้อความที่ระบุถึงทิศทางที่องค์กรมุ่งไป สิ่งที่องค์กรต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กรต้องการ 
 ภารกิจ หมายถึง การกําหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่โดยรวมขององค์กร 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ 
 เปูาหมาย หมายถึง ความมุ่งหมายขององค์กรหรือหลักเหตุผลซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของความ
อยู่รอด หรือการคาดคะเนในระยะยาวเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้น หรือบรรลุในวิสัยทัศน์ 
และภารกิจ 
 

 2) องค์ประกอบหลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 3 องค์ประกอบหลักท่ี เชื่อมโยงกันดังนี้ 

 
  การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) หมายถึง ขั้นตอนในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เพ่ือพิจารณาป๎จจัยสภาพแวดล้อมว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อองค์กร 
และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ตลอดจนค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเปูาหมายที่สําคัญ คือ การกําหนดตําแหน่งทางกลยุทธ์ (Strategic 
Positioning) ขององค์กรที่สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร ซึ่งมีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์  
ต่าง ๆ อาท ิ  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 

 ตัวแบบแรงดัน 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) 

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Analysis) 

ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Choice) 

การน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ 
(Strategy Implementation) 

ภาพที ่2.3  องค์ประกอบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน,์ 2546, น. 25) 
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 การวิเคราะห์ลูกโซ่คุณค่า (Value Chain Analysis) 

 SWOT Analysis 
 - การเลือกกลยุทธ์ (Strategic Choices) หมายถึง การคิดค้นทางเลือก และประเมินทางเลือกกลยุทธ์

ที่เป็นไปได ้มีความสอดคล้องกับลักษณะขององค์กร และลักษณะของธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย   

 การกําหนดแนวทาง หรือทางเลือกกลยุทธ์ เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาองค์กรในระยะยาว ตลอดจนการกําหนดแนวทางหรือ
ทางเลือกกลยุทธ์ เพ่ือที่จะบรรลุสู่ทิศทางท่ีได้กําหนดไว้  

 การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เป็นการประเมินทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และ
แนวทางที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ดีที่สุด   

 การเลือกกลยุทธ์ เป็นการเลือกกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องกับสภาพ องค์กรมากที่สุด 
มีความเป็นไปได้มากท่ีสุด และเป็นที่ต้องการขององค์กรมากท่ีสุด 

- การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) หมายถึง ขั้นตอนการจัดโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสม การกําหนดระบบในการบริหาร ตลอดจนการกําหนดระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ และการ
สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือสามารถนําเอาแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ได้ตัดสินใจนั้นไป
ปฏิบัติได ้
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 2.2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่2.4 ป๎จจัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (Thomas and David, 2002, p. 11) 
 
 สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นป๎จจัยภายนอกในระดับกว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อ 
การปฏิบัติการขององค์กร ทั้งท่ีเป็นองค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาครัฐบาล ประกอบด้วย 
 - ป๎จจัยด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) เช่น นโยบายและ
เสถียรภาพของรัฐบาล การแก้ไขกฎหมาย และการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลต่อ การปรับเปลี่ยน
วิธีการทางการบริหาร เป็นต้น 
 - ป๎จจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่น อัตราเงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ยอัตราภาษี 
และอัตราการว่างงาน เป็นต้น 
 - ป๎จจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Factors) เช่น โครงสร้างทางเพศและอายุ 
ระดับการศึกษา ค่านิยม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภค เป็นต้น 
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 - ป๎จจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่น การผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องจักรสมองกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น (Thomas 
and David, 2002) 
 
 2) โมเดลแรงดัน 5 ประการ (Five Forces Model Analysis) 
 

 
 โมเดลแรงดัน 5 ประการของ Michael E. Porter เป็นตัวแบบที่ใช้วิเคราะห์ป๎จจัยที่มี
ผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันเพ่ือให้รู้สถานะหรือตําแหน่งการแข่งขันขององค์กรในอุตสาหกรรม
ประกอบด้วย 
 - ป๎จจัยกําหนดการแข่งขัน (Competition) สภาพการแข่งขัน หากมีคู่แข่งขันจํานวนมาก 
และมีการแข่งขันรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถทํากําไรขององค์กร 
 - ป๎จจัยการเข้าสู่ธุรกิจ หรือผู้มาใหม่ (New Entrances) เป็นป๎จจัยที่แสดงถึงอุปสรรค
ขวางกั้นผู้ที่จะเข้ามาใหม่มาดําเนินธุรกิจเดียวกัน ซึ่งอุปสรรคยิ่งมากการเข้าสู่ธุรกิจก็ยิ่งยากขึ้น  
การถอนตัวออกจากธุรกิจก็ยากลําบากเช่นเดียวกัน 
 - ป๎จจัยกําหนดสินค้าทดแทน (Substitution) หากมีแนวโน้มที่สินค้าเข้ามาทดแทนได้ง่าย 
ลูกค้าก็มีโอกาสเปลี่ยนไปใช้สินค้าดังกล่าว ทําให้ความสามารถทํากําไรของธุรกิจลดต่ําลง 

Threat of 
New Entrants 

Competitive Rivalry 

Threat of 
Substitutes Products 

Bargaining Power 
of Buyers 

Bargaining Power 
of Supplier 

ภาพที่ 2.5 Five Forces Model (Porter, 1980, p. 4) 
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 - ป๎จจัยกําหนดอํานาจการซื้อ (Buyers) ขึ้นอยู่กับระดับราคาและอํานาจการต่อรองของ 
ผู้ซื้อ 
 - ป๎จจัยกําหนดอํานาจของผู้ขายป๎จจัย (Suppliers) ขึ้นอยู่กับลักษณะของป๎จจัยที่จัดหา
มาได้ง่ายหรือไม่ และยังข้ึนอยู่กับอํานาจต่อรองของผู้ขายป๎จจัยด้วย (Michael Porter, 1980) 
 3) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางกลยุทธ์ (SWOT)   
 เป็นการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือพิจารณาถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาส
และอุปสรรคของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้  
  3.1) วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) เป็นการ
ประเมินโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) จากสิ่งแวดล้อมภายนอกของบริษัทได้แก่
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจประชากรศาสตร์สังคมวัฒนธรรมการเมืองกฎหมายสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  
  3.2) วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) เป็นการประเมิน
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) จากสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทได้แก่โครงสร้างของ
องค์การและการจัดการนโยบายและกลยุทธ์ของหน้าที่ธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ  
 3.3) การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์
ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสิ่งแวดล้อมภายในโอกาสและอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อม
ภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากป๎จจัยเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์กรหรือหมายถึง
วิธีการซึ่งช่วยผู้บริหารในการกําหนดจุดแข็งขององค์การ (Organizational Strengths: S) จุดอ่อน
ขององค์การ (Organizational Weaknesses: W) โอกาสจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (Environmental 
Opportunities: O) การวิเคราะห ์SWOT มีดังนี้  
 - จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็ง หมายถึง การดําเนินงานภายในที่บริษัทสามารถกระทําได้ดี
บริษัทจะต้องวิเคราะห์การดําเนินงานภายในเช่นการบริหารการเงินการตลาดและการวิจัยและพัฒนา
เพ่ือการพิจารณาถึงจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเหล่านี้เป็นระยะบริษัทที่บรรลุความสําเร็จจะ
กําหนดกลยุทธ์ของบริษัทที่ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งจากการดาเนินงานภายในเหล่านี้อยู่เสมอ  
 - จุดอ่อน (Weaknesses) จุดอ่อน หมายถึง การดําเนินงานภายในที่บริษัทไม่สามารถ
กระทําได้ดีการดําเนินงานภายในเหล่านี้เช่นการบริหารการเงินการตลาดการผลิตและการวิจัยและ
พัฒนาจะเป็นอุปสรรคต่อความสําเร็จของบริษัทบริษัทจะต้องกําหนดกลยุทธ์ของบริษัทที่สามารถลบ
ล้างหรือปรับปรุงจุดอ่อนของการดําเนินงานภายในเหล่านี้ให้ดีขึ้น  
 - โอกาส (Opportunities) โอกาส หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดําเนินงานของบริษัทบริษัทจะต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น
เศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและการแข่งขันอยู่เป็นระยะเพ่ือการแสวงหาประโยชน์จากการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้การพัฒนาของคอมพิวเตอร์และไบโอเทคโนโลยีการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและทัศนคติของพนักงานและการแข่งขันจาก
ต่างประเทศท่ีรุนแรงขึ้นจะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมภายนอกที่สําคัญการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจจะทําให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปที่อาจจะทําให้ผลิตภัณฑ์
บริการและกลยุทธ์ของบริษัทต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
 - อุปสรรค (Threats) อุปสรรค หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามต่อ 
การดําเนินงานของบริษัทสภาพแวดล้อมภายนอกเหล่านี้ได้แก่เศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีและ
การแข่งขันเป็นต้นความไม่สงบภายในตะวันออกกลางความเข้มแข็งของคู่แข่งขันอัตราดอกเบี้ยและ
ราคาน้ํามันสูงขึ้นล้วนแต่เป็นการคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกท้ังสิ้น 
 
ตารางท่ี 2.2 SWOT Analysis 
 

SWOT Analysis 
 
สภาพแวดล้อมภายใน 

Strength (S) 
จุดแข็ง 
จุดเด่น ข้อได้เปรียบ 

Weakness (W) 
จุดอ่อน 
ข้อเสียเปรียบ 

 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

Opportunity (O) 
โอกาส สิ่งเกื้อกูล 
ที่จะดําเนินกิจกรรม 

Threats (T) 
อุปสรรคที่จะทําให ้
ดําเนินกิจกรรมไมส่ําเรจ็ 

 

  
 3.4) ประโยชน์ของ SWOT  การทํา SWOT จะช่วยให้ไหวตัวทันสถานการณ์ และมีการ
เตรียมความพร้อมกับการปรับเปลี่ยนของสภาพแวดล้อม บางครั้งเมื่อโอกาสมาถึง องค์กรจะได้เก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์ได้ทันและเต็มที่ หรือ ถ้าเรารู้ว่าแนวโน้มจะมีป๎ญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับองค์กร 
เราจะได้มีการเตรียมตัวรับมือ ผ่อนสถานการณ์ท่ีเลวร้ายให้บรรเทาลงได้ 
 3.5) วิธีการทํา SWOT Analysis  การทํา SWOT นั้นทีมงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
โครงสร้างของตัวองค์กรเอง ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลคู่แข่ง ข่าวสารทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศมาเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์ อย่าลืมว่า เราต้องวิเคราะห์โดยอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็น
จริงไม่ใช่จินตนาการ SWOT ต้องทําให้เป็นไปในทางเดียวกันกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือ เปูาหมาย 
(Vision, Mission และ Objective) หรือเข้ากับทรัพยากรในองค์กรและความสามารถที่เข้ากับสิ่งที่
องค์กรถนัด แล้วนํา SWOT มาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร โดยเขียน รายการ
ออกมาให้น้อยท่ีสุด โดยดูข้อมูลจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats  
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 3.6) ตัวชี้วัดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   การบริ หาร  ภาพพจน์ ขององค์ กร
ประชาชนยอมรับหรือไม่ ทักษะและความสามารถของผู้บริหารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้
ไหม โครงสร้างขององค์กรสอดคล้องกับบุคลากร เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมหรือไม่ สนับสนุนการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วหรือไม่ สามารถประสานงานระหว่างฝุายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ ระบบการ
วางแผนงาน มาตรฐานและกระบวนการปฏิบัติงาน ระบบการควบคุมปฏิบัติได้สอดคล้องกันหรือไม่ 
บุคลากร ทัศนคติของพนักงาน ความสามารถในการทํางาน ประสบการณ์ จํานวนพนักงาน มีกลไกล
เหมาะสมเพ่ือได้มา รักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือไม่ เงินทุน แหล่งที่มาของเงินทุน ต้นทุน
ของเงินทุน ปริมาณเงิน ระยะเวลาในการใช้คืน ระบบบัญชีเพ่ือการคํานวณต้นทุน การกําหนด
งบประมาณสอดคล้องกับแผนงานขององค์กรหรือไม่ ระยะเวลาในการสั่งซื้อ เทคโนโลยีนวัตกรรม 
เทคโนโลยีทันสมัยหรือล้าสมัย การสร้างมูลค่าเพ่ิม ความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบการวิจัยและ
พัฒนา 
 4) ทฤษฎีการวิเคราะห์ (TOWS matrix)  เป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ 
 
ตารางท่ี 2.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์  (TOWS matrix) 
 

 จุดแข็ง (S = Strengths)  จุดอ่อน (W = Weakness)  
โอกาส (O = Opportunities)  
 

SO Strategies  
ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุด
แข็งภายในองค์กร  

WO Strategies  
เอาชนะจุดอ่อนด้วยการแสวงหา
ประโยชน์จากโอกาส  

อุปสรรค (T = Threats)  
 

ST Strategies  
หลีกเลี่ยงอุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็ง
ภายในองค์  

WT Strategies  
ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค  
 

 
 จากตารางที่ 2.3 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับ
อุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อนกับอุปสรรค ซึ่งผลของข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่นั้น สามารถนําไปกําหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้  
 4.1) กลยุทธ์ SO (SO Strategies) เป็นกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งได้มาจากการนําข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน ถ้ามีจุดอ่อนก็พยายามแก้ไขป๎ญหา
เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นจุดแข็ง ถ้าเผชิญกับอุปสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส ในกรณีนี้องค์กรจะ
ใช้จุดแข็งเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส  
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 4.2) กลยุทธ์ ST (ST Strategies) เป็นกลยุทธ์เชิงปูองกันซึ่งได้มาจากการนําข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน โดยพยายามทําให้เกิดจุดแข็ง
สูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด ในกรณีนี้องค์กรจะใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอุปสรรค 
 4.3) กลยุทธ์ WO (WO Strategies) เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขซึ่งได้มาจากการนําข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน โดยเน้นการปรับปรุงแก้ไขความ
อ่อนแอภายใน พยายามที่จะให้เกิดจุดอ่อนต่ําที่สุด และเกิดโอกาสสูงสุด ในกรณีนี้องค์กรจะพยายาม
แก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส  
 4.4) กลยุทธ์ WT (WT Strategies) เป็นกลยุทธ์เชิงรับซึ่งได้มาจากการนาข้อมูลการ
ประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน พยายามที่จะสร้างให้เกิดจุด
แข็งและอุปสรรคต่ําที่สุด ในกรณีนี้องค์กรจะหลีกเลี่ยงอุปสรรคและลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อย
ที่สุด (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2549) 
 5) แนวคิด 7S ของ McKinsey ดังนี้ (Higgins, 1995)  
 5.1) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) องค์การนวัตกรรม ต้องมีจุดมุ่งหมาย นโยบาย และกลยุทธ์
ด้านนวัตกรรมที่ชัดเจนแน่นอน และมีการถ่ายทอดไปสู่ฝุายงานต่าง ๆ ด้วย ซึ่งเป็นแนวทางที่สําคัญ
ต่อความสําเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันท่ีเป็นการใช้นวัตกรรมเป็นกลยุทธ์ของหน่วยงาน
หรือฝุายงาน ซึ่งองค์การนวัตกรรมจะต้องมีองค์ประกอบด้านกลยุทธ์ที่สําคัญ ดังนี้  (1) มีข้อความและ
กลยุทธ์การทํางานสําหรับนวัตกรรม องค์การต้องสร้างความชัดเจนของกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมในระดับ
องคก์าร หน่วยธุรกิจ และฝุายงาน กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมจะต้องถูกประกาศและนําไปปฏิบัติจริง เป็น
การแสดงถึงความเกี่ยวข้องหรือการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมในระดับต่าง ๆ ขององค์การ และ
ถือเป็นการสร้างพันธสัญญาในการสร้างนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในองค์การ (2) มีการส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม โดยการมุ่งเน้นลูกค้าและตลาดซึ่งจะต้องมีความสามารถและเปูาหมายที่สอดคล้องกัน 
มีการศึกษาความเป็นไปได้ของความคิดด้านผลิตภัณฑ์ มีความเข้าใจแนวโน้มของความต้องการของ
ตลาดและลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่าง  ๆ ได้ (3) มีกําหนด
วัตถุประสงค์สําหรับผู้จัดการในการสร้างนวัตกรรมและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรม โดยจะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ พันธกิจ เปูาหมาย และ
วัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมตามลําดับแล้วมีการถ่ายทอดลงมา จนถึงระดับบุคคลและต้องทําให้
นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในเกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติงานระดับบุคคล โดยควรเริ่มต้นจากระดับ
ผู้จัดการก่อน (4) มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นทุก ๆ ปีครึ่งถึงสองปี โดยใช้วิธีการทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการบริหารจัดการ (5) มีการนําความคิดใหม่  ๆ ที่ได้ประเมิน
ไว้มาสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ องค์การจะต้องให้ความสําคัญกับการนําผลที่ได้จากการวิจัย
และพัฒนามาทําให้ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเป็นสิ่ง
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มุ่งเน้นของวัตถุประสงค์ในการสร้างนวัตกรรมขององค์การ (6) มีการใช้กลยุทธ์ความรวดเร็ว (Speed 
Strategy) และความสามารถที่เป็นจุดแข็งของผู้ปฏิบัติงานในการสร้างนวัตกรรม (7) มีการกําหนด
ช่วงเวลาและวิธีการตอบสนองหรือชักจูงลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ และมีการลดต้นทุนโดย
การปรับปรุงกระบวนการ การจัดการการปฏิบัติงานและทาให้เกิดนวัตกรรมด้านการตลาด 
 5.2) ด้านโครงสร้าง (Structure) การพัฒนาหรือปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้ส่งเสริมต่อ
การเป็นองค์การนวัตกรรม จะต้องคํานึงถึงหลักการที่สําคัญ 5 ประการ คือ การออกแบบงาน  
การกระจายอํานาจในการทํางาน การทํางานเป็นทีม ผู้จัดการจะต้องขยายการควบคุม และการให้มี
ส่วนร่วมในการทํางาน ลักษณะโครงสร้างองค์การที่สนับสนุนการเป็น องค์การนวัตกรรม มีดังต่อไปนี้  
(1) มีการพัฒนาโครงสร้างองค์การแบบเครื่องจักรกลให้เอ้ือต่อการเกิดภาวะผู้ประกอบการ การริเริ่ม
ออกแบบกระบวนการ นวัตกรรมการตลาด และการจัดการองค์การจะต้องมีการพัฒนาโครงสร้างโดย
การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษ ศูนย์กําไร (Profit Centers) ฝุายงาน หรือการแยกบริษัทออกมา 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุน ให้พนักงานมีภาวะผู้ประกอบการ โดยจะการใช้วิธีการต่าง  ๆ เช่น  
การมอบให้อํานาจแก่พนักงาน การอนุญาตให้พนักงานมีพฤติกรรมเสมือนเป็นผู้ประกอบการจะช่วย
ส่งเสริมให้พนักงานมีภาวะผู้ประกอบการ การจัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจในการคิดค้นและสร้างสรรค์
นวัตกรรม และการแบ่งโครงสร้างองค์การเป็นหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit, น. 
SBU) ซึ่งจะทําให้เกิดความยืดหยุ่น มีอิสระในการบริหารจัดการ และความสามารถในการตอบสนอง 
(2) มีลักษณะการทํางานแบบทีมข้ามสายงาน และเปิดโอกาสให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์ได้เข้าร่วมใน
ทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีมงานออกแบบกระบวนการทีมงานนวัตกรรมการตลาดและการจัดการ 
การทํางานแบบทีมข้ามสายงานจะทําให้เกิดความหลากหลายทางด้านแนวคิด ความรู้  และ
ความสามารถ เนื่องจากการทํางานลักษณะนี้จะมีสมาชิกทีมงานที่มาจากฝุายงานหรือมีหน้าที่แตกต่าง
กัน ซึ่งอาจจะประกอบไป ด้วย ผู้ที่ทําหน้าที่ในด้านเทคนิค การออกแบบ การตลาด การปฏิบัติการ 
และการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้จะร่วมกันทํางานให้บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ (3) มีการ
จัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบกระบวนการ 
นวัตกรรมการตลาดและการจัดการ การจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการวิจัยและคิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ถือเป็นการริเริ่มการสร้างความสําเร็จในการคิดค้นนวัตกรรม (4) มีการสื่อสารแบบเปิด (Open 
Communication) ระหว่าง ศูนย์กลางหรือทีมงานคิดค้นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการ
จัดการในทุกภาคส่วนขององค์การป๎จจัยที่มีความสําคัญในการร่วมมือกันในกระบวนการนวัตกรรม คือ 
การสื่อสารแบบเปิดของผู้ที่ทําหน้าที่ในการพัฒนาความคิดและพนักงานทั่วทั้งองค์การ (5) มี
โครงสร้างองค์การที่มีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการปรับตัวและฉกฉวยโอกาส การปรับ
โครงสร้างองค์การโดยการก่อตั้งหรือแยกหน่วยธุรกิจออกมาเป็นหน่วยงานขนาดเล็กเพ่ือให้สามารถ
บริหารจัดการด้วยตนเองและทําให้มีอํานาจในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิด
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นวัตกรรมขึ้นในองค์การ (6) มีพันธมิตรในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์กระบวนการ 
การตลาด และการจัดการ กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรเป็นการร่วมมือระหว่างสององค์การ โดยทั่วไปจะ
อยู่ในรูปแบบการร่วมลงทุน (Joint Venture) และการร่วมเป็นพันธมิตรแบบใหม่ พันธมิตรกลยุทธ์
การเปลี่ยนรูป (Transnational Strategic Alliance: TSA) ซึ่งเป็นลักษณะของการแบ่งป๎นทรัพยากร 
และความสามารถ ซึ่งมันเป็นวิธีที่ดีในการกระจายต้นทุนและความเสี่ยงได้ดีกว่าการเป็นพันธมิตรแบบ
ร่วมลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ประสบผลสําเร็จ (7) มี
โครงสร้างที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสําหรับการสร้าง ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ออกแบบ
กระบวนการ นวัตกรรมการตลาดและนวัตกรรมการจัดการองค์การควรมีการออกแบบ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมขององค์การ เช่น การ
ปรับโครงสร้างหน่วยงานที่ทําหน้าเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาให้สามารถทํางานได้รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
 5.3) ระบบ (Systems) คุณลักษณะของระบบต่าง ๆ ขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้  
(1) มีระบบการให้รางวัลกับนวัตกรรมซึ่งหมายถึง การให้อิสระในการคิดสร้างสรรค์ การให้การยอมรับ
และให้เกียรติแก่นวัตกรรมการให้รางวัลที่เป็นตัวเงินและการเลื่อนขั้นตําแหน่ง เพ่ือทําให้พนักงานเกิด
แรงจูงใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับองค์การระบบการให้รางวัลสําหรับนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับ
พนักงาน 2 กลุ่ม คือ (1.1) การให้รางวัลสาหรับผู้ เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เช่น นักวิจัย 
นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมต้องการรางวัลที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัว
เงิน แต่การให้รางวัลที่เป็นตัวเงินจะสร้างแรงจูงใจในระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้น องค์การต้องความสําคัญ
กับการให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ความท้าทายในงาน โอกาสและความเป็นอิสระในการสร้าง
นวัตกรรม ซึ่งมันจะส่งผลระยะยาวในการสร้างแรงจูงใจของนวัตกรรม (1.2) การให้รางวัลสําหรับ
พนักงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ส่วนใหญ่มักจะให้รางวัลที่เป็นตัวเงิน เช่น การจ่ายเงินเดือน การ
ให้สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินสําหรับบางองค์การที่มีการจัดตั้งโปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะ (Suggestion 
Program) (2) มีการเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จด้านนวัตกรรม เช่น การประกาศยกย่องหรือการให้
รางวัลเกียรติยศแก่บุคคลที่มีการทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมมาเป็นระยะเวลายาวนาน การ
เฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จจะเป็นการแสดงให้ทุกคนเห็นว่านวัตกรรมและนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีค่า
และมีความสําคัญต่อองค์การ (3) มีระบบข้อมูลข่าวสารการจัดการนวัตกรรม ( Innovation 
Management Information Systems: IMIS) คือ ระบบที่ใช้สําหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
สถานการณ์ทางการตลาด การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การดําเนินการของ องค์การที่มีผลการ
ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและคู่แข่ง ระบบนี้ช่วยให้พนักงานในองค์การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันด้วย 
ซึ่งระบบนี้จะครอบคลุมทุกส่วนขององค์การและจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
เพ่ือให้เข้ากับธรรมชาติของพนักงานในองค์การ ระบบนี้มีความสําคัญในการสร้างความเข้าใจ
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วัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรมและความต้องการทรัพยากรในการสร้างนวัตกรรมนอกจากนี้องค์การ
จะต้องมีการวิเคราะห์คู่แข่งเพ่ือให้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการ
ดําเนินการด้านนวัตกรรมของคู่แข่ง (4) มีระบบการประเมินความคิดสําหรับนวัตกรรม องค์การ
ต้องการระบบสําหรับการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะจะเป็นแนวทาง
สําหรับความคิดให้เคลื่อนไปตามลําดับขั้นตอนขององค์การ องค์การนวัตกรรม จํานวนมากจะมีจุด 
ขั้นตอนการคัดกรองความคิด เพ่ือการสนับสนุนด้านทรัพยากรและเงินทุน เช่น  ระบบการคัดแยก
ความคิดเพ่ือนําไปสู่การสร้างนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประเมินค่าและการวิเคราะห์บนพ้ืนฐาน
ทางด้านการเงิน (5) มีระบบที่นําผลจากห้องทดลองมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและระบบ
สําหรับดําเนินการเกี่ยวกับ ระบวนการ นวัตกรรม องค์การจะต้องพยายามเรียนรู้ว่าต้องทําอย่างไรจึง
จะสามารถทาให้ความคิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องทดลองถูกพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสําเร็จ
ทางการตลาด ซึ่งสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันขององค์การ
กับความสามารถทางด้านความคิดเชิงพาณิชย์ (6) มีระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
นวัตกรรมรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความสําคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการเกิดนวัตกรรมในองค์การ องค์การจะต้อง
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ (7) มี
โปรแกรมการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพสําหรับนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นวิธีการ ที่ทําให้พนักงานมี
ความคิดสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 5.4) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) รูปแบบการบริหารจัดการถือเป็นหน้าที่ของผู้นํา
ที่ต้องมีรูปแบบภาวะผู้นําที่เหมาะสม ภาวะผู้นํามีผลต่อความสําเร็จของนวัตกรรม นวัตกรรมจะ
ประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลวนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบภาวะผู้นําในทุกระดับขององค์การ ลักษณะภาวะ
ผู้นําที่เป็นองค์ประกอบสําคัญขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้ (1) การสร้างวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นทาง
กลยุทธ์ (Strategic Intent) วิสัยทัศน์ เป็นประโยคที่แสดงถึงแนวทางของ องค์การ และเป็น แรงจูงใจ
ให้พนักงานปฏิบัติตาม ผู้นําจะต้องมีการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ไปสู่พนักงาน ซึ่งเป็นทักษะหนึ่ง
ที่มีความสําคัญของผู้นําเพ่ือทําให้พนักงานมีพันธสัญญากับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรมขององค์การ  
(2) การอนุญาตให้บุคลากรทําผิดพลาดได้ ผู้นําจะต้องอดทนและยอมรับกับความผิดพลาดหรือ
ล้มเหลวที่จะเกิดข้ึนจากการสร้างนวัตกรรม เพราะไม่มีนวัตกรรมคนใดที่จะประสบความสําเร็จ โดยที่
ไม่เคยผิดพลาดมาก่อน ผู้นําจะต้องส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  
(3) การให้เวลาในการตัดสินความคิดใหม่ ผู้นําที่ประสบกับความสําเร็จจะต้องรู้จักการรอคอย ดังนั้น
จึงอย่าเพ่ิงด่วนตัดสินว่าความคิดนั้นถูกหรือผิด ควรให้เวลากับพนักงานในการริเริ่มดําเนินการต่อ ไป 
(4) การมอบอํานาจและกระจายอํานาจหน้าที่ให้กับบุคคลในการสร้างนวัตกรรม การมอบอํานาจ
ให้แก่พนักงาน จะทําให้พนักงานมีความรู้สึกเป็นส่วนสําคัญในการสร้างนวัตกรรมและความสําเร็จของ
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องค์การ การเปิดโอกาสให้พนักงานหรือทีมงานมีอํานาจในการตัดสินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมใน
การทํางานโดยตรงจะส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (5) การใช้รูปแบบการจัดการ
แก้ไขป๎ญหา ผู้นําในองค์การนวัตกรรมจะต้องมุ่งเน้นการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดความผิดพลาด
หรือล้มเหลวในการทํางาน ผู้นําจะต้องพิจารณาหาสาเหตุของป๎ญหาที่เกิดขึ้นแล้วรีบแก้ไข โดยผู้นํา
ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับพนักงานที่ทําผิดพลาดหรือล้มเหลว (6) มีการใช้ภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนรูป
(Transformational Leadership) รูปแบบภาวะผู้นําแบบเปลี่ยนรูปมีความเหมาะสมในการจัดการ
นวัตกรรมและบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมการติดต่อถ่ายทอดข้อมูลซึ่ง
กันและกัน ในการสร้างนวัตกรรมจะต้องมีการปรับปรุงและรักษาปริมาณและคุณภาพของผลการ
ปฏิบัติงาน การถ่ายทอดเปูาหมาย การเชื้อเชิญให้พนักงานมีส่วนร่วม และต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
ดังนั้นผู้นําจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความมั่นใจในตัวเอง มีความกล้าหาญที่จะท้าทายความสําเร็จ มี
คุณสมบัติพิเศษที่ดึงดูดใจผู้อ่ืน (Charisma) และผู้สร้างบรรทัดฐาน (Norm) ในการปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนให้องค์การประสบผลสําเร็จ (7) การใช้วิธีการพิเศษสาหรับการจัดการบุคลากรด้าน
นวัตกรรม (Rosenbaum Higgins, 1995) ได้นําเสนอวิธีการในจัดการกับบุคลากรที่มี ความคิด
สร้างสรรค์ของผู้นําไว้ดังนี้ (7.1) การสอนงาน (Coaching) ซึ่งในการสอนงานนั้นผู้นําจะต้องสร้าง
ความสอดคล้องกันระหว่างวัตถุประสงค์ขององค์การ เอกลักษณ์ของบุคคล และการแก้ป๎ญหาด้านผล
การปฏิบัติงาน (7.2) การปกปูองพนักงาน ด้วยการไม่เข้าไปแทรกแซงและเฝูาระวังไม่ให้ผู้นําคนอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเข้าไปแทรกแซง เพราะจะทําให้ความพยายามหรือแนวทางการทํางาน
ของพนักงานเบี่ยงเบนไปจากเปูาหมายเดิม (7.3) การพัฒนาความเชี่ยวชาญของพนักงานอย่าง
เหมาะสม (7.4) ส่งเสริมการทํางานเป็นทีมเพ่ือการเพ่ิมผลิตภาพ (7.5 ) ส่งเสริมให้พนักงานมีการ
จัดการด้วยตนเอง (Self - Management) โดยการแบ่งป๎นข้อมูล การกระจายภาระงานที่มี
ความสําคัญ และส่งเสริมการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา (Upward Communication) (7.6) การให้
รางวัลและการยอมรับ 
 5.5) พนักงาน (Staff) คนเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ จนทําให้องค์การประสบผลสําเร็จ 
ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งกับ องค์การนวัตกรรม ลักษณะของการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนวัตกรรมมีดังนี้ (1) บุคลากรขององค์การนวัตกรรมจะต้องมี
ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าบุคลากรในองค์การรูปแบบอ่ืน ๆ ดังนั้นองค์การจึงต้องให้การดูแล
บุคลากรที่สําคัญเหล่านี้ โดยการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้สูงขึ้น (2) สรรหาพนักงานที่มีความสามารถในการคิดและการแข่งขัน (3) มีผู้สร้างความสําเร็จด้าน
ความคิดและนวัตกรรม (Innovation and Idea Champion) คือ พนักงานต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
อดทน กระตือรือร้น มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ทักษะในการวิเคราะห์ มีความสามารถในการ
โน้มน้าว การขาย การสร้างแรงจูงใจ มีความฉลาดหลักแหลม และเป็นผู้ ที่เผชิญหน้ากับอุปสรรค  
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ต่าง ๆ ในองค์การ เพ่ือพัฒนาความคิดแล้วนําออกสู่ตลาด ผู้สร้างความสําเร็จด้านนวัตกรรมจะต้อง
เป็นผู้มีอํานาจในการผลักดันความคิดไปทั่วทั้งองค์การ ซึ่งองค์การควรจะมีบุคคลที่ทําให้ที่เป็นผู้สร้าง
ความสําเร็จด้านความคิดและนวัตกรรม และผู้สนับสนุน (Sponsor) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ระดับกลางในการจัดลําดับความสําคัญของความคิด ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณและการนํา
ความคิดไปปฏิบัติ รวมทั้งมีผู้วางแผนนโยบาย (Orchestrator) ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการ
กําหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ด้านนวัตกรรม รวมทั้งเป็นผู้อนุมัติเงินทุน สร้างแรงจูงใจ  
และปกปูองพนักงาน (4) ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ องค์การนวัตกรรมต้องให้
ความสําคัญกับการฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมให้มี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ซึ่งจะมุ่งเน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขป๎ญหาอย่าง 
สร้างสรรค์  (5) การใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์ การนําเทคนิคและกระบวนการต่าง ๆ เข้ามาใช้ใน
การกระตุ้นและพัฒนาความคิดด้านนวัตกรรม การใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสร้างความคิด
สร้างสรรค์ เช่น การระดมสมอง (Brainstorming) แผนที่ความคิด (Mind Mapping) การใช้กระดาน
เล่าเรื่อง (Storyboarding) (6) ส่งเสริมและให้เวลาแก่พนักงานในการสะท้อนความคิดและการ
ปฏิบัติงาน พนักงานต้องการเวลาในการสะท้อนความคิดและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา บ่อยครั้งการ
สะท้อนความคิดจะช่วยเพ่ิมระดับการหยั่งรู้ และความคิดสร้างสรรค์ (7) การสนับสนุนทางกายภาพ
สําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดและการคิดสร้างสรรค์ สิ่งแวดล้อมในการทํางานจะช่วยสนับสนุนให้
พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การออกแบบและตกแต่งสถานที่ทํางานให้ส่งเสริมการ
สื่อสารแบบเปิด (Open Communication) ที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดกัน และสนับสนุนกิจกรรม
นวัตกรรมต่าง ๆ 
 5.6) ค่านิยมร่วม (Shared Values) วัฒนธรรมองค์การไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมให้คนใน
องค์การเกิดการมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับนวัตกรรม แต่ยังสามารถขัดขวางไม่ให้นวัตกรรมเกิดขึ้นใน
องค์การได้อีกด้วย ดังนั้นทักษะในการจัดการนวัตกรรมจึงมีความสําคัญ องค์การจะต้องพยายาม
ค้นหาค่านิยมที่จะช่วยในการสร้างนวัตกรรม และพยายามสร้างให้เป็นวัฒนธรรมขององค์การ
วัฒนธรรมขององค์การนวัตกรรมมีลักษณะดังนี้ (1) การให้ความสําคัญ การยอมรับหรือเคารพนักงาน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การมีวัฒนธรรมเช่นนี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงาน
คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรม (2) ส่งเสริมความคิดใหม่และกล้าเสี่ยง องค์การนวัตกรรมจะต้อง
ส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยงและคิดใหม่ ค่านิยมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานกล้าเสี่ยง คือ ให้อิสระใน
การทดลองและการโต้แย้งทางด้านความคิด ยอมรับความผิดพลาดและล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการ
ลงโทษ ท้าทายกับสถานการณ์ป๎จจุบันและมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีความคาดหวังให้
นวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งในงาน และผลักดันให้เกิดการปรับปรุงและไม่มุ่งเน้นระยะสั้น (3) มีค่านิยม
และการทํางานที่เปิดเผย องค์การนวัตกรรมจะต้องมีค่านิยมและการทํางานที่เปิดเผย คือ มีการ
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สื่อสารแบบเปิดเผยและมีการแบ่งป๎นข้อมูล เป็นผู้ฟ๎งที่ดีและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการจัดการ
ที่เปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้ (Open Door Policy) มีการตรวจสอบและการเปิดกว้างทางความคิด 
เปิดเผยความคิดของ พนักงานออกสู่ภายนอกองค์การ สนับสนุนให้พนักงานหมุนเวียนหน้าที่หรือ
หน่วยงาน ส่งเสริมการคิดทางขวาง(Lateral Thinking) ยอมรับความคิดของลูกค้า มีความคาดหวัง
และยอมรับความขัดแย้ง  (4) การสร้างให้เกิดค่านิยมร่วมกันเกี่ยวกับองค์การนวัตกรรมจะต้องทําให้
พนักงานเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์การ ซึ่ง จะทําให้พนักงานมี
ความเชื่อมั่น ว่าสามารถทําได้ ซึ่งองค์การสามารถปลูกฝ๎งค่านิยมได้หลายวิธี เช่นการเล่าเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ หรือวีรบุรุษขององค์การ การใช้ข้อความ วิสัยทัศน์ พันธกิจค่านิยมที่มุ่งเน้นนวัตกรรม 
(5) การจัดการวัฒนธรรมองค์การให้ส่งเสริมนวัตกรรม ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี ได้แก่ การจัดการ
วัฒนธรรมระดับบรรทัดฐาน (Normative) การลดระดับขั้นการบริหาร การเพ่ิมคุณค่างาน การ
กําหนดเปูาหมายขององค์การอย่างชัดเจน การสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการ มีสภาพแวดล้อมที่
มุ่งเน้นทีมงาน และมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง (6) มีค่านิยมที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง องค์การ
นวัตกรรมจะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส และมีความสามารถในการจัดการในสภาวการณ์ที่
ซับซ้อนโดยการนําเอาความคิดใหม่มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการใหม่ (7) ทําให้
พนักงานทุกคนในองค์การรับรู้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบวัตถุประสงค์ของการสร้างนวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การตลาด และการจัดการรวมทั้งต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์เหล่านั้นด้วย 
 5.7) ทักษะ (Skills) องค์การที่มุ่งสร้างนวัตกรรมก็จะต้องมุ่งเน้นให้ความสําคัญเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ซึ่งคุณลักษณะด้านทักษะขององค์การนวัตกรรม มีดังนี้ (1) มีการสร้าง
โอกาสใหม่แบบเชิงรุกและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง องค์การจะต้องตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของ
องค์การอย่างต่อเนื่อง เพ่ือค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และระบุป๎ญหาเพ่ือนํามาพัฒนาและสร้างสรรค์
นวัตกรรม (2) มีการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และพัฒนานวัตกรรมกระบวนการ การตลาด และ
การจัดการอย่างต่อเนื่อง (3) มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการคิดค้นนวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน 
องค์การนวัตกรรมจะต้องมีทักษะที่สําคัญ 2 อย่าง คือ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ไม่เคยมีมาก่อน (4) การให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ การระบุความรู้ 
การแบ่งป๎นข้อมูลข่าวสาร และการดึงความรู้จากบุคคล การจัดการความรู้จะช่วยส่งเสริมความสําเร็จ
ขององค์การนวัตกรรม ซึ่งการจัดการความรู้หมายถึง การระบุทรัพยากรความรู้ การสร้างความรู้ใหม่ 
และการกระจายความรู้ให้ทั่วทั้งองค์การ และการดึงเอาความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ออกมา
เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) (5) การสร้างการเรียนรู้ขององค์การและการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์องค์การนวัตกรรม จะต้องมีพันธะสัญญากับการสร้างการเรียนรู้ขององค์การ และต้อง
พัฒนาองค์การให้มีรูปแบบเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นการสร้าง
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องค์การให้มีทักษะ การรับ การเปลี่ยนรูป การดัดแปลงความรู้ การมีพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาเป็น
ความรู้ใหม่ และการหยั่งรู้ (6) การจัดสรรทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปูาหมาย โดยองค์การ
จะต้องเลือกกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม (Strategic Fit Model) กับจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส อุปสรรค 
และสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์การ ซึ่งตัวแบบนี้จะต้องเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่จึงจะทําให้มีการ
จัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการบรรลุเปูาหมายที่มีประสิทธิภาพ (7) มีการให้งบประมาณในการ
วิจัยและพัฒนาอย่างเพียงพอ 
 สรุปความได้ว่า สําหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นการ
บริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการประเมินสภาพแวดล้อมของ
องค์กร เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้นการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียนจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เพื่อความสําเร็จของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
ตารางท่ี 2.4 แนวคิดหลักของนักวิชาการเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์  (2546) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง กระบวนการในการกําหนดเปูาหมายที่

ชัดเจนของธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว การสร้างหรือการพัฒนา
วิธีการในทางปฏิบัติ ตลอดจนการระดมและจัดสรรทรัพยากรของ
องค์กรธุรกิจ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงซึ่งเปูาหมายที่ถูกกําหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิผล 

สาคร สุขศรวงศ์ (2554) การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นรูปแบบทางการจัดการ ซึ่ งมุ่ง เน้น
ความสําเร็จขององค์กร โดยการพิจารณาสภาพแวดล้อมเป็นป๎จจัย
สําคัญ และหาแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ และโดดเด่นเฉพาะตัวมาเป็น
จุดเด่นที่สําคัญต่อการแข่งขัน 
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ตารางท่ี 2.4 (ต่อ) 
 

สุมาลี จิระจรัส (2548) ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น คือ  
1) เป็นการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร  
2) ช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
3) ช่วยให้องค์กรสามารถดําเนินงานและใช้ทรัพยากรที่ตนมีในการ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4) ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change)  

เสนาะ ติเยาว์ (2544) กลยุทธ์ คือ วิธีการที่จะทําให้วัตถุประสงค์บรรลุผลด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
การกําหนดกลยุทธ์ไม่ได้เร่ิมที่ตัวกลยุทธ์ แต่เร่ิมที่วิสัยทัศน์ 

Mintz Berg, H (1994) สําหรับกลยุทธ์ยังมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้อีก ซึ่ ง
ความหมายของกลยุทธ์โดยใช้หลัก 5 P 

Porter,M.E, (1987) การจัดการเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยการปฏิบัติ 5 ประการ คือ  
1) การกําหนดทิศทาง (Direction Setting)  
2) ก า รประ เมิ นองค์ ก รและสภาพแวดล้ อม  ( Environment 
Scanning)  
3) การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  
4) การดําเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation on)  
5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 

 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 2.3.1 การก าเนิดประชาคมอาเซียน 

 อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (The 
Association of Southeast Asian Nations) คือ องค์กรเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคง (อณฎณ เชื้อไทย , 2555, น. 40) โดยถือ
กําเนิดจากสมาคมอาสา ASA Association of Southeast East Asia  ในเดือนกรกฎาคม 2504 
รวมกันระหว่างไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพ่ือร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
(บุญทัน ดอกไธสง, 2557, น. 87) จากนั้นได้มีการลงนามในประกาศปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok 
Declaration) มีประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง
ประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์
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ความเจริญเติมโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพ้ืนฐาน
ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งเจตน์จํานงที่สอดคล้องกันนี้ เนการาบรูไดรุสซาลาม ได้
เข้ามาเป็นสมาชิกในลําดับที่ 6 เมื่อวันที่มกราคม พ.ศ. 2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้ามา
เป็นสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และสหภาพพม่า (ป๎จจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์) เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกัน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และราชอาณาจักร์กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2542 ทําให้ป๎จจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้ งหมด 10 ประเทศ (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2556, น. 31)  
 ประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน เห็นว่า สันติภาพและเถียรภาพทางการเมืองเป็น
พ้ืนฐานสําคัญต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน 
(Confidence building) ตลอดจนการสร้างเถียรภาพ (Stability) และสันติภาพ (Peace) ในภูมิภาค 
จึงได้ให้คํามั่นสัญญาที่จะพ่ึงพากระบวนการแก้ป๎ญหาด้วยสันติวิธี และคํานึงว่าความมั่นคงของ
ประเทศสมาชิกจะเกี่ยวโยงกันตามที่ตั้ งทางภูมิศาสตร์  วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน  
อันประกอบด้วย การพัฒนาด้านการเมือง การกําหนดและยึดถือบรรทัดฐานร่วมกัน การปูองกันความ
ขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง การสร้างสันติภาพหลังความขัดแย้ง โดยอยู่บนพ้ืนฐานอันมั่นคงของ
กระบวนการ หลักความตกลง และโครงสร้างของอาเซียนที่มีวิวัฒนาการมาช้านาน ซึ่งปรากฏใน
เอกสารสําคัญทางการเมือง ดังนี้ ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ณ กรุงเทพฯ วันที่ 8 
สิงหาคม พ.ศ. 2510  ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตนเป็นกลาง (Zone of 
Peace, Freedom and Neutrality Declaration) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2514  ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) ณ บาหลี 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN Declaration on the 
South China Sea) ณ กรุงมะนิลา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2535   สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast Asia Nuclear-Free Zone, น. 
SEAN-FZ) ณ กรุงเทพฯ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540  วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 (ASEAN Vision 
2020) ณ กัวลาลัมเปอร์ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ครั้ง
ที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) ณ บาลี วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2546 (อณฎณ เชื้อไทย, 
2555, น. 56) ประชาคมอาเซียน เป็นเปูาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนภายใน
ปี 2558 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นําอาเซียน คือ “การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพ่ือสร้างประชาคมที่มี
ความแข็งแกร่งสามารถสร้างโอกาสและรับมือสิ่งท้าทายทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และ
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เพิ่มอํานาจต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง
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ประเทศทุกด้าน โดยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีกินดี สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
สะดวกมากขึ้น ดังนั้น การเป็นประชาคมอาเซียน คือ การทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น 
“ครอบครัวเดียวกัน” มีความแข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี 
ปลอดภัย และสามารถค้าขายได้อย่างสะดวกมากยิ่งข้ึน (สํานักงานเลขานุการวุฒิสภา, 2557, น. 8) 
 สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพ้ืนสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมและสีน้ํา
เงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง 
หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ําเงิน หมายถึง สินติ
ภาพและความม่ันคง (ฝุายวิชาการ ป๎ญญาชน, 2555, น. 8) 
 แม้อาเซียนจะประสบความสําเร็จในหลาย  ๆ ด้าน แต่อาเซียนก็ยังคงมีป๎ญหาและสิ่งท้า
ทายอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งสิ่งท้าทายสําคัญ ๆ มีดงันี้ 
 1) ป๎ญหาพัฒนาการประชาธิปไตย อาเซียนยังมีป๎ญหาอย่างมากในเรื่องของพัฒนาการ
ของระบบการเมือง หลายประเทศยังเป็นเผด็จการโดยประเทศที่เป็นป๎ญหามากที่สุดคือ พม่า 

 2) ป๎ญหาด้านการเมืองความมั่นคง  อาเซียนยังมีป๎ญหาด้านการเมืองความมั่นคงอยู่หลาย
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นป๎ญหาความขัดแย้งทางการเมือง กรณีพิพาทในเรื่องพรมแดนระหว่างประเทศ
สมาชิก และลึก ๆ แล้ว ประเทศสมาชิกยังมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยยังคงกําหนด
ยุทธศาสตร์ทางด้านการทหาร โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่า ประเทศเพ่ือนบ้านอาจจะเป็นศัตรู นอกจากนี้ 
อาเซียนยังมีป๎ญหาใหม่ ๆ ที่เป็นป๎ญหาข้ามชาติ เช่น การก่อการร้ายในภูมิภาค เป็นต้น 
 3) ป๎ญหาด้านเศรษฐกิจ ป๎ญหาของอาเซียน คือ ช่องว่างระหว่างประเทศรวยและประเทศ
จน ซึ่งยังคงมีความแตกต่างกันมากระหว่างประเทศรวยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกเก่า เช่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย ไทย กับประเทศสมาชิกน้องใหม่ที่ยังคงมีความยากจนอย่างมาก โดยเฉพาะ ลาว เขมร พม่า 
ประเทศอาเซียนยังคงมองประเทศสมาชิกอ่ืนเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจ และยังคงมีการแข่งขันกันอย่างมาก
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก 
 4) บูรณาการในเชิงลึก  อาเซียนได้ตั้งเปูาหมายว่า จะพัฒนาไปเป็นประชาคมอาเซียนแต่ก็ไม่ใช่
เรื่องง่ายที่อาเซียนจะบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งตลาดร่วมอาเซียน และการจัดตั้ง
ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 
 5) บูรณาการในเชิงกว้าง  นอกจากนี้ อาเซียนยังมีป๎ญหาว่า ในที่สุดแล้วถึงแม้ว่าอาเซียนจะ
รวมตัวกันอย่างเข้มข้นแค่ไหน แต่อาเซียนก็ยังคงเป็นกลุ่มของประเทศเล็ก ๆ 10 ประเทศเท่านั้น 
 6) ดุลยภาพแห่งอํานาจ  สําหรับป๎ญหาของอาเซียนด้านความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค 
คือ ทําอย่างไรอาเซียนถึงจะสร้างดุลยภาพแห่งอํานาจให้เกิดขึ้น และทําอย่างไรอาเซียนถึงจะกลายเป็นแกน
หลักของสถาบันในภูมิภาค 
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 7) ความแตกต่าง  จุดอ่อนของอาเซียนอีกเรื่องหนึ่ง คือ แต่ละประเทศยังความแตกต่างกันอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบวัฒนธรรม ศาสนาและเชื้อชาติ ดังนั้น โจทย์
ใหญ่ของอาเซียนคือ จะทําอย่างไรที่จะรวมตัวเป็นกลุ่มได้โดยมีอัตลักษณ์ร่วมกันอย่างแท้จริง 
 8) โครงสร้าง สําหรับสิ่งท้าทายประการสุดท้ายของอาเซียน คือ เรื่องโครงสร้าง กลไกต่าง ๆ ของ
อาเซียนยังไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่สมบูรณ์ (ประภัสสร์ เทพชาตรี, 2554, น. 9-10) 
 2.3.2 กฎบัตรอาเซียน 
 กฎบัตรอาเซียน ข้อบังคับหรือรัฐธรรมนูญของอาเซียน ที่จะทําให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติ
บุคคล เป็นการวางกรอบกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน โดยนอกจากจะประมวลสิ่งที่
ถือเป็นค่านิยม หลักการและแนวปฏิบัติในอดีตของอาเซียนมาประกอบกันเป็นข้อปฏิบัติอย่างเป็น
ทางการของประเทศสมาชิกแล้ว ยังมีการแก้ไขปรับปรุง และสร้างกลไกใหม่ขึ้นมาพร้อมกําหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรที่สําคัญในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนความสัมพันธ์ในการ
ดําเนินงานขององค์กรเหล่านี้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกป๎จจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของอาเซียนให้สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวของประชาคมอาเซียนให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นําอาเซียนได้ตก
ลงกันไว้ ซึ่งผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อ
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ ประเทศสิงคโปร์ในโอกาสครบรอบ 40 ของการก่อนตั้งอา เซียน 
แสดงให้เห็นว่าอาเซียนกําลังแสดงให้ประชาคมโลกได้เห็นถึงความก้าวหน้าของอาเซียนที่กําลังจะก้าว
เดินไปด้วยกันอย่างมั่นใจระหว่างประเทศสมาชิกต่าง  ๆ ทั้ง 10 ประเทศ และถือเป็นเอกสาร
ประวัติศาสตร์ชิ้นสําคัญที่จะปรับเปลี่ยนอาเซียนให้เป็นองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลในฐานะที่เป็น
องค์กรระหว่างรัฐบาล ประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันกฎบัตรอาเซียนครบทั้ง 10 ประเทศแล้วเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นไป วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคือ ทําให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และเคารพกฎกติกาในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้ กฎบัตรอาเซียนจะให้สถานะนิติ
บุคคลแก่อาเซียนเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล (Intergovernmental organization)  
 สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประกอบด้วยบทบัญญัติ 13 หมวด 55 
ข้อ ได้แก่ หมวดที่ 1  ความมุ่งประสงค์และหลักการของอาเซียน  หมวดที่ 2  สภาพบุคคลตาม
กฎหมายของอาเซียน หมวดที่ 3  สมาชิก (รัฐสมาชิก สิทธิพันธกรณีของรัฐสมาชิก และการรับสมาชิก
ใหม่) หมวดที่ 4  โครงสร้างองค์กรของอาเซียน หมวดที่ 5 องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน หมวด
ที่ 6  การคุ้มกันและเอกสิทธิ์ หมวดที่ 7 กระบวนการตัดสินใจ หมวดที่ 8  การระงับข้อพิพาท หมวด
ที่ 9 งบประมาณและการเงิน หมวดที่ 10 การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน หมวดที่ 11  
อัตลักษณ์และสัญลักษณ์ของอาเซียน หมวดที่ 12 ความสัมพันธ์กับภายนอก หมวดที่ 13 บทบัญญัติ
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ทั่วไปและบทบัญญัติสุดท้าย กฎบัตรอาเซียนช่วยให้อาเซียนทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เสริมสร้างกลไกการติดตามความตกลงต่าง ๆ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และผลักดันอาเซียนให้เป็น
ประชาคมเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง 
 กฎบัตรอาเซียนต่อประเทศไทย ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีต่าง ๆ ของ
ประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมหลักประกันให้กับประเทศสมาชิกและไทย ซึ่งจะเอ้ือให้ประเทศ
สมาชิกรวมไปถึงประเทศไทยสามารถผลักดันและได้รับผลประโยชน์ด้านต่าง  ๆ เพ่ิมมากขึ้นเช่น 
อาเซียนขยายตลาดให้กับสินค้าไทยจากประชาชนไทย อาเซียนช่วยส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค
เพ่ือเผชิญกับภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง อาเซียนจะช่วยเพ่ิมอํานาจต่อรองของ
ไทยในเวทีโลก ส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building) การพัฒนาการทูตเชิง
ปูองกัน (Preventive Diplomacy)  การแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution)  เขตการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area หรือ AFTA) เขตการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment 
Area หรือ AIA) ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม (ASEAN Industrial Cooperation Scheme หรือ 
AICO) ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ (e-ASEAN Framework 
Agreement) การพัฒนาเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอาเซียน (ASEAN 
Information Infrastructure) การอํานวยความสะดวกด้นพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
ส่งเสริมและเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า บริการ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) สร้างสังคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Society) เสริมสร้างความสามารถและพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประโยชน์ต่อสังคม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน IT ของบุคลากรในอาเซียน การ
ใช้ ICT ในการบริการของภาครัฐให้มากขึ้น การขจัดความยากจนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารใน
ภูมิภาคเอเชีย การวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร การเกษตร ประมง และปุาไม้  การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้านอาหาร การเกษตร ประมง และปุาไม้ การประสานงานร่วมมือในระดับโลกและระดับ
ภูมิภาคในประเด็นด้านอาหารการเกษตร ประมง และปุาไม้ การสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านการเกษตร 
การอํานวยความสะดวกด้านการค้า 
 โครงการพัฒนาทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway Network Project) ลักษณะของ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน คือ มีทางหลวงครอบคลุม 23 สาย ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และจัดทํา
มาตรฐานทางหลวงอาเซียน (ปูายจราจร สัญญาณ และระบบหมายเลข) ให้เป็นแบบเดียวกันโดย
กําหนดมาตรฐานทางหลวงอาเซียน เป็น 4 ระดับ คือ ขั้นพิเศษ ทางด่วน ที่ควบคุมทางเข้า -ออก 
สมบูรณ์ ขั้นที่ 1 ทางหลวง 4 ช่องจราจร ขั้นที่ 2 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง  
7 เมตร ขั้นที่ 3 ทางหลวงลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทางกว้าง 6 เมตร ความร่วมมือด้านหลังพลังงาน
ในอาเซียน (ASEAN Energy Cooperation) โครงการเครือข่ายด้านพลังงานอาเซียนครอบคลุม  
2 โครงการหลัก คือ โครงการเชื่อมโยงระบบสายส่งไฟฟูาอาเซียน และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
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อาเซียน ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Agreement) ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวในกรอบอาเซียนและอาเซียน 
 ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ งที่  8 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัม พูชา เมื่อวันที่  4 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้ลงนามในความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism 
Agreement) เพ่ือส่งเสริมให้อาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว โดยเน้นความร่วมมือใน  
7 ด้าน คือ การอํานวยความสะดวกการเดินทางในอาเซียนและระหว่างประเทศ การอํานวยความ
สะดวกด้านขนส่ง การขยายตลาดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและความ
มั่นคงของการท่องเที่ยว การตลาดและการส่งเสริมร่วมกันและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ประชุมอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี 2546 ที่บาหลี ผู้นําประเทศอาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้ง
ประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 
(1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง  
(4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
รวมทั้งรับรู้ข่าวสารสารเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน (ASEAN Identity)  
(ฝุายวิชาการ ป๎ญญาชน, 2555, น. 17 – 23)  

 2.3.3 เสาหลักอาเซียน 
 การขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในปฏิญญาว่า
ด้วยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียนซึ่งได้เน้นย้ําความสําคัญของการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสําคัญใน
การนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 ซึ่งความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนา จะช่วย
สนับสนุนกระบวนการรวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากร
การรวมตัวของอาเซียน การเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือลด
ช่องว่างของการพัฒนา ดังนั้นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนจึงได้ทวีบทบาท
มากขึ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้าและ
แข่งขันได้ในระดับสากล ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายด้านที่
ส่งผลให้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อันเป็นยุดของสังคมฐานความรู้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษา จึง
เป็นสิ่งจําเป็นพ้ืนฐานในการสร้างอาเซียนสู่การเป็นประชาคมที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพ่ือสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองของอาเซียน โดย
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่ 
 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security 
Community: ASC) อาเซียนเห็นว่า สันติภาพและความเสถียรภาพทางการเมืองเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
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ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมให้มีความเชื่อใจระหว่างกันและกัน (confidence 
building) ตลอดจนการสร้างเสถียรภาพ (stability) และสันติภาพ (peace) ในภูมิภาค ผู้นําของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นพ้องในการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Political – Security Community – APSC) อันมีจุดหมายในการสร้างความมั่นใจว่าประเทศใน
ภูมิภาคจะอยู่ร่วมกันและร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกด้วยความสงบสุขในสภาพแวดล้อมที่เป็น
ประชาธิปไตยและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนให้คํามั่นสัญญาที่จะพ่ึงพา
กระบวนการแก้ป๎ญหาด้วยสันติวิธี และคํานึงว่าความมั่นคงของประเทศสมาชิกจะเกี่ยวโยงกันตาม
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน อันประกอบด้วย การพัฒนาด้านการเมือง การ
กําหนดและยึดถือบรรทัดฐานร่วมกัน การปูองกันความขัดแย้ง การแก้ไขความขัดแย้ง การสร้าง
สันติภาพหลักความขัดแย้ง และโครงสร้างของอาเซียนที่มีวิวัฒนาการมาช้านาน ซึ่งปรากฏในเอกสาร
สําคัญทางการเมือง ดังนี้ 
  ปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) ณ กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม2510  
  ปฏิญญาว่าด้วยเขตสันติภาพ อิสรภาพ และการวางตนเป็นกลาง (Zone of Peace, 
Freedom and Neutrality Declaration) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2514 
  ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือ (Declaration of ASEAN Concord) ณ บาหลี วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2519 
  ปฏิญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia) ณ บาหลี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2519 
  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN Declaration on the South China 
Sea) ณ กรุงมะนิลา วันที่ 22 กรกฎาคม 2535 
  สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the 
Southeast Asia Nuclear-Free Zone, น. SEAN-FZ) ณ กรุงเทพฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2540 
  ปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ครั้งที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II) 
ณ บาหลี วันที่ 7 ตุลาคม 2546 
 ป๎จจุบันอาเซียนกําลังเจรจาจัดทําร่างแผนงานเพ่ือจัดตั้ง APSC เพ่ือให้ที่ประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 ทั้งนี้เปูาหมายหลักของ APSC ได้แก่ (1) สร้างประชาคมอาเซียนให้มีค่านิยม
ร่วมกัน (2) ให้อาเซียนสามารถเผชิญกับภัยคุมคามความมั่นคงในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่และ
ส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์ (3) ให้ประชาคมอาเซียนมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟูนและสร้างสรรค์กับ
ประชาคมโลก โดยให้อาเซียนมีบทบาทนําในภูมิภาค ด้วยตระหนักถึงความเกี่ยวพันกันของความ
มั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยได้เสนอให้มีการประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum-ARF) ในปี 2537 โดย ARF จะมุ่งเน้น 3 เรื่อง
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หลักได้แก่ ส่งเสริมการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน (Confidence Building) การพัฒนาการทูตเชิง
ปูองกัน (Preventive Diplomacy) และการแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict Resolution) 
 สําหรับประเทศสมาชิกการประชุมว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเชีย 
ญี่ปุุน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปาป๎วนิวกินี 
ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต ไทย  สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งการประชุมว่า
ด้วยการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะหารือเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคเป็นหลัก ซึ่ง
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอํานาจ การไม่แพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 
การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้และคาบสมุทรเกาหลี 
 นอกจากนี้ อาเซียนยังมีกรอบความร่วมมือทางการทหาร (ASEAN Defense 
Ministerial Meeting –ADMM) เพ่ือสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างฝุายทหารของ
ประเทศสมาชิก ความร่วมมือด้านการปูองกันยาเสพติด การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อ
การร้าย โดยเฉพาะประเด็นหลังนี้ อาเซียนได้ลงนามในอนุสัญญาอาเซียนว่าด้วยการต่อต้านการก่อ
การร้ายในปี 2550 
 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area-AFTA) ในปี 2535 ตาม
ข้อเสนอของนายอานันท์ ป๎นยารชุน นายกรัฐมนตรีไทยในสมัยนั้นเพ่ือเป็นกลไกช่วยขยายการค้า
ระหว่างประเทศสมาชิกและดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม  
6 ประเทศได้ลดภาษีสินค้าได้กรอบ AFTA ทุกรายการลงเหลือร้อยละ 0-5 โดยสินค้าร้อยละ 80 มี
อัตราภาษีที่ร้อยละ 0 แล้ว ส่วนสินค้าที่เหลือ ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิมมีเปูาหมายที่จะลดอัตรา
ภาษีเป็นร้อยละ 0 ในปี 2553 และประเทศสมาชิกใหม่ (CLMV) ในปี 2558 สําหรับการค้าบริการได้
ทยอยเปิดเสรีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยมุ่งเน้นใน 7 สาขา คือ การเงิน ขนส่งทางทะเล ขนส่งทางอากาศ 
การสื่อสาร โทรคมนาคม การท่องเที่ยว ก่อสร้าง และบริหารธุรกิจ ส่วนการลงทุน ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ดําเนินความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมสาขาการผลิต เกษตร ประมง ปุาไม้ 
เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ 5 สาขาดังกล่าว (Services incidental) แต่ยังจํากัดเฉพาะการ
ลงทุนโดยตรง (FDI) ไม่รวมถึงการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (portfolio investments) นอกจากนี้ 
อาเซียนมีความตกลงว่าด้วยร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน (ASEAN Industrial 
Cooperation-AICO) ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเอกชน AICO มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันให้กับสินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน โดยสนับสนุนการแบ่งการผลิตภายในการแข่งขันใน
ภูมิภาคลดต้นทุนการผลิตโดยการลดภาษีนําเข้าสินค้าสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และวัตถุดิบ แต่มีเพียง
อุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นที่ใช้ประโยชน์จากความตกลงนี้ พัฒนาการในด้านแนวคิดการรวมกลุ่มทาง
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เศรษฐกิจของอาเซียนได้เกิดขี้นอย่างชัดเจน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้ง 8 เมื่อวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2545 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้นําประเทศอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือไปสู่เปูาหมายที่ชัดเจนได้แก่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งอาจจะเป็นไปในทํานองเดียวกับประชาคมเศรษฐกิจ
ยุโรปในระยะเริ่มต้น อาเซียนได้ดําเนินการหลายด้านเพ่ือผลักดันการจัดตั้ง AEC โดยมีแนวทาง
ดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ (1) การนําร่องการรวมกลุ่ม 11 สาขาสําคัญ เพ่ือส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือในสาขานําร่องทั้ง 11 สาขาที่เสรี และสร้างการรวมกลุ่มที่
เป็นรูปธรรมพร้อมกําหนดประเทศผู้ประสานงานหลัก (Country Coordinators) ในแต่ละสาขา  
(2) พิมพ์เขียวเพ่ือเร่งรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แผนงานภายใต้ 
AEC Blueprint มีเปูาหมายที่จะส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวมีการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น ส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก และส่งเสริม
การรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน  
 โอกาสทางการค้าของไทย จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในด้านดุลการค้า ก่อนเริ่ม 
AFTA ไทยขาดดุลการค้ากับกลุ่มอาเซียนโดยมีสัดส่วนการส่งออกของไทยไปอาเซียนคิดเป็น 12% 
ของการส่งออกของไทยทั้งหมด แต่ภายหลังมี AFTA ในปี 2535 ไทยเป็นฝุายได้เปรียบดุลการค้าใน
ระดับสูงมาตลอด และสัดส่วนการส่งออกของไทยไปอาเซียนก็เพ่ิมข้ึนตามลําดับคิดเป็น 21% ของการ
ส่งออกของไทยทั้งหมดในป๎จจุบัน ทั้งนี้มูลค่าการค้าส่งออกจากไทยไปอาเซียน 9 เดือนแรกของปี 
2550 (ม.ค.-ก.ย.) คิดเป็นมูลค่า 22,932.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จํานวน 2,776.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยไทยได้เปรียบดุลการค้าเป็นมูลค่า 4,658.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในสาขาสําคัญจะช่วยให้ไทยสามารถขยายการค้าและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ
ได้มากขึ้น เช่น สาขาการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงสาขาการ
บริการ อาทิ การท่องเที่ยว การบริการสุขภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสาขาต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วน
เป็นสาขาที่อาเซียนจะเร่งรัดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายในปี 2553 (ค.ศ.
2010) ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไทยจึงจําเป็นต้องเร่งปรับตัวและใช้โอกาสจากการลดอุปสรรค
ทางการค้าและการลงทุนต่าง ๆ ลงให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความพร้อ
มาและมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 3) ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Cultural Community: 
ASCC) ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือด้านต่าง  ๆ 
เช่น เยาวชน การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สิ่งแวดล้อม สตรี แรงงาน การขจัดความยากจน สวัสดิการสังคมและการพัฒนา วัฒนธรรมและ
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สนเทศ กิจการพลเรือน ตรวจคนเข้าเมืองและกงสุล ยาเสพติด การจัดการภัยพิบัติ สิทธิมนุษยชน 
และมูลนิธิอาเซียน ซึ่งจะมีคณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบดําเนินความร่วมมือในแต่ละด้าน ที่ประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ปี 2546 ที่บาหลี ผู้นําประเทศอาเซียนได้แสดงเจตนารมณ์ใน Bali 
Concord II เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020) ประกอบด้วยความ
ร่วมมือสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง
ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมเอกลักษณ์ของอาเซียน  
โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 10 ที่เวียงจันทน์ ปี 2547 ผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนได้
เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio – Community 
Plan of Action) ที่ระบุอยู่ในแผนปฏิบัติการเวียนจันทน์ (Vientiane Action Prgramme –VAP) ซึ่ง
เน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ (1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอัน
เนื่องจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแล
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง (4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การรู้
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งรับรู้ข่าวสารเพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงเอกลักษณ์อาเซียน 
(ASEAN Identity) ซึ่งจะเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ต่อมาในการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ผู้นําประเทศอาเซียนได้ลงนามใน Cebu Declaration the Acceleration of 
the Establishment of an ASEAN Community by 2015 เร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนให้เร็ว
ขึ้นอีก 5 ปี คือ ปี 2558 (ค.ศ. 2015) 
 ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทําร่างแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (Draft ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) ร่างแผนงานฯ ประกอบด้วย
ความร่วมมือหลักได้แก่ (1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Development) (2) การคุ้มครอง
และสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Pro-tection) (3) สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม 
(Social Justice and Rights) (4) ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) (5) 
เอกลักษณ์อาเซียน (Common ASEAN Identity) (6) การลดช่องว่างทางการพัฒนา (Narrowing 
the Development Gap) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทําภายใต้คณะยกร่างแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยได้เสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่ 41 ใน
เดือน ก.ค. 2551 ที่ประเทศสิงคโปร์ ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ผู้นําประเทศอาเซียนลงนามในการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 41 ในเดือน ธ.ค. 2551 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ (อณฏณ เชื้อไทย,  2555, 
น. 56-65) 
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 2.3.4 ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
 1) อาเซียนกับออสเตรเลีย (ASEAN – AUSTRALIA) ออสเตรเลียเป็นประเทศคู่เจรจา
ประเทศแรกของอาเซียน โดยออสเตรเลียได้สถาปนาความสัมพันธ์กับอาเซียนในปี พ.ศ. 2517 (ค.ศ. 
1974) และมีความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) อาเซียนกับออสเตรเลียมี
ความสัมพันธ์กันเรื่อยมาอย่างราบรื่นและได้พัฒนาความร่วมมือตามลําดับความจําเป็นและ
ความสําคัญในสาขาต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของทั้งสองประเทศ ป๎จจุบันความสัมพันธ์
ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลียครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรมและสังคม ในความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ออสเตรเลียเข้าเห็นภาคีตกลง
สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 
Cooperation, น. TAC) ในปี พ.ศ. 2548 และได้ร่วมรับรองเอกสารแผนงานโครงการในการปฏิบัติ
ตามปฏิญญาร่วมอาเซียน – ออสเตรเลีย เพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ASEAN – Australia 
joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism)  ในส่วนของความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงเพ่ือจัดตั้งเขตการค้า
เสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade 
Agreement, น. AANZFTA) เมื่อปี พ.ศ. 2552 ส่งผลให้การค้าสินค้าระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย
ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 23.02 จากปี พ.ศ. 2553 มีมูลค่ารวม 70.789.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยอาเซียนได้ดุลการค้าออสเตรเลียเป็นมูลค้า 15,387.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาเซียนส่งสินค้าไปยัง
ออสเตียเลียเป็นมูลค่า 43,0088.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐและออสเตรเลียส่งสินค้าไปยังอาเซียนเป็นมูล
ค้า 27,700.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ออสเตรเลียจะเข้าร่วมเจรจาจัดทําความตกลงพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึ่งอาเซียน
จะเริ่มการเจรจาในปี พ.ศ. 2556 สําหรับความร่วมมือเพ่ือพัฒนา ออสเตรเลียกับอาเซียนมีความ
ร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ASEAN University Network, น. AUN โดย
มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในปี พ.ศ. 2554 มีนักศึ กษาจาก
ออสเตรเลียสู่ประเทศสมาชิกอาเซียน 239 คน และจากประเทศสมาชิกอาเซียนสู่ออสเตรเลีย 61 คน 
นอกจากนั้น ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ออสเตรเลียประกาศให้การสนับสนุนการดําเนินการ ASEAN 
Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) และ (ASEAN 
Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA 
Center) เป็นเงินจํานวน 2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนั้นพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง 
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work 
Program และ EAS Work Plan on Disaster Management 
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 ออสเตรเลียให้ความช่วยเหลืออาเซียนในด้านการพัฒนาภายใต้ ASEAN – Australia 
Development Cooperation Program (AADCP) โดยในระยะแรก (ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ.2551) มี
มูลค่าความช่วยเหลือประมาณ 45 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และในระยะที่สอง (ปี พ.ศ. 2552 – 
พ.ศ.2558) ออสเตรเลียมีเปูาหมายจะขยายความช่วยเหลือให้แก่อาเซียนเป็นเงิน 57 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย และได้ตัดสินใจขยายระยะเวลากรอบความร่วมมือ AADCP II ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 
(ค.ศ. 2019) 
 2) อาเซียนกับแคนาดา (ASEAN – CANADA) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 1911) แต่ได้ประสบภาวะชะงักนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 
(1997) เมื่ออาเซียนรับเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิก ซึ่งแคนาดาไม่ประสงค์ให้เมียนมาร์เข้าเป็นภาคี ความ
ตกลงว่าด้วยข้อตกลงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจฯ หลังจากนั้นวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2547 (ค.ศ.  
2004) ทั้งสองฝุายเห็นชอบจัดการประชุม ASEAN – Canada Dialogue ครั้งแรก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของการกลับมาดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
(Post Ministerial Conference – PMC+1) กับแคนาดา เมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ 
ประเทศสิงคโปร์ได้มีความเห็นชอบร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพ่ิมพูนระหว่างอาเซียนกับแคนาดา 
(Joint Declaration on the ASEAN – Canada Enhanced Partnership) ซึ่งเป็นแผนแม่บทใน
การดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคต โดยประเทศไทยทําหน้าที่ประเทศผู้ประสานงาน 
(Country Coordinator) ความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดา ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 – 
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ป๎จจุบันประเทศสิงคโปร์ทําหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน – แคนาดา ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 – กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และที่ประชุม 
PMC + 1 กับแคนาดา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ได้ให้
การรับรองอย่างเป็นทางการต่อแผนปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามปฏิญญาร่วม (Plan of 
Action to Implement the Joint Declaration on the ASEAN – Canada Enhanced 
Partnership 2010 – 2015) เพ่ือเป็นแนวทางในดารส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันไปอีก 5 ปี 
(พ.ศ. 2553- พ.ศ. 2558) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 นี้ 
กลไกความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับแคนาดาได้จัดการประชุม PMC+1 กับแคนาดาครั้งล่าสุด เมื่อ
วันที่ 22  กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และแคนาดาได้เป็นเจ้าภาพใน
การจัดประชุม ASEAN – Canada ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระหว่างวันที่ 2-
3 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ที่นครแวนคูเวอร์ โดยที่ประชุมได้ทบทวนพัฒนาการที่สําคัญทั้งในอาเซียน
และแคนาดา และความคืบหน้าในการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา รวมทั้งหารือ
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นทางยุทธศาสตร์ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ 
ประเด็นป๎ญหาท้าทายอ่ืน ๆ ในภูมิภาค และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ นอกจากนี้แคนาดายัง
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ได้เริ่มจัดการหารือกับภาคเอกชนและวิชาการของแคนาดาเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือ
อาเซียน – แคนนาดา ภายหลังจากการประชุม ASEAN – Canada Dialogue ครั้งที่ 8 
 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ประชุม ASEAN – Canada Dialogue ครั้งที่ 9 ซึ่งเป็นการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสประจําปี ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่กรุงเทพมหานคร 
โดยการประชุม ประชุม ASEAN – Canada Dialogue ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่นครโตรอนโต ระหว่างวันที่ 
6-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 อาเซียนและแคนาดาได้จัดการประชุม ASEAN – Canada informal 
Coordinating Mechanism (ICM) ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการประชุมในระดับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
ประจําอาเซียน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ สํานักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา เพ่ือ
ติดตามพัฒนาการในอาเซียนและแคนาดา รวมทั้งความสัมพันธ์และกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่าง  
ๆ ระหว่างอาเซียนและแคนาดา ทั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับกลไก ICM เป็นกลไกทางการ
โดยใช้ชื่อใหม่ว่า ASEAN – Canada Joint Coordination Committee (JCC) โดยจะยังคงเป็นการ
ประชุมระดับเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ เช่นเดียวกับ ICM และจัดการประชุม JCC ครั้งแรกในปี 
พ.ศ. 2556 
 แคนาดาได้เน้นการให้ความร่วมมือแก่อาเซียนในการดําเนินงานด้านต่าง  ๆ ได้แก่  
สิทธิมนุษย์ชน โดยสนับสนุนการดําเนินงานของ ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights (AICHR) และ ASEAN Commission for the Promotion and Protection of 
the Rights of Women and Children (ACWC) อย่างต่อเนื่อง การต่อต้านผู้ก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมือง การส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับโรคระบาด เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี ประเด็นความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้เน้นย้ําและผลักดัน ได้แก่  
การเสริมสร้างความเชื่อมโยง การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ กิจกรรม Inter – Faith Dialogue และการบริหารจัดการภัยพิบัติ  แคนาดาให้ความ
สนใจพัฒนาการในอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งติดตามพัฒนาการของสถาป๎ตยกรรมในภูมิภาคเอเชียที่มี
อาเซียนเป็นแกนกลาง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาเชิง
บวกที่ส่งสัญญาณว่าแคนาดาน่าจะมีความร่วมมือกับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการภาคยานุวัติ TAC และการเข้าร่วมพิธีสารที่ 3 แก้ไขเพ่ิมเติม TAC การรับรองแผนปฏิบัติ
การฯ นอกจากนี้แคนาดายังได้แต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําอาเซียนและจัดตั้ง Canada’s ASEAN 
Network ซึ่งเป็นเครือข่ายเอกอัคราชทูตแคนาดาในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเป็นกลไกกําหนด
และขับเคลื่อนนโยบายต่ออาเซียน แม้อาเซียน – แคนาดาจะมีปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ  
ซึ่งระบุแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันโดยละเอียด การดําเนินความร่วมมือในช่วงที่
ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้ แคนาดายังคงไม่สามารถมีปฎิสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
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แคนาดาและเมียนมาร์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากท่ีรัฐบาลเมียนมาร์ปล่อยตัว นางออง ซาน ซู จี และ
เมียนมาร์และแคนาดาต่างให้ความเห็นชอบต่อการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตระหว่างกัน  
 นอกจากนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แคนาดาต้องประสบกับป๎ญหาสภาวะเศรษฐกิจและมี
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงการความร่วมมือกับอาเซียน รวมทั้งแคนาดาก็ยังไม่
มีนโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนต่อโครงการความร่วมมือกับอาเซียน รวมทั้งยืนยันว่าได้ดําเนินกิจกรรม
ความร่วมมือกับอาเซียนมาโดยตลอด แต่จะใช้วิธีประสานงานระดับทวิภาคีเป็นส่วนใหญ่ การ
ดําเนินงานนั้นไทยได้ติดตามความคืบหน้าในการจัดทําข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง
อาเซียนกับแคนาดาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 
โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือเพ่ือจัดทํากรอบแนวความร่วมมือที่เรียกว่า ASEAN – Canada Trade 
and Investment Framework Agreement: TIFA และที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจ
อาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถสรุปการ
เจรจาจัดทํา TIFA ได้โดยเปลี่ยนรูปแบบเอกสารเป็น ASEAN – Canada Joint Declaration on 
Trade and Investment ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน
ต่อไป 
 3) อาเซียนกับจีน (ASEAN – CHINA) จีนเริ่มมีความสัมพันธ์กับอาเซียนเมื่อปี พ.ศ. 2534 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 จีนได้รับสถานะคู่เจรจาของอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ โดยทั้งสองฝุายมีความ
ร่วมมือกันในหลากหลายสาขา อาทิ การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาลุ่มน้ําโขง การลงทุน พลังงาน การขนส่ ง วัฒนธรรม สาธารณสุข การ
ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และมีกลไกการประชุมระดับผู้นําเป็นประจําทุกปีในช่วงเดียวกันกับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายปี รวมทั้งมีกลไกระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส อธิบดีและ
คณะทํางานในสาขาต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและจีนได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงทาง
เศรษฐกิจแบบรอบด้าน เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อไปในปี พ.ศ. 2553 ความตกลงเขตการค้าเสรี
อาเซียน – จีน มีผลบังคับใช้ส่งผลให้การค้าอาเซียน – จีน ขยายตัว และจีนกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 1 
ของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เมื่อปี พ.ศ. 2554 ในโอกาสที่ความสัมพันธ์อาเซียน – จีน 
ครบรอบ 20 ปี ทั้งสองฝุายได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนและมิตรภาพ (Year of 
Exchange and Friendship) และได้มีการเปิดศูนย์อาเซียน – จีน (ASEAN – China Centre) ที ่
กรุงป๎กกิ่ง ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน  
การสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน
อาเซียนกับจีน ผ่านการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการศึกษา ในระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
255 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ไทยทําหน้าที่ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน ซึ่งไทยให้
ความสําคัญต่อ 3Cs ได้แก่ (1) Community หรือการสร้างประชาคม ด้วยการส่งเสริมให้จีนในฐานะ
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ประเทศมหาอํานาจในภูมิภาค แสดงบทบาทอย่างแข็งขันและสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความพร้อมของ
อาเซียนในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
  (2) Connectivity หรือความเชื่อมโยง ด้วยการส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชน
ของจีนมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงในภูมิภาคในทุกมิติ (โครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎระเบียบ และประชาชนต่อประชาชน) 
  (3) Regional Code of Conduct in South China Sea (COC) หรือแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ โดยไทยพยายามผลักดันให้มีการเจรจาจัดทําแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ควบคู่ไปกับการ
ปฏิบัติตามและคําเนินกิจกรรม / โครงการความร่วมมือต่าง ๆ ภายใต้ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของ
ภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC) 
โดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust and Confidence) และความเข้าใจอันดี
ระหว่างอาเซียนกับจีน  
 4) อาเซียนกับสหภาพยุโรป (ASEAN – EUROPEAN UNION) อาเซียนและสหภาพยุโรป 
มีความสัมพันธ์ในระดับกลุ่มระหว่างกันมาเป็นเวลานาน โดยสหภาพยุโรปเป็นคู่เจรจา (dialogue 
partner) อย่างไม่เป็นทางการของอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) และได้พัฒนาเป็นคู่เจรจา
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) ในป๎จจุบัน เวียดนามเป็นประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป โดยมีวาระ 3 ปี (กรกฎาคม พ.ศ. 2555 – กรกฎาคม พ.ศ. 
2558) ป๎จจุบันการดําเนินความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป เป็นไปตาม Bandar Seri Begawan 
Plan of Action to Strengthen the ASEAN – EU Enhanced Partnership (ค.ศ. 2013 – ค.ศ. 
2017) ซึ่งได้รับการับรองในทีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสหภาพยุโรป ครั้งที่ 19 เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 
2555 เพ่ือเป็นแนวทางความร่วมมือในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยครอบคลุมความร่วมมือที่จะสนับสนุน 3 
เสาหลักของการเป็นประชาคมอาเซียน และแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  
ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – สหภาพยุโรป ณ กรุงพนมเปญ เมื่อเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ไทยได้ย้ําความสําคัญของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ Bandar Seri Begawan 
อย่างมีประสิทธิภาพและขอให้สหภาพยุโรปพิจารณามีบทบาทที่สร้างสรรค์ยิ่งขึ้นในเรื่องการเชื่อมโยง 
(Connectivity) ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสถานบัน และประชาชน การลด
ช่องว่างเพื่อการพัฒนา รวมถึงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การศึกษา และการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยผลักดันในระหว่างการเจรจาร่าง Bandar Seri Begawan Plan of Action 
ดังกล่าว นอกจากนี้อาจให้สหภาพยุโรปพิจารณาต่อความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงผ่าน 
Organization for security and Cooperation in Europe: OSCE ในเรื่องมาตรการสร้างความไว้
เนื้อเชื่อใจและการทูตเชิงปูองกัน การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบค้า
มนุษย์ การย้ายถิ่นฐาน และยาเสพติด เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป มีพัฒนาการมากขึ้นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริบทพัฒนาการ
ใน เ มี ย นมา ร์ แ ล ะก า รผ่ อนคล ายมา ต รกา รคว่ํ า บ าต ร ชั่ ว ค ร า ว ขอ งสหภ าพยุ โ ร ปต่ อ 
เมียนมาร์ โดยสหภาพยุโรปมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของเมียนมาร์ และ
สนับสนุนเปูาหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคของอาเซียน เพ่ือสร้างความพร้อมที่
อาเซียนจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน – 
สหภาพยุโรป ครั้งที่ 19 ได้ออกแถลงข่าวร่วม 35 ปี แห่งมิตรภาพและความร่วมมือ ซึ่งสหภาพยุโรป
ประกาศสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนเป็นจํานวนเงิน  20 ล้านยูโร ภายใต้โครงการ ASEAN 
Regional Integration Supported by the EU: ARISE และโครงการ Regional EU- ASEAN 
Dialogue Instrument: READI 
 ด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนยินดีที่สหภาพยุโรปได้ภาคยานุวัติสนธิสัญญา
มิตรภาพและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia: TAC) ของสหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปได้ภาคยานุวัติ TAC แล้วในช่วงการ
ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเมื่อเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา สหภาพยุโรปยังมีความร่วมมืออย่างแข็งขันใน 
ASEAN Regional Forum (ARF) และสนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) 
ในโครงสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาครวมทั้งแสดงความสนใจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit: EAS และ ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM 
Plus) ด้วย  ด้านเศรษฐกิจ สหภาพยุโรปเห็นว่าการจัดทําความตกลงการค้าเสรีกับประเทศสมาชิก
อาเซียนเป็นรายประเทศ เป็นการปูทางไปสู่การจัดทําความตกลงในกรอบภูมิภาคต่อไป ในการนี้  
ในการประขุมรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 19 บารอนเนสแคทเธอรีน แอชตัน (Baroness 
Catherine Ashton) ซึ่งเป็นประธานร่วมฝุายสหภาพยุโรปได้กล่าวว่า ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งอาเซียนจะ
บรรลุการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อาจเป็นโอกาสดีที่จะฟ้ืนฟูการเจรจาจัดทําความ
ตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปอีกครั้ง ด้านสังคมและวัฒนธรรม มี Regional EU – 
ASEAN Dialogue Instrument (READI) เป็นกลไกด้านนโยบายสนับสนุนความสัมพันธ์อาเซียน – 
สหภาพยุโรป ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับการค้า และดูแลความสัมพั นธ์ อาทิ สุขอนามัยสัตว์  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโรคติดต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ สหภาพยุโรปได้จัดสรรกรอบ
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาเซียนได้แก่ 
  (1) ARISE ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2558 จํานวน 15 ล้านยูโร สนับสนุนการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนโดยเฉพาะภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
 (2) EU – ASEAN Multi – Annual Indicative Programme: MIP ช่วงปี พ.ศ.  
2554 – พ.ศ. 2556 จํานวน 30 ล้านยูโร แบ่งเป็น สนับสนุนการเชื่อมโยงในอาเซียน (การบริหาร
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จัดการชายแดน โดยรวมการผ่านแดนทางบก และการบังคับใช้พิธีการศุลกากร และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา) จํานวน 18 ล้านยูโร สิทธิมนุษยชน จํานวน 4.5 ล้านยูโร และการเสริมสร้าง
ความสามารถด้านสถาบันโดยรวมและการจัดทําฐานข้อมูลเชิงสถิติในอาเซียน จํานวน 7.5 ล้านยูโร 
ประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ที่เป็นความสนในร่วมระหว่างอาเซียนกับสหภาพ
ยุโรป อาทิ ป๎ญหาทะเลจีนใต้ สถานการณ์ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สถานการณ์การเงิน
และเศรษฐกิจโลก วิกฤตการณ์หนี้ในสหภาพยุโรป บทบาทของ G-20 การปฏิรูปสถานบันการเงิน 
การส่งเสริมการเติบโตระดับโลก การลด / ขจัดอุปสรรคทางการค้า การต่อต้านการก่อการร้าย การ
ต่อต้านการกีดกันทางการค้า รวมทั้งประเด็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน เป็น
ต้น 
 5) อาเซียนกับอินเดีย (ASEAN – INDIA) อินเดียเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ
กับอาเซียน เมื่อปี พ.ศ.2535 ในฐานะคู่เจรจาเฉพาะด้าน และได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นเป็นคู่เจรจา
อย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2538 และได้มีการประชุมสุดยอดกับอาเซียนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 
อาเซียนและอินเดียมีเอกสาร ASEAN – India Partnership for Peace, Progress and Shared 
Prosperity เป็นพ้ืนฐานกําหนดแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันใน
โอกาสการครบรอบ 20 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน – อินเดีย ในฐานะประเทศคู่เจรจาเมื่อปี พ.ศ.
2555 อินเดียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย สมัยพิเศษ ณ กรุงนิวเดลี  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งผู้นําทั้งสองฝุายได้ให้การรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียน – 
อินเดีย (ASEAN – India Vision Statement) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการดําเนินความสัมพันธ์อาเซียน 
– อินเดีย ในทศวรรษหน้า โดยได้ประกาศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และจํา
ดําเนินความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการพัฒนา และการเชื่อมโยงระหว่างกันใน
ทิศทางที่เกื้อหนุนต่อการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งเอ้ือต่อการสร้างประชาคม
อาเซียน 
 ในด้านการเมืองและความมั่นคง อินเดียได้เข้าร่วม ASEAN Regional Forum: ARF 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีบทบาทในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล อีกทั้งได้รับรอ ง
แถลงการณ์ร่วมกับอาเซียน ว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายสากลในปีเดียวกัน และได้
เป็นภาคีความตกลงสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี พ.ศ. 
2546 นอกจากนั้น อินเดียยังเป็นสมาชิกของการประชุมสุดยอดอาเซียนตะวันออก (EAST ASIA 
SUMIT: EAS) ในปี พ.ศ. 2548 
 ในด้านเศรษฐกิจ อาเซียนและอินเดียได้ลงนามกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอย่างรอบด้าน เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้ลงนามความตกลงด้านการค้าเมื่อเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2552 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 และมี เปูาหมายจะลงนามความตกลง
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ด้านการค้าบริการและการลงทุนภายในปี พ.ศ. 2556 ในปี พ.ศ. 2554 อาเซียนและอินเดียมีมูลค่า
การค้าสองฝุายประมาณ 76,442.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าเปูาหมายที่ผู้นําของทั้งสองฝุาย
กําหนดไว้ในการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย ครั้งที่ 7 เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2552 ให้ขยายมูลค่า
การค้าเป็น 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2555  ผู้นําอาเซียน – อินเดีย ได้กําหนด
เปูาหมายในเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นําอาเซียน – อินเดีย ว่าจะขยายมูลค่าการค้าสองฝุายเป็น หนึ่งแสน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2558 
 ในด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา อินเดียส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียนในสาขาที่
อินเดียมีศักยภาพ เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี IT รวมทั้งการแพทย์และเภสัชกรรม นอกจากนั้น 
อินเดียให้ความสําคัญแก่การสร้างประชาคมอาเซียน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ CLMV ในการ
ลดช่องว่างทางการพัฒนา อินเดียยังให้ความสําคัญกับการกระซับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน โดยจัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างเยาวชน นักศึกษา ผู้สื่อข่าว นักการทูต 
และสมาชิกรัฐสภา 
 ในด้านการเชื่อมโยงกับอาเซียน อินเดียให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงกับอาเซียนแบบ
รอบด้าน ทั้งทางบก เรือ และอากาศ อินเดียส่งเสริมการเชื่อมโยงกับอาเซียนผ่านทะเลอันดามัน โดยมี
ทะวายของพม่าเป็นประตูสําคัญ สนับสนุนการสร้างทางหลวงสามฝุาย ไทย – พม่า – อินเดีย และ
การพัฒนา (Mekong – India Economic Corridor) โฮจิมินห์ – พนมเปญ – กรุงเทพ – ทะวาย – 
เจนไน) เพ่ือเป็นเส้นทางลัดเชื่อมโยงภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงกับอินเดียฝ๎่งตะวันออก 
 6) อาเซียนกับญี่ปุุน (ASEAN – JAPAN) ญี่ปุุนเริ่มมีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ
อาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 และพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี พ.ศ. 2520 โดย
ในปี พ.ศ. 2524 อาเซียนและญี่ปุุนได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุุน (ASEAN – Japan Centre) ที่
กรุงโตเกียว เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ในปี พ.ศ. 2546 ญี่ปุุนได้เป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุุนสมัยพิเศษ (ASEAN – Japan 
Commemorative Summit) ที่กรุงโตเกียวในโอกาสครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์อาเซียน – 
ญี่ปุุน และได้มีการลงนาม Tokyo Declaration for the Dynamic and Enduring ASEAN – 
Japan partnership เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองฝุายบนพ้ืนฐานของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ญี่ปุุนได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) และเป็นประเทศแรกที่
จัดตั้งการประชุมความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้าย (Counter Terrorism Dialogue) 
อย่างเป็นทางการกับอาเซียนในปีเดียวกัน นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 ญี่ปุุนได้จัดตั้งกองทุนอาเซียน – 
ญี่ปุุน (Japan – ASEAN Integration Fund: JAIF) เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการของอาเซียน และ
เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดในการอบข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน ( Initiative for ASEAN 
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Integration: IAI) ในปี พ.ศ. 2551 อาเซียนและญี่ปุุนได้ลงนามตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน – 
ญี่ปุุน (ASEAN – Japan Closer Economic Partnership: AJCEP) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจให้ใกล้ชิดกันยิ่งข้ึน และในปี พ.ศ. 2554 ญี่ปุุนได้จัดตั้งคณะผู้แทนถาวรญี่ปุุนประจําอาเซียน 
–  ญี่ปุุน ฉบับใหม่ (ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558) นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2554 ญี่ปุุนยังได้จัดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจว่าด้วยความเชื่อมโยงของอาเซียน (Japan’s Taskforce on connectivity) 
เพ่ือเป็นกลไกประสานกับคณะกรรมการประสานงานอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันใน
ภูมิภาค (ASEAN Connectivity Coordinating Committee: ACCC) เพ่ือส่งเสริมความเชื่อมโยง
ของอาเซียน ญี่ปุุนให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชนโดย
ได้จัดตั้งกองทุน Japanese Scholarship Fund for ASEAN Touth เพ่ือส่งเสริมการศึกษา และ 
การพัฒนาบุคลากรของอาเซียนรวมทั้งจัดโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนญี่ปุุน – เอเชียตะวันออก  
ในศตวรรษที่ 21 (JENESYS) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555) และดําเนินการต่อระยะสอง 
(JENESYS 2.0) โดยมีเปูาหมายแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างกัน 30,000 คน และในปี พ.ศ. 2556 
ญี่ปุุนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน – ญี่ปุุนสมัยพิเศษ ที่กรุงโตเกียว เพ่ือฉลองครบรอบ 
40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุุน  
 7) อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – REPUBLIC OF KOREA (ROK) สาธารณรัฐ
เกาหลีเริ่มมีความสัมพันธ์กับอาเซียนในปี พ.ศ. 2532 ในฐานะประเทศคู่เจรจาเฉพาะด้าน และพัฒนา
ไปสู่การเป็นคู่เจรจาของอาเซียนในปี พ.ศ. 2534 โดยในปี พ.ศ. 2547 สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าเป็น
ภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and 
Cooperation: TAC) และลงนามใน Joint Declaration on Comprehensive Partnership เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่นอย่างรอบด้าน ต่อมาปี พ.ศ. 2548 อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนาม
ใน Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism และ 
Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation ซึ่งกําหนดให้มีการ
จัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างกัน โดยทั้งสองฝุายได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าในปี  
พ.ศ. 2549 และความตกลงว่าด้วยการค้าบริการในปี พ.ศ. 2550 ในปี  พ.ศ. 2552 อาเซียนและ
สาธารณรัฐเกาหลีได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน – เกาหลี (ASEAN – Korea Centre) ที่กรุงโซล เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน และได้
จัดตั้งกองทุน ASEAN – ROK Future Oriented Cooperation Projects: FOCP และกองทุน 
ASEAN – ROK Special Cooperation Fund: SCF เพ่ือส่งเสริมการดําเนินโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกัน และในปี พ.ศ. 2553 อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เห็นชอบให้ยกระดับความสัมพันธ์
จากหุ้นส่วนอย่างรอบด้านเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วม ว่าด้วยความ
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพ่ือสันติและความรุ่งเรือง (Joint Declaration on ASEAN – Republic 
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of Korea Strategic Partnership for Peace and Prosperity) และแผนปฏิบัติการอาเซียน – 
สาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือดําเนินการตามปฏิญญาฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 นอกจากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐเกาหลียังได้จัดตั้งคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐเกาหลีประจําอาเซียน  
ณ กรุงจาการ์ตาอีกด้วย 
 8) อาเซียนกับนิวซีแลนด์ (ASEAN – NEW ZEALAND) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน
กับนิวซีแลนด์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจาลําดับที่ 2  
ของอาเซียน อาเซียนและนิวซีแลนด์จะมีความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)  
ในระยะแรกความสัมพันธ์อาเซียน – นิวซีแลนด์เป็นในลักษณะผู้รับกับประเทศผู้ให้ แต่ในป๎จจุบันได้
พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์อย่างรอบด้านและปรับแนวทางความร่วมมือในอนาคตเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้
สนองตอบต่อความต้องการการจัดลําดับความสําคัญ ความชํานาญ และผลประโยชน์ร่วมกันของทั้ง
สองฝุายความสัมพันธ์อาเซียน – นิวซีแลนด์ ได้ครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ในด้านการเมืองและความมั่นคง 
นิวซีแลนด์เข้าเป็นภาคีความตกลงหรือภาคยานุวัติสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation: TAC) ในปี พ.ศ. 2548 และลงนาม
ในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการก่อการร้ายสากลกับอาเซียน (ASEAN – New 
Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism) ในด้าน
เศรษฐกิจ อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ลงนามความตกลงเพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน 
– ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ (ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement: 
AANZFTA) เมื่อปี พ.ศ. 2552 ความตกลงดังกล่าวส่งผลให้มูลค่าระหว่างอาเซียน – นิวซีแลนด์ 
ขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 15 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 การค้าระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์ในปี  
พ.ศ. 2554 มีมูลค่ารวม 8,733.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอาเซียนได้ดุลการค้านิวซีแลนด์เป็นมูลค่า 
1,631.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (อาเซียนส่งออกไปนิวซีแลนด์เป็นมูลค่า 5,182.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
แนะนําเข้าจากนิวซีแลนด์เป็นมูลค่า 3,551.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)  
 ในความร่วมมือเพ่ือพัฒนา นิวซีแลนด์ให้ความสําคัญกับความร่วมมือด้านการศึกษา  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเกษตร การจัดการภัยพิบัติ และการลดช่องว่างทางการพัฒนาในเรื่อง
การจัดการภัยพิบัติ นิวซีแลนด์ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาเซียนในการให้
ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance: 
AHA Centre) ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2553 ได้ให้การรับรองเอกสาร 2 ฉบับ คือ 1) ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม
ทุกด้านระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ (Joint Declaration for an ASEAN – NA 
Comprehensive Partnership) และ 2) แผนปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความ



71 
 

เป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุมทุกด้านระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ ค.ศ. 2012 -2015 (Plan of Action 
to Implement the Joint Declaration for an ASEAN – NZ Comprehensive Partnership 
2012 – 2015) เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และการพัฒนาระหว่างอาเซียนและนิวซีแลนด์ 
 9) อาเซียนกับรัสเซีย (ASEAN – RUSSIA) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย
เริ่มต้นจาการหารือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในปี พ.ศ. 2534 (ค.ศ. 1991) และพัฒนาความสัมพันธ์
จนรัสเซียได้สถานะประเทศคู่เจรจากับอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ สมัยที่ 29 ในเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2539 ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ในระดับผู้นําได้มีการประชุมสุดยอด
อาเซียน – รัสเซีย ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และครั้งที่ 2 ในปี 
พ.ศ. 2553 ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และทุกปีจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่อเนื่องกับ  
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ เพ่ือกําหนดทิศทางความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างกันมีการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจดูแลภาพรวมการดําเนิน
ความสัมพันธ์ และมีกลไกเพ่ือประสานงานและติดตามการดําเนินงานผ่านการประชุมระดับอธิบดี  
มีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการวางแผนและการจัดการซึ่งมีคณะทํางานรายสาขา เช่น 
คณะทํางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะทํางานว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซีย ได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมหลายมิติทั้งในด้าน
การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยในปี พ.ศ. 2546 ทั้งสองฝุายได้ล งนาม
ปฏิญญาร่วมอาเซียน – รัสเซีย ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และ
การพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก และเมื่อปี พ.ศ. 2547 รัสเซียได้ลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพ
และความร่วมมือในเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อในปี พ.ศ. 2548 ผู้นําอาเซียนและรั สเซียได้ลงนาม 
ในเอกสารสําคัญคือ Joint Declaration of the Heads of State/Government of the Member 
Countries of ASEAN and the Head of State of the Russian Federation on Programme 
of Action 2005 – 2015 เพ่ือเป็นแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน – 
รัสเซีย ตามปฏิญญาร่วมดังกล่าว  
 สําหรับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจนั้น รัฐมนตรีเศรษฐกิจกิจอาเซียนและรัฐมนตรี
เศรษฐกิจรัสเซีย ได้จัดการประชุมหารือกันครั้งแรกเม่ือปี พ.ศ. 2553 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม 
นอกจากนี้ ในปีเดียวกันยังได้มีการจัดทํา ASEAN – Russia Energy Cooperation Work 
Programme 2010 – 2015  เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน – 
รัสเซีย และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
รัฐบาลรัสเซีย (Agreement on Cultural Cooperation between the Governments pf the 
Member States of ASEAN and the Government of the Russian Federation) ด้วย และเมื่อ 
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พ.ศ. 2554 อาเซียนและรัสเซียได้ฉลองครบ 15 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – รัสเซียโดยประเทศสมาชิก
อาเซียนได้จัดตั้ง ASEAN Moscom Committee ขึ้นเพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามและ
ผลักดันความร่วมมืออาเซียน – รัสเซีย ต่อไป 
 10) อาเซียนกับสหรัฐ (ASEAN – USA) ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ เริ่มต้น
อย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1997) โดยในระยะแรกเน้นความร่วมมือด้าน  
การพัฒนา ต่อมาขยายถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยประเทศสมาชิก
อาเซียนประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ทั้งในระดับทวิภาคีและในลักษณะ
กลุ่มประเทศ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ให้ความสําคัญต่อประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย
และยังคงต้องการมีบทบาทสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคตลอดมา ในป๎จจุบัน รัฐบาลสหรัฐฯ 
ดําเนินนโยบายปรับสมดุล (re –balancing) โดยให้ความสําคัญมากขึ้นกับภูมิภาคเอเชีย และเล็งเห็น
ความสําคัญของอาเซียนทั้งในด้านการเมือง  ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ทั้งนี้ นาย Barack Obama 
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ย้ําเสมอว่า สหรัฐฯ เป็นส่วนหนึ่งของแปซิฟิก (Pacific Nation) และแสดง
เจตนารมณ์ของสหรัฐฯ ที่จะเข้ามามีบทบาทมากในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Obama 
ยังเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: EAS) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 ซึ่งนับว่าเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของผู้นําสหรัฐฯ ในการกระชับความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยสหรัฐฯ ให้ความสําคัญกับการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก 
และเห็นว่าเป็นเวทีที่สําคัญในการหารือทางยุทธศาสตร์ระหว่างผู้นํา ประเทศไทยเป็นประเทศผู้
ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2546 –  เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2549 ซึ่งช่วงดังกล่าว อาเซียนและสหรัฐฯ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการต่อต้านการก่อการ
ร้าย โดยทั้งสองฝุายได้จัดทําปฏิญญาร่วมอาเซียน – สหรัฐฯ เพ่ือความร่วมมือในการต่อต้านการก่อ
การร้ายระหว่างประเทศ (ASEAN – U.S. Joint Declaration for Cooperation to Combat 
International Terrorism) เมื่อปี พ.ศ. 2545 และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจภายใต้กรอบตกลง
การค้าและการลงทุน (Trade and Investment Framework Arrangement: TIFA) ซึ่งทั้งสองฝุาย
ได้ลงนามร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2549 ในประเด็นที่สหรัฐฯ ได้ให้ความสําคัญ ได้แก่ พัฒนาการใน  
เมียนมาร์ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ ASEAN Regional 
Forum (ARF) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การจัดการภัยพิบัติ  
การสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค
ของอาเซียน การให้ความสําคัญของสถาป๎ตยกรรมในภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN 
Centrality) และการมีบทบาทที่แข็งขันในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit: 
EAS) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมทั้งการเชิญชวนให้ประเทศอาเซียนพิจารณาเข้าร่วมใน
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กรอบความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เอเชีย – แปซิฟิก (Trans – Pacific Partnership: TPP)  
กรอบความริเริ่มลุ่มแม่น้ําโขง (Lower Mekong Initiative: LMI) ซึ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านการคมนาคม การศึกษาสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงระหว่างกัน ความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตร และความม่ันคงทางพลังงาน 
 การประชุมผู้นําอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 1  ยังได้กําหนดให้มีการจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
อาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – U.S. Eminent Persons Group, น. EPG) โดยมอบหมายภารกิจให้ 
EPG เสนอแนะแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – สหรัฐฯ จาก ‘enhanced 
partnership’ เป็น ‘strategic partnership’ ต่อผู้นําอาเซียน – สหรัฐฯ ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอ
รายงานข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2555 ระหว่างการประชุมผู้นําอาเซียน – สหรัฐฯ ครั้งที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ทั้งสองฝุายมุ่งมั่นที่
จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ก้าวหน้า และตกลงที่จะยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
โดยทั้งสองฝุายจะเร่งรัดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน – สหรัฐฯ ค.ศ. 2011-2015 
(Plan of Action to Implement the ASEAN – U.S. Enhanced Partnership 2011-2015) 
นอกจากนี้การประชุมผู้นําอาเซียน – สหรัฐฯ เป็นการประชุมสุดยอดอาเซียน – สหรัฐฯ (ASEAN – 
U.S. Summit) โดยกําหนดจัดการประชุมสุดยอดฯ เป็นประจําทุกปี เริ่มจากปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
สถานะล่าสุด สหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN – U.S. Dialogue ครั้งที่ 26 ณ  
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยประเด็นหลักของการหารือเป็นประเด็นที่ฝุาย
สหรัฐฯ ให้ความสนใจ (U.S. led agenda) และพยายามผลักดันและมีบทบาทในอาเซียน ได้แก่ 
ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบริหารจัดการภัยพิบัติ ความมั่นคงทางทะเล อาชญากรรม
ข้ามชาติ Cyber Crime/ Cyber Security หลักธรรมาภิบาลและนิติธรรม ความร่วมมือ ASEAN – 
U.S. Expanded Economic Engagement (E3) Initiatives พลังงาน การศึกษา และข้อริเริ่มลุ่มน้ํา
โขงตอนล่าง (Lower MeKong Initiative: LMI) ทั้งนี้ สหรัฐฯ ยังได้กล่าวย้ําถึงนโยบายปรับสมดุล
ของสหรัฐฯ ที่มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับภูมิภาคเอเชีย และพยายามผลักดันให้มีการขับเคลื่อนความ
ร่วมมือ E3 ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการจัดทําความตกลงการค้าเสรีของอาเซียน และปูทางไปสู่ 
Trans – Pacific Strategic Economic Partnership Agreement (TPP) โดยเมียนมาร์จะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN – U.S. Dialogue ครั้งที่ 27 ที่เมียนมาร์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี  
พ.ศ. 2557 
 11) อาเซียนกับสหประชาชาติ (ASEAN – UNITED NATIONS) ความสัมพันธ์ 
ระระหว่างอาเซียน – สหประชาชาติ (United Nations – UN) เริ่มต้นจากความร่วมมือด้านวิชาการ
ระหว่างอาเซียนกับ United Nations Development Programme (UNDP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 
และ UNDP ได้รับสถานะ Dialogue Partner ของอาเซียนในปี พ.ศ. 2520 ความสัมพันธ์ระหว่าง
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อาเซียกับสหประชาชาติได้พัฒนาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยอาเซียนได้รับสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ของ
สหประชาชาติในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยอมรับบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของอาเซียน
ภายในภูมิภาคว่าสอดคล้องกับความพยายามของประชาคมโลกท่ีจะร่วมมือกันสร้างความสงบสุข และ
ส่งเสริมการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน  
 อาเซียนและสหประชาชาติ มีความร่วมมือกันในหลายระดับ ในระดับผู้นําได้มีการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติ ครั้ งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือกําหนดแนวทางความร่วมมือ อาทิ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลดช่องว่างในการพัฒนา  
เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างการเชื่อมโยงที่ต่อเนื่องระหว่างประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและสหประชาชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายได้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ  
(UN General Assembly, น. UNGA) ทุกปี ที่นครนิวยอร์ก เพ่ือประสานความสัมพันธ์ของทั้งสอง
ฝุายให้มีความต่อเนื่อง รวมทั้งผลักดันนโยบายไปสู่แผนงานและกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ในปี  
พ.ศ.2550 อาเซียนกับสหประชาชาติได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ (Memorandum of Understanding Between the 
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (UN) on 
ASENA – UN Cooperation) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสํานักเลขาธิการอาเซียนกับสํานัก
เลขาธิการประชาชาติให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเน้นให้องค์การทั้งสองทํางานร่วมกันเพ่ือเสริมสร้าง
และรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคและเพ่ือบรรลุเปูาหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals) ในปี พ.ศ. 2558  
 นอกจากนี้ ทั้งสององค์การจะร่วมมือกับ UNESCAP เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลความ
เชี่ยวชาญในประเด็นความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับ
ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยจากไซโคลนนาร์กิส ที่ประเทศ
เมียนมาร์ เมื่อปี พ.ศ. 2551 และนําไปสู่การรับรอง Joint Declaration on ASEAN – UN 
Collaboration in Disaster Management ระหว่างผู้นําอาเซียนและสหประชาชาติในการประชุม
สุดยอดอาเซียน – สหประชาชาติครั้งที่ 3 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ในการประชุมสุดยอด
อาเซียน – สหประชาชาติ ครั้งที่ 4 เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ผู้นําอาเซียนและเลขาธิการ
สหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ  
(Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the ASEAN and the UN) 
เพ่ือส่งเสริมและขยายความร่วมมือที่เป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในประเด็นทีท้าทายต่อภูมิภาคและต่อโลก อาทิ การรักษาสันติภาพ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประชาธิปไตย  
ธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การขจัดป๎ญหาความยากจน ความมั่นคงของมนุษย์ การบรรลุเปูาหมาย
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แห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานและโรค
ระบาด 
 12) อาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี) ASEAN + 3 (CHINA – JAPAN – 
ROK) กรอบความร่วมมืออาเซียน + 3 เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540 ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ทาง
การเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยการพบหารือระหว่างผู้นําของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้
ของจีน ญี่ปุุน และสาธารณรัฐเกาหลี เป็นครั้งแรก ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2540 นับแต่นั้นเป็นต้นมา การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ได้จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี
ในช่วงเดียวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน อาเซียน + 3 ได้เป็นรูปเป็นร่างภายหลังการออก
แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชียตะวันออก เมื่อปี พ.ศ. 2542 และการจัดตั้ง East Asia 
Vision Group: EAVG ในปี พ.ศ. 2542 เพ่ือจัดวางวิสัยทัศน์ความร่วมมือในเอเชียตะวันออก EAVE 
ได้เสนอแนะแนวคิดการจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asian Community: EAc) และ
มาตรการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เพ่ือนําไปสู่การจัดตั้ง EAc ในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน+3 
ครั้งที่ 9 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ผู้นําได้ลงนามใน Kuala Lumpur Declaration on 
the ASEAN+3 Summit กําหนดให้การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออกเป็นเปูาหมายระยะยาว  
และให้กรอบอาเซียน + 3 เป็นกลไกหลักในการนําไปสู่เปูาหมายระยะยาวดังกล่าว ในโอกาสครบรอบ 
10 ปี ของกรอบอาเซียน+3 ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการออกแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือเอเชีย
ตะวันออก ฉบับที่ 2 และแผนงานความร่วมมืออาเซียน + 3 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560) 
 ป๎จจุบันความร่วมมือในกรอบอาเซียน + 3 ครอบคลุมความร่วมมือต่าง ๆ มากกว่า 20 
สาขา ภายใต้กรอบการประชุมในระดับต่าง ๆ ประมาณ 60 กรอบการประชุม ซึ่งประเทศไทยให้
ความสําคัญต่อการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันการดําเนินการตามแผนแม่บท
ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity, น. MPAC)  
ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการเป็นประชาคมอาเซียนการรวมตัวในภูมิภาค และการลดช่องว่างด้าน
การพัฒนาโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่กรุง
พนมเปญ ได้รับรองแถลงการณ์ผู้นําว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนความเชื่อมโยงอาเซียน + 3 (Leaders’ 
Statement on ASEAN Plus Three Partnership on Connectivity) ตามข้อริเริ่มของประเทศ
ไทย (กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ, 2556, น. 84-113) 
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ตารางท่ี 2.5 แนวคิดหลักของนักวิชาการเก่ียวกับอาเซียน 
 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมอาเซียน  
กระทรวงการต่างประเทศ (2556) 

ความสัมพันธ์อาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 
1) อาเซียนกับออสเตรเลีย 2) อาเซียนกับแคนาดา 3) อาเซียนกับจีน 
4) อาเซียนกับสหภาพยุโรป 5) อาเซียนกับอินเดีย 6) อาเซียนกับ
ญี่ปุุน 7) อาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี 8) อาเซียนกับนิวซีแลนด์ 9) 
อาเซียนกับรัสเซีย 10) อาเซียนกับสหรัฐ 
11) อาเซียนกับสหประชาชาติ 12) อาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุุน และ
สาธารณรัฐเกาหลี) 

บุญทัน ดอกไธสง  (2557) กําเนิดจากสมาคมอาสา ASA Association of Southeast East Asia  ใน
เดือนกรกฎาคม 2504 รวมกันระหว่างไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อ
ร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ฝุายวิชาการ ป๎ญญาชน  (2555) สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าว สีเหลือบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วย
วงกลมและสีน้ําเงิน รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
สีเหลือ หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการ
มีพลวัติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ําเงิน หมายถึง สินติภาพและ
ความมั่นคง 

สํานักงานเลขานุการวุฒิสภา (2557) ประชาคมอาเซียน เป็นเปูาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิก
อาเซียนภายในปี 2558 โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นําอาเซียน คือ “การ
สร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎเกณฑ์
กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 

อณฎณ เชื้อไทย  (2555) อาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
(The Association of Southeast Asian Nations) คือองค์กรเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
และความมั่นคง 
อาเซียนประกอบด้วยเสาหลัก 3 เสาหลัก ได้แก่ 
 3.1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 
 3.2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.3) ประชาคมสังคม – วัฒนธรรมอาเซียน 
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 สรุปได้ว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of 
Southeast Asian Nations)  เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความเสถียรภาพและความมั่นคง ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีเปูาหมาย
ร่วมกันคือ การสร้างประชาคมการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
มีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใน
ด้านต่าง ๆ บนเวทีโลก 
  
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 การเผยแผ่  หมายถึง การทําให้ขยายออกไป เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น. 459)  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง การดําเนินการประกาศ
พระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและประชาชนได้ทราบในทุก  ๆ วิธีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน (กรมการศาสนา, 
2540ข, น. 9) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นศัพท์ที่มีลักษณะอะลุ่มอล่วย และแสดงถึงความใจกว้าง
และไม่ผูกมัดผู้อ่ืนด้วยความคิดของตนเองหรือศาสนาของตน (สมเด็จมหารัชมังคลาจารย์, 2540 ,  
น. 144) เป็นการทําให้หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาขยายกว้างขวางออกไป เผยแผ่กว้าง
ขว้างออกไป ทําให้เป็นที่แพร่หลายเป็นที่รักต่อสาธารณชน (พระธรรมปิฎก, 2548, น. 110)  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นการประกาศหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาให้
ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจ เข้าถึงในหลักธรรม
คําสอน และนําไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดประโยชน์สุขแก่ตนและผู้อื่น 
 2.4.1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธกาล 

 1) หลักการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแรกตรัสรู้ ได้ประทับอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธ เขตอุรุเวลาประเทศ 
ความปริวิตกแห่งพระหฤทัยได้บังเกิดขึ้นแก่พระองค์ ด้วยทรงเห็นว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ นั้น เป็น
ธรรมที่ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ ประณีต คาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบัณฑิตฯ  

ถ้าจะพึงแสดงธรรม ชนเหล่าอ่ืนจะไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรม จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยและลําบากแก่
พระองค์ เมื่อท้าวสหัมบดีพรหมทราบความปริวิตกแห่งพระหฤทัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกราบ
ทูลเชื้อเชิญให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สัตว์ทั้งหลาย เนื่องจากสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลี
ในดวงตาน้อยเป็นปรกติก็มีอยู่ เพราะมิได้สดับย่อมเสื่อมจากธรรม สัตว์ทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี   
อาศัยความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักษุ ก็ได้
ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก บาง
พวกมีอินทรีย์กล้า บางพวกมีอินทรีย์อ่อน บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการเลว บางพวกจะพึง
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สอนให้รู้ได้โดยง่าย บางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากบางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่   
ในกออุบลก็ดี ในกอปทุมก็ดี ในกอบุณฑริก็ดี ดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี บางเหล่าเกิด
แล้วในน้ํา เจริญแล้วในน้ํา อาศัยอยู่ในน้ํา จมอยู่ในน้ํา อันน้ําเลี้ยงอยู่ บางเหล่าเกิดแล้วในน้ํา เจริญ
แล้วในน้ํา ตั้งอยู่ เสมอน้ํา บางเหล่าเกิดแล้วในน้ํา เจริญแล้วในน้ํา ตั้งขึ้นพ้นน้ํา อันน้ําไม่ติดแล้ว แม้ฉัน
ใด พระผู้มีพระภาคทรงสอดส่องดูโลกด้วยพระพุทธจักษุ ก็ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลาย บางพวกมีกิเลสดุจ
ธุลีในดวงตาน้อย บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก บางพวกมีอินทรีย์กล้า บางพวกมีอินทรีย์อ่อน 
บางพวกมีอาการดี บางพวกมีอาการเลว บางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย บางพวกจะพึงสอนให้รู้ได้
โดยยาก บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกว่าเป็นภัยอยู่ ฉันนั้น ครั้นทรงเห็นแล้ว จึงได้ตรัสตอบ
สหัมบดีพรหมด้วยพระคาถาว่า ประตูอมตะ เราเปิดแล้วเพราะท่าน ชนผู้ฟ๎งจงปล่อยศรัทธา   มาเถิด 
ดูกรพรหม เราจะไม่มีความสําคัญในความลําบาก  แสดงธรรมอันประณีตที่ชํานิชํานาญในหมู่มนุษย์ 
(สํ.ส. (ไทย)  15/555/191-194) 
 แท้จริงแล้ว พระพุทธเจ้าทรงใช้เวลาหลังการตรัสรู้ใหม่ ๆ ทรงทบทวนหลักธรรม คือทรง
มนสิการปฏิจจสมุปบาทท้ังอนุโลมและปฎิโลม (วิ.ม. (ไทย) 4/1/-13) เมื่อทรงพิจารณาหยั่งทราบด้วย
พระญาณแล้ว ก็ตั้งพระทัยที่จะแสดงธรรมสั่งสอนมหาชน ทรงอธิษฐานพระทัยอีกว่า เราจะดํารงชีวิต
อยู่เพ่ือสอนธรรมแก่ชาวโลกจนกว่าพระศาสนานี้จะตั้งมั่น มีพุทธบริษัทมั่นคงแล้วจึงจะปรินิพพาน 
(พระเทพวิสุทธเมธี (ป๎ญญานันทภิกขุ), 2537)  พระพุทธเจ้าพร้อมที่จะแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ 
ทรงนึกถึงผู้ที่ควรจะแสดงธรรมโปรดก่อน เช่น อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร 
ทรงเห็นเป็นบัณฑิตฉลาดหลักแหลม มีป๎ญญา มีธุลีในตาน้อย ถ้าทั้งสองท่านได้ฟ๎งธรรมนี้ ก็จะพึงรู้ได้
ฉับพลัน แต่น่าเสียดายที่ดาบสสองท่านนั้นถึงแก่กรรมไปก่อนหน้านี้ ต่อจากนั้นก็ทรงนึกถึงเบญจ
วัคคีย์ ทรงรู้อุปนิสัยดี ย่อมแสดงธรรมโปรดให้เข้าใจง่ายกว่าผู้ อ่ืน ซึ่งก็สัมฤทธิผล (วิ.ม. (ไทย) 
4/12/18-20) 
 ผู้วิจัยเห็นว่า ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักการใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการพิจารณาถึงคุณบัติของบุคคลผู้ที่จะสดับธรรมของพระองค์  
ซึ่งแต่ละบุคคลเป็นผู้มีสติป๎ญญาและบุญบารมีที่แตกต่างกัน โดยบุคคลบางพวกเป็นผู้มีกิเลสน้อย  
บางพวงมีกิเลสมาก บางพวกมีอินทรีย์กล้า บางพวกมีอินทรีย์อ่อน บางพวกมีอาการดี และบางพวกมี
อาการเลว แตกต่างกันออกไปเปรียบเสมือนดอกบัวที่เกิดในน้ํา  ดอกบัวที่เสมอน้ํา และดอกบัวที่พ้น
น้ํา เป็นต้น ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นมิใช่กระทําได้ง่าย อีกทั้งประชาชนในสมัยนั้นมี
หลักความเชื่อและความเคารพนับถือคําสอนในลัทธิต่าง  ๆ ซึ่งมีอยู่แต่เดิมแล้ว การจะเป็น
เปลี่ยนแปลงแนวคิดของประชาชนเหล่านั้นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และพุทธวิธีปรีชาญาณในการ
ประยุกต์หลักธรรมคําสอนให้เข้ากับความเชื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสนอแนวคิด 
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ทฤษฎีและหลักการใหม่ที่ไม่มีผู้ใดทราบหรือกระทํามาก่อนให้เป็นที่ยอมรับและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนผู้นําไปปฏิบัติ เช่น หลักอริยสัจ 4  หลักอนุปุพพิกถา เป็นต้น 
 ภายหลังเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัพพัญํูแล้ว ได้ทรงประกาศหลักธรรม
คําสอนให้ขยายออกไปทั่วสารทิศจนมีพระสาวกบังเกิดขึ้นเป็นจํานวนมาก ทรงวางหลักการและ
เปูาหมายไว้ชัดเจนในการส่งพระสาวกเหล่านั้นออกไปประกาศพระศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ โดยมีพระ
พุทธดํารัสว่า มุตฺตาหํ ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสฺสา , ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺตา สพฺพปา
เสหิ, เย ทิพฺพา จ เย มานุสฺสา. จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิ
ตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ 
ปริโยสานกลฺยาณํ, สาตฺถํ สพฺยํฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ , สนฺติ สตฺตา 
อปฺปรชกฺข ชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อํฺญาตาโร, อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน 
อุรุเวลา เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ. (วิ.ม. (บาลี) 4/32/27) แปลความว่า  ภิกษุ
ทั้งหลาย เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง  ทั้งที่เป็นของทิพย์  ทั้งที่เป็นของมนุษย์  แม้พวกเธอก็พ้นแล้ว
จากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์ ทั้งที่เป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ชนจํานวนมาก  เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก  เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวย
เทพและมนุษย์  อย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูป  จงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น  มีความงามใน
ท่ามกลาง  และมีความงามในที่สุด  จงประกาศพรหมจรรย์  พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์  
บริบูรณ์ครบถ้วน  สัตว์ทั้งหลายที่มีธุลีในตาน้อยมีอยู่  ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟ๎งธรรม  จักมีผู้รู้ธรรม  
ภิกษุทั้งหลาย  แม้เราก็จักไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม (วิ.ม. (ไทย) 4/37-54/47-66) 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประยุกต์คําสอนทางพระพุทธศาสนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพ้ืนที่
นั้น ๆ ทรงเผยแผ่หลักธรรมอย่างเป็นแบบแผน มีหลักการสอนที่จําแนกได้ดังนี้ 
 1.1) หลักประโยชน์ หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น  ยึดหลัก
ประโยชน์และความสุขของมหาชนเป็นสําคัญ ดังเห็นได้จากโอวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงประทาน
แก่เหล่าพระสาวกเม่ือครั้งส่งออกไปประกาศพระพุทธศาสนาว่า “พวกเธอจงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุข 
เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและเพ่ือความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ” ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่มนุษย์ โดยหลักการคือให้ เกิดประสุขตามพุทธประสงค์   3 ประการ  คือ  
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต), 2548, น. 110) 
   1)  ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  ประโยชน์ในชาตินี้ 
   2)  สัมปรายิกัตถประโยชน์  ประโยชน์ในชาติหน้า 
   3)  ปรมัตถประโยชน์  ประโยชน์อย่างยิ่ง 
 คําว่า  ทิฏฐธัมมิกัตถะ  หมายถึง ประโยชน์และความสุขในป๎จจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัส
รับรู้ได้ในชีวิตป๎จจุบันมีผลต่อการดํารงชีวิต ที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยแนวปฏิบัติ  4  ประการ คือ 1) อุฏ
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ฐานสัมปทา  มีความขยันหมั่นเพียรและใช้ป๎ญญาในการประกอบอาชีพ  2) อารักขสัมปทา  รู้จัก
รักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความชอบธรรม  3) กัลป์ยาณมิตตตา  รู้จักคบค้าสมาคมกับคนดีมี
ศีลธรรม  4) สมชีวิตา  เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ รู้จักประหยัด ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์และมีวิธีการให้
ทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นมาได้ (องฺ.อฎฺ ก. (ไทย) 23/144/289) 
 คําว่า  สัมปรายิกัตถะ  หมายถึง ประโยชน์สุขและความสุขเบื้องหน้า ที่ล้ําเลิศกว่ าที่
มองเห็นเฉพาะหน้า ซึ่งเก่ียวกับชีวิตในด้านคุณค่า เป็นจุดหมายชั้นสูง เป็นหลักประกันชีวิตเมื่อละจาก
โลกนี้ไปและเป็นประโยชน์ที่จะพึงได้ในโลกนี้ เช่น ความเจริญงอกงามทางจิตใจ  ประกอบด้วย
คุณธรรม โดยที่สุด คือ คุณวิเศษทางจิตใจ ได้แก่ ฌานสมาบัติ สามารถเข้าถึงได้ด้วยแนวปฏิบัติ 4 
ประการ คือ 1) สัทธาสัมปทา  ความเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  2) สีลสัมปทา  ความประกอบ
พร้อมด้วยศีล มีการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการพูดเท็จ เป็นต้น 3) จาคสัมปทา ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไร้มลทินทางจิต มีความพร้อมเพ่ือการบริจาค  4) ป๎ญญาสัมปทา  ดําเนินชีวิตด้วย
ป๎ญญา พิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย พิจารณาความเกิดขึ้นของสรรพสิ่ง  
(อง.จตุกฺก. (ไทย) 21/61/65) 
 คําว่า  ปรมัตถะ  หมายถึง  ประโยชน์สูงสุด คือการดับทุกข์หรือพระนิพพาน  สําหรับ
การก้าวเข้าสู่พระนิพานนั้น ต้องละเว้นสิ่งที่ควรละเว้น  บําเพ็ญสิ่งที่ควรบําเพ็ญ และดําเนินตามทาง
สายกลางเรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรืออริยมรรคมีองค์ 8 คือ 1) สัมมาทิฏฐิ  ได้แก่ ความเห็นชอบ   
2) สัมมาสังกัปปะ  ได้แก่ ความดําริชอบ  3) สัมมาวาจา  ได้แก่ วาจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ  ได้แก่ 
การงานชอบ  5) สัมมาอาชีวะ  ได้แก่ เลี้ยงชีวิตชอบ  6) สัมมาวายามะ  ได้แก่ ความเพียรพยายาม
ชอบ 7) สัมมาสติ  ได้แก่ ความระลึกชอบ  8) สัมมาสมาธิ  ได้แก่ ความตั้งมั่นของจิต  
 ประโยชน์ทั้ง 3 ประการดังกล่าวมานี้ คือแนวทางปฏิบัติที่จะให้ก้าวไปสู่จุดหมาย
ปลายทางท้ังความสุขระดับโลกีย์และความสุขที่อยู่เหนือโลก โดยแบ่ง อรรถ  ออกเป็น 2 แนวทางคือ 
ทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะ ได้แก่ ความสุขระดับโลกีย์หรือ “โลกิยสุข” ส่วนปรมัตถะ คือ
ความสุขเหนือโลก  ความสุขอย่างยอดเยี่ยม คือภาวะแห่งพระนิพพานเรียกว่า “โลกุตตรสุข” บุคคล
ทุกคนควรดําเนินชีวิตให้บรรลุจุดหมายอย่างน้อยถึง 2 ขึ้น กล่าวคือเมื่อได้บรรลุทิฏฐธัมมิกัตถะก็ดีอยู่ 
แต่ยังไม่เพียงพอ ไม่พึงหยุดอยู่แค่นั้น ควรก้าวต่อไปให้ได้อย่างน้อยบางส่วนของสัมปรายิกัตถะด้วย  
ผู้ได้ประสบจุดหมายหรือประโยชน์สองขั้นนี้แล้ว ท่านยกย่องให้ว่าเป็นบัณฑิต แปลว่าผู้ดําเนินชีวิต
ด้วยป๎ญญา เป็นผู้มีชีวิตไม่ว่างเปล่าไร้ค่าในโลกนี้ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต),  2545, น. 132-133) 
 ผลการประพฤติปฏิบัติที่ เป็นไปในฝุายกุศลกรรม เรียกว่า ประโยชน์ ซึ่งในทาง
พระพุทธศาสนาถือเป็นหลักสําคัญเนื่องจากก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ และความสงบเย็นของชีวิต 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์ความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่มหาชนนั้นทรงหมายถึงลักษณะความสุขที่เป็น
บรมสุขหรือสุขคือพระนิพพานที่สืบเนื่องจากการดับอวิชชา การดับกิเลส และการดับทุกข์ 
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 1.2) หลักการสร้างป๎ญญา การเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เป็นการเผยแผ่เพ่ือการสร้าง
ป๎ญญาให้แก่มวลมนุษย์ โลกโดยใช้หลักแห่ งการสร้ างป๎ญญาอันได้ชื่ อว่า  หลักไตรสิกขา  
ซึ่งประกอบด้วย ศีล สมาธิ ป๎ญญา นําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านป๎ญญา ซึ่งการเผยแผ่ตามหลัก
ไตรสิกขานี้มีความงามในเบื้องต้น ได้แก่ ศีล  ความงามในท่ามกลาง ได้แก่ สมาธิ และความงามใน
ที่สุด ได้แก่  ป๎ญญา เป็นไปตามพระบรมโอวาทเมื่อครั้ งส่งเหล่าพระสาวกออกไปประกาศ
พระพุทธศาสนา  การสร้างป๎ญญาด้วยหลักไตรสิกขานี้ถือว่าครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติ สามารถ
เป็นหลักธรรมนําไปสู่การบรรลุประโยชน์ที่พึงปรารถนา ดังมีปรากฏในเมตตสูตร ขุททกนิกายว่า 
กุลบุตรผู้ฉลาดในประโยชน์ ปรารถนาเพ่ือจะตรัสรู้สันตบท  พึงบําเพ็ญไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเป็นผู้
อาจหาญ เป็นผู้ตรง ซื่อตรง ว่าง่าย อ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่ง สันโดษ  เลี้ยงง่าย มีกิจน้อย มีความประพฤติ
เบา มีอินทรีย์อันสงบแล้ว มีป๎ญญาเครื่องรักษาตน ไม่คะนอง ไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย และไม่พึง
ประพฤติทุจริตเล็กน้อยอะไร  ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ท่านผู้รู้เหล่าอ่ืนติเตียนได้ พึงเจริญเมตตาในสัตว์
ทั้งหลาย (ขุ.ขุ.(ไทย) 25/308/323-324)  การจะสําเร็จประโยชน์สูงสุด ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์
ผู้อื่นนั้น ควรปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 3 คือ 
 1)  อธิศีลสิกขา คือ การฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกมาทางกายวาจา  
เป็นลักษณะการประกอบกุศล  ในส่วนของ วาจาชอบ การงานชอบ และการเลี้ยงชีพชอบ การดํารง
ตนอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย  ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อบุคคล  รอบข้าง  
มีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีงามเก้ือกูลเป็นประโยชน์ 
 2)  อธิจิตสิกขา คือ การฝึกปรือในด้านคุณภาพทางอารมณ์ เพ่ือควบคุมจิตเป็นลักษณะ
การประกอบกุศล  ในส่วนของความพยายามชอบ  ความระลึกชอบ และความตั้งมั่นชอบ การดํารงคง
มั่นของจิต ควบคุมจิตของตนให้เข้มแข้ง มีกําลังสงบ ผ่องใส  เป็นสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งเศร้าหมอง
ต่าง ๆ  อยู่ในสภาพที่กําลังเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
 3)  อธิป๎ญญาสิกขา  คือ  การพัฒนาป๎ญญา ให้เกิดเป็น  ความหยั่งรู้  สภาพความเป็น
จริง  ที่นําไปสู่ความหลุดพ้น  เป็นลักษณะการประกอบกุศลในส่วนของ ความเห็นชอบ  และความ
ดําริชอบ การพัฒนาให้เกิดเป็นป๎ญญาที่บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง  ไม่เกิดเป็นความรู้ความคิด
ความเข้าใจที่ถูกบิดเบือนจากสภาวธรรมที่ปรากฏตามความเป็นจริง  สามารถคิดพิจารณาแก้ไขป๎ญหา
ต่าง ๆ  ทํากิจทั้งหลายในทางที่เป็นไปเพ่ือประโยชน์อย่างแท้จริง  (พระธรรมปิฎก (ป.อ.  ปยุตฺโต),  
พุทธธรรม, 2543, น. 914-915) 
 สรุปความได้ว่า หลักไตรสิกขา ถือว่าเป็นหลักในการสร้างป๎ญญาโดยผ่านกระบวนการ
ปฏิบัติอันมีศีลเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ชอบ ทําให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านอารมณ์และจิต หยั่งลงสู่ความรู้ คือ หยั่งรู้แจ้งสภาพความเป็นจริง ทันต่อสภาวการณ์ป๎จจุบัน 
จนสามารถพัฒนาให้เกิดเป็นป๎ญญาที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 
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 1.3) หลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเผยแผ่หลักธรรมด้วยการ
ตระหนักถึงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถพัฒนาได้ โดยผ่านกระบวนการฝึกฝนตนตาม
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพทางสติป๎ญญา
พอที่จะรับฟ๎งคําสอนและนําไปปฏิบัติจนเกิดประโยชน์สูงสุดได้ แต่ทรงตระหนึกถึงระดับสติป๎ญญา
ของมนุษย์ที่มีความแตกต่างกันแล้วจึงแสดงธรรมสอนตามระดับสติป๎ญญาของบุคคลนั้น ๆ โดยเปรียบ
บุคคลไว้ 4 จําพวกตามศักยภาพ คือ อุคฆฏิตัญํู ผู้อาจรู้ธรรมแต่พอท่านยกหัวข้อขึ้นแสดง 1  
วิปจิตัญํู ผู้อาจรู้ธรรมต่อเมื่อท่านอธิบายความแห่งหัวข้อนั้น 1  เนยยะ ผู้พอแนะนําได้ 1 และ 
ปทปรมะ ผู้มีบทเป็นอย่างยิ่ง (องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 21/133/161) พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนาแก่มนุษย์ทุกคนโดยไม่ทรงแบ่งแยกชนชั้นวรรณะ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของมนุษย์ทุกคนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมิได้ทรง ดังจะพบในโสณทัณฑสูตรตอนที่โสณทัณฑะ
พราหมณ์ทูลปราศรัยกะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่า อังคกะมาณพหลานของข้าพเจ้า ซึ่งนั่งอยู่ในที่นี้ เขา
เป็นคนมีรูปงาม เป็นผู้ทรงจํามนต์ รู้จบไตรเพทพร้อมทั้งคัมภีร์ต่าง ๆ และเป็นผู้มีชาติกําเนิดดี แต่ก็ฆ่า
สัตว์ ลักทรัพย์ กล่าวเท็จ ดื่มน้ําเมา เมื่อเป็นเช่นนี้ วรรณะ มนต์ และชาติ มิได้ทําให้เขาเป็นพราหมณ์
ได้เลย พราหมณ์เป็นผู้มีศีล และเป็นบัณฑิต มีป๎ญญา บุคคลผู้ประกอบด้วยองค์ 2 นี้ พวกพราหมณ์จะ
บัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้  พระผู้มีพระภาคตรัสถามอีกว่า ในองค์ 2 นี้ ยกเว้นเสียองค์หนึ่งแล้ว 
บุคคลผู้ประกอบเพียงองค์ใดองค์หนึ่ง จะบัญญัติว่าเป็นพราหมณ์ได้หรือไม่ พราหมณ์โสณทัณฑะทูล
ว่า ข้อนี้ไม่ได้ เพราะว่าศีลชําระป๎ญญาให้บริสุทธิ์ และป๎ญญาชําระศีลให้บริสุทธิ์ ป๎ญญาเป็นของบุคคล
ผู้มีศีล ศีลเป็นของบุคคลผู้มีป๎ญญา และนักปราชญ์ย่อมกล่าวศีลกับป๎ญญาว่า เป็นยอดในโลก   
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ที่พราหมณ์โสณทัณฑะกล่าวนี้ถูกต้องแล้ว (ที.ส. (ไทย) 9/192/127) 
 พระองค์ทรงพิจารณาถึงศักยภาพของแต่ละบุคคลที่สามารถพัฒนาได้ โดยตระหนึกถึง
ความพร้อมในการสดับธรรมตามสติป๎ญญาและจริตนิสัยของแต่ละบุคคลเป็นหลัก เนื่องจากมนุษย์  
ทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนได้โดยวิธีการฝึกอบรม พัฒนากายและพัฒนาจิตด้วยหลัก
ภาวนา 4 ประการ คือ (องฺ.ปํฺจก.(ไทย) 22/79/121) 1) กายภาวนา  เป็นการพัฒนากาย เป็นการ
ฝึกอบรมกาย ให้รู้จักติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายภายนอกทางอินทรีย์ทั้งห้าด้วยดี และปฏิบัติต่อสิ่ง
เหล่านั้นในทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ , การพัฒนา
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  2) สีลภาวนา  เป็นการเจริญศีล  พัฒนาความประพฤติ 
ฝึกอบรมด้วยศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 3) จิตภาวนา เป็นการเจริญจิต พัฒนาจิต ฝึกอบรมจิต ให้เข้มแข็งมั่ นคง
เจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ และสดชื่น 
เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 4) ป๎ญญาภาวนา เป็นการเจริญป๎ญญา พัฒนาป๎ญญา และฝึกอบรม
ป๎ญญา ให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริง รู้เท่าทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทําจิตใจให้
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เป็นอิสระ ทําตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์ แก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยป๎ญญา 
ในบาลีที่มา ท่านแสดงภาวนา 4 นี้ ในรูปที่เป็นคุณบทของบุคคล จึงเป็น ภาวิตกาย ภาวิศีล ภาวิตจิต 
ภาวิตป๎ญญา ผู้ได้เจริญกาย ศีล จิต และป๎ญญาแล้ว บุคคลที่มีคุณสมบัติชุดนี้ครบถ้วนย่อมเป็น 
พระอรหันต์  
 2) เปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 
 พระพุทธเจ้าจะทรงตั้งจุดมุ่งหมายในการสอนทุกครั้ง  เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งปรากฏในข่ายคือ 
พระญาณและมีพุทธประสงค์ที่จะโปรดแสดงธรรม เพ่ือให้ผู้ฟ๎งรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็ น  
ทรงแสดงอย่างมีเหตุผลที่ผู้ฟ๎งตรองตามเห็นด้วยตนเอง และสามารถนําไปปฏิบัติจนได้รับผลแห่งการ
ปฏิบัตินั้น ๆ จุดมุ่งหมายในที่นี้เรียกว่า  อาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน  3  อย่าง  คือ 
  2.1)  อภิญญายธัมมเทสนา   ทรงแสดงธรรมเพ่ือความรู้ยิ่ง  คือ  ทรงรู้ยิ่งเห็นเองแล้ว  
จึงทรงสอนผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม คือ สิ่งใดที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้ว แต่เมื่อทรงเห็นว่าไม่จําเป็นสําหรับผู้ฟ๎ง
หรือผู้รับคําสอนก็ไม่ทรงสอนสิ่งนั้น ทรงสอนให้รู้จริงเห็นแจ้งเฉพาะเท่าที่จําเป็น ซึ่งสิ่งที่ทรงบอกนั้น
ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นไปเพ่ือการตรัสรู้และนิพพาน กล่าวคือ เรื่องที่ทรงบอกคือ เรื่องทุกข์ เหตุ
แห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ (สํ.ม. (ไทย) 19/548/1712) 
  2.2)  สนิทานธัมมเทสนา  ทรงแสดงธรรมมีเหตุผล เพ่ือให้ผู้ฟ๎งตรึกตรองตามแล้วเห็น
จริงได้ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น ทรงสอนให้ใช้สติป๎ญญาพิจารณา 
ด้วยตนเอง ดังตัวอย่างในสิคาลกสูตร ว่า เช้าวันหนึ่ง พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตใน  
เมืองราชคฤห์ ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกมานพผู้มีผ้าเปียก จึงตรัสถามว่า ทําอย่างไรเพ่ืออะไร มานพ
กราบทูลว่า ทําตามคําของบิดาซึ่งสั่งไว้เมื่อใกล้จะสิ้นชีพ ว่าให้ไหว้ทิศทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าจึง
ตรัสว่า ในวินัยของพระอริยะไม่นอบน้อมไหว้ทิศกันอย่างนี้ มานพขอร้องให้ทรงแสดงการไหว้ทิศ พระ
พุทธองค์จึงแสดงธรรมเรื่องให้เว้นจากความชั่วต่าง ๆ และให้เว้นอบายมุขต่าง ๆ ให้รู้จักมิตรแท้ มิตร
เทียม และทรงแสดงทิศ 6  ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ได้แก่ ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ 
มารดา บิดา ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครู อาจารย์ ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตร ภรรยา ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ 
มิตร ทิศเบื้องต่ําได้แก่ ทาสกรรมกร หรือคนที่อยู่ในฐานะต่ํากว่า ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณพราหมณ์ผู้มี
ศีล (ที.ปา.(ไทย) 11/149-207/172-205)  
  2.3)  สัปปาฏิหาริยธัมมเทศนา  ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟ๎งได้รับผลแห่งการปฏิบัติ ทรง
แสดงธรรมมีคุณเป็นอัศจรรย์ สามารถยังผู้ปฎิบัติให้ได้รับผมตามแก่กําลังสติป๎ญญาของผู้ปฎิบัติ ซึ่ง
ทรงแสดงแบบปาฎิหาริย์ คือ สิ่งอัศจรรย์อันเหลือวิสัยของมนุษย์ธรรมดา ซึ่งคนธรรมดาเห็นเป็นของ
แปลกมหัศจรรย์ แต่เป็นธรรมดาสําหรับผู้กระทําได้ ซึ่งมี 3 ประการด้วยกัน คือ 1) อิทธิปาฏิหาริย์  
หมายถึง  การแสดงฤทธิ์ต่าง ๆ  ได้  เช่นคนเดียวทําเป็นหลายคน  หลายคนทําเป็นคนเดียว  เหาะไป
ในอากาศ  ดําดิน  เดินน้ํา และทําอะไรอ่ืน ๆ  อีกได้ด้วยอํานาจจิต  2)  อาเทสนาปาฏิหาริย์  คือ  
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การดักใจคนอ่ืนได้ว่าเขาคิดอย่างไร  หรือเพียงแต่เห็นเครื่องหมายบางอย่างก็ทํานายได้ว่า  จิตใจของผู้
นั้นผู้นี้เป็นอย่างไร  รวมความว่าสามารถกําหนดรู้วาระจิตของผู้อ่ืนได้   3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์  คือ  
การสอนให้ผู้อ่ืนได้รู้ได้เห็นสภาพชีวิตตามความเป็นจริง  สอนให้รู้จักนึกคิด  ให้รู้จักสนใจสิ่งอันควร
สนใจให้ละสิ่งควรละ  บําเพ็ญสิ่งควรบําเพ็ญ  พระพุทธเจ้าทรงโปรดรูปแบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์มาก
ที่สุดเพราะพระองค์ทรงพิจารณารู้จักจริต ภูมิป๎ญญาและภูมิหลังของผู้ฟ๎ง และเกิดผลที่ยั่งยืนมากกว่า 
(องฺ.ติก. (ไทย) 20/565/356) 
 3) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลนั้น มีหลากหลายรูปแบบในการเผยแผ่ 
เนื่องจากอุปนิสัยของผู้ฟ๎งแตกต่างกันจึงจําเป็นต้องใช้รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย 
ซึ่งสามารถจําแนกสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 3.1) เอกังสพยากรณ์  เป็นการชี้แจงแสดงเป็นไปแนวเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าใน
กาลใดก็ตาม เช่น สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ 
ความตายเป็นทุกข์ ผู้กระทํากรรมชั่ว ย่อมไม่ได้รับความเจริญ เป็นต้น โดยปรากฏในกรณียสูตร (ที.สี. 
(ไทย) 9/335/303)และปหานภาวนาสูตร (องฺ.ทุก. (ไทย) 20/264/55) มีใจความว่า ดูก่อนอานนท์ 
เรากล่าวว่า กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เป็นกิจไม่ควรทําโดยส่วนเดียว พระอานนท์ทูลถามว่า 
เมื่อบุคคลประกอบทุจริตเช่นนั้นอยู่ โทษอะไรจะพึงมีแก่บุคคลนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า เขาพึงได้ซึ่ง
โทษ 5 ประการ คือ 1) ตนเองติเตียนตนเองได้ 2) ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียน 3) กิตติศัพท์อันไม่ดีย่อม
ฟูุงขจร 4) เป็นคนหลงทํากาลกิริยา 5) เมื่อสิ้นชีพไปแล้วย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาติ นรก 

 ดูก่อนอานนท์ เรากล่าวว่า กายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นกิจที่ควรทําโดยส่วน
เดียว พระอานนท์ทูลถามว่า เมื่อบุคคลทํากายสุจริตเป็นต้นนั้นอยู่ เขาพึงหวังได้ซึ่งอานิสงส์อะไร พระ
พุทธองค์ตรัสว่า เขาพึงหวังได้ซึ่งอานิสงส์ 5 ประการ คือ 1) ตนเองติเตียนตนเองไม่ได้ 2) ผู้รู้
ใคร่ครวญแล้วสรรเสริญ 3) กิตติศัพท์อันดีย่อมฟูุงขจรไป 4) ไม่หลงทํากาลกิริยา 5) เมื่อสิ้นชีพแล้ว
ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
 3.2)  ปฎิปุจฉาพยากรณ์  เป็นการย้อนถามก่อนแล้วจึงตอบ เช่น เรื่องสัจจกนิครนถ์มี
ความเชื่อว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร เมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นสามารถบังคับไม่ให้ 
แก่  เจ็บ ตาย เป็นต้น ได้หรือไม่ ท่านตอบทุกข้อ เมื่อย้อนถามว่า ถ้าอย่างนั้นขันธ์ 5 เป็นอัตตาจริง
หรือ ท่านก็ยอมจํานน คําถามทํานองนี้มักใช้กับผู้ที่ค่อนข้างอวดดีที่หาจะอธิบายให้ฟ๎ง นั่นคื อการให้
ข้อมูลใหม่แก่เขา เขาจะเถียงได้ตลอดเวลา แต่เมื่อถามให้เขาแสดงความรู้ ความเข้าใจของเขาออกมา 
โดยไม่ได้รับข้อมูลเพ่ิมเติม แต่กลับถูกซักถามซ้ําแล้วซ้ําอีก เขาต้องยอมจํานน ทําให้ใจพร้อมที่จะฟ๎ง
เหตุผลที่ต้องการชี้แจ้งในโอกาสต่อไป (ม.มู. (ไทย) 12/429/398) 
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 3.3)  วิภัชชพยากรณ์  เป็นการนําเรื่องที่เขาถามหรือต้องการแสดง มาจําแนกแยกออก
ให้ชัดเจนแล้วให้อรรถาธิบายในเรื่องนั้น ๆ เช่น คนเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ คนเห็นรูปแล้วจะมี
ความรู้สึกอย่างไร ก่อนจะตอบคําถามต้องจําแนกออกมาก่อนว่า ใครตาย คนตายเป็นปุถุชน หรือพระ
อริยบุคคล เป็นพระอริยบุคคลชั้นไหน จากนั้นจึงตอบไปตามประเด็นที่จําแนกไว้ (ที.ปา.(ไทย) 
11/255/217) 
 3.4) ฐปนลักษณะ  เป็นการงดไว้ หรือพักไว้ ไม่ทรงตอบเรื่องนั้น เพราะเห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์ หรือยังไม่ถึงเวลาที่จะรู้ ตัวอย่างเรื่อง พระมาลุงกยะมาทูลถามเรื่องโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ชีพกับสรีระเป็นอันเดียวกันหรือคนละอย่าง เป็นต้น ทรงไม่เห็นความจําเป็นที่พระมาลุงกยะจะรู้เรื่อง
นี้ จึงนิ่งเฉยไม่ตอบ แต่ทรงชี้แจงให้พระมาลุงกยะเข้าใจว่าเรื่องทุกข์ซึ่งเผชิญหน้ามนุษย์อยู่เป็นป๎ญหา
เร่งด่วนที่จะต้องรู้ก่อน เปรียบเหมือนคนที่ถูกศรอาบยาพิษควรรีบขวนขวายรักษาแผลให้หายดีกว่ามัว
สนใจเรื่องว่าใครเป็นคนยิงลูกศรทําด้วยอะไร เป็นอาทิ (ม.ม. (ไทย) 12/429/3978)  

 3.5) การอุปมา (แบบเปรียบเทียบ) เช่น ทรงเปรียบเทียบภิกษุด้วยผ้าเปลือกไม้และผ้ากา
สี ทรงเปรียบเทียบลัทธิของมักลิโคศาลว่าเหมือนผ้าที่ทําด้วยผมคน ทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ผ้า
กาสีมีลักษณะ 3 อย่างคือ สีงาม สัมผัสนิ่มดี ราคาแพง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าใหม่ หรือกลางเก่า กลาง
ใหม่ หรือเก่า เมื่อเก่าแล้วคนก็นิยมนําไปห่อรัตนะ หรือห่อของหอมฉันใด ทํานองเดียวกัน ภิกษุบางรูป
ไม่ว่าเป็นภิกษุใหม่ หรือปูนกลาง หรือเป็นเถระ มีลักษณะ 3 อย่างคือ 1) เป็นผู้มีศีล มีธรรมงาม 
(เท่ากับสีงามของภิกษุ) 2) เป็นผู้ให้ประโยชน์สุขแก่ผู้คบหาสมาคม (เท่ากับสัมผัสนิ่มของภิกษุ) 3) ทํา
ให้ป๎จจัยที่ทายกถวายอานิสงส์มา (เท่ากับราคามากหรือราคาแพงของภิกษุ) พระพุทธองค์ทรงเตือน
ภิกษุทั้งหลายว่า ให้ทําตนเช่นผ้ากาสีอย่างทําตนเป็นเช่นผ้าเปลือกไม้ ผ้าเปลือกไม้มีลักษณะ 3 อย่าง 
คือ 1) สีไม่สวย 2) สัมผัสหยาบ 3) ราคาถูกหรือราคาน้อย ทํานองเดียวกับภิกษุบางรูปซึ่งเป็นผู้ทุศีล มี
ธรรมเลว ให้ทุกข์ให้โทษแก่ผู้คบหาสมาคม ทําป๎จจัยที่ทายกถวายให้มีค่าน้อย หรือมีอานิสงส์น้อย  
(องฺ.ติก.(ไทย) 20/319/539) 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น สามารถสร้างความสนใจ ความศรัทธา
ให้เกิดแก่ผู้ได้สดับรับฟ๎ง และน่าประทับใจแก่ผู้ได้พบเห็น  ซึ่งเรียกว่าพุทธลีลา มีหลากหลายรูปแบบ 
ดังนี้ (พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2542) 
 1) อุปสินนกถา  เป็นการนั่งสนทนากันทํานองที่คติไทยพูดกันว่าจับเข่าคุยกันท่ามกลาง
บรรยากาศกันเอง ค่อย ๆ เสริมสร้างแนวความคิด ความเห็นไปตามลําดับ อาจจะใช้เวลาน้อยบ้างมาก
บ้าง ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ฟ๎งในขณะนั้น ๆ 
 2) ธรรมกถา  เป็นพุทธดํารัสสั้น ๆ ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ในกรณีที่ผู้ฟ๎งมีความพร้อม
ที่จะฟ๎ง คิดพิจารณา เช่น พระพุทธดํารัสประเภทคาถาทั้งหลาย เช่น ร่างการนี้ไม่นานหนอ  
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จักล้มลงเหนือแผ่นดิน พอวิญญาณออกจากร่างแล้ว จะเป็นเหมือนท่อนไม้ที่หาสาระแก่นสารไม่ได้  
เมื่อคนฟ๎งคิดพิจารณาตามที่ทรงแสดงสั้น ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ 
 3) โอวาท   ทรงประทานเป็นรูปโอวาทสั้น ๆ ตามปกติแล้วจะทรงประทานแก่พุทธบริษัท
ในการประกาศธรรม เช่น พระโอวาทปาติโมกข์ ที่แสดงถึงอุดมการณ์ หลักการวิธีการ ด้วยข้อความ
เพียง 3 คาถากึ่งเท่านั้น หรือแม้ก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่จัดเป็นป๎จฉิมวาจาของพระพุทธเจ้า
ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้ สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็น
ธรรมดา เธอทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอ่ีนให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด 
เป็นต้น 
 4) อนุศาสนี  เป็นคําสอนในลักษณะซ้ํา ๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ย้ําเตือนอย่างต่อเนื่อง มักจะ
ทรงสอนแก่ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี นางสิกขมานา อันเป็นพุทธบริษัทประเภทนักบวช ที่อยู่ใกล้ชิด เช่น 
การรับสั่งแก่พระอานนท์ความว่า อานนท์ เราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีก ใครมีสาระก็ต้องอยู่ได้ 
ใครไม่มีสาระก็ต้องออกไป เป็นต้น คําสอนประเภทความไม่ประมาท ความสามัคคี ความเพียร
พยายาม สติสัมปชัญญะ อดทน เป็นต้น นี้เป็นการสอนแบบอนุศาสนี ทรงย้ําเตือนอยู่เสมอ 
 5) ธรรมสากัจฉา  เป็นการสนทนาธรรม บางครั้งเป็นทํานองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
บางครั้งมาในรูปของคําถามดังกล่าว ปล่อยให้ผู้ฟ๎งแสดงความคิดเห็นบ้าง ทรงรับรองความเห็นเขาบ้าง 
เพ่ิมเติมบ้าง ปรับปรุงบ้าง ปฎิเสธบ้าง ตามสมควรแก่กรณี 
 6) ธรรมเทศนา  เป็นการแสดงหรือเทศน์ เป็นลักษณะการชี้บอกเหตุผลในเรื่องนั้น  ๆ 
ข้อความส่วนมากจะค่อยข้างยาว เช่น พระสูตรในพระสุตตันตปิฎก ในการแสดงแนวใดก็ตามสามารถ
แบ่งเป็นช่วงใหญ่ ๆ ได้ 3 ช่วง เช่น โครงสร้างในอนัตตลักขณสูตร เป็นต้น 
 4) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล 

 4.1) วิธีการเข้าหาผู้นํา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่ตรัสรู้แล้วได้ทรงประกาศ
พระพุทธศาสนา โดยมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เริ่มต้นด้วยการเข้าไปหาผู้นําทางศาสนา  
ผู้นําทางการเมือง และผู้นําทางเศรษฐกิจ ซึ่งเริ่มต้นจากการเสด็จไปแสดงธรรมโปรดเหล่าป๎ญจวัคคีย์
จนได้บรรลุธรรมตามพระพุทธองค์ จากนั้นได้เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาเสนานิคม กรุงราชคฤห์  
เพ่ือแสดงธรรมโปรชฎิล 3 พี่น้อง ซึ่งเป็นนักพรตจําพวกฤษีแห่งตระกูลกัสสปโคตร เป็นเจ้าลัทธิที่นิยม
การบูชาไฟในสมัยนั้นและเป็นที่เคารพนับถือของพระเจ้าพิมพิสารและประชาชนเป็นอย่างมาก 
พระองค์แสดงธรรมโปรดผู้นําด้านศาสนาด้วยธรรมเทศนาอาทิตตปริยายสูตร (วิ.ม.(ไทย) 4/25/31) 
จนกลุ่มชฎิลได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาทั้งหมด
ตามลําดับ ต่อจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จเข้าไปหาพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ เป็นพระราชาแห่ง
แคว้นมคธและเป็นผู้นําทางการเมือง เมื่อพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารเห็นว่าชฎิล 3 พ่ีน้องซึ่ง
ตนให้ความเคารพนับถือได้ประกาศตนเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงได้
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คลายมานะทิฐิน้อมใจฟ๎งพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาโดยเคารพจนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้
นับถือพระพุทธศาสนาทั้งหมด จนกระทั้งพระเจ้าพิมพิสารมีจิตเลื่อมใสได้ถวายวัดเวฬุวันแด่หมู่
พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมโปรดผู้นําทางศาสนา 
ผู้นําทางการเมืองแล้ว พระองค์ยังทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเหล่าผู้นําทางเศรษฐกิจ ได้แก่  
ยสกุลบุตรพร้อมทั้งบิดาและมารดา ภรรยาและมิตรสหายของยสกุลบุตร รวม 54 คน (วิ.ม.(ไทย) 
4/25-31/31-40)  วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเข้าไปหาผู้นําต่าง ๆ นับเป็นวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาที่มากด้วยพระปรีชาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งในช่วงแรกของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนานั้นทรงใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเข้าไปหาผู้นําทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ ทําให้พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักและเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนอย่างรวดเร็ว 
 4.2)  วิธีการปฏิวัติหลักการของลัทธิดั้งเดิม การปฏิวัติหลักการคําสอนของลัทธิดั้งเดิม  
ซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นมีลัทธิมากมายที่ประชาชนในสมัยนั้นให้ความเคารพนับถือ สังคมชนชั้นวรรณะ
ที่ชาวชมพูทวีปยึดถือมาอย่างยาวนานที่กําหนดให้แต่ละวรรณะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทําให้
ขาดความเสถียรภาพทางสิทธิและเสรีภาพทางสังคมและการสมาคมระหว่างกันและกัน โดยเฉพาะ
วรรณะศูทรที่ไม่มีสิทธิทางสังคม แต่กําหนดให้วรรณะพราหมณ์เป็นวรรณะที่มีความประเสริฐสูงสุด 
ซึ่งทําให้เกิดความเหลี่ยมล้ําทางสังคมเป็นอย่างมาก สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธแนวคิด
ดังกล่าวโดยทรงตรัสว่า “ บุคคลเป็นพราหมณ์เพราะชาติ (กําเนิด) ก็หามิได้ จะมิใช่พราหมณ์เพราะ
ชาติก็หามิได้ บุคคลเป็นพราหมณ์ เพราะกรรม  ไม่เป็นพราหมณ์ ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นชาวนา  
ก็เพราะกรรม เป็นศิลปิน ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นพ่อค้า ก็เพราะกรรม เป็นคนรับใช้ ก็เพราะกรรม 
บุคคลแม้เป็นโจร ก็เพราะกรรม เป็นนักรบ ก็เพราะกรรม บุคคลเป็นปุโรหิต ก็เพราะกรรม แม้เป็น
พระราชา ก็เพราะกรรม” (สุ.ขุ.(ไทย) 25/457/382) ซึ่งการกระทําเท่านั้นจะทําให้เป็นคนดีหรือคนไม่
ดี ใช่อยู่ที่ชาติตระกูลไม่ นอกจากกนั้นทรงปฏิเสธทางสุดโต่ง 2 สาย คือ กามสุขัลลิกานุ โยค  คือ  
การหมกมุ่นในกามสุข  และอัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตนให้ลําบาก ทรงแนะนําให้ปฎิบัติตน
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง ได้แก่ มรรค มีองค์ 8 ดังจะเห็นในพุทธดํารัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ส่วนสุด 2 อย่างนี้ อันบรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุด 2 อย่างนั้นเป็นไฉน?  คือ การประกอบตนให้พัวพัน
ด้วยกามสุขในกามทั้ งหลาย เป็นของ เลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ  
ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ 1 การประกอบความลําบากแก่ตน เป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบ ด้วย
ประโยชน์ 1 ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสุด 2 อย่างเหล่านี้ อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว 
กระทําจักษุ กระทําญาณ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ก็ข้อ
ปฏิบัติอันเป็นสายกลางนั้น ... เป็นไฉน?  คือ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์ 8 นี้แหละ ซึ่งได้แก่ 
ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ  
ข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางนี้แล อันตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว กระทําจักษุ กระทําญาณ ย่อมเป็นไปเพ่ือ
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ความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน (สํ.ม.(ไทย) 19/1664/419) การปฎิวัติหลักการ
สอนแบบดั้งเดิมนี้เป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พระองค์ทรงใช้แบบประนีประนอม ไม่ได้บังคับ
ให้ผู้ใดเชื่อโดยทันที แต่ทรงแนะนําวิธีการให้นําไปประโยชน์จนเกิดประโยชน์เห็นแจ้งแก่ตนแล้วจึงเชื่อ 
นับว่าเป็นวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ยากลําบากยิ่งในการลบล้างหลักความเชื่อเดิมที่ประชาชน
สมัยนั้นให้ความเคารพและปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมา แต่ด้วยความที่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ทรง 
พระปรีชาญาณ มากด้วยป๎ญญามหากรุณาธิคุณ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการนี้จึงประสบ
ความสําเร็จและเกิดประโยชน์แก่มหาชนอย่างมหาศาล 
 4.3) วิธีการปฏิรูป พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นท่ามกลางลัทธิต่าง ๆ และท่ามกลางกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านศาสนาอันมีศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาดั้งเดิม  
ทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคําสอนในรูปแบบใหม่ที่ประชาชนในขณะนั้นยังไม่รู้จักเป็นไป
ด้วยความยากลําบาก อีกทั้งการพระพุทธเจ้าประสงค์ที่จะให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นและมั่นคงเป็นที่
รู้จักอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้พระพุทธศาสนาช่วยขัดเกลาจิตใจของประชาชนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการปฏิรูปคําสอนทางศาสนาพราหมณ์จึงค่อยเป็นค่อยไปพยายาม
กลมกลืนกันไปเรื่อย ๆ แต่ไม่ทรงหักล้างหลักคําสอนเดิมของศาสนาพราหมณ์ พยายามกลมกลืนจน
กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้ตัว หลักคําสอนใดที่ถูกต้องดีงามก็ทรงรับรองว่าถูกต้องเป็นของ
สากลโดยธรรมชาติ และทรงปฎิรูปใหม่คําสอนใหม่ให้เป็นไปในทางพระพุทธศาสนา เช่น คําว่า  
พรหม ทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึง ผู้สร้างโลก แต่พระองค์ทรงนํามาใช้ในความหมายใหม่ ซึ่งคําว่า 
พรหม หมายถึง มารดาบิดา และคําสอนใดที่ขัดแย้งกับคําสอนทางพระพุทธศาสนาทรงชี้แจงให้
เห็นชัดว่าไม่ใช่แก่นสารพร้อมแนะนําแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การบูชายัญ ในคําสอนเดิม 
หมายถึง การฆ่าสัตว์บูชายัญ แต่พระองค์ทรงสอนให้เข้าใจในความหมายใหม่ว่า การบูชายัญ หมายถึง 
การบูชามารดาบิดา สมณพราหมณ์ เป็นต้น (องฺ.สตฺตก.(ไทย)  23/47/36) 
 4.4)  วิธีการเสนอหลักคําสอนที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา วิธีการเสนอหลักคํา
สอนทางพระพุทธศาสนานี้ เป็นการนําเสนอหลักการใหม่ที่เป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  
ล้วน ๆ โดยเป็นคําสอนที่เน้นการเข้าถึงธรรมชาติและตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง  ซึ่งหลัก
หลักธรรมที่เป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หลักไตรลักษณ์หรือหลักสามัญลักษณะ ที่เป็น
เครื่องกําหนดให้รู้ถึงความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย ประกอบด้วย อนิจจตา ความไม่เที่ยง  
ทุกขตา ความเป็นทุกข์ และอนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน (สํ.สฬ.(ไทย) 18/1/1) และหลักอริยสัจ 
4 ซึ่งเป็นความจริงอันประเสริฐ เป็นความจริงที่ทําให้ผู้รู้เข้าถึงความเป็นอริยะ ประกอบด้วย ทุกข์ 
หมายถึงสภาพที่ทนได้ยาก สมุทัย หมายถึง เหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ นิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์ และ
มรรค หมายถึง ทางแห่งการนําไปสู่ความดับทุกข์ (วินย.(ไทย) 4/14/18)  
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 4.5) วิธีการปฏิบัติเชิงรุกตามบ้าน งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นงานที่ละเอียดประณีต 
เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมุ่งเกื้อกูลธรรมและอํานวยผลให้เป็นความสุขแก่มหาชน ซึ่งพระองค์ทรงมี
พุทธกิจหลักท่ีต้องบําเพ็ญเรียกว่าพุทธจริยา ประกอบด้วย โลกัตถจริยา บําเพ็ญเพ่ือประโยชน์แก่โลก  
ญาตัตถจริยา บําเพ็ญเพ่ือประโยชน์แก่ญาติ พุทธัตถจริยา บําเพ็ญเพ่ือประโยชน์ตามหน้าที่ของ
พระพุทธ เจ้ า  (ขุ . จู . ( ไทย )  30/667/322)  ซึ่ งแต่ ละวั นทรงมี พุทธกิ จหลั ก  5  ประการ  
เพ่ือบําเพ็ญพุทธจริยาให้สมบูรณ์ คือ เวลาเข้าเวลาเช้าเสด็จออกบิณฑบาต เพ่ือเป็นการโปรดสัตว์โลก  
ในเวลาเย็นทรงแสดงธรรมแก่ผู้สนใจในการฟ๎งธรรม เวลาค้ําทรงประทานพระโอวาทให้กรรมฐานแก่
ภิกษุทั้งหลาย เวลาเที่ยงคืน ทรงแสดงธรรมและตอบป๎ญหาแก่เหล่าเทวดา และเวลาใกล้รุ่ง  
ทรงตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถรู้ธรรมที่พระองค์จะทรงแสดงโปรดแล้วได้รับผลตามสมควรแก่อุปนิสัย
บารมีของคนเหล่านั้น (พระธรรมปิฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต),  2541, น. 28-29)  พุทธกิจ 5 ประการนี้เป็น
จุดเด่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เป็นวิธีการปฎิบัติเชิงรุกเข้าไปตามบ้านเพ่ือ
ประกาศหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา นอกจากจะอาศัยบารมีของคนเหล่านั้นเป็นพ้ืนฐานสําคัญ
แล้ว การแสดงธรรมของพระองค์ยังมีการทํางานอย่างเป็นระบบ โดยการศึกษาข้อมูล การประเมินผล 
และการสรุปผลในการแสดงธรรมทุกครั้ง ถือว่าวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยการเข้าไปตาม
หมู่บ้านนี้เป็นผลสําเร็จแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยนั้นอย่างแท้จริง 

4.6) วิธีการใช้ปาฏิหาริย์ต่าง ๆ เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการแสดงปาฏิหาริย์ต่าง ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปราบปรามความกระด้างถือดีของผู้ไม่เคารพนับถือหรือดูถูกหลักคําสอนทาง
พระ พุทธศาสนา  การแสดงปาฏิ หา ริ ย์ นี้ ไ ม่ เ ป็ นที่ นิ ยม ใช้ มากนั ก เนื่ อ ง จาก เล็ ง เห็ นว่ า 
การแสดงปาฏิหาริย์มีทั้งให้คุณและให้โทษในตัวเอง คือ ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสอยู่แล้วก็ยิ่งให้ความศรัทธา
เลื่อมใสมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่เลื่อมใสอาจดูหมิ่นนินทาว่าการแสดงปาฏิหาริย์แบบนี้ไม่แปลกอะไร
เนื่องจากผู้เรียนวิชาคันธาริก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการแสดงปาฏิหาริย์ จึงเป็นการกระทํา
เพ่ือกําจัดหรือทําให้ปฎิป๎กษ์ยอม เป็นการกระทําให้เห็นเป็นอัศจรรย์ ซึ่งในทางพระพุทธศาสนามีอยู่  
3 ประเภทคือ 1) อิทธิปาฏิหาริย์ เป็นการแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ 2) อาเทศนาปาฏิหาริย์ เป็นการ
ทายใจ สามารถกําหนดรอบรู้สภาวะจิต ความคิดได้ถูกต้องเป็นอัศจรรย์ 3) อนุสาสนีปาฏิหาริย์  
เป็นการแสดงคําสอนให้เห็นจริง นําไปปฏิบัติได้ผลจริงเป็นอัศจรรย์  ในปาฏิหาริย์ 3 อย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ว่าเป็นเยี่ยม (ที.สี.(ไทย)  9/339/273) 
 4.7) วิธีการเผยแผ่ด้วยบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสําคัญในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะเป็นผู้มีคุณสมบัติด้านคุณธรรมแล้ว คุณสมบัติด้าน
บุคลิกภาพที่สง่างาม น่าเลื่อมใสยอมเป็นเหตุนํามาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้พบเห็น องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระวรการที่สง่างามประกอบด้วยลักษณะของมหาบุรุษทุกประการ ดังที่
พราหมณ์ชมว่า พระสมณโคดมมีพระรูปงาม น่าดู น่าเลือมใส มีพระฉวีวรรณผุดผ่องยิ่งนักดุจพรหม  
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มีพระวรกายดุจพรหม  โอกาสที่จะพบเห็นยากนัก” (ม.ม.(ไทย) 13/425/414)  ดังนั้นวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัยความรู้ด้านหลักธรรมผนวกกับการเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีงามยังความ
เลื่อมใสศรัทธาให้บังเกิดข้ึนแก่ผู้พบเห็น 
 2.4.2 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยปัจจุบัน 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็น
อัครศาสนูปถัมภก (มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)) เนื่องจากได้รับ
การสืบเนื่องมาจากสมัยพุทธกาลโดยมีพุทธบริษัททั้ง 4 ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกและ
อุบาสิกา เป็นผู้สืบทอดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนานําไปเผยแผ่ยังสถานที่ต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามกําลังความสามารถและความเหมาะสมแห่งสถานภาพของ
แต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่พระภิกษุจะเป็นผู้นําในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในสมัย
พุทธกาลนั้นศาสนากับการเมืองหรือผู้มีอํานาจทางด้านการปกครอง อํานาจการปกครองและการ
บริหารจัดการประเทศยังอิงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยหลักการทางพระพุทธศาสนายังเป็นที่
ยอมรับของผู้มีอํานาจหรือกษัตริย์ในการปกครองประเทศ กษัตริย์มีหน้าที่ในการอุปถัมภ์บํารุง
คุ้มครองศาสนา ดังนั้นศาสนจักรและอาณาจักรจึงไม่สามารถแยกจากกันได้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์ได้เป็นไปอย่างแน่นแฟูนมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากหลักฐานใน
การสังคายนาพระธรรมวินัย ซึ่งกษัตริย์จะทรงถวายการอุปถัมภ์ทุกครั้งและเป็นที่ปรากฏเด่นชันใน
สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยพระเจ้าอโศก
มหาราชก็ยังคงใช้รูปแบบดั้งเดิมอยู่คืออาศัยพระสงฆ์เป็นผู้ เผยแผ่ธรรมะ  แต่ครั้ นมาถึงยุค
พระพุทธศาสนาได้แยกออกเป็นหลายนิกาย  โดยเฉพาะที่เด่นชัดที่สุดหลังพุทธกาล  พระพุทธศาสนา
ได้แตกแยกออกเป็น  2  นิกายใหญ่ ๆ  คือเถรวาทกับอาจริยวาท  หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 2 
ล่วงมาได้ 100 ปี (สิริวัฒน์ คําวันสา, 2542, น. 10) หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 3 แล้ว พระเจ้า
อโศกมหาราช และพระโมคคัลลีบุตร ทรงพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาอาจจะดํารงอยู่ไม่ยั่งยืนใน
ประเทศอินเดียจึงสมควรส่งสมณทูตออกประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาประเทศเผื่อว่าเมื่อ
เสื่อมสูญจากประเทศอินเดียแล้ว  พระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์แก่โลกก็ยังมีปรากฏอยู่ใน
ประเทศอ่ืน ๆ  จึงส่งสมณทูตออกเป็น 9 สาย  ดังนี้ 
 1) พระมหาเทวเถรไปยังมหิสมณฑล (คือ แว่นแคว้นข้างใต้ลําน้ําโคทาวารี อันเป็น
ประเทศไมสอร์บัดนี้) แห่ง 1 

 2) ให้พระรักขิตเถรไปยังวันวาสีประเทศ  (คือ แว่นแคว้นกะนะระเหนือ อันเป็นเขตเมือง
บอมเบย์บัดนี้) แห่ง  1 
 3)  ให้พระธรรมรักขิตเถรไปยังปรันตปะประเทศ (คือ แว่นแคว้นตอนชายทะเลข้างเหนือ
เมืองบอมเบย์บัดนี้) แห่ง 1 
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 4) ให้พระมหาธรรมรักขิตเถรไปยังมหารัฐประเทศ (คือ แว่นแคว้นข้างยอดลําน้ําโคทา
วารี) แห่ง 1 
 5) ให้พระมัชฌันติกะเถรไปยังกัษมิระและคันธาระประเทศ (คือ ที่เรียกว่าประเทศแคช
เมียและอาฟฆานิสถานบัดนี้) แห่ง 1 
 6) ให้พระมัชฌันเถรไปยังหิมวันตประเทศ (คือ มณฑลที่ตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย มีเนปาล
ราฐเป็นต้น) แห่ง 1 
 7) ให้พระมหารักขิตเถรไปยังโยนโลกประเทศ  (คือ เหล่าเมืองที่พวกโยนกได้มาเป็นใหญ่
อยู่ในแดนประเทศเปอร์เซียบัดนี้) แห่ง 1 
 8) ให้พระมหินทรเถร  อันเป็นราชบุตรของพระเจ้าอโศกไปยังลังกาทวีป  แห่ง  1 
 9) ให้พระโสณะเถร  กับพระอุตรเถร  ไปยังสุวรรณภูมิประเทศ  แห่ง  1 (สมเด็จกรม
พระยาดํารงราชานุภาพ, 2545, น. 50) 
 การที่พระสมณทูต คือ พระโสณะเถรกับพระอุตรเถรนําพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศ
ไทยนั้นตามเส้นทางของชาวอินเดียซึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิมีหลายทางด้วยกัน  ทางใดทางหนึ่ง คือ (1)  
มาทางบก  โดยผ่านเบงกอล  ข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน  (2)  ลงเรือข้ามอ่าว 
เบงกอลขึ้นที่อ่าวเมาะตะมะ  หรือมาขึ้นที่ฝ๎่งมะริด  ทวาย  ตะนาวศรีแล้วเดินบกเข้าสู่ลุ่มแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยผ่านจังหวัดกาญจนบุรี (3)  ลงเรือข้ามมหาสมุทรเข้าช่องแคบมะละกา  มาขึ้นบกบน
แหลมมลาย หรืออาจจะอ้อมไปเลยเข้าอ่าวญวนไปกัมพูชาและจามปา  
 การอพยพครั้งใหญ่ ๆ  ของอินเดียมาสู่สุวรรณภูมิเกิดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
กล่าวกันว่าชาวแคว้นกลิงคะ  (แคว้นโอริสาป๎จจุบัน)  หนีภัยสงครามลงเรือจํานวนหลายร้อยลํามาสู่
สุวรรณภูมิและหมู่เกาะอินโดนีเซีย  จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าชาวอินเดียเหล่านี้จะต้องมีนักปราชญ์ราช
บัณฑิตตามมาด้วยเป็นจํานวนมาก  ดังนั้นตํานานพ้ืนเมืองของชนชาติต่าง ๆ ในสุวรรณภูมิที่ชาว
อินเดียได้มาสอนความเจริญให้มักจะเล่าถึงปฐมวงศ์ของตนว่าเป็นขัตติยะมาจากอินเดีย  ดังนั้นเมื่อ  
พระโสณะและพระอุตตระซึ่งนําพระพุทธศาสนามาเผยแผ่เป็นคณะแรก อาจเป็นทางเรือหรือไม่ก็ 
ทางบก  โดยผ่านเบงกอลข้ามเทือกเขาปาดไก่เข้าสู่พม่าตอนบน  แล้วผ่านเข้ามาทางจังหวัด
กาญจนบุรี  มาสู่นครปฐมอันเป็นเมืองหลวง  ซึ่งเรียกชื่อในสมัยนั้นว่า  “ทวาราวดี”  พระโสณะและ
พระอุตตระจึงได้แสดงธรรมเทศนาแก่ชาวสุวรรณภูมิ  เพราะอย่างน้อยก็มีชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในถิ่น
นี้รู้เรื่องแล้ว  จึงช่วยกันเผยแผ่ออกไปถึงชาวพ้ืนเมือง  นั่นก็คือพวกมนุษย์มอญโบราณ  และละว้าซึ่ง
เป็นพวกแรกในสุวรรณภูมิที่นับถือพระพุทธศาสนาในยุคนั้น ดังนั้น  ประชาชนชาวไทยจึงยอมรับและ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาตลอดมาถึงป๎จจุบันนี้ (กรมการศาสนา, 2525, น. 203)  
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย และกรุงศรีอยุธยานั้น มีรูปแบบ การเผยแผ่ที่
คล้ายคลึงกัน  คือ  ทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นศาสนูปถัมภ์  พระองค์ทรงส่งเสริม  ให้ข้าราชบริพาร 
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และประชาชนนับถือและศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยพระองค์เอง  ทรงเป็นผู้นําในการสร้างศาสน
วัตถุเป็นจํานวนมาก  พระพุทธศาสนาในยุคนี้มีการสอดแทรกธรรมะเข้าไปในเนื้อหาของวรรณคดี    
เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ธรรมในอีกรูปแบบหนึ่ง 
 ในสมัยกรุงธนบุรี  และต้นรัตนโกสินทร์  เป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาซบเซาลงตามสภาพ
บ้านเมือง หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อ พ.ศ. 2310 แต่คราใดที่ทรงมีโอกาสก็ได้ทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาทรงมีพระราชศรัทธาสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดและอารามตลอด  15 ปี ที่
ครองราชย์ ทรงให้รวบรวมสืบหาพระไตรปิฎกจากหัวเมืองต่าง ๆ ที่ยังเหลืออยู่มาคัดลอกเป็น
พระไตรปิฎกฉบับหลวง  และทรงนิพนธ์ธรรมะเรื่องสั้น  การอุปถัมภ์  บํารุงพระพุทธศาสนานับว่าเป็น
พระราชกรณียกิจของพระองค์ ดังมีจารึกไว้ในศาลพระเจ้ากรุงธนบุรี ณ วัดอรุณราชวรารามว่า   
(กรมการศาสนา, 2525ก, น.42) 

“อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา 
ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชา  แด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคดม 
ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี  สมณะพราหมณ์  ชี  ปฏิบัติให้พอสม 
เจริญสมถะวิป๎สสนา  พ่อชื่นชม ถวายบังคมรอยบาทพระศาสดา 
คิดถึงพ่อ  พ่ออยู่คู่กับเจ้า  ชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนา 
พระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน”   

 ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  คือ  รัชกาลที่  1- 4  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็ยัง
คล้ายกับสมัยกรุงธนบุรี    มีการปฏิสังขรณ์วัดและอาราม  การส่งเสริมให้พระสงฆ์ศึกษาพระธรรม
วินัย  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์เองก็มีไม่มากนัก  เพราะบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่สร้าง
กรุงใหม่  พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่  และสําคัญท่ีสุดของพระองค์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น ก็คือ
การทําสังคายนา  เป็นการฝ๎งรากแก้วของพระพุทธศาสนาลงในกรุงรัตนโกสินทร์  พระองค์ทรงดําริว่า  
“ควรสังเวชกุลบุตรทั้งหลายในพระพุทธศาสนา  เมื่อไม่รู้คุณและโทษก็จะพากันมืดมัวมีความหลงเป็น
ต้น  พระไตรปิฎกท่ีขนมาจากกรุงศรีอยุธยานั้น  และพระไตรปิฎกท่ีพระเจ้ากรุงธนบุรีเสาะแสวงหามา
จากหัวเมืองต่าง ๆ  นั้นไม่มี  ความสมบูรณ์พอที่จะสร้างขึ้นเป็นพระไตรปิฎกฉบับหลวงได้ เพราะเหตุ
ที่พระไตรปิฎกเหล่านั้นมีอักษรวิปลาส การสะกดการันต์ก็ไม่ถูกต้อง ฉบับที่ ดีก็หามิได้” (เฉลิมพล   
โสมอินทร์, 2546 , น. 25) 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคหลัง  ตั้งแต่รัชกาลที่  5  ถึงรัชกาลป๎จจุบันการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  พระสงฆ์ได้ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นได้ชี้แจงแนะนําสั่งสอน
ประชาชน  มีรูปแบบในการเทศน์  บรรยาย  ปาฐกถา  โต้วาที  อภิปราย ได้วิเคราะห์วิจารณ์หา
เหตุผล  เผยแผ่เสริมสร้างด้านป๎ญญา  พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์  ได้เป็นศาสนูปถัมภ์ในการชําระ
พระไตรปิฎก  และอรรถกถา  นับว่าการเผยแผ่ธรรมะในยุคนี้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ  เป็นอย่างยิ่ง
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โดยเฉพาะในรัชกาลป๎จจุบัน  ได้มีการนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่  พระสงฆ์เองก็ได้ใช้
สื่อสารมวลชนในการเผยแผ่ธรรมะ  เช่น หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์  วิทยุ  นิตยสาร  หนังสือ  เอกสาร  
อินเทอร์เนต  โทรศัพท์ฮอทไลน์  และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ  อย่างมากมายมหาศาล “นับแต่ยุคต้น ๆ  
ประวัติศาสตร์ของประเทศ  พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ล้วนเป็นพุทธมามกะ  ก่อนกระบวนการทําให้
ทันสมัย  พระพุทธศาสนายังมีบทบาทในสังคมไทย  โครงสร้างทางสังคมยังเป็นชุมชนเกษตรกรรมเสีย
เป็นส่วนมาก  วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนทั้งในด้านการศึกษา  การรักษาพยาบาล  วัฒนธรรมและ
ความคิดทางจิตวิญญาณ  สังคมเช่นนี้สามารถดํารงอยู่ได้เองเป็นระยะเวลายาวนาน ” (ประเวศ วะสี, 
2542, น. 16) 
 พระพุทธศาสนาเป็นสถาบันที่มีบทบาทและความสําคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็น
เวลาหลายศตวรรษ  นับตั้งแต่พระพุทธศาสนาเริ่มเข้าสู่ประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์
และประชาชนเป็นไปอย่างใกล้ชิดและม่ันคงตลอดมา  หน้าที่ของพระสงฆ์  คือการศึกษาเล่าเรียนและ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา  บทบาทที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งของพระสงฆ์  
คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขของพุทธศาสนิกชน  พระสงฆ์จึงเป็น
ผู้นําทางจิตใจของประชาชน  การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาอยู่ในลักษณะเชิงรับ  คือการ
เผยแผ่ในรูปของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ภายในวัดของตน  เช่น  การแสดงพระธรรมเทศนาในวันพระ  
ส่วนใหญ่จะเป็นการรอให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทําบุญที่วัด  ใช้การเผยแผ่เชิงรุกน้อย แต่เมื่อป๎จจุบัน
สังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เป็นสังคมยุคโลกาภิวัฒน์  เป็นยุคที่สังคมก้าวหน้าด้วยข้อมูล
ข่าวสาร  สามารถรับรู้เรื่องราวต่าง ๆ  ได้พร้อมกันทั่วโลกอย่างรวดเร็วฉับไว  การที่พระพุทธศาสนา
จะเข้าถึงประชาชนได้ดีก็ต้องปรับใช้วิธีการเผยแผ่ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ไปในสังคมแต่ละยุคล้วนมี
ผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น  การเผยแผ่เชิงรับจะทําให้พระพุทธศาสนาตามไม่ทันศาสนาอ่ืน
จนอาจจะสูญเสียพุทธศาสนิกชนให้ศาสนาอ่ืนไป  ในเรื่องนี้พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)  
ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจว่า  “....ต่อไปนี้เราต้องเผยแผ่เชิงรุก  เช่น  รุกเข้าไปในโรงเรียนทําค่ายพุทธบุตร  
ทําหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา  ทําสื่ออุปกรณ์การสอนพระพุทธศาสนา  จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  
เราต้องรุกเข้าไป  เพราะเรามีคู่แข่งที่เป็นประเภทที่  1  (ศาสนาอิสลาม)  กับประเภทที่  2  (ศาสนา
คริสต์)  ทีเ่ผยแผ่เชิงรุกอยู่ทุกวัน  เราอยู่แบบตั้งรับต่อไปไม่ได้แล้วคณะสงฆ์จึงต้องมีการเผยแผ่เชิงรุก
ในโรงเรียน  กับส่งพระไปสอนในโรงเรียนวิถีพุทธ  นี้คือชาวบ้านเปิดประตูโรงเรียนต้อนรับพวกเรา...”  
(พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  2545 , น. 14) 
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 1) หลักการและเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบัน 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันนักวิชาการหลายท่านได้ให้ทัศนะว่าผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนาต้องมีคุณสมบัติของผู้เผยแผ่หรือนักประชาสัมพันธ์เชิงวิชาการว่าควรมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้ 
 1) โสตา     ต้องฟ๎งเป็น 
 2) สาเวตา    ต้องพูดเป็น 
 3) อุคคเหตา   ต้องเรียนเป็น 
 4) ธาเรตา    จําแมน่ในเนื้อหาวิชา 
 5) วิญญาเปตฺวา  หาอุบายให้คนอ่ืนเข้ารู้สึกเร็ว  
 6) กุสโลสทิตาสหติสฺส  ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 
 7) โนครหการโก   ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท (พระราชสีมาภรณ์ (โอภาส นิรุตฺติเมธี), 
2536, น. 108)  
 นอกจากจะประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้ เผยแผ่แล้วต้องมีเทคนิคในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งในป๎จจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีเทคนิคในการนําเสนอที่โดดเด่นอยู่  
6 ประการ คือ 1) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 2) การยกอุปมาอุปมัยเปรียบเทียบ  
3) การยกพุทธสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม โคลง บทประพันธ์ เป็นต้น  4) การพูดเชื่อมโยง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การยกบุคคลตัวอย่างประกอบ 6) การแทรกด้วยเรื่อง
ที่ทําให้เกิดอารมณ์ขัน (พระวุฒิกรณ์ วุฒิกรโณ (พรมพิมพ์), 2543) 
 สําหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพในยุคป๎จจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการ
เรียนรู้หรือที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์นี้ มีหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนี้ 
 1)  หลักความรู้  เป็นหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ต้องมีความรู้โดยมีพ้ืนฐานมาจาก
การศึกษาบวชเรียนในเรื่องที่ถูกต้องไปเบี่ยงเบนไปทางไสยศาสตร์ ต้องให้รู้พอให้มั่นใจประพฤติได้  
ในสิ่งที่รู้ พูดให้เป็นทําให้ดู อยู่เป็นสุขให้เห็นหรือเป็นตัวอย่าง ต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมีความตั้งใจจริง  
มีความเข้าใจในวิธีที่จะให้ผู้อื่นสนใจได้เป็นอย่างดี 
 2) หลักการกําหนดกลุ่มเปูาหมาย การกําหนดวิเคราะห์และการเปิดรับธรรมะของ
กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งโดยส่วนมากจากการรับนิมนต์เพ่ือไปแสดงธรรมมิได้กําหนดกลุ่มเปูาหมายเองและ
เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วจะใช้วิธีการเทศน์สอนผู้บังคับบัญชาระดับผู้ใหญ่หรือ
ผู้มีป๎ญญาซึ่งจะมีผลไปถึงใต้ผู้บังคับบัญชาได้ง่าย 
 3) หลักการเลือกสื่อที่เหมาะสม  สื่อที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและแนวคิดในการ
เลือกสื่อ โดยอันดับแรกเกิดจากสื่อบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัว การสอนให้มีธรรมเกิดขึ้นในครอบครัวก่อน
จึงจะมีผลมากในการปลูกฝ๎งคุณธรรมโดยมีความเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดโดยพ้ืนฐานคือตัวของผู้เผยแผ่เองที่
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จะเป็นตัวแบบแก่ชาวโลก เช่น พระพุทธเจ้าก็นําตนเองเป็นสื่อหากการมองในแง่ทั่วไปสื่อทุกชนิดใช้  
ได้หมด แต่ยังไม่เกิดประโยชน์หากผู้เผยแผ่ยังปฏิบัติไม่ได้ 
 สําหรับเปูาหมายของการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ละ
ครั้งผู้แสดงธรรมได้ตั้งเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้โดยมีเปูาหมายสูงสุดคือให้ผู้ได้สดับรับฟ๎งธรรมนั้น
หลุดพ้นจากกิเลสจนเข้าถึงมรรค ผล นิพพาน แต่การแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟ๎งหลุดพ้นนั้นในสมัยป๎จจุบัน
นี้เป็นเรื่องยาก เนื่องจากมวลมนุษย์ในป๎จจุบันเป็นผู้มากด้วยกิเลสตัณหา การที่จะหลุดพ้น คือเข้าถึง
วิมุตตินั้นต้องอาศัยบุญบารมีและสติป๎ญญาของผู้ฟ๎งประกอบจึงจะประสบผลสําเร็จซึ่งเปูาหมายในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันมีดังนี้ 
 1) วิกขัมภนนิโรธ (วิกขัมภนวิมุตติ) หมายถึง ความดับหรือพ้นจากกิเลสด้วยการข่มไว้ 
เช่นการดับกิเลสของท่านผู้บําเพ็ญฌานถึงปฐมฌาณ ย่อมข่มนิวรณ์ไว้ได้ตลอดเวลาที่อยู่ในฌานนั้น 
 2) ตทังคนิโรธ (ตทังควิมุตติ) ดับด้วยองค์นั้น ๆ คือ ดับกิเลสด้วยธรรมที่เป็นคู่ปรับหรือ
ธรรมตรงกันข้าม เช่น สักกายทิฏฐิด้วยความรู้ที่กําหนดแยกรูปนามออกไปเป็นการดับชั่วคราวกิเลสยัง
เกิดข้ึนได้อีก 
 3) สมุจเฉทนิโรธ (สมุจเฉทนิโรธ (สมุจเฉทวิมุตติ) คือ ดับด้วยตัดขาดคือดับกิเลสสิ้น
เด็ดขาดด้วยโลกุตตรมรรค กิเลสย่อมไม่เกิดขึ้นอีก 
 4) ปฎิป๎สสัทธินิโรธ (ปฏิป๎สสัทธิวิมุตติ ) คือ  ดับด้วยสงบระงับ หมายถึง อาศัย 
โลกุตตรมรรคดับกิเลสเด็ดขาดไปแล้วบรรลุโลกุตตรผล กิเลสเป็นอันสงบระงับไปหมดแล้วไม่ต้อง
ขวนขวายเพื่อดับในขณะแห่งผลนั้นชื่อว่าปฎิป๎สสัทธินิโรธ 
 5) นิสสรณนิโรธ (นิสสรณวิมุตติ) ดับด้วยความปลอดโปร่ง คือ ดับกิเลสสิ้นเชิงดํารงอยู่ใน
ภาวะที่กิเลสดับแล้วนั้นยั่งยืนตลอดไป ภาวะนั้นชื่อว่านิสสรณนิโรธ คือ อมตธาตุ ได้แก่นิพพาน 
(เสนาะ ผดุงฉัตร, 2540, น. 164)  
 ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกครั้งมีเปูาหมายสูงสุดคือให้ผู้ฟ๎งบรรลุมรรค ผล นิพพาน 
และเปูาหมายต่ําสุดคือประสงค์ให้ผู้ฟ๎งได้รับอานิสงส์อย่างน้อย 5 ประการ คือ 1) ได้ฟ๎งในสิ่ งที่ยังไม่
เคยฟ๎ง 2) เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟ๎งแล้ว 3) แกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟ๎งแล้ว  4) ไม่เป็นโรคร้ายแรง 5) เป็นผู้มี
มิตร ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันนี้เป็นไปเพื่อประการดังกล่าวมานี้ 
 2) รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบัน 
 ป๎จจุบันการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปในรูปแบบการเผยแผ่หลักธรรมแบบประยุกต์
โดยอาศัยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัย ดังนั้นการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในสมัยป๎จจุบันต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ในโลกยุคป๎จจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งในป๎จจุบันมีวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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 1) การปาฐกถา คือ การแสดงธรรมโดยการยืนหรือนั่ง แต่ไม่ได้อ่านคัมภีร์ 
 2) การอภิปราย คือ การจัดแสดงความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันแต่ต่างทัศนะ โดยมีผู้
ควบคุมการอภิปราย 
 3) การสนทนา คือ รายการทางสื่อมวลชนที่จัดในรูปแบบให้พระภิกษุสามารถสนทนากับ
คฤหัสถ์ เพ่ือสอบถามประเด็นสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม 
 4) พิธีกรรายการ คือ เป็นผู้รับดําเนินรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเผยแผ่ธรรมและ
สามารถสอดแทรกหลักธรรมได้ทุกข้ันตอน 
 5) ผู้บรรยาย คือ เป็นผู้รับดําเนินรายการทางสื่อมวลชน เพ่ือบรรยายในรายการทาง
สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ 
 6) การเขียนบทความผ่านทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ มีการเผยแผ่แนวคิด ข้อธรรมผ่าน
บทความ โดยผู้ดํา เนินรายการโทรทัศน์  อาจนําบทความนั้นไปสร้างเป็นภาพยนตร์  เช่น  
พุทธานุภาพหลวงตา หลวงพ่ีเท่ง เป็นต้น 
 7) การเขียนบทความลงวารสารหรือหนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด 
 8) มัคคุเทศก์ คือ ผู้นําชมพุทธศาสนสถาน และปูชนียสถานทางประวัติศาสตร์ 
 9) ครู อาจารย์ หรือวิทยากร ได้แก่ พระภิกษุที่ได้รับนิมนต์ให้ไปสอนในสถานศึกษา เช่น 
โครงการพระภิกษุครูสอนหนังสือในโรงเรียนของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น 
 10) การจัดรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ได้แก่ การดําเนินรายการทางสื่อมวลชน
ในหลายวิธี เช่น การเทศน์ ปาฐกถา สนทนาธรรม บรรยายธรรม เป็นต้น (คู่มืออบรมนักเทศน์, 2545, 
น. 24) 
 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และคณะสงฆ์ถือว่าเป็นกิจการกิจการที่สําคัญ
ที่สุด จุดหมายของการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมประการหนึ่งคือความรู้ความสามารถในการที่จะ
นําพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปสู่ประชาชนหรือการเผยแผ่นี้เอง คณะสงฆ์ไทยเคยจัดให้มี
โรงเรียนพระธรรมกถึก ภิกษุสงฆ์ที่เทศน์จะได้รับการยกย่องมาก ป๎จจุบันมีบางวัดสอนวาทศิลป์ใน
หลักสูตรการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ภิกษุมีความสามารถในการเผยแผ่ประเภทนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, น. 12) 
 3) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบัน 
 สําหรับวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1) พระธรรมทูต ดําเนินงานโยใช้มติมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 โดยจัดพระสงฆ์ผู้สมัครบําเพ็ญประโยชน์แก่พระ
ศาสนา ออกไปจาริกเผยแผ่หลักธรรมแก่ประชาชนทั่วประเทศ เป็นงานที่นําพุทธบริษัทและประชาชน
ทั่วไปให้เกิดความคิดถึงคุณค่าของธรรมะและความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมะ สามารถนําธรรมะไป
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ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกวิธีและถูกต้อง รวมทั้งสามารถใช้ธรรมะแก้ป๎ญหาต่าง  ๆ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดล้อม งานพระธรรมทูต เป็นงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ
เป็นงานที่เป็นรากฐานแห่งความมั่นคงของประเทศชาติ แนวการการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต 
ได้แก่ การเทศน์ การบรรยาย การสนทนา ธรรมีกถา นําฝึกสมาธิ นําเป็นพุทธมามกะ เยี่ยมเยียน  
นําพัฒนาท้องถิ่น สาธิตและนําจัดกิจการ 
 2) หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์ไทย  
ตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ.2518 มีความมุ่ง
หมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นระดับตําบลลงสู่หมู่บ้าน โดยให้พระสงฆ์ในชนบทมีบทบาทและเป็นแกนนําใน
การส่งเสริมวัดให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนั้น 
 3) อบรมจริยธรรมนักเรียน ข้าราชการและประชาชน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติ
ที่ดีต่อสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ
น้อมนําพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
 4) งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เป็นการจัดบรรพชาเยาวชนชายตั้งแต่ 10 ปี เพ่ือใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาธรรมในช่วงปิดฤดูร้อนประมาณเดือนเมษายน 
 5) การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เป็นหน่วยสงเคราะห์ที่วัดและ
ประชาชนจัดให้มีขึ้นในวัด ในหมู่บ้านเพ่ือฝึกอบรมด้านความรู้ ความประพฤติ และจิตใจ โดยมี
พระสงฆ์ทําหน้าที่ฝึกอบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ เรียก 
พุทธมามกาจารย์แบ่งเป็น 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามะกะ ได้แก่เด็กอายุ 7 -10 ขวบ  
คณะมัธยมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ 11-15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ได้แก่ เด็กอายุ 16-18 ปี 
 6) การเผยแผ่ทางสื่อมวลชน เป็นการดําเนินการโดยเผยแผ่ทางวิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร
เผยแผ่ธรรม วารสาร และการเผยแผ่ในต่างประเทศ อาจมีการตั้งวัดในต่างประเทศ 
 7) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชุมชน
ตามศักยภาพของวัด ได้แก่ โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัด โครงการลานวัด
ลานใจการกีฬา เป็นต้น (บุญศรี พานจิตต์, 2545, น. 21) 
 อย่างไรก็ตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันยังคงเป็นการดําเนินการตามแนวทาง
ของพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้กระบวนการพัฒนาป๎ญญาเป็นสื่อในการถ่ายทอด และกระบวนการพัฒนา
ทางป๎ญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งสามส่วน ได้แก่ ป๎จจัยภายนอก หรือปรโตโฆสะ 
คือ การกระตุ้น การแนะนํา การสั่งสอน ป๎จจัยภายใจหรือโยนิโสมนสิการ คือ กระบวนการคิดที่ถูกวิธี
และการฝึกอบรมตามมรรควิธี คือ การฝึกอบรมกาย อบรมจิต ตามแนวไตรสิกขา (วนิช สุธารัตน์,  
2547, น. 147) 
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 หน้าที่ในการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของเจ้าอาวาส เจ้าคณะ
ตําบล เจ้าคณะอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่จะต้องทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้  (สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์, 2540, น. 144)  (1) อบรมพระภิกษุสามเณร ให้เป็นสมณะสัญญา และ
อบรมเรื่องจรรยามารยาท ตลอดจนถึงการปฏิบัติอันเก่ียวกับพิธีหรือแบบอย่างต่าง ๆ (2 )   อ บ ร ม
การทําวัตรสวดมนต์ให้เป็นไปโดยความมีระเบียบร้อยร้อย (3) หาอุบายวิธีให้ได้ยินได้ฟ๎งโอวาท คําสั่ง
สอนหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์ (4) แนะนําสั่งสอนธรรมประชาชนให้เข้าใจศาสนพิธี และการ
ปฏิบัติ (5) เทศนาสั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมและได้ยินฟ๎งเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
โดยถูกต้อง (6) หาอุบายวิธีสกัดกั้นสัทธรรมปฏิรูปมิให้เกิดขึ้นหรือบําบัดที่เกิดขึ้นให้หมดไปโดยชอบ  
(7) ขวนขวายเพ่ือให้ศิษย์วัดมีความรู้ในเรื่องพระศาสนา และอบรมในทางศีลธรรม มีการไหว้พระสวด
มนต์เป็นต้น (8) ขวนขวายจัดตั้งห้องสมุดเพ่ือประโยชน์แก่การศึกษาธรรมบาลี เพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชนหรือขวนขวายจัดหาหนังสือเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปบ้าง ที่เกี่ยวกับการไหว้พระสวดมนต์บ้าง 
ที่เก่ียวกับศีลธรรมบ้าง ที่เกี่ยวกับประวัติพระบ้าง เพ่ือให้ผู้รักษาศีลธรรมตามวัดต่าง ๆ ได้ท่อง ได้อ่าน
ได้ ได้ฟ๎งตามสมควรแก่สถานที่และโอกาส (9) ขวนขวายจัดหาอุปกรณ์การเรียนภาษาไทยบาง
ประเภทสําหรับชั้นประถมขึ้นไว้เพ่ือให้เด็กท่ีขัดสนได้ใช้ยืมเรียน 
 อนึ่งวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันต้องใช้วิธีการเผยแผ่เชิงรุก ท่านเรียกว่า  
พุทธวิธีบริหาร  มี  5  ข้อ  คือ  
 1) พุทธวิธีในการวางแผน  เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมจนกระทั่งมีพระ
สาวก  พระองค์ก็ทรงวางแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยส่งพระสาวกไปตามที่ต่ าง ๆ  ให้ไปแยกกัน  
ส่วนพระองค์เสด็จไปพระองค์เดียวที่แคว้นมคธ  ในการวางแผนประกาศพระพุทธศาสนานั้น  
พระองค์กําหนดให้ทุกรูปกําหนดข้อปฏิบัติเหมือนกัน  2  ข้อคือ  (1)  อัตตหิตสมบัติ  ได้แก่การปฏิบัติ
เพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ส่วนตัว  (2)  ปรหิตปฏิบัติ  ได้แก่การปฏิบัติเพ่ือความหลุดพ้นทุกข์ของผู้อื่น 
  2)  พุทธวิธีในการจัดองค์กร  การรับบุคคลเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา  ไม่มีการกีด
กันเรื่องชั้นวรรณะ  เหมือนกับศาสนาพราหมณ์  ทุกคนมีสิทธิเหมือนกันหมด  แต่เมื่อบวชแล้วต้อง
เคารพกันตามลําดับพรรษา  ผู้ที่บวชทีหลัง  ต้องเคารพผู้ที่บวชก่อน  โดยไม่คํานึงถึงอายุ  เมื่อ
พระสงฆ์มากขึ้นพระองค์ก็มอบให้คณะสงฆ์บริหารจัดการกันเอง  เมื่อมีป๎ญหาเกิดขึ้นคณะสงฆ์ก็
จัดการแก้ป๎ญหาเองตามหลักพระธรรมวินัย  พระองค์ทรงแต่งตั้งพระเถระที่มีความเชี่ยวชาญใน
ตําแหน่งนั้น ๆ  ที่เรียกว่า  เอตทัคคะ  เพ่ือรับภารธุระต่าง ๆ  เป็นการกระจายอํานาจให้ท่านเหล่านั้น
ช่วยงานคณะสงฆ์ 
  3)  พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล  การรับคนเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา  
พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่แก่คณะสงฆ์ให้คณะสงฆ์ดําเนินการคัดเลือกในการให้อุปสมบทแก่
กุลบุตรที่เรียกว่าญัตติจตุตถกรรม  เมื่อบวชแล้วต้องศึกษาอยู่กับพระอุป๎ชฌาย์  5  ปี  จึงจะพ้น 
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นิสัยมุตตกะ  คือพ้นจากการพ่ึงพระอุป๎ชฌาย์  แต่ก็ต้องศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา   
เพราะหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนายึดหลักไตรสิกขา  คือ ศีล,  สมาธิ, ป๎ญญา เนื่องจากพระองค์
ประสงค์ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  เพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ท้ังปวง 
  4) พุทธวิธีในการอํานวยการ  พระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติของภาวะผู้นําที่พร้อม คือ 
มีอัตตหิตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ  จึงบริหารกิจการพระพุทธศาสนาเจริญไปด้วยดี  เพราะพระองค์ไม่
สั่งการด้วยการใช้อํานาจคือไม่ใช้วิธีเผด็จการ  แต่พระองค์เป็นพระธรรมราชาคือใช้หลักธรรมาธิปไตย
ในการปกครองอํานวยการจึงไม่มีป๎ญหาในองค์กรสงฆ์  เมื่อพระองค์ปรินิพพานก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งใคร
เป็นศาสดาแทน  แต่พระองค์ให้คณะสงฆ์ยึดหลักพระธรรมวินัยเป็นหลักในการปกครอง  เพราะ
พระองค์ยึดหลักธรรมาธิปไตย 
  5) พุทธวิธีในการกํากับดูแล  การกํากับดูแลคณะสงฆ์หมู่มากพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัย  227  ข้อ  เป็นเครื่องกํากับดูแลคณะสงฆ์  เพ่ือให้พระสงฆ์ประเมินตนเองว่าได้ปฏิบัติตาม
พระวินัยบัญญัติไว้หรือไม่  ถ้าไม่ปฏิบัติก็มีบทลงโทษตามพระวินัยข้อนั้น ๆ นอกจากนั้นทุกกึ่งเดือนใน
วันพระ  15  ค่ํา  มีประเพณีปฏิบัติเรียกว่าการสวดปาฎิโมกข์  พระพุทธเจ้าทรงกําหนดให้พระภิกษุ
นําสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ในพระวินัยมาสวดให้กันและกันฟ๎ง  เพ่ือเป็นเครื่องเตือนใจให้พระสงฆ์
ปฏิบัติตามและตรวจสอบตัวเอง (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต, 2549)   
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่าน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามประเพณี และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสังคมป๎จจุบัน และแบบที่
จัดเป็นคณะ หรือหน่วยงานเฉพาะจัดขึ้น มีการดําเนินการดังนี้ (1) การเผยแผ่ตามประเพณีคณะสงฆ์
และตามประเพณีไทย ได้แก่ การเทศนาอบรมสั่งสอนประชาชนที่วัด ที่บ้าน และผู้อาราธนาที่อ่ืน  ๆ 
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งแบบเทศน์ธรรมดา คือเทศน์รูปเดียวหรือเทศน์ปุจฉาวิสัชนา 2 รูปขึ้นไป และได้มี
การปรับปรุงการเทศน์ทางวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือบันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบ
บันทึกเสียง  (2) การเผยแผ่แบบปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมป๎จจุบัน ได้แก่ การบรรยายธรรม 
การสนทนา การปาฐกถาธรรม ในที่ประชุม ที่วัดหรือที่อ่ืน ๆ ในโอกาสต่าง ๆ หรือทางวิทยุ โทรทัศน์ 
บันทึกลงแผ่นเสียงหรือแถบบันทึกไปเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์  (3) การเผยแผ่แบบจัดเป็นคณะ หรือ
หนว่ยงานเผยแผ่ หรือเป็นสถานศึกษาเป็นที่ประจําหรือครั้งคราว หรือจัดเป็นกิจกรรมพิเศษภายในวัด 
หรือในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น งานพระธรรมทูต งานพระธรรมจาริก งานอบรมประชาชน (อ.ป.ต.) 
หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นต้น (4) การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้านคฤหัสถ์ มีการตั้งเป็นสมาคมเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น พุทธสมาคม
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ยุวพุทธิกสมาคมประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคม
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่าง ๆ การบรรยายธรรมในที่ประชุมและทางสื่อมวลชนต่าง ๆ การตั้งชมรม
พุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่าง ๆ (5) การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทาง
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พระพุทธศาสนาต่าง ๆ บางวัดจัดให้มีปาฐกถาเป็นประจําทุกสัปดาห์ หรือจัดกิจกรรมหลายประการ 
เช่น การหล่อเทียนพรรษาอาจมีการประกวดกัน วันสงกรานต์จัดให้มีพิธีสรงน้ําพระ การแห่พระ การ
ขนทรายเข้าวัด การก่อเจดีย์ทราย (สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, 2440, น. 145) 
 

ตารางท่ี 2.6 แนวคิดหลักของนักวิชาการเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

กรมการศาสนา  (2540ข) เป็นการดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนาให้ศาสนทายาทและ
ประชาชนได้ทราบในทุก ๆ วิธีไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน  

คู่มืออบรมนักเทศน์ (2545) ป๎จจุบันมีรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 1) การปาฐกถา 2) การอภิปราย 3) การสนทนา  
4) พิธีกรรายการ 5) ผู้บรรยาย 6) การเขียนบทความผ่านทาง
สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ 7) การเขียนบทความลงวารสารหรือ
หนังสือพิมพ์ 8) มัคคุเทศก์ 9) ครู อาจารย์ หรือวิทยากร  
10) การจัดรายการทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ 

  
บุญศรี พานจิตต์ (2545) วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันนี้ ดังต่อไปนี้ 

1) พระธรรมทูต 2) หน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล (อ.ป.ต.) 
3) อบรมจริยธรรมนักเรียน 4) งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อน  
5) การส่งเสริมหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะผู้เยาว์ 6) การเผยแผ่
ทางสื่อมวลชน 7) การเผยแผ่ตามศักยภาพของวัด เป็นโครงการ
ต่าง ๆ 

  
ประเวศ  วะสี (2542) วั ด เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ชุ ม ช น ทั้ ง ใ น ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  

การรักษาพยาบาล  วัฒนธรรมและความคิดทางจิตวิญญาณ  
สังคมเช่นนี้สามารถดํารงอยู่ได้เองเป็นระยะเวลายาวนาน 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ) 

พระธรรมโกศาจารย์  
(ประยูร  ธมฺมจิตฺโต, 2549)   

พุทธวิธีบริหาร  มี  5  ข้อ 
1) พุทธวิธีในการวางแผน   
2)  พุทธวิธีในการจัดองค์กร   
3)  พุทธวิธีในการบริหารงานบุคคล 

4)  พุทธวิธีในการอํานวยการ   
5)  พุทธวิธีในการกํากับดูแล   

พระธรรมปฎิก 
(ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548) 

หลักการสอนที่จําแนกได้ดังนี้ 1) หลักประโยชน์ 2) หลักการ
สร้างป๎ญญา 3) หลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

พระราชธรรมนิเทศ  
(ระแบบ ฐิตญาโณ) (2542) 

พุทธลีลามีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 1) อุปสินนกถา 2) ธรรมกถา 
3) โอวาท 4) อนุศาสนี 5) ธรรมสากัจฉา 6) ธรรมเทศนา 

 
พระราชสีมาภรณ์  
(โอภาส นิรุตฺติเมธี) (2536) 

ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาต้องมีคุณสมบัติของผู้เผยแผ่หรือนัก
ประชาสัมพันธ์  1) โสตา   ต้องฟ๎งเป็น  2) สาเวตา  ต้องพูดเป็น
3) อุคคเหตา  ต้องเรียนเป็น 4) ธาเรตา  จําแม้นในเนื้อหาวิชา  
5) วิญญาเปตฺวา หาอุบายให้คนอ่ืนเข้ารู้สึกเร็ว   
6) กุสโลสทิตาสหติสฺส  ฉลาดในสิ่งที่ เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ 7) โนครหการโก  ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท 

  
พระวุฒิกรณ์ วุฒิกรโณ  
(พรมพิมพ์), (2543) 

พระพุทธศาสนามีเทคนิคในการนําเสนอที่โดดเด่นอยู่ 6 ประการ 
1) การยกอุทาหรณ์และเล่านิทานประกอบ 2) การยกอุปมาอุป
มัยเปรียบเทียบ 3) การยกพุทธสุภาษิต สุภาษิต ปรัชญา คําคม 
โคลง บทประพันธ์ เป็นต้น 4) การพูดเชื่อมโยงเรื่องราวหรือ
เหตุการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 5) การยกบุคคลตัวอย่าง
ประกอบ 
6) การแทรกด้วยเรื่องท่ีทําให้เกิดอารมณ์ขัน 

ราชบัณฑิตยสถาน  (2556) เป็นการทําให้ขยายออกไป เช่น การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
สมเด็จกรมพระยา- 
ดํารงราชานุภาพ,  (2545) 

หลังจากการทําสังคายนาครั้งที่ 3  แล้ว  พระเจ้าอโศกมหาราช  
และพระโมคคัลลีบุ ตร  ส่ งสมณทูตออกประกาศเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในนานาประเทศ 9  สาย 
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สรุปการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในป๎จจุบันนี้ จําเป็นต้องปรับประยุกต์ใช้วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ตามสภาวการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ประชาชนผู้ได้รับหลักธรรมคํา
สอนทางพระพุทธศาสนานั้นเล็งเห็นว่าพระพุทธศาสนาสามารถปรับใช้กับสถานการณ์ป๎จจุบันได้อยู่
เสมอไม่ล้าหลัง เนื่องจากพระพุทธศาสนานั้นเป็นอกาลิโก คือ ไม่จํากัดกาลเวลา ไม่ว่าจะยุคสมัยไหน
หลักธรรมคําสอนก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้นําหลักธรรมคําสอนออกไปเผยแผ่นั้น
ต้องมีการปรับประยุกต์โดยวิธีการเผยแผ่ตามวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาบ้าง เผยแผ่ตามประเพณี
บ้าง หรือการเผยแผ่กําหนดเป็นงานของพระธรรมทูตบ้าง งานอบรมจริยธรรมคุณธรรมตาม
สถานศึกษาบ้าง แม้แต่การตั้ ง เป็นมูลนิธิต่ าง  ๆ หรือสมาคมต่าง ๆ มี เกี่ยวกับการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา วิธีการนี้ก็สามารถทําได้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสังคมยุคป๎จจุบัน 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 2.5.1 ความหมายของพระธรรมทูต 
 สําหรับความหมายของพระธรรมทูตนั้นมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่าง กัน
ออกไปซึ่งพระธรรมทูต พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินไปแสดงธรรมในที่ต่าง ๆ ทําหน้าที่เหมือน
ทูตทางธรรม หรือทูตของพระศาสนา พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนมี
พระสาวกมากรูปแล้ว จึงส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศธรรมในทิศต่าง ๆ โดยตรัสว่า “เธอทั้งหลาย
จงจาริกไปเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน เพ่ืออนุเคราะห์แก่ประชาชน” ดังนี้เป็นต้น พระธรรมจาริก 
มีความหมายเช่นเดียวกันกับพระธรรมทูต แต่เป็นคําบัญญัติที่เกิดหลังคําว่าพระธรรมทูต ป๎จจุบันแบ่ง
พระธรรมทูตออกเป็น 2 ประเภทคือ พระธรรมทูตในประเทศ กับ พระธรรมทูตต่างประเทศ  
(พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), 2548, น. 646) พระธรรมทูตใช้เฉพาะในวงการพระพุทธศาสนา 
หมายถึงการเผยแผ่คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หน้าที่ของพวกเราไม่เพียงแค่รักษาคําสั่งสอน ต้องเผย
แผ่คําสั่งสอนด้วย ในอดีตเพียงแต่รักษาก็เพียงพอเพราะพระพุทธศาสนาไม่มีคู่แข่งแต่ในยุคป๎จจุบันนี้
พระพุทธศาสนามีคู่แข่งมาก จึงจําเป็นที่เราทั้งหลายนอกจากรักษาแล้วต้องทําให้แพร่ขยายด้วย  
(พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฐฺโ ), 2551, น. 61) และพระธรรมทูต แปลว่า ทูตธรรมะ หมายถึง
ผู้นําธรรมะไปเผยแผ่ เทียบได้กับทางฝุายบ้านเมือง ก็มีราชทูต มีรัฐทูต แต่ว่าทูตในทางธรรมะมี
ความหมายต่างจากทูตอ่ืน ทูตในทางบ้านเมืองนั้นไปเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ เป็นเรื่องของโลก
มนุษย์ที่มีการแบ่งกันเป็นหมู่ชน เป็นชนชาติต่าง ๆ แต่ละชนชาติก็ย่อมพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของ
ตนเองราชทูต รัฐทูตทําหน้าที่เป็นตัวแทนของแผ่นดินของชาติของประเทศนั้น  ๆ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ของประเทศของตนเองไปเจรจากับประเทศที่ตัวไปทําหน้าที่นั้นต่างจากพระธรรมทูต 
ที่ว่าพระธรรมทูตนั้นเป็นทูตธรรมะนําธรรมะไปเผยแผ่แก่ประชาชนเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2543ง, น. 36)  



103 
 

 ป๎จจุบันพระธรรมทูตไม่ใช่เทศน์เป็นอย่างเดียว จะต้องเป็นนักการทูต นักวิชาการ  
นักสังคมสงเคราะห์ นักกฎหมาย นักจัดกิจกรรม นักบริหาร นักปรัชญา นักการจัดการ นักเขียน  
นักพูดและนักสังเกตการณ์ คุณสมบัติทั้งหมดนี้พระธรรมทูตต้องมีอยู่ในตัว สิ่งที่ต้องตระหนักให้มาก
ที่สุด หลักของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือ ความเป็นนักบวช (พระวิเทศโพธิคุณ (ว.ป. วีรยุทฺโธ),
2536 น. 26) โดยวิธีการเผยแผ่โอวาทปาฎิโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นผลสําเร็จ โดยเฉพาะส่วน
สุดท้าย คือ อนูปวาโท อนูปฆาโต ไม่ว่าร้ายใคร ไม่กระทบกระทั่งใคร พระธรรมทูตจะต้องเป็นมิตรกับ
ทุกฝุาย จงเป็นคนปากช้า แต่หูตาไว พูดน้อย ทําให้มาก ดูให้มาก นิ่งให้มาก ปาฏิโมกฺเ ข จ สํวโร 
สํารวมรักษาพระวินัยให้มากที่สุด มตฺตํฺํุตา จ ภตฺตสมึ รู้ประมาณในการรับ การบริโภค อาหาร 
ปนฺตํฺจ สยนาสนํ อยู่ง่าย และสุดท้ายสําคัญที่สุด คือ อธิจิตฺเต จ อาโยโค เป็นการทําความเพียรทาง
จิต อยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐานอย่างเอาจริงเอาจัง ฝึกความอดทนให้มาก เพราะนั่นเป็นหนทางให้บรรลุ
เปูาหมายหรืออุดมการณ์อันสูงสุดของพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ไทยทั้งประเทศ 
(พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2538 , น. 50-53) ดังนั้นพระธรรมทูตจะต้องดําเนินชีวิต
เป็นแบบอย่างแก่ประชาชน มีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เบียนเบียดตนเองและผู้อ่ืน เป็นผู้สํารวมระวังใน
การบริโภคใช้สอยเสนาสนะ เช่น พระขทิรวนิยเรวตะ ผู้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงัดไม่เบียดเบียนใคร 
มีแต่แผ่เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอ่ืน (บรรจบ บรรณรุจิ, 2544, น. 149) 
2.5.2 งานพระธรรมทูตในประเทศไทย 
 พระธรรมทูตในอดีต ได้แก่พระภิกษุผู้ทําหน้าที่ประกาศและเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วย
การแสดง และประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่โลก เกิดมีพระธรรมทูตเป็นครั้งแรกเมื่อก่อนพุทธศก 45 
ปี (คือ 2482 ปี) อันเป็นระยะหลักจากที่พระพุทะเจ้าตรัสไม่นานนัก และทําหน้าที่เป็นพระธรรมทูต
ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นธรรมราชา (ราชาแห่งธรรม) มิใช่ เป็นทูตของผู้ใดอ่ืนทั้งสิ้น โดย
พระพุทธเจ้าทรงแต่ตั้งพระธรรมทูตเป็นครั้งแรกด้วยพระองค์เอง เพื่อให้พระธรรมทูตจาริกไปประกาศ 
และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์ให้โลกได้รู้จักและให้เกิดประโยชน์สุขแก่โลกอย่าง
แท้จริง (สง่า พิมพ์พงษ์, 2551, น. 3)  
 นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ พระภิกษุสงฆ์
ไทยในอดีตก็ทําหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ เพ่ือพระพุทธศาสนามั่นคง
อยู่กับประเทศไทยคราบนานเท่านานตลอดมา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการจัดตั้งพระธรรมทูต
ไปประกาศหลักพุทธธรรมแก่ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายต่าง ๆ คณะสงฆ์ก็ได้ดําเนินการตาม
สถานการณ์ที่จําเป็นตามความเสียสละของแต่ละท่านโดยอยู่ที่การกํากับดูแลขององค์กรการเผยแผ่ 
(ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2484) จนมาถึงปี พ.ศ. 2505 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ฉบับใหม่ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีแรก งานพระธรรมทูตก็ได้สะดุดหยุดลงเป็นบางส่วนแต่ก็ยังไม่
พระสงฆ์ดําเนินการอยู่บ้าง โดยใช้ชื่อว่านักเผยแผ่บ้าง พระธรรมจาริกบ้าง ซึ่งต่างรูปต่างทํากันไปตาม
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ความศรัทธามุ่งมั่นจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง จึงยังไม่เป็นเอกภาพ ทั้งยงไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2507 เ พ่ือให้สอดคล้องกับการประกาศใช้
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 รัฐบาลโดยหน่วยงานที่รับสนองงานของคณะสงฆ์ในสมัยนั้นคือ
กรมการศาสนา จึงกําหนดนโยบายฟ้ืนฟูงานพระธรรมทูต โดยได้การประสานและส่งเสริมการทํา
หน้าที่เป็นพระธรรมทูตของท่านเหล่านั้นให้มีเอกภาพและประสิทธิยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งโครงการพระ
ธรรมทูตขึ้นมา เพ่ือดําเนินการรับสนองงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในเชิงรุกให้เป็น
รูปธรรมชัดเจน นับแต่นั้น งานพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็น
ทางการ และพัฒนารูปแบบการดําเนินงานที่รับผิดชอบงานพระธรรมทูตโดยตรง เรียกว่า กองงาน
พระธรรมทูต มีฐานะเทียบเท่า กองธรรมสนามหลวง และกองบาลีสนามหลวง เป็นหน่วยงานของ
คณะสงฆ์ที่ตั้งขึ้นเพ่ือรังสรรค์ขับเคลื่อนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะมีองค์ประกอบ
ในการบริหารจัดการองค์การ คือ กําหนดให้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชคณะรูปหนึ่ง แม่
กองและรองแม่กองอีก 2 รูป ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคมมีสํานักงาน
เลขานุการดูแลรับผิดชอบงาน และกําหนดให้มีสํานักงานพระธรรมทูตที่แบ่งออกเป็น 9 สายตาม
แบบอย่างการจัดส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนต่าง ๆ ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช
พร้อมทั้งกําหนดให้มีสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสํานัก
ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตอีกด้วย (สง่า พิมพ์พงษ์, 2551, น. 11-12) 
 งานพระธรรมทูตยุดเริ่มแรกในประเทศไทย กรมการศาสนาได้ฟ้ืนฟูจัดให้มีงาน 
พระธรรมทูตขึ้นในปี พ.ศ. 2507 ถึงปี พ.ศ. 2508 โดยมีความมุ่งหมายให้ประชาชนยึดมั่นใน
พระพุทธศาสนาให้มีศีลธรรมประจําใจมีความเคารพรักต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
เพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างชนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ได้ทดลองดําเนินงานโดยอาราธนาพระเถระ
ผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าคณะอํานวยการ จัดส่งพระสงฆ์ออกจาริกประกาศพระศาสนาในถิ่นต่าง ๆ มหาเถร
สมาคม มีมติให้รับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบของพระธรรมทูตนี้เป็นกิจกรรมถาวรโดยตั้ง
เป็นกองงานพระธรรมทูตขึ้นดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นลําดับมาโดยมอบหมายให้  
สมเด็จพระวันรัต (ปุุน) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต สมเด็จพระมหาวีรวศ์ (พิมพ์) เป็นรองแม่กองงาน
พระธรรมทูต รูปที่ 1 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 ต่อมาเมื่อ
สมเด็จพระวันรัต ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระมหาวีรวงศ์มรณภาพ มหาเถร
สมาคมจึงมีมติมอบให้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นแม่กองงานพระธรรมทูต และมอบให้พระพุทธ  
พจนวราภรณ์ (ทองเจือ) เป็นรองกองงานพระธรรมทูต รูปที่ 1 มอบให้พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว) 
เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 ต่อมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จ
พระธีรญาณมุนีและได้มรณภาพ มหาเถรสมาคมจึงมีมติให้พระพุทธพจนวราภรณ์ (ต่อมาได้รับ
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี) เป็นแม่กองงานพระธรรมทูตมอบให้พระพรหมคุณาภรณ์ 



105 
 

(ป๎จจุบันได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 1  
มอบให้พระธรรมธีราชมหามุนี (ต่อมาได้รับสถาปนาขึ้นเป็นรองสมเด็จที่ พระธรรมป๎ญญาบดี  
และป๎จจุบันได้รับสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จมหารัชมัคลาจารย์) เป็นรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ 2 
 การบริหารงานพระธรรมทูต ได้แผ่ขยายขอบข่ายงานเป็นหลายฝุายแต่ยังขาดระเบียบที่
จะให้พระธรรมทูตได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2532 ในการประชุดป๎จฉิมนิเทศงาน 
พระธรรมทูต วันที่ 29 พฤจิกายน 2532 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ที่ประชุมมีมติว่า เพ่ือให้งาน
พระธรรมทูตมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้การทํางานสอดคล้องกับสภาพป๎จจุบัน สมควรแต่งตั้ง
คณะทํางานเพ่ือปรับปรุงงานพระธรรมทูตจึงได้มีคําสั่งแม่กองงานพระธรรมทูต ที่ 1/2532 เรื่อง
แต่งตั้งคณะทํางานปรับปรุงงานพระธรรมทูต สั่ง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2532 (สํานักงานเลขานุการ
กองงานพระธรรมทูต, 2538, น. 24-26) คณะทํางานชุดที่ 2 นี้ได้พิจารณากลั่นกรองระเบียบดังกล่าว
เพ่ือนไปใช้ปรับปรุงงานพระธรรมทูตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบัน การบริหารงานพระธรรมทูต
ในประเทศไทยจึงได้ถือ “ระเบียบกองงานพระธรรมทูต” เป็นหลักปฏิบัติสืบมา 
 การปฏิบัติหน้าที่ของกองงานพระธรรมทูตมีหน้าที่กําหนดนโยบาย วางแนวทางปฏิบัติ 
และจัดองค์กรให้เหมาะสมเพ่ือการนี้ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติ่มบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอมาโดยมี
คณะกรรมการบริหารงานกองงานพระธรรมทูตชุดป๎จจุบัน ดังนี้ (สํานักงานเลขานุการกองงานพระ
ธรรมทูต, 2538, น. 27-29) 
 กองงานพระธรรมทูตแม่กองงานพระธรรมทูตสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ํา 
กรุงเทพมหานคร, รองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 1 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมารามกรุงเทพมหานคร, รองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ํา 
กรุงเทพมหานคร 
 สํานักงานเลขานุการ เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 1 พระพรหมโมลี  
วัดปากน้ํากรุงเทพมหานคร, เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 พระเทพปริยัติวงศ์ วัดปากน้ํา 
กรุง เทพมหานคร ,เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่  3 พระเทพวรเวที  วัดปากน้ํ า 
กรุงเทพมหานคร, เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 4 พระศรีคุณาภรณ์ วัดสระเกศ 
กรุงเทพมหานคร, ลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 1 พระอุดมธีรคุณ วัดราชบพิธ 
กรุงเทพมหานคร ,เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูตรูปที่ 2 พระปิฏกโกศล วัดปากน้ํา 
กรุงเทพมหานคร 
 สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต หัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต พระวิสุทธิวงศาจารย์ 
วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าฯ พระพรหมโมลี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร, เลขานุการฯ 
พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต์ ป.ธ.9) วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร 
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 สํานักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตตรวจการภาคกลาง พระธรรมรัตนากร วัดปากน้ํา 
กรุงเทพมหานคร,  ประจําสํานักผู้ตรวจฯ พระอาทรปริยัติกิจ (สมพร) วัดเทพลีลา กรุงเทพมหานคร , 
ผู้ตรวจการภาคเหนือพระธรรมราชานุวัตรวัดพระแก้ว จ.เชียงราย , ผู้ตรวจการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พระพรหมสุธี วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร, ประจําสํานักผู้ตรวจฯ พระธรรม
ภาวนาวิกรม วิ. วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร,ประจําสํานักผู้ตรวจฯ พระราชวชิรดิลก วัด
เพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม ผู้ตรวจการภาคใต้ พระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง  
ประจําสํานักผู้ตรวจฯ พระราชวรากร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง 
 สํานักงานพระธรรมทูต หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชย
ญาติการาม กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าฯ พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร, 
รองหัวหน้าฯ พระราชปฏิภานมุนี วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร,  เลขานุการฯ พระราชวิริยา
ลังการ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 2 พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี รองหัวหน้าฯ
 พระธรรมปริยัติโมลี  วัดบพิตรพิมุข กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าฯ พระราชกิตติเมธี 
วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรีเลขานุการฯ พระราชพุทธิวราภรณ์ วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 3 พระพรหมโมลี วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร,รองหัวหน้าฯ 
พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก รองหัวหน้าฯ พระธรรมรัตนดิลก   
วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร , เลขานุการฯ พระมหาเดชจําลอง พุทฺธิเตโช ป.ธ.9  
วัดปากน้ํา กรุงเทพมหานคร 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 4  พระธรรมราชานุวัตร  วัดพระแก้ว จ.เชียงราย 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5  พระพรหมเวทีวัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร, 
รองหัวหน้าฯ พระเทพมุนี  วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร, รองหัวหน้าฯ พระเทพวรคุณ  
วัดบรมนิวาส กรุงเทพมหานคร 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 6 พระพรหมสิทธิ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร,  
รองหัวหน้าฯพระราชโมลี  วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร , รองหัวหน้าฯ พระเมธีสุทธิกร  
วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร, เลขานุการฯ พระวิจิตรธรรมาภรณ์ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 7 พระพรหมมุนี วัดราชบพิธฯ กรุงเทพมหานคร,  
รองหัวหน้าฯ พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร , เลขานุการฯ พระสิริวัฒโนดม  
วัดราชบพิธฯ กรุงเทพมหานคร 
 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 8 พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร, 
รองหัวหน้าฯ พระภาวนาวิริยคุณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  เลขานุการฯ พระครูโสภิตธรรมรังสี 
วัดราชโอร-สารามกรุงเทพมหานคร 
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 หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 9 พระธรรมวงศาจารย์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา  
(กองงานพระธรรมทูต, 2558) 
 2.5.3 งานพระธรรมทูตตามระเบียบกองงานพระธรรมทูต 
 งานพระธรรมทูตที่บัญญัติไว้ในระเบียบกองงานพระธรรมทูตว่าด้วยการจัดการระเบียบ
งานพระธรรมทูต พ.ศ. 2534 กองงานพระธรรมทูต มีอํานาจหน้าที่อํานวยการงานพระธรรมทูต
ภายในประเทศโดยมีแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นผู้อํานวยการ รองแม่กองงานพระธรรมทูตเป็นรอง
ผู้อํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการงานพระธรรมทูต ประกอบด้วย 
  1) แม่กองงานพระธรรมทูต  ประธานกรรมการ 
  2) รองแม่กองงานพระธรรมทูต  รองประธานกรรมการ 
  3) เจ้าคณะทุกภาค   กรรมการอํานวยการ 
  4) หัวหน้าและรองหัวหน้าพระธรรมทูต  กรรมการอํานวยการ 
  5) อธิบดีและรองอธิบดีกรมการศาสนา  กรรมการอํานวยการ 
  6) ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  9 ท่าน   กรรมการอํานวยการ 
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1) พิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนงานประจําปี 
  2) พิจารณางานที่มีป๎ญหาหรืองานที่เป็นนโยบายอื่น 
  3) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะทํางาน 
  4) พิจารณาอนุมัติให้เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนฯ 
และแบ่งส่วนงานในกองงานพระธรรมทูต เป็น 3 ส่วน คือ 
  1) สํานักงานเลขานุการ 
  2) สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต 
  3) สํานักผู้ตรวจงานพระธรรมทูต 
 สํานักงานเลขานุการประกอบด้วย 
  1) เลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูต 
  2) เลขานุการรองแม่กองงานพระธรรมทูต 
  3) เจ้าหน้าที่กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา (ป๎จจุบันกองพุทธศาสนศึกษาสํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ) 
  4) เจ้าหน้าที่แม่กองงานพระธรรมทูตแต่งตั้งขึ้น 
 สํานักงานเลขานุการแบ่งงานออกเป็น 4 ฝุาย คือ ฝุายบริหารและธุรการ ฝุายนโยบาย
และวางแผน ฝุายจัดหาและส่งเสริม และฝุายกิจกรรมพิเศษ 
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 สํานักงานเลขานุการ มีหน้าที่สนองงานธุรการของกองงานพระธรรมทูต วิจัย ประเมินผล 
เก็บสถิติข้อมูล เสนอร่างนโยบาย และแผนงานเฉพาะปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเป็น
เจ้าหน้าที่ ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสํานักงานพระ
ธรรมทูต สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต และสํานักผู้ตรวจงานพระธรรมทูต สนองงานอ่ืนอันเป็นหน้าที่
กองงานพระธรรมทูตและสนองงานตามที่กําหนดในวิธีการดําเนินการ (ข้อ 22) 
 สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต ประกอบด้วย 
  1) แม่กองงานพระธรรมทูต   ประธานกรรมการ 
  2) รองแม่กองงานพระธรรมทูต รองประธานกรรมการ 
  3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 3-5 รูป  กรรมการ 
  4) หัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต  กรรมการ 
  5) รองหัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
และมีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตเป็นผู้ดําเนินการ ดังนี้ 
  1) หัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต 
  2) รองหัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต 
  3) เลขานุการหัวหน้าสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต 
  4) เจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  5) เจ้าหน้าที่ที่ประธานสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตแต่งตั้งขึ้น 
 สํานักฝึกอบรมพระธรรมทูต มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมพระธรรมทูตประจําปีโดยมี
คณะกรรมการสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตคณะหนึ่ง เป็นผู้กําหนดนโยบาย แผนงาน และ
วิธีดําเนินการอบรม และควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย 
 สํานักผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต มีผู้รับผิดชอบ 4 รูป คือ ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูต
ภาคกลาง รับผิดชอบเขตตรวจการในสายที่ 1, 2 และ 7 ผู้ตรวจการานพระธรรมทูตภาคเหนือ 
รับผิดชอบเขตตรวจการ ในสายที่ 3, 4 ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รับผิดชอบตรวจการในสายที่ 5, 6 ผู้ตรวจการงานพระธรรมทูตภาคใต้ รับผิดชอบเขตตรวจการในสาย
ที่ 8, 9 มีหน้าที่ออกตรวจการงานพระธรรมทูตประจําปี เพ่ือหาข้อมูลเสนอต่อแม่กองงานพระธรรม
ทูต และเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นในการแก้ป๎ญหาเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตให้มีสํานักงานพระธรรมทูต 
สายละ 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ วัดที่หัวหน้าพระธรรมทูต สายนั้น ๆ กําหนดขึ้นมีหน้าที่บังคับบัญชาควบคุม
งานพระธรรมทูตในสังกัด และดําเนินงานตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกองงานพระธรรมทูต ว่าด้วยการ
จัดระเบียบงานพระธรรมทูต พ.ศ. 2535 ข้อ 23 เพ่ือให้งานพระธรรมทูต ในแต่ละสายเป็นไปตาม
นโยบาย แผนงาน และคําสั่งของกองงานพระธรรมทูตในแต่ละสายมีหัวหน้าพระธรรมทูต 1 รูป  
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในสํานักงานพระธรรมทูตมีรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายละไม่เกิน 2 รูป
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เป็นผู้ช่วย ให้มีเลขานุการหัวหน้าพระธรรมทูตสายละ 1 รูป เลขารองหัวหน้าพระธรรมทูตมีจํานวน
เท่ากับรองหัวหน้าพระธรรมทูต และมีพระธรรมทูตประจําสํานักงานพระธรรมทูตไม่เกินสายละ 3 รูป 
การปฏิบัติงานพระธรรมทูตในระดับอําเภอ มีการจัดตั้งหน่วยงานพระธรรมทูตอําเภอ ซึ่งมี 2 ลักษณะ 
คือหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ มีหน้าที่บังคับบัญชารับผิดชอบงานพระธรรมทูตในเขต
อําเภอนั้น ๆ โดยควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 
และคําสั่งของศูนย์งานพระธรรมทูตจังหวัดและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในระเบียบกองงานพระ
ธรรมทูต ข้อ 25 หน่วยปฏิบัติการงานเสนอต่อหน่วยกํากับการงานพระธรรมทูตอําเภอให้มีหน่วย
ปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอ ๆ ละ 1 หน่วย อําเภอที่มีกิ่งอําเภอหรืออําเภออ่ืนขึ้นสังกัดการ
ปกครองคณะสงฆ์อยู่ ให้ เ พ่ิมหน่ วยปฏิบัติ การใน เขตกิ่ ง อํ า เภอหรือใน เขตอํา เภอนั้ น  ๆ  
แห่งละ 1 หน่วย อําเภอที่มีพ้ืนที่กว้างขวางมีตําบลและหมู่บ้านมากให้มีหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรม
ทูตอําเภอได้ 2 หน่วย ส่วนอําเภอที่มีพ้ืนที่กว้างขวางตําบลและหมู่บ้านมากเป็นพิเศษให้มีหน่วย
ปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอําเภอได้ไม่เกิน 3 หน่วยและให้พระธรรมทูตประจําหน่วยปฏิบัติการงาน
พระธรรมทูตอําเภอ หน่วยละ 2 รูป ให้มีหัวหน้าหน่วยพระธรรมทูตอําเภอ อําเภอละ 1 รูป เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และมีรองหัวหน้าพระธรรมทูตอําเภอเป็นผู้ช่วย (สง่า พิมพ์พงษ์, 2551 ,  
น. 19-24) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 2.6 ผังกองงานพระธรรมทูต  
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ภาพที่ 2.7 ผังกองงานพระธรรมทูต (ส่วนกลาง) 
 
 
 2.5.4 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแผนการปฏิรูปกิจการ
พระพุทธศาสนา  
 1) แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2553-2558 
   1.1) สถานการณ์ ป๎ญหาการดําเนินงานและนโยบายส่งเสริมด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมานาน  โดยพระพุทธศาสนาฝุายเถรวาท
ได้เข้ามาสู่ประเทศไทย ตั้งแต่ราว พ.ศ. 236 ก็ตาม แต่การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ซึ่งมี
หลักฐานปรากฏแน่ชัดนั้น เริ่มตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 1800 ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี พระมหากษัตริย์
ไทยทุกพระองค์นับตั้ งแต่สมัยสุ โขทัย กรุงศรีอยุธยา จนถึงกรุ งรัตนโกสินทร์  ทรงนับถือ
พระพุทธศาสนาและเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงยังมีข้อจําดันที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้
สถาบันพระพุทธศาสนาให้มีความม่ันคง ดังนี้ 
  1) คําสอนในพระพุทธศาสนากลายเป็นแนวทางการดําเนินชีวิต และมีอิทธิพลต่อความ
เชื่อการปฏิบัติตน ทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย สร้างความสามัคคีก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในสังคม 
จึงนับได้ว่าพระพุทธศาสนากับสังคมไทยเคียงคู่กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน 
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  2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตราที่ 9 กําหนดไว้ว่า
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก แสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นใน
พระพุทธศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พุทธศาสนิกชนในประเทศ
ไทยอย่างยิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามคําสอนในทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทศพิธราชธรรม 10 ประการ 
  3) แม้จะไม่ได้กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่า
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําชาติ แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนไทยส่วน
ใหญ่นับถือ ซึ่งนับได้ว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ และประชาชนมีเสรีภาพที่จะเลือกนับ
ถือศาสนา แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังยึดมั่น และนับถือศาสนาตามบรรพบุรุษอย่างไม่เสื่อมคลาย 
 เป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวัน
สําคัญของโลก จึงนับเป็นโอกาสที่พระพุทธศาสนาจะเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ซึ่ง
ขณะนี้คณะสงฆ์ไทยได้ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ในรูปแบบของพระธรรมทูต 
จึงทําให้มีคนนับถือพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้น (ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554, น. 59) 
   1.2) สภาพการส่งเสริม 
   สถานภาพการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ประชาชนยึดมั่น
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีประเพณีวัฒนธรรมที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรมแห่ง
พระพุทธศาสนา ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาเป็นเวลายาวนาน ดังจะเห็นได้จากวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประชาชนเข้าวัด ทําบุญตักบาตร ถือศีลปฏิบัติธรรม นอกจากนี้เยาวชนได้เข้าวัด
ปฏิบัติธรรม สนับสนุนให้มีการบรรพชาสามเณรเพ่ือศึกษาธรรม กลุ่มชนต่าง ๆ ยังได้ร่วมกันให้การ
สนับสนุนส่งเสริมค้ําจุนการดํารงอยู่และการเผยแผ่ธรรมสู่ประชาชน ที่สําคัญบุคลากรในวัด อันได้แก่ 
พระสงฆ์ เป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นตัวอย่างที่ได้ช่วยชี้นําหลักพุทธธรรมสู่การปฏิบัติ เป็นผู้นําทางด้านจิตใจ 
ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขได้ตามอัตภาพ 
  ขั้นตอนการจัดทําแผน 
  1. การจัดทําแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ดําเนินการให้สอดคล้องสนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  2. ขั้นตอนและวิธีการ  
   2.1 จัดตั้งคณะทํางาน 
   2.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํา
แผน 
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   2.3 นํายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ วิเคราะห์ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ร่วมประกอบในการจัดทําแผน 
   2.4 นําร่างแผนแม่บทให้คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
   2.5 ประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างแผนแม่บท เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน 
 ขั้นตอนการนําเสนอแผน 
 1. การจัดทําแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้ดําเนินการให้สอดคล้องสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 2. ขั้นตอนและวิธีการ 
  2.1 จัดตั้งคณะทํางาน 
  2.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทํา
แผน 
  2.3 นํายุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ วิเคราะห์ กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ร่วมประกอบในการจัดทําแผน 
   2.4 นําร่างแผนแม่บทให้คณะกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดตามภูมิภาค
ต่าง ๆ ได้ร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
  2.5 ประชุมคณะอนุกรรการยกร่างแผนแม่บท เพ่ือรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดทําแผน 
ขั้นตอนการนําเสนอแผน 
 1. แผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย 
  1.1 ยุทธศาสตร์ (ชื่อยุทธศาสตร์) 
  1.2 ยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ 
  1.3 ตัวชี้วัด/ โครงการ 
 2. นําเสนอแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ (ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554, น. 60-16) 
 1.3) นโยบายส่งเสริมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดิน และประเด็นนโยบายของรัฐบาล 
   1.3.1) แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 
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  แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ เป็นบทบัญญัติที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเป็นแนวทางใน
การบริหารงานของรัฐที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตรากฎหมายและกําหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยรัฐบาลต้องใช้ยึดถือและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินมาตราที่ 78 (4) 
“พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ.....” 
 ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม
มาตรา 77 “ รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทย
ส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน และศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์
ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาส่งเสริมสร้าง
คุณธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต” 
  1.3.2) นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
   ข้อ 3  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   ข้อ 3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
   3.4.1 เร่งดําเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการร่วม
เทิดทูนสถานบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และร่วมสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่อยู่
สบาย โดยน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานให้แก่รัฐบาลใน
การบริหารราชการแผ่นดินด้วยการทํางานตั้งใจให้ประเทศเป็นที่อยู่ที่สบายในโลกที่มีความวุ้นวาย 
และน้อมนําพระราชดํารัสในพิธีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา “ การรักษาวัฒนธรรม 
คือการรักษาชาติ” มาหล่อหลอมและยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นหนึ่งเพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ให้กับคนในชาติ 
  3.4.2 อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ ส่งเสริมการ
ปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนาเพื่อให้การบริหารจัดการส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนามี
ความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนาเพื่อนหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากยิ่งขึ้น  (ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2554, น. 63-64) 
 1.4) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  
    ตามแนวนโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 10) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 มอบหมายให้สํานักงาน
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พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดทําแผนปฏิบัติงานด้านศาสนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 “ธํารง รักษา สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ให้คงอยู่คู่สังคมไทย” และยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค มากําหนดเป็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์หลักในการจัดทําแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แห่งชาติให้มีความเชื่อมโยงดังนี้  (ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2554, น. 60-73-83) 
   วัตถุประสงค์ 
   1) เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้มีความ
เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่พ่ึงของประชาชนตลอดไป 
   2) เพื่อพัฒนาศาสนสถาน ศาสนบุคคล และศาสนพิธีให้มีความเหมาะสมและมีความ
พร้อมในการเผยแผ่ศาสนธรรม 
   3) เ พ่ือสร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากร ในการสนับสนุนและส่งเสริม
พระพุทธศาสนาในประเทศ ในทุกด้าน 
   วิสัยทัศน์ 
   พระพุทธศาสนามั่นคง  พุทธศาสนิกชนดํารงคุณธรรม  นําสังคมมีสุข 
   พันธกิจ 
   อุปถัมภ์  ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ เพ่ือนํา
หลักธรรมสู่สังคมและประชมชนอย่างมีคุณภาพ 
   เปูาประสงค ์
   1. บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์ และส่งเสริมด้านการเผยแผ่
อย่างมีคุณภาพ 
   2. บุคลากรผู้เผยแผ่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
   3. ประชาชนใช้หลักพุทธธรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
นําไปสู่สังคมที่สงบสุข 
  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
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  ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 อุปถัมภ์บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในการดําเนินงาน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสวัสดิภาพ สวัสดิการ ให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  จํานวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการอุปถัมภ์ 
  แผนงาน 
  แผนงานอุปถัมภ์บุลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก  
  1. โครงการอุดหนุนการดําเนินงานบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  โครงการรอง 
  1. โครงการคัดเลือกผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการคัดเลือกเจ้าสํานักปฏิบัติธรรมดีเด่น 
  3. อ่ืน ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสนับสนุนการใช้กลไกระบบคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับใน
การดําเนินงาน 
  2. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  1. มีการบริหารงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบคณะกรรมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 



116 
 

  2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  แผนงาน 
  แผนงานการพัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการอุดหนุนการดําเนินงานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
  2. โครงการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด 
  3. โครงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนางานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
คณะสงฆ์ 
  4. โครงการถวายความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พระบุคลากรผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
 5. โครงการจัดเก็บข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมสนับการศึกษาพระปริยัติธรรม 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม 
  2. เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนที่เพ่ิมข้ึนของบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. จํานวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาพระปริยัติ 
  แผนงาน 
  แผนงานเพิ่มบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา 
  2. โครงการอบรมพระนักเทศน์ 
  3. โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตในประเทศ 
  4. โครงการฝึกอบรมพระวิป๎สสนา 
  5. โครงการฝึกอบรมสัมมนาพระจริยานิเทศ 
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  6. โครงการอบรมสัมมนาพระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  7. โครงการอบรบสัมมนาพระภิกษุเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพ้ืนที่เฉพาะ 
  โครงการรอง 
  1.โครงการสร้างบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับ 
  3. โครงการเพิ่มศาสนทายาท (หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งศาสนทายาท) 
 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีอุดมการณ์ ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  แผนงานการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการส่งเสริมศักยภาพบุคลกรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิป๎สสนาจารย์ประจําสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด 
  3. โครงการส่งเสริมศักยภาพพระวิป๎สสนาจารย์ประจําโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษา 
  โครงการรอง 
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนพิธี 
  2. โครงการบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ 
  3. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
  4. โครงการส่งเสริมการถือศีลปฏิบัติธรรม 
  5. โครงการพัฒนาทักษะเทคนิคการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 
  6. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 
  7. โครงการส่งเสริมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
  8. โครงการพัฒนาไวยาวัจกร 
  9. โครงการถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ 
  10. โครงการถวายความรู้แก่พระนวกะ 
  11. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
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 12. โครงการบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดกิจกรรมการเผยแผ่หลักพุทธธรรมด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้วัดมีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
  2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดกับชุมชน 
  ตัวชี้วัด  
  จํานวนวัดที่มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
  แผนงาน 
  แผนงานส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน 
  2. โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล 
  โครงการรอง 
  1. โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นอุทยานในวัด 
  2. โครงการลานวัด ลานใน ลานกีฬา 
  3. โครงการวัดปลอดอบายมุข 
  4.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
  5. โครงการปรับภูมิทัศน์วัดเพ่ือการปฏิบัติศาสนกิจ 
  6. โครงการพัฒนาวัด ประชาร่วมใจ (คนรักษ์วัด) 
  7. โครงการทําบุญเยี่ยมวัด 
  8. โครงการพระสงฆ์ยุคใหม่ร่วมใจพัฒนาสังคม 
  9. โครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ชุมชน 
  10. โครงการพัฒนาส่งเสริมวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้วัดมีศักยภาพเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการปฏิบัติ
กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้วัดมีศักยภาพในการเผยแผ่หลักพุทธธรรม 
  2. เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาวัดให้มีความพร้อมในการดําเนินงานด้านการปฏิบัติธรรม 
  3. เพ่ือเพ่ิมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนวัดที่เป็นศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. จํานวนที่ เ พ่ิมขึ้นของสํานักปฏิบัติธรรมประจําจั งหวัด และหน่วยเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  3. จํานวนเพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  แผนงาน 
  แผนงานการพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก  
  1. โครงการวัดร่มเย็นด้วยหลักธรรม 
  2. โครงการจัดตั้ง ส่งเสริม และพัฒนาสํานักปฏิบัติธรรม 
  3. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม 
  โครงการรอง 
  1. โครงการพัฒนาลานธรรมในวัด 
  2. โครงการวัดพัฒนาต้นแบบ 
  3. โครงการพิพิธภัณฑ์ในวัด 
  4. โครงการเผยแผ่หลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
  5. โครงการหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลสัญจร 
  6. โครงการคัดเลือกสํานักปฏิบัติธรรมที่มีผลงานดีเด่น 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม พัฒนารูปแบบและนวัตกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกมิติ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้รูปแบบและสื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เหมาะสม 
  2. เพ่ือส่งเสริมการนํานวัตกรรมมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  รูปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  แผนงาน  
  แผนงานพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการพัฒนาสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุและโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา 
  3. โครงการจัดทําเว็บไซต์เพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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  4. โครงการจัดทําปทานุกรมไตรปิฎก เชิงวิจัย ฉบับบาลี – ไทย เฉลิมพระเกียรต ิ
  โครงการรอง 
  1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการและผู้นําชุมชน 
  2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมสําหรับเยาวชนและประชาชน 
  3. โครงการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในองค์กร 
  4. โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่น 
  5. โครงการวันอาทิตย์เข้าร่วมพัฒนาวัดและฟ๎งธรรม 
  6. โครงการเจริญพระพุทธมนต์พระเกียรติ 
  7. โครงการจัดกิจกรรรมเนื่องในเทศกาลวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญ
ของชาติ 
  8. โครงการส่งเสริมการสวดมนต์หมู่ทํานองสรภัญญะ 
  9. โครงการส่งเสริมการบรรยายธรรม 
  10. โครงการประกวดเรียงความแก้กระทู้ธรรม 
  11. โครงการจัดทําหนังสือธรรมะ 
  12.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
  13. โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา 
  14. โครงการธรรมสัญจรสู่สถานศึกษาระหว่างเข้าพรรษา 
  15. โครงการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอริยสงฆ์ 
  16. โครงการพัฒนาสื่อตามภาษาต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพองค์กรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมองค์กรเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. เพ่ือพัฒนาองค์กรเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนที่เพ่ิมขององค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. จํานวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา 
  แผนงาน 
  แผนงานการขยายองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  โครงการหลัก 
  1. โครงการส่งเสริมและประสานงานองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา 
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  2. โครงการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา 
  โครงการรอง 
  1. โครงการอาสาสมัครพระพุทธศาสนา 
  2. โครงการสร้างเครือข่ายด้านศาสนพิธี 
  3. โครงการบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  4. โครงการวุฒิพุทธิกอาสา 
  5. โครงการพุทธธิดา 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยเผยพระพุทธศาสนาสู่องค์กรทุกภาคส่วน 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. เพ่ือสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กร 
  3. เพ่ือระดมสรรพกําลังในการสนับสนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตัวชี้วัด 
  1. จํานวนองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2. จํานวนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่วม 
  แผนงาน 
  แผนงานจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่องค์กรแบบมีส่วนร่วม 
  โครงการหลัก 
  1.  โครงการ เชิดชู เกียรติบุ คคล/องค์กร/หน่ วยงานต้นแบบในการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
  2. โครงการหนึ่งหน่วยงาน/องค์กร หนึ่งวัด 
  โครงการรอง 
  1. โครงการโรงงาน โรงธรรม 
  2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทางการศึกษา 
  3. โครงการองค์กรร่วมด้วยช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  4. โครงการคืนนักเรียน/เยาวชนให้วัด 
  5. โครงการยกย่อเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
  6. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีความกตัญํู 
  7. โครงการส่งเสริมพ่อพระ/แม่พระในบ้าน 
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 2) แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
 แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางการปฏิบัติตามพันธ์กิจและภารกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเปูาประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
แผนยุทธศาสตร์ดีนั้นจะต้องถูกกําหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิด
ร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ทํางานร่วมกันหรือจะทํางานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้มีการแปลง
ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ จุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลง
ออกมาเป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจําปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้
อีกด้วย (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564, น. 22) 
 วิสัยทัศน์ 
 “พุทธศาสน์มั่นคง  ดํารงศีลธรรม นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน” 
 พุทธศาสตร์มั่นคง (มั่นคง) เป็นการแสดงถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา อันเป็น 1 
ใน 3 สถาบันหลักของชาติ พุทธบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
อย่างดีและมีอัตราที่เพ่ิมข้ึนของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม มีศูนย์ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 
ดํารงศีลธรรม (มั่นคง) แสดงถึงพุทธบริษัทนําหลักธรรมไปใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม อาศัยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกัน 
นําสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน (ยั่งยืน) เป็นผลที่เกิดจากการศึกษาในหลักปริยัติ แล้วนําไปปฏิบัติจน
เกิดปฎิเวธ คือผลลัพธ์ที่จะนําสังคมให้มีสันติสุขอย่างยั่งยืนโดยเทียบจากอันดับความสันติสุข
ระดับประเทศ การพัฒนาองค์กรทางพระพุทธศาสนาล่าช้า เพราะมองไม่เห็นเปูาหมายร่วมกัน สิ่งที่
เรียกว่า “สามัคคีธรรมนําสุข” จึงขาดหายไปด้วย 
 ความสําคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
 1)  ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
 2) ช่วยให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีส่วนเอ้ืออํานวยความสําเร็จ
ต่อเปูาประสงค์ขององค์กร 
 3) ช่วยส่งเสริมการปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ตามแนวการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Govenance) 
 4) ช่วยยกระดับการบริหารจัดการทั้งด้านงบประมาณ ด้านระบบการพัฒนาศาสนบุคคล
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5) ช่วยในการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการองค์การให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
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 แนวทางการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามพันธกิจคณะสงฆ์ 
 1) ด้านการปกครอง 
  1.1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนาโดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรผ่านสื่อ การเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียติ 
การบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล การปฏิบัติธรรม เป็นต้น 
  1.2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ต่ า ง  ๆ  เ พ่ือ ให้ เ กิ ดสั มฤทธิ ผล  การ พัฒนาระบบบริหารจั ดการตามหลั กธรรมาภิบาล  
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย การพัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
  1.3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น พระสังฆาธิการ พระอุป๎ชฌาย์ พระจริยานิเทศก์ พระวินยาธิการ ตลอดถึงไวยาวัจกรและ
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
  1.4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการบริหาร
จัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จัดหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา 
 2) ด้านศาสนศึกษา มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1)  สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ผ่านการศึกษาพระปริยัติธรรม ธรรมศึกษา บาลีศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางป๎ญญาแก่ศาสนทายาท 
  2.2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ตามหลัก “บ ว ร” พัฒนาระบบธรรมาภิบาล ระบบสารสนเทศ พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและ
นวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย 
  2.3)  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เช่น ผู้บริหารศึกษา ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี พระปริยัตินิเทศ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
  2.4)  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาด้วยการจัดหาแหล่ง
งบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและภาคเอกชน 
 3)  ด้านศึกษาสงเคราะห์ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
    3.1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา และทรัพยากรทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพทางป๎ญญา โดยการขยาย
โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาแก่คฤหัสถ์ 
   3.2)  ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษาตามหลัก “บ ว ร”  พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
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พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธ และนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เช่น พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรผู้บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธ หลักสูตรศาสนาวันอาทิตย์ หลักสูตรพระอภิธรรมสําหรับคฤหัสถ์ เป็นต้น 
   3.3)  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสนบุคคล เช่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ครูสอนโรงเรียนการกุศล เป็นต้น 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
   3.4)  มีทรัพยากรเพียงพอให้การขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษาสงเคราะห์ เป็นต้น 
 4)  ด้านการเผยแผ่ มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
    4.1)  สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ให้เข้มแข็ง ด้วยการเผยแผ่เชิงรุก เช่น จัดทําแผนแม่บทการเผยแผ่เชิงรุก การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
เชิงรุกสําหรับกิจการพระพุทธศาสนา พัฒนารูปแบบรายการเชิงพุทธผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทาง
พระพุทธศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นต้น เพ่ิมศักยภาพทางป๎ญญาของศาสน
บุคคล เช่น พัฒนาพระนักเผยแผ่ ส่งเสริมชมรมทางพระพุทธศาสนาในองค์กรภาครัฐและเอกชน เป็น
ต้น 
    4.2)  ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยความร่วมมือเครือข่ายให้
เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนา
หลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย เพ่ิมขีดความสามารถของศาสนบุคคลคือ พระนัก
เผยแผ่ พระนักเทศน์ พระสอนศีลธรรม พระธรรมทูต พระวิป๎สสนาจารย์ 
    4.3) พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง สําหรับสถานที่ปฏิบัติธรรม พระวิป๎สสนาจารย์ พระนักเผยแผ่ 
   4.4)  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือการเผยแผ่ 
 5)  ด้านสาธารณูปการ มีแนวทางการดําเนินการดังนี้ 
    5.1) สร้างความมั่นคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในโครงการวัดเสริมสร้างความสุข 
    5.2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยอาศัยความร่วมมือภาคี
เครือข่ายให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้
ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการให้ทันสมัย  
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      5.3) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถศาสน
บุคคล เช่น เพ่ิมศักยภาพของพระนวกรรมเชิงพุทธ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่
เกี่ยวกับสถาป๎ตยกรรมให้เข้มแข็ง 
   5.4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
 6)  ด้านสาธารณสงเคราะห์ มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
    6.1) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา โดยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ในโครงการวัดเสริมสร้างความสุข 
    6.2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน ด้วยการพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ในการปฎิบัติงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนาหลักสูตรเชิงพุทธและนวัตกรรมวิชาการ
ให้ทันสมัย เช่น หลักสูตรพระนักพัฒนา หลักสูตรสัมมาชีพ เป็นต้น 
    6.3)  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถของศาสน
บุคคล เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็ง 
    6.4)  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 
 7) ด้านพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก มีแนวทางดําเนินการ 
ดังนี้ 
   7.1) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา ด้วยการปลูกฝ๎งศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ใ ห้ เ ข้ ม แ ข็ ง ใ ห้ มี ค ว า ม รั ก  แ ล ะ ห ว ง แ ห น ใ น พุ ท ธ ม ณ ฑ ล  เ พ่ิ ม ศั ก ย ภ า พ ท า ง ป๎ ญ ญ า 
แก่ศาสนบุคคล ด้วยการพัฒนาจิตเจริญป๎ญญา 
   7.2)  ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายในการทํางานเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิผล พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศให้ทันสมัย 
   7.3)  พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ ด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
พระพุทธศาสนาโดยจัดทําแหล่งความรู้และสารสนเทศของพุทธมณฑล ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
   7.4)  มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดหา
แหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
 สําหรับแนวทางการดําเนินงานการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์นี้
จะใช้ 4 ยุทธศาสตร์ เท่านั้นในการดําเนินการ คือ 
 1) สร้างความม่ันคงด้านพระพุทธศาสนา 
 2) ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการภายใน 
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 3) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธ 
 4) มีทรัพยากรเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา 
แต่รายละเอียดของแต่ละยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “กลยุทธ์” นั้น ขึ้นอยู่กับภาระงานของแต่ละฝุาย
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใด โดยยุทธศาสตร์ทั้ง 4 นั้นจะทําให้ได้ผลลัพธ์องค์กร 4 อย่าง คือ 1) อัตราการ
เพ่ิมขึ้นของผู้ศึกษาพระปริยัติธรรม พระพุทธศาสนา 2) อันดับความสันติสุขระดับประเทศ 3) ศูนย์
ข้อมูลด้านพระพุทธศาสนาของโลก 4) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี จําเป็นต้องมีเปูาหมายที่ชัดเจน  
มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีทั้งแผนระยะสั้น 5 ปี และ
แผนระยะยาว 20 ปี (แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564, น. 22-28) 
 2.5.5 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน 
 อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญา
กรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งเป็น 10 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย 
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ซึ่ งประเทศสมาชิกเหล่านี้ต่างมีความแตกต่าง
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี และศาสนา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนานั้นเป็น
เรื่องท่ีละเอียดอ่อน ยากต่อการทําความเข้าใจ การที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 
ต้องศึกษาบริบทของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างดี โดยหวังเพ่ือขยายหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนในกลุ่มประเทศท่ีนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนใจเรื่อง
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพ่ิมมากข้ึน 
  1) พระพุทธศาสนาในประเทศสิงคโปร์ 
  ประวัติศาสตร์ ช่วงต้นสิงคโปร์เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ปลายสุดแหลมมลายู เป็นสถานพักสินค้า
ของพ่อค้าท่ัวโลก เดิมชื่อว่า เทมาเส็ก (ทูมาสิค) มีกษัตริย์ปกครองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ได้มีเจ้า
ผู้ครองนครปาเล็มบังเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพ่ือสร้างเมือง แต่เรือก็อับปางลง พระองค์ได้ว่ายน้ํา
ขึ้นฝ๎่ง แล้วก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างลําตัวสีแดงหัวดําหัวคล้ายสิงโตหน้าอกขาว พระองค์จึงถามคน
ติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไรคนติดตามก็ตอบว่ามันคือ สิงโต พระองค์จึงเปลี่ยนชื่อเทมาเส็กเสียใหม่
ว่า สิงหปุระ ต่อมาสิงหปุระก็ได้ตกเป็นของสุลต่านแห่งมะละกา ยุคการล่าอาณานิคม ประเทศแรก
ที่มายึดสิงคโปร์ไว้ได้คือโปรตุเกส เมื่อปี ค.ศ. 1511 แล้วก็ถูกชาวดัตช์มาแย่งไป แต่ประมาณปี ค.ศ.
1817 อังกฤษได้แข่งขันกับดัตช์ในเรื่องอาณานิคม อังกฤษได้ส่งเซอร์ โทมัส แสตมฟอร์ด บิงก์เลย์ 
แรฟเฟิลส์ มาสํารวจดินแดนแถบสิงคโปร์ ตอนนั้นสิงคโปร์ยังมีสุลต่านปกครองอยู่แรฟเฟิลส์ได้ตกลง
กับสุลต่านว่า จะตั้งสถานีการค้าของอังกฤษที่นี่แต่สุดท้ายอังกฤษก็ยึดสิงคโปร์ไว้เป็นเมืองขึ้นได้สําเร็จ 
สงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศญี่ปุุนได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ และก็สามารถยึดครองสิงคโปร์ไว้ได้
แต่เมื่อสงครามสิ้นสุดลง อังกฤษก็ได้ครอบครองสิงคโปร์เหมือนเดิม การรวมชาติเข้ากับมาเลเซีย เมื่อ
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สิงคโปร์เห็นมาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษ สิงคโปร์จึงรีบขอรวมชาติเข้ากับมลายาทันที เพ่ือจะได้
ไม่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอีกแต่สิงคโปร์ก็ไม่พอใจกับมาเลเซียมากนักเพราะมีการเหยียดชนชาติกัน 
ทําให้พรรคกิจประชาชนของสิงคโปร์ประกาศให้สิงคโปร์เป็นเอกราชตั้งแต่วันที่  9 สิงหาคม 
ค.ศ. 1965 ตั้งแต่บัดนั้นมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อแยกตัวออกมาแล้วพรรคกิจประชาชนก็ครอง
ประเทศมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ก่อน
ศตวรรษที่ 14 มิได้ถูกบันทึกอย่างชัดเจนและแน่นอนนักในช่วงศตวรรษที่ 14 สิงคโปร์อยู่ภายใต้การ
ปกครองของอาณาจักรมัชฌาปาหิตแห่งชวา ต่อมาในต้นศตวรรษที่ 15 ก็อยู่ภายใต้การยึดครองของ
อาณาจักรสยามจนถูกประมุขแห่งมะละกาเข้ามาแย่งชิงไป และเมื่อโปรตุเกสเข้ายึดครองมะละกา 
สิงคโปร์ก็กลายเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสในราวปี ค.ศ.1498 
  ประชาชนชาวสิงคโปร์มีหลายเชื้อชาติ ส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม คริสต์ และฮินดู ที่
นับถือพระพุทธศาสนามีจํานวนไม่มากนัก ชาวพุทธในสิงคโปร์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน นิกายที่มีคนนับถือ
มากที่สุดในประเทศนี้ คือ พระพุทธศาสนานิกามหายาน การนับถือพระพุทธศาสนาของชาวสิงคโปร์
ในป๎จจุบันสรุปได้ ดังนี้ 1) มีกิจกรรมการเรียนการสอนพระพุทธศาสนา เช่น ตั้งโรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ มีสอนทุกระดับชั้น มีการบรรยาย อภิปราย แสดงปาฐกถา ซึ่งจัด
บรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 2) มีองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่
จัดตั้งขึ้นเป็นหลักฐาน อาทิ สหพันธ์พุทธศาสนิกชนชาวสิงคโปร์ สถาบันสตรีชาวพุทธสิงคโปร์ และ
องค์การพุทธยานแห่งสิงคโปร์ เป็นต้น 3) มีการสังคมสงเคราะห์ ซึ่งดําเนินการโดยพุทธสมาคมแห่ง
สิงคโปร์ สมาคมเหล่านี้จะจัดการสังคมสงเคราะห์ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การบริจาคอาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแก่ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน จักที่พักสําหรับชาวพุทธ 
เป็นต้น 4) มีวัดสําหรับบําเพ็ญกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สิงคโปร์มีวัดพระพุทธศาสนาอยู่เป็น
จํานวนมาก ส่วนมากเป็นวัดฝุายมหายาน และมีวัดไทยอยู่ 18 วัด ชาวพุทธในสิงคโปร์ได้อาศัยวัดเป็น
สถานที่สวดมนต์ ทําสมาธิวิป๎สสนา สนทนาธรรม ตลอดจนจัดกิจกรรมด้านสังคมและวัฒนธรรมอื่น ๆ  
 การปฏิบัติตนของชาวพุทธในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะสะท้อนออกมาในรูปของสังคม
สงเคราะห์ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพ่ือนมนุษย์ ไม่เฉพาะในหมู่ชาวพุทธเท่านั้น หากยังเผื่อแผ่ไปยังศาสนิก
ชนที่นับถือศาสนาอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชาวสิงคโปร์มิได้นับถือพระพุทธศาสนาตามธรรม
เนียมประเพณีเท่านั้น หากได้นําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลัดเมตตากรุณา  
เป็นต้น มาปฏิบัติในชีวิตจริงอีกด้วย (ธรรมะไทย, 2558ง) 
 2) พระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนาม 
 ดินแดนประเทศเวียดนามในป๎จจุบัน แบ่งออกเป็น 3 อาณาเขต คือ ตังเกี๋ย (Tong king) 
ได้แก่ แถบลุ่มแม่น้ําแดง อานัม (Annam) ได้แก่ แผ่นดินแคบยาวตามทอดชายฝ๎่งทะเล ที่อยู่
ตอนกลางระหว่างตังเกี๋ยกับโคชินจีน และโคชินจีน (Cochin China) ได้แก่แผ่นดินส่วนล่างทั้งหมด 
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ป๎จจุบันนี้ อานัมภาคใต้ เป็นอาณาจักรจัมปา ส่วนโคชินจีนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟูนัน ซึ่งมี
ศูนย์กลางอยู่ในประเทศกัมพูชาป๎จจุบัน อาณาจักรอานัม มีอารยธรรมสืบสายมาจากจีน ส่วนจัมปา
กับฟูนันมีอารยธรรมที่สืบสายมาจากอินเดีย อาณาจักรอานัมมีอายุเกือบ 3 พันปี แต่ไม่มีหลักฐาน
ชัดเจน จนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 300 ได้จัดตั้งเป็นอาณาจักรเวียดนาม (เวียดนาม แปลว่า อาณาจักร
ฝุายทักษิณ) ต่อมาอาณาจักรเวียดนาม ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีน ใน พ.ศ. 433 เป็นเวลานานกว่า 
1,000 ปี ในระยะนี้ เรียกประเทศเวียดนามว่า อานัม แปลว่า ป๎กษ์ใต้ที่สงบ จากการตกเป็นเมืองขึ้น
ของจีน จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากจีนแทบทั้งสิ้น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 1482 เวียดนามได้ทําการ
กอบกู้เอกราชจากจีนได้สําเร็จ ได้ประกาศอิสรภาพจากจีน ต่อมาอาณาจักรเวียดนามได้แผ่อํานาจมา
ทางใต้สามารถเข้ายึดครองนครจัมปาได้ในที่สุด 
 พระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศเวียดนาม เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 7 ในขณะนั้น 
เวียดนามตกอยู่ในอํานาจของจีน พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่เวียดนามในยุคแรกนั้น เป็นพุทธศาสนา
แบบมหายาน โดยสันนิษฐานว่าท่านเมียวโป (Meou-Po) ได้เดินทางมาจากประเทศจีนเข้ามาเผยแผ่ 
เวียดนามจึงได้รับเอาศาสนาจากจีน รวมทั้งคัมภีร์ทางศาสนา ก็เป็นภาษาจีนเหมือนกัน สันนิษฐานกัน
ว่า ได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย คือ พระมหาชีวก พระกัลยาณรุจิ และ พระถังเซงโฮย ได้เดินทางมาเผย
แผ่พุทธศาสนา ในยุคเดียวกับท่านเมียวโป แต่การเผยแผ่พุทธศาสนาก็ไม่เจริญนัก เพราะกษัตริย์จีนใน
ขณะนั้นนับถือศาสนาขงจื้อ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และยังไม่พอพระทัยที่มีคนนับถือพุทธศาสนา 
 ต่อมาเมื่อชาวเวียดนามกอบกู้เอกราชได้สําเร็จ พระพุทธศาสนาได้รับการฟ้ืนฟูอย่าง
จริงจัง ในครั้งนั้นได้มีพระภิกษุชาวอินเดีย ชื่อ วินีตรุจิ ท่านได้ศึกษาพุทธศาสนาในอินเดียแล้วยัง ได้
เดินทางมาศึกษาพุทธศาสนานิกายเซน หรือ เธียร (Thien) ในประเทศจีน แล้วเดินทางมาเผยแผ่ พุทธ
ศาสนานิกายเธียร หรือ เซน ในเวียดนามจนพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลําดับ คราวที่เวียดนามกู้
อิสระภาพ ได้ตั้งอาณาจักรไคโคเวียด ใน พ.ศ. 1482 หลังจากได้อิสระภาพแล้ว ก็เกิดการแย่งชิง
อํานาจกันเอง ประมาณ 30 ปี ระยะนี้พุทธศาสนาซบเซาขาดการทํานุบํารุง ต่อมาเมื่อราชวงศ์ดินห์ 
ขึ้นครองอํานาจในปี พ.ศ. 1212 แล้ว พระพุทธศาสนากลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้ง พระพุทธศาสนาได้
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก  ใน พ.ศ. 1511-1522 รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การ
ปกครองคณะสงฆ์ขึ้น โดยรวมเอาคณะนักบวชเต๋ากับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา เข้าในระบบ
ฐานันดรศักดิ์เดียวกัน พระเจ้าจักรพรรดิเวียดนาม ทรงสถาปนาพระภิกษุง่อฉั่นหลู เป็นประมุขสงฆ์
ของเวียดนาม และแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ด้วย 
 ในสมัยกษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์เล (1548-1551) ได้ส่งพระสงฆ์ไปขอพระไตรปิฎก
จากประเทศจีน 1 ชุด และทรงแนะนําให้ประชาชนเลิกนับถือผีสาง เทวดา มานับถือพระพุทธศาสนา 
แต่ประชาชนยังนับถือผีสาง เทวดา พร้อมกับพุทธศาสนาด้วย สมัยราชวงศ์ไล (215 ปี) เป็นช่วงที่พุทธ
ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะเป็นศาสนาเดียวที่ได้รับการอุปถัมภ์ และศรัทธาอย่างแรงกล้า
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จากราชวงศ์นี้ เช่น สมัยของพระเจ้าไลไทต๋อง (1571-1588) ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาอย่างกวาง
ขวาง เช่น โปรดให้สร้างวิหาร 95 แห่ง สมัยพระเจ้าไลทันต๋อง (1597-1615) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
ที่ทรงเอาใจใส่บ้านเมือง และประชาชนมาก ดําเนินรอยตามพระเจ้าอโศกมหาราช เช่น สงเคราะห์
ประชาชนผู้ทุกข์ยาก เป็นต้น 
 พ.ศ. 1957 เวียดนามได้ตกเป็นเมืองขึ้นของจีนอีก ตั้งแต่ พ.ศ. 1957-1974 เป็นเวลา 17 
ปี ก็ทําให้พระพุทธศาสนาเสื่อมโทรมไปมาก เพราะกษัตริย์ราชวงศ์หมิงของจีน ได้ส่งเสริมแต่ลัทธิ
ขงจื้อ และเต๋า ในขณะนั้นพุทธศาสนานิกายตันตระ ของธิเบตก็เข้ามา จีนได้ทําลายวัด เก็บเอา
ทรัพย์สิน และคัมภีร์พุทธศาสนาไปหมด พอเวียดนามได้เอกราชอีก เมื่อ พ.ศ. 1974 พุทธศาสนาก็ไม่
ดีขึ้น เพราะกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ ไม่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา กลับเข้าแทรกแซงกิจการทางศาสนา 
ในช่วงนี้เองได้เกิดนิกายตินห์โดขึ้นในเวียดนาม ซึ่งเผยแผ่มาจากจีนถึงเวียดนาม ต่อมานิกายนี้ได้
ผสมผสานกับนิกายเดิม คือ นิกายเธียร จนเกิดเป็นพุทธศาสนาแบบหนึ่งขึ้นมา ที่ยังปฏิบัติกันอยู่ตาม
โรงเจดีย์ (Chua) ในป๎จจุบัน 
 พ.ศ. 2014 พระเจ้าเลทันต๋องได้รวบรวมอาณาจักรจัมปาเข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ
เวียดนามได้สําเร็จ จนถึง พ.ศ. 2076 เวียดนามก็ได้แตกแยกเป็น 2 อาณาจักร ได้แก่  อาณาจักรฝุาย
เหนือที่พวกตระกูลตรินห์ (Trinh) ครองอํานาจ คือแคว้นตังเกี๋ย กับอาณาจักรฝุายใต้ขงราชวงศ์เหงียน 
(Nguyen) คือ แคว้นอานัม ทั้ง 2 อาณาจักร ต่างทําสงครามกันมาตลอดระยะเวลา 270 ปี จนรวม
เป็นอาณาจักรเดียวกันอีก เมื่อพ.ศ. 2345 ในช่วงเวลาที่แตกแยกกันเป็นเวลา 270 ปีนั้น พุทธศาสนา
ต่างฝุายต่างทํานุบํารุงพุทธศาสนา มีการสร้าง และปฏิสังขรวัดวาอารามมากมาย 
 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 ชาวตะวันตกได้เริ่มเดินทางมาติดต่อกับเวียดนามทางการ
ค้าขาย และการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิค มีพวกโปรตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส สเปน 
และอังกฤษ เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 22 นักสอนศาสนาชาวโปรตุเกส และชาวฝรั่งเศส ได้คิดค้น
วิธีการเขียนภาษาเวียดนามด้วยอักษรโรมัน จนชาวเวียดนามเลิกใช้ภาษาจีน ตั้งแต่ พ.ศ. 2370-2401 
เวียดนามได้ทําการปราบปรามพวกคริสต์อย่างเด็ดขาดโดยการจับฆ่าตาย ทําให้พวกนักสอนศาสนาถูก
ฆ่าตายจํานวนมาก และพวกชาวคริสต์ญวนอีก จํานวนนับแสนคน จนเกิดการขัดแย้งกันระหว่าง
เวียดนาม กับ อังกฤษ จนที่สุด อังกฤษสามารถเข้ายึดครองเวียดนามได้ตั้งแต่ พ.ศ. 2402 ยึดครอง
เมืองไซง่อนได้ พ.ศ. 2426 เวียดนามก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 
 สมัยที่ฝรั่งเศสปกครองเวียดนามพุทธศาสนา เสื่อมโทรมลงมาก เพราะถูกเบียดเบียนจาก
พวกฝรั่งเศส ซึ่งนับถือศาสนาคริสต์ เช่นการห้ามสร้างวัด เว้นแต่ได้รับอนุญาต จํากัดสิทธิพระสงฆ์ที่จะ
รับถวายสิ่งของ จํากัดจํานวนพระภิกษุ เป็นต้น แม้ชาวพุทธจะถูกจํากัดสิทธิ โดยไม่ได้เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงเลย หากจะเป็นได้ต้องนับถือศาสนาคริสต์เสียก่อน และต้องโอนสัญชาติเป็นฝรั่งเศสด้วย จึง
ทํ า ให้ ชาว พุทธไม่ ได้มี ส่ วนร่ วมในการบริหาร  และไม่ มี สิทธิ  ไม่มี เสี ย ง อะไร ในแผ่นดิน  
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ชาวเวียดนามได้พยายามรวมตัวกันเพ่ือลุกขึ้นสู้กอบกู้เอกราช แต่ก็ถูกปราบปรามอย่างรุนแรงไปเป็น
ระยะ ๆ ในระยะนี้เองพระพุทธศาสนา ซึ่งมีท่าทีว่าจะสูญสิ้น ก็มีการตื่นตัว ฟ้ืนฟูกันอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 
2474 ได้มีการจัดตั้งสมาคมพุทธศาสนาศึกษาแห่งโคชินจีน (Cochinchina Buddhist study 
society) ขึ้นที่เมืองไซง่อน และได้มีการตั้งสมาคมทางพุทธศาสนาขึ้นอีกที่เมืองเว้ (อานัม) และที่เมือง
ฮานอย โดยสมาคมฯ มุ่งเน้นด้านการศึกษา และสังคมสงเคราะห์ ปฏิรูปพระวินัยของสงฆ์ และ
ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์ได้ศึกษาพุทธศาสนาแบบใหม่ ได้มีการจัดพิมพ์วารสารของพระพุทธศาสนา
และแปลคัมภีร์ต่าง  ๆ ทั้งฝุายมหายานและเถรวาท การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในครั้งนั้น นับว่าประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของคนระดับป๎ญญาชน ที่เคยประสบความ
ผิดหวังมาจากวัตถุนิยม ทางตะวันตก โดยมาสนับสนุนการฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในครั้งนั้นอย่างมากมาย 
แต่การเผยแผ่ฟ้ืนฟูพุทธศาสนาก็เป็นอันหยุดชะงัก ลงอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 
ในปี พ.ศ. 2492 หลังสงครามโลกสงบลง การฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในเวียดนามก็ได้ดําเนินการต่อไปอีก  
ที่เมืองฮานอยได้มีการตั้งบริหารคณะสงฆ์ข้ึนใหม่ และจัดตั้งพุทธสมาคมสําหรับฆราวาสขึ้นด้วย 
 ปี พ.ศ. 2494 ที่เมืองไซง่อนได้จัดตั้งพุทธสมาคมขึ้น เพ่ือฟ้ืนฟูการศึกษาพระพุทธศาสนา 
แทนพุทธสมาคมเก่า ซึ่งได้ล้มเลิกกิจการไปตั้งแต่ก่อนสงครามโลก 
 ในป๎จจุบันนี้ ประเทศเวียดนามนับถือพระพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า และขงจื้อ เป็นการนับ
ถือผสมผสาน โดยเฉพาะทางด้านหลักธรรมคําสอน จะปฏิบัติตามคําสอนของทั้ง 3 ศาสนา ทางด้าน
การศึกษาพระพุทธศาสนาได้มีการเปิดสอนพระพุทธศาสนาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยวันฮันห์ ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งพระพุทธศาสนา โดยการจัดตั้งขึ้นของสหพุทธจักรเวียดนาม และได้รับการรับรอง
จากรัฐบาลเวียดนาม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2507 ในป๎จจุบันนี้ มหาวิทยาลัยฮันห์ ทําการเปิดสอน 4 
คณะคือ คณะพุทธศาสตร์ และบูรพาวิทยา คณะอักษรศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
และคณะภาษาศาสตร์ เฉพาะคณะพุทธศาสตร์และบูรพาวิทยา แบ่งออกเป็น 9 ภาควิชา คือ ภาควิชา
พุทธปรัชญา วรรณคดีพุทธศาสนา พุทธศาสนประวัติ พุทธศาสนาทั่วไป พุทธศาสนาในเวียดนาม 
ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาอินเดีย ปรัชญาจีน และปรัชญาตะวันตก 
 สําหรับอิทธิพลพระพุทธศาสนาต่อประเทศเวียดนาม มีดังนี ้
 1) อิทธิพลทางสังคม 
  (1.1) วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นที่พ่ึงของชุมชน เช่น ศาลเจดีย์ หรือโรงเจดีย์ หรือ
หอเจดีย์ ที่เรียกว่า จัว [Chua=Pagoda] เป็นที่บูชาเทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนา และ
เป็นที่ประกอบพิธีบูชา หรืองานเทศกาลทางพระพุทธศาสนา เช่น พิธี 1 ค่ํา 15 ค่ํา และงานศราทธ์
กลางเดือน 7 เป็นต้น พระพุทธศาสนาอย่างที่นับถือปฏิบัติตามศาลเจดีย์เหล่านั้น เป็นการผสม
ระหว่างนิกายเธียร (เซน) กับตินห์โด (ชิน) หรือเป็นศาสนาแบบชาวบ้าน ไม่สู้มีเนื้อหาหลักธรรมลึกซึ้ง
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อะไร คือเป็นลัทธิบูชาเทพเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอรหันต์หรือปูชนียบุคคลของจีน เช่น พระกวานอาม 
(กวนอิม ) เป็นต้น 
  (1.2) วัดเป็นศูนย์กลางของการศึกษา วัดเป็นสถานที่รวมแหล่งทางการศึกษาแห่งชนชั้น
ทุกระดับ และยังเป็นสถานที่ชุมนุมของชาวพุทธในการพบปะปรึกษาหารือกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในด้าน
ศาสนาและทั้งในด้านการเมือง โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นําประชาชน และมีส่วนร่วมในการกอบกู้เอก
ราช อีกทั้งการฟื้นฟูพระศาสนา 
  (1.3) พระสงฆ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน พระสงฆ์ถือว่ามีบทบาทต่อสังคมและ
ความเป็นอยู่ เพราะการที่ประเทศเกิดความไม่สงบ และถูกรุกรานจากข้าศึก ประชาชนขาดที่พ่ึง และ
ยึดเหนี่ยวจิตใจ จึงต้องอาศัยวัด และมีพระสงฆ์ ซึ่งสามารถให้ความอบอุ่นใจ และกําลังใจ และยังเป็น
ผู้นําประชาชนในการต่อสู้กอบกู้เอกราช อยู่เคียงข้างกับประชาชน 
 2) อิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ 
  (2.1) เศรษฐกิจของเวียดนาม มีลักษณะใกล้เคียงกับเศรษฐกิจของไทย ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นชาวนา ดังนั้นจึงได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนาในด้านเศรษฐกิจการปฏิบัติตามคําสอนทาง
ศาสนาจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีข้ึน คําสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงชีวิตโดยธรรม ปราศจากการทุจริต โกง 
ปล้นจี้ เป็นต้น ล้วนมีอิทธิพลอยู่ในจิตใจของผู้คน 
  (2.2) พระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมแห่งเศรษฐกิจ จะสังเกตเห็นได้ว่า บรรดาองค์กร 
ต่าง ๆ ของคฤหัสถ์เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้น เช่น องค์กรการกรรมกรชาว
พุทธ องค์การพ่อค้าย่อยชาวพุทธ สหพันธ์ลูกจ้าง และข้าราชการชาวพุทธ สมาคมครูชาวพุทธ สมาคม
ผู้ขับรถรับจ้างโดยสารชาวพุทธ พุทธิกสตรีชาวพุทธ สมาคมเภสัชกรชาวพุทธ สมาคมนักเขียนและ
จิตรกรชาวพุทธ เป็นต้น องค์การเหล่านี้ถือว่า เป็นแหล่งสําคัญของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นอย่าง
มาก 
 3) อิทธิพลทางด้านการเมือง 
   3.1) ในระบบการปกครองประเทศชาติ มีการเอาศาสนธรรมมาเป็นหลัก ในการออก
กฎหมายต่าง  ๆ ของบ้านเมือง และในการนี้ พระสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านศาสนา การศึกษา การเมือง และสังคม ผู้นําที่ เข้าถึงพุทธศาสนาทุกระดับ จะได้รับ  
การยอมรับเลื่อมใส ศรัทธา จากสังคมเป็นอย่างมากกว่าศาสนาอื่น ๆ 
   3.2) พระสงฆ์มีส่วนร่วม ในการต่อสู้กับการเมือง  ในสมัยรัฐบาลของโงดิน 
เดียม พระพุทธศาสนาถูกกดขี่ ย่ํายี จากฝุายรัฐบาลที่นับถือคริสต์ศาสนา เป็นการทําลายความรู้สึก
ของพุทธศาสนิกชนอย่างมาก ทําให้มีการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาล โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นํา
มวลชน พระภิกษุถิช กวางดึ๊ก ได้เผาตนเองเพ่ือประท้วงรัฐบาลซึ่งก่อความสะเทือนใจแก่ชาวพุทธ
เวียดนามไปทั่วประเทศ 
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  3.3) พระสงฆ์กับผลกระทบทางการเมือง ในยุคของนายพลเหงียนเกากี ขึ้นเป็นผู้นํา
ประเทศ ได้รับการต่อต้านจากชาวพุทธหัวรุนแรงอยู่ตลอด มีพระสงฆ์เป็นผู้นําในการต่อสู้ ระดม
มวลชนเดินขบวนไปตามท้องถนนเป็นยุค ที่เรียกว่า ยุคหลวงพ่ีระดมพลกลางท้องถนน [Monk and 
Mobs in The Street] แม้จะไม่ประสบความสําเร็จ แต่ว่ายังเป็นพลังอํานาจอันสําคัญยิ่งใหญ่ที่ฝุาย
ชาวบ้านเมืองยังต้องใส่ใจ หรือต้องพ่ึงพาอาศัยเช่นกัน 
  3.4) เหตุแห่งความพ่ายแพ้ทางการเมืองของพระสงฆ ์พระสงฆ์ ซึ่งเป็นผู้นําของชาวพุทธ
มีจุดอ่อนสําคัญ คือ ความไม่พร้อมที่เข้าสวมบทบาทรับภาระหน้าที่ที่มาถึงได้ เพราะขาดพ้ืนฐาน
การศึกษา และ เพราะตลอดเวลาเกือบ 100 ปี ที่ฝรั่งเศสยึดครองอํานาจในเวียดนาม ประชาชนทั่วไป
ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการศึกษา พระสงฆ์ที่เป็นผู้นําชาวพุทธล้วนมาจากตระกูลชาวไร่ชาวนา 
แม้จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนอยู่บ้าง แต่เป็นเพียงความรู้แบบเก่า  ๆ ที่สืบสานมาตามประเพณี  
น้อยองค์นักที่จะพูดภาษาฝรั่งเศส อังกฤษหรือภาษาอ่ืน  ๆ ได้ในวงการเมืองถือว่า พระสงฆ์เป็นกลุ่ม
ชนผู้ด้อย หรือไร้การศึกษา มีลักษณะเด่นคือ กลัว และ ดูถูกวัฒนธรรมจากภายนอก แต่มีกําลัง
อิทธิพลอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป 
  3.5) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพระสงฆ์ ในสมัยนายพลเหงียน คานห์ ขึ้นครอง
อํานาจแทนนายพลเดือง วัน มินห์ พระสงฆ์ ที่เป็นผู้นําชาวพุทธก็ร่วมกันสนับสนุน ขบวนการต่าง ๆ 
เช่นองค์การเยาวชนที่เป็นฐานกําลัง พร้อมที่จะปฏิบัติการตามคําสั่งก็มีมาก ผู้นําในวงการภายนอกก็
หันมาสนใจ รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเอาใจ พระสามารถพูดเสียงดังเข้าไปถึงกลางเวทีการเมือง คือ
ต้องการให้คณะสงฆ์ มีเสียงในรัฐบาล หรือว่ารัฐบาลต้องรับฟ๎งคณะสงฆ์ ต้องการให้คนที่คณะสงฆ์
เลือก หรือเห็นเหมาะสมเข้าไปดํารงตําแหน่งในรัฐบาล ต้องการให้รัฐอุปถัมภ์พระพุทธศาสนามากขึ้น 
และต้องการให้ เยาวชนชาวพุทธมีสิทธิ  มีส่ วนในชะตากรรมของสังคมเวียดนามมากขึ้น  
(ธรรมะไทย, 2558ง)  
 3) พระพุทธศาสนาในประเทศลาว 
 ประเทศลาวถือเป็นประเทศพ่ีน้องกับไทย มีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันนัก เนื่องจากเคย
เป็นพ่ีน้องกันมาแต่โบราณ ที่อพยพมาจากจีน เมื่อตอนอยู่ในอาณาจักรอ้ายลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 
612 ก็ได้นับถือพุทธศาสนาแบบมหายานมาก่อน เมื่อถูกจีนรุกราน จึงได้อพยพมาอยู่ในเมืองล้านช้าง
ประมาณ พ.ศ. 1290 ก็กลับมาเป็นนับถือผีสางเทวดาดังเดิมอีก ต่อมาเมื่อเจ้าสุวรรณคําผงขึ้นเสวย
ราชย์ เมื่อ พ.ศ. 1895-1896 ทรงมีพระ โอรส 6 พระองค์ ใน 6 พระองค์นั้น เจ้าฟูางุ้มมีลักษณะผิด
แผกจากพระโอรสองค์อ่ืน คือมีฟ๎นและลิ้นเป็นสีดํา โหรทํานายว่าเป็นกาลกินีจึงได้นําไปลอยแพ 
บังเอิญแพได้มาถึงเมืองขอม (กัมพุชา) ได้รับการเลี้ยงดูจากพระมหาปาสมันตเถระ ต่อมาได้เข้าถวาย
ตัวเป็นมหาดเล็กในราชสํานักของพระเจ้าอินทป๎ตถ์ และได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาของพระเจ้า
อินทป๎ตถ์ พระนามว่า พระนางแก้วยอดฟูา (ฟูาหญิงคําหยาด) 
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ต่อมาบิดาให้ไปตีเมืองล้านช้าง และสามารถยึดเมืองล้านช้างได้ในปี พ.ศ. 1896 แล้วขึ้นครองราชย์ 
เป็นกษัตริย์องค์ที่ 23 ของราชวงศ์ล้านช้าง ทรงพระนามว่า พระเจ้าฟูางุ้มแหล่งหล้าธรณี แผ่อาณา
เขตออกไปอย่างกว้างขวาง 
 พุทธศาสนาได้เข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้างในยุคนี้ กล่าวคือพระนางแก้วยอดฟูาพระมเหสี
ผู้ทรงเคยนับถือพุทธศาสนามาก่อน เมื่อครั้งอยู่ในเมืองขอมทรงเห็นประชาชนนับถือผีสางเทวดา และ
ฆ่าสัตว์บูชาเซ่นสรวง จึงได้ทูลขอให้พระเจ้าฟูางุ้มไปอัญเชิญพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ในอาณาจักร
ล้านชัาง พระเจ้าฟูางุ้มทรงเห็นด้วย จึงให้ทูตไป ทูลขอนิมนต์พระสงฆ์เขมรเข้ามาเผยแผ่ในประเทศ
ลาว และพระนางยังได้ขอร้องทางเขมรได้จัดส่งพระสงฆ์มาประกาศศาสนาแบบเถรวาท ซึ่งมีพระมหา
ปาสามานเจ้าเป็นประมุข เข้ามาเผยแผ่ในล้านช้าง 
พระพุทธศาสนาจึงได้เผยแผ่มาสู่ประเทศลาว และได้รับการอุปถัมภ์อย่างดีจากพระเจ้าฟูางุ้ม 
เนื่องจากพระเจ้าฟูางุ้มเคยได้รับอุปการะจากพระมหาปาสามานเถระเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ด้วย พระ
มหาปาสามานเถระและคณะได้เดินทางออกจากเมืองกัมพูชา เมื่อปี พ.ศ. 1902 ไปตามลําดับจนถึง
เมืองแกพร้อมกับนําเอาพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชื่อ พระบาง และพระไตรปิฎกไปด้วยเพ่ือที่จะถวาย
แก่พระเจ้าฟูางุ้ม เมื่อคณะสงฆ์เดินทางมาถึงเวียงจันทน์ เจ้าเมืองจันทน์ได้นิมนต์พักสมโภชพระบาง
อยู่ 3 คืน 3 วัน แล้วคณะสงฆ์ก็เดินทางต่อไปยังเวียงคํา อาราธนาพระเถระไปในเมือง ประชาชนได้มา
สมโภชนพระบางกัน 3 คืน 3 วัน ครั้นจะเดินทางต่างปรากฏว่าพระพุทธรูปไม่สามารถยกไปได้จึงเสี่ยง
ทายว่ า เทวดาอารั กษ์ ค งปรารถนาจะให้พระบางอยู่ ที่ เ วี ย งคํ าพระเถระและผู้ ติ ดตาม  
ได้มีเดินทางไปยังเมืองเชียงทอง ครั้งถึงเชียงทอง ได้เข้าเฝูาพระเจ้าฟูางุ้มและพระมเหสี พระเถระและ
คณะจึงได้เผยแผ่พุทธศาสนาในลาวจนเจริญรุ่งเรืองประดิษฐานมั่นคงสืบมา 
 รัชสมัยของพระเจ้าฟูางุ้มนั้นเต็มไปด้วยศึกสงคราม ทําให้ชาวลาวที่มีนิสัยรักสงบเกิด
ความเบื่อหน่าย จนในที่สุดพร้อมใจกันขับพระเจ้าฟูางุ้มออกจากราชสมบัติ และอภิเษกพระราชโอรส
ทรงพระนามว่า "พญาสามแสนไท" ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน และพระองค์ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงแห่ง
อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ซึ่งทําให้มีการจัดระเบียบบ้านเมืองตามแบบแผนวิธีการที่ได้รับจากประเทศ
ไทยเป็นอันมาก  ในด้านการพระพุทธศาสนา พญาสามแสนไททรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้
เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เช่น ทรงสร้างวัดมโนรมย์ วัดอุโบสถ หอสมุด โรงเรียนปริยัติธรรม เป็นต้น 
และทรงเจริญพระราชไตรีกับทางกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถึงกัมพูชา เวียดนาม ซึ่งถือได้ว่าในสมัยนี้
เป็นสมัยแห่งการจัดสรรบ้านเมือง และการสร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมาก 
 สมัยพระเจ้าวิชุลราชาธิป๎ต (พ.ศ. 2044-2063) บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ กษัตริย์ทรงเอา
ใจใส่ทํานุบํารุงพุทธศาสนา ได้สร้างวัดวาอารามต่าง  ๆ เช่น สร้างวัดบรมมหาราชวังเวียงทอง วัด 
วิชุลราช เพ่ืออัญเชิญพระบางจากเวียงคํามาประดิษฐานที่วัดนี้ ต่อมาทรงสร้างวัดโพธิ์สบ เพ่ือเป็น
อนุสรณ์แก่พระราชธิดาที่ได้สวรรคตไป 
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 ในรัชสมัยพระเจ้าโพธิสารราช (พ.ศ. 2063 -2090) พระองค์เป็นผู้ เคร่งครัดทาง
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ได้ทรงมีพระราชโองการให้พลเมืองเลิกนับถือผีสางเทวดา เลิกทรงเจ้า
เข้าผีทั่วพระราชอาณาจักร ทรงให้รื้อศาลหลวง ศาลเจ้าผีเสื้อเมืองทรงเมือง และให้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนาแทน ทรงสร้างวัดสุวรรณเทวโลกแต่เนื่องจากประเพณีการนับถือผีนั้นมีมานานมาก 
และได้ฝ๎งเข้าไปในจิตใจของประชาชนทั่วไป จึงยากที่จะเลิกอย่างเด็ดขาดได้ 
 ครั้นต่อมาทางอาณาจักรล้านนาว่างกษัตริย์ปกครอง จึงได้อัญเชิญเจ้าไชยเชษโฐหรือ 
เชษฐวังโส พระโอรสของพระเจ้าโพธิสาร ไปครองนครล้านนา เมื่อปี พ.ศ. 2089 พระเจ้าโพธิสารเสด็จ
สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2090 ด้วยถูกช้างล้มทับขณะประพาสปุา ทรงกลับนครได้เพียง 3 สัปดาห์ก็
สวรรคต เมื่อสวรรคตแล้ว พระโอรสทั้งหลายต่างแย่งชิงราชสมบัติกัน อาณาจักรลาวได้แตกเป็น  
2 ฝุาย คือ อาณาจักรฝุายเหนือ และฝุายใต้ พระเจ้าไชยเชษโฐแห่งล้านนา จึงยกทัพตีกรุงล้านช้าง 
และได้อัญเชิญพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ที่วั ดบุปผาราม เชียงใหม่ รวมทั้งพระพุทธสิหิงค์  
(พระสิงค์) และพระแก้วขาวไปด้วย เมื่อเสด็จถึงล้านช้าง ทรงยึดราชสมบัติจากเจ้าครองนครทั้งสองได้ 
ด้วยความเกรงกลัวของเจ้าครองนครทั้งสอง จึงทรงครองนครทั้งสองซึ่งเรียกว่า กรุงศรีสัตนาคตหุต 
พระองค์จึงขึ้นครองราชสมบัติ นับเป็นมหาราชองค์ที่  2 ของลาว ที่ทรงพระปรีชาสามารถ  
ทรงพระนามว่า "พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช" 
 พระพุทธศาสนาในยุคของพระเจ้าเชษฐาธิราช นับว่ามีความเจริญสูงสุด ทรงได้สร้างวัด
สําคัญมากมาย ในกําแพงเมืองมีวัดอยู่ประมาณ 120 วัด และยังได้สร้างวัดพระแก้ว ซึ่งเป็นที่
ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ที่นํามาจากเมืองเชียงใหม่ ในสมัยนี้ได้มีการแต่งวรรณกรรมหลายเรื่อง 
เช่น สังสินชัย การเกต พระลักพระราม เป็นต้น  สมัยนี้ราชอาณาจักรไทยได้มีความสัมพันธ์ลาวอย่าง
แน่นแฟูน ได้ร่วมมือกันเพ่ือต่อสู้กับพม่า ได้สร้างเจดีย์ "พระธาตุศรีสองรัก" ในอําเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย เพื่อเป็นอนุสรณ์ แห่งความเป็นพี่เป็นน้องกัน ของสองอาณาจักร 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองเชียงคํามาอยู่ที่เวียงจันทน์ ได้
ประดิษฐานพระแก้วมรกต และพระแซกคํา (พระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงค์) ไว้ที่เวียงจันทน์ เรียกว่า
เวียงจันทน์ล้านช้างส่วนพระบางประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงทอง จึงได้ชื่อว่าหลวงพระบางมาจนถึงบัดนี้ 
บางครั้งก็เรียกชื่อว่าล้านช้างหลวงพระบาง และได้สร้างวัดเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตขึ้นเป็น
พิเศษ พระองค์ได้ทรงสร้างพระธาตุหลวง ซึ่งถือเป็นสถาป๎ตยกรรมชิ้นยอดเยี่ยมของลาวเมื่อ พ.ศ. 
2109 ซึ่งต่อมาได้ถูกพวกปล้นจากยูนานทําลายเสียหายไปมาก นอกจากพระองค์จะได้ทรงสร้างพระ
ธาตุ อื่น  ๆ และพระพุทธรูปสําคัญ  ๆ อีกมากมาย เช่น พระเจ้าองค์ตื้อ ที่เวียงจันทน์ พระเจ้าองค์ตื้อ 
ที่อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พระเสริม พระสุก พระใส พระอินทร์แปลง พระองค์แสน ทรงสร้าง
วัดพระธาตุ ที่จังหวัดหนองคาย และพระธาตุที่จมน้ําโขงอยู่ พระธาตุบังพวน อําเภอเมืองหนองคาย 
สร้างวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย และพระประธานในโบสถ์ นามว่า พระไชยเชษฐา พระศรีโคตรบูร 
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ที่แขวงคําม่วน พระธาตุอิรัง ที่แขวงสุวรรณเขต (สุวรรณเขต) พระธาตุศรีสองรัก อําเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลย และทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม เป็นต้น 
 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงประคับประคองนําราชอาณาจักรล้านช้างผ่านพ้นภัยการเป็น
เมืองขึ้นของพม่าไปได้ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ แม้ว่าในขณะนั้นอาณาจักรล้านนา (เสียแก่พม่า 
พ.ศ. 2101) และอาณาจักรศรีอยุธยา (เสียแก่พม่า พ.ศ. 2107) ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าแล้ว แต่
หลังจากพระองค์สวรรคตในปี พ.ศ. 2114 พอมาถึง พ.ศ. 2117-2118 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองได้ยก
ทัพมาตีลาวและได้รับชัยชนะ และทรงนําโอรสองค์เดียวของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชซึ่งประสูติในปีที่
สวรรคต ไว้เป็นประกันที่หงสาวดีด้วย ต่อจากนั้นมาหลายปีแผ่นดินลาวก็วุ่นวายด้วยเรื่องราชสมบัติ 
จนพ.ศ. 2134 พระเถระเจ้าอาวาสวัดต่าง  ๆ จึงได้ประชุมกันลงมติให้ส่งทูตไปเชิญเจ้าชายหน่อแก้ว
โกเมน ซึ่งเป็นตัวประกันอยู่ประเทศพม่ากลับมาครองราชย์ และในเวลานั้นพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต
ลง พม่าเริ่มอ่อนแอลง และเจ้าหน่อแก้วโกเมนขึ้นครองราชย์สมบัติ พ.ศ. 2135 และประกาศอิสรภาพ
ไม่ข้ึนกับพม่าต่อไป 
 พระเจ้าสุริยวงศาเป็นกษัตริย์ที่มีความปรีชาสามารถ และเข้มแข็ง สามารถปกครองให้
ลาวสงบเรียบร้อยได้ ในสมัยนี้วัฒนธรรมรุ่งเรือง ศิลปกรรม ดนตรี ประติมากรรมต่าง  ๆ เจริญ
แพร่หลาย หลังจากสิ้นราชกาลพระเจ้าสุริยวงศา ใน พ.ศ. 2235 อาณาจักรลาวได้แตกเป็น 2 
อาณาจักร คือ เมืองหลวงพระบาง กับ เมืองเวียงจันทน์ ทั้ง 2 อาณาจักร ต่างระแวงกัน และคอยหา
โอกาสแย่งชิงอํานาจกัน จนถึงกับไปผูกมิตรกับต่างประเทศเพ่ือกําจัดกันและกัน เช่น ฝุายหนึ่งเข้ากับ
พม่า ฝุายหนึ่งเข้ากับไทย หรือฝุายหนึ่งเข้ากับไทย ฝุายหนึ่งเข้ากับญวน เป็นต้น  จนในที่สุดเมื่อไทย
สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งเป็นมิตรกับหลวงพระบางกู้เอกราชจากพม่าได้แล้ว ก็ยกทัพมาตี
เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นพันธมิตรของพม่า เข้ายึดครองได้ใน พ.ศ.2321 และได้นําเอาพระแก้วมรกตไปยัง
อาณาจักรไทยด้วย อาณาจักรเวียงจันทน์ได้สลายตัวลงเป็นดินแดนของไทยใน พ.ศ. 2371 ส่วน
อาณาจักรหลวงพระบางซึ่งเป็นเมืองออกของไทยได้ส่งทูตไปอ่อนน้อม และมอบบรรณาการแก่
เวียดนาม พ.ศ. 2374 กลายเป็นข้ออ้างของฝรั่งเศส ผู้เข้ายึดครองเวียดนามในสมัยต่อมา ที่จะ เข้า
ครอบครองลาวต่อไปด้วย อาณาจักรลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยลําดับ เริ่มแต่ พ.ศ. 
2436 จนหมดสิ้นใน พ.ศ. 2447 ลาวถูกฝรั่งเศสครอบครองอยู่ 45 ปี จึงได้เอกราชกลับคืนโดย
สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2492 มีชื่อเป็นทางการว่า "พระราชอาณาจักรลาว" 
 สําหรับอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศลาว มีดังนี ้
 (1) ด้านสังคม พระพุทธศาสนาได้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคมชาวลาว 
พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณี ความคิด ความเชื่อของประชาชนลาว พิธีกรรม
และวันสําคัญต่าง  ๆ เช่น ประเพณีทําบุญธาตุหลวง เป็นประเพณีประจําชาติที่เชิดหน้าชูตาของ
ประเทศลาว ด้านศิลปวัฒนธรรม ได้เกิดมีศิลปกรรม ประติมากรรม สถาป๎ตยกรรมทางพุทธศาสนา
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มากมาย ล้วนมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นพระพุทธศาสนายัง
มีบทบาทในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่นในชุมชนต่าง ๆ พระสงฆ์เป็นที่พ่ึง
ของชุมชนในด้านให้คําปรึกษา ช่วยเหลือด้านการสงเคราะห์ป๎จจัยสี่แก่ประชาชน วัดได้เป็นศูนย์กลาง
การพบปะของชาวบ้านและทางราชการ เป็นต้น 
 (2) ด้านการเมือง พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างแยกไม่ได้ ไม่ว่า 
จะเป็นประเทศใด พุทธศาสนาในประเทศลาวนั้น เมื่อเสื่อมโทรมก็เนื่องจากได้รับการบีบคั้น ทําลาย
จากทางการเมือง เช่นในคราวที่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองประเทศลาว ได้ทําการ
ปฏิวัติใหม่ ได้ทําลายล้างสถาบันสําคัญของประเทศ ได้แก่สถาบันศาสนา และสถาบันกษัตริย์  
มีพระสงฆ์ถูกฆ่าตายจํานวนมากมาย บางส่วนต้องลาสิกขาออกมาเพ่ือเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ 
และเม่ือพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการเมืองเช่นเดียวกัน ทั้งที่ปรากฏ
ในอดีตและป๎จจุบัน 
 บทบาทของพุทธศาสนาในยุคคอมมิวนิสต์ครอบครอง ได้แก่การเอาพระสงฆ์เป็น
เครื่องมือทางการเมือง เนื่องจากพระสงฆ์เป็นผู้ที่ประชาชนให้ความเคารพเชื่อถือ โดยรัฐบาล
คอมมิวนิสต์ขณะนั้นได้ให้พระสงฆ์เผยแผ่แนวคิดของลัทธิคอมมิวนิสต์ไปในขณะเทศบรรยาย ไดัจัดให้
มีการปาฐกถาในที่ต่าง  ๆ โดยมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ด้วยในการเผยแผ่แนวคิดคอมมิวนิสต์นั้น ถูกบังคับให้
ประยุกต์คําสอนทางพุทธศาสนาเข้ากับคําสอนของคอมมิวนิสต์ พระสงฆ์หลายรูปจําเป็นต้องทําตาม 
บางรูปขัดขืนก็จะถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม 
ในป๎จจุบันนี้ บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงบ พระพุทธศาสนาก็ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐเป็นอย่างดี มีการ
ก่อตั้งสถาบันการศึกษาของสงฆ์ขึ้น เป็นวิทยาลัยสงฆ์ เช่นวิทยาลัยสงฆ์ประจํากรุงเวียงจันทน์ เป็นต้น 
 (3) ด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลพุทธศาสนาด้านเศรษฐกิจนั้น ด้านหลักธรรมที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ความขยัน ประหยัด อดออมนั้น ดูจะไม่แตกต่างจากประเทศ
ไทยนัก เพราะเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมประเพณีไม่แตกต่างกันนัก แต่ลักษณะของประเทศลาว
ป๎จจุบันอยู่ในฐานะประเทศปิด ระบบเศรษฐกิจจึงเป็นการพ่ึงพาตัวเองมากกว่าการพ่ึงพาจาก
ต่างประเทศ เศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นระบบเกษตรกรรม (ธรรมะไทย, 2558ข) 
 4) พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ 
 พระพุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศพม่าในยุคใดนั้น ประวัติศาสตร์ยังเลือนลางอยู่ แต่เชื่อ
กันว่า พุทธศาสนาเข้ามาสู่ประเทศพม่า เมื่อคราวที่พระเจ้าอโศกมหาราช แห่งอินเดีย ได้อุปถัมภ์การ  
สังคยานา ครั้งที่ 3 เมื่อ พ.ศ. 236 ได้มีการส่งพระสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบ ประเทศ
ต่าง  ๆ รวม 9 สายด้วยกัน พม่าก็อยู่ในส่วนของสุวรรณภูมิด้วย และชาวพม่ายังเชื่อว่า สุวรรณภูมิ  
มีศูนย์กลางอยู่ที่ เมืองสะเทิม ทางตอนใต้ของพม่า จากประวัติศาสตร์ ได้ทราบว่า พุทธศาสนาได้
เจริญรุ่งเรืองในพม่าในราว พุทธศตวรรษที่  6 เพราะ ได้พบหลักฐานเป็นคําจารึก ภาษาบาลี  
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นักประวัติศาสตร์ท่านหนึ่ง ชื่อว่า ตารนาถ เห็นว่า พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทได้เข้ามาสู่เมือง พม่า 
ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ต่อมาได้มีพระสงฆ์ฝุายมหายานซึ่งเป็นศิษย์ของพระวสุพันธุ  
ได้นําเอาพระพุทธศาสนาแบบมหายานลัทธิตันตระ เข้าไปเผยแผ่ ในครั้งนั้น พม่ามีเมืองพุกามเป็น
เมืองหลวง มีชื่อเรียกชาวพม่าว่า "มรัมมะ" ส่วนพวกมอญ หรือ ตะเลง ซึ่งมีเมืองหลวงชื่อ "สะเทิม"  
(สุธรรมวดี) และถ่ินใกล้เคียงรวม ๆ เรียกว่า รามัญประกาศ จนพระพุทธศาสนาทั้งแบบมหายาน และ
แบบเถรวาทเจริญรุ่งเรืองในพม่า เป็นเวลาหลายร้อยปี 
 ในพุทธศตวรรษที่ 11 พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศพม่าเป็นอย่างมากทั้งแบบ
เถรวาท และมหายาน ก่อนหน้าที่พม่าจะมานับถือศาสนาพุทธ พม่าก็นับถือ ผีสางนางไม้ เหมือนชน
ชาติอ่ืน  ๆ ในแหลมอินโดจีนลงจนถึงอินโดนีเซีย ซึ่งชาวพม่านับถือ ผี สาง นางไม้ บูชากราบไหว้
วิญญาณ หรือภูติผี ปีศาจ ซึ่งเรียกกันว่า นัต นัตนี้เป็นทั้งพระภูมิเจ้าที่ เทพยดาธรรมชาติ ผีดิน ผีฝน ผี
ลม ตลอดจนเจ้าเขา เจ้าปุา เจ้าแม่น้ํา เจ้าต้นไม้ รวมทั้งเจ้าประจําหมู่บ้าน เจ้าประจําเรือน จาก
สงครามในครั้งนั้น สามารถรวมเอาเมืองสะเทิม ของพวกมอญ กับเมืองพุกามของพม่า รวมเป็น
อาณาจักรเดียวกันได้ พวกมรัมมะหรือ พม่า เป็นผู้ชนะได้รับเอาวัฒนธรรมของพวกมอญมาเป็นของ
ตนเกือบทั้งหมด ตั้งแต่ตัวอักษร ภาควรรณคดี และศาสนา เป็นต้น ตั้งแต่บัดนั้นมาพม่าจึงได้เปลี่ยน
การนับถือพระพุทธศาสนามหายาน มาเป็นแบบเถรวาท แต่ก็ยังหลงเหลืออิทธิพลของความเชื่อฝุ าย
มหายานอยู่บ้างไม่น้อย พระเง้า อนุรุทธทรงแลกเปลี่ยนศาสนทูตกับลังกา ทรงนําเอาพระไตรปิฎก
ฉบับสมบูรณ์มาจากลังการ 3 จบ และนํามาชําระสอบทานกับฉบับที่ได้จากเมืองสะเทิม ทรงอุปถัมภ์
ศีลกรรมต่าง  ๆ การบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค์ ทําให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชน
ชาติพม่าทั่วทั้งประเทศ กษัตริย์พระองค์ต่อ  ๆ มา ก็ได้เจริญรอยพระปฏิปทาในการทํานุบํารุง 
พระศาสนาเช่นเดียวกับพระองค์ ส่วนศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดูก็เสื่อมไปหมด และในระหว่างสมัยที่
พุกามรุ่งเรืองนี้ พระภิกษุจํานวนมาก ได้เดินทางไปศึกษาในลังกาทวีป บางท่านไปศึกษาแล้วรับ
อุปสมบทใหม่ กลับมาตั้งคณะสงฆ์เถรวาทคณะใหม่  ๆ สายลังกา แยกออกไปก็มี เช่น พระจปฏะ  
ใน พ.ศ. 1725 ซึ่งทําให้มีการแข่งขันกันระหว่างสงฆ์ต่างคณะ มาเป็นเวลาประมาณ 3 ศตวรรษ  
พระเจ้าอโนรธามังช่อ ครองราชสมบัติได้ 33 ปี เจ้าเสด็จสวรรคต เพราะถูกกระบือเผือกขวิด เมื่อ 
พ.ศ. 1620 พระโอรสพระนามว่า จอลู ขึ้นครองราชย์แทน ได้เพียง 2 ปี ก็ถูกปรงพระชนม์จากการ
กบฏ แม่ทัพกันชิตขึ้นครองราชย์แทน พระเจ้ากันชิต ได้แผ่อาณาเขตลงมาถึงตะนาวศรี ในสมัยนั้นชาว
พุทธอินเดียได้อพยพลี้ภัยจากพวกมุสลิม และได้นําแบบแผนพุทธเจดีย์จํานวนมากเข้ามาด้วย พระเจ้า
กันชิต จึงได้โปรดให้สร้างพระธาตุชะเวดากอง ซึ่งพระเจ้าอโนรธามังช่อ สร้างค้างไว้จนเสร็จสมบูรณ์  
พ.ศ. 1634 ทรงโปรดให้สร้างอานันทเจดีย์ขึ้น จัดเป็นปูชนียสถานที่สวยงามแหงหนึ่งในพม่า 
นอกจากนั้น พระองค์ยังได้ส่งคณะทูตไปปฏิสังขรณ์พุทธวิหารที่อินเดีย นับเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์พม่า
จัดการปฏิสังขรณ์วิหารพุทธคยานี้ พระเจ้ากันชิตสวรรคต เมื่อปี พ.ศ. 1655 ในสมัยของพระ
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เจ้านรปฏิสิทธุ (ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1716) ได้ส่งสมณทูตไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา เมื่อ  พ.ศ. 
1733 โดยมีพระอุตราชีวะเป็นประธาน ครั้งนั้น ได้มีเด็กชาวมอญคนหนึ่งชื่อ ฉะบัฏ บวชเป็นสามเณร
ติดตามไปยังลังกา ได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในลังกา และได้อุปสมบทในลัทธิลังกาวงศ์ ต่อมาภายหลัง  
ได้เดินทางกลับพม่าพร้อมกับพระภิกษุอีก 4 รูป คือ พระสิวลี พระราหุล พระตามวินทะ และ  
พระอานนท์ ได้ตั้งนิกายใหม่ในพม่าคือ นิกายสิงหล (ลัทธิสาวกยานแบบลังกาวงศ์) 
 การเกิดขึ้นของนิกายสิงหล (ลังกาวงศ์) ในประเทศพม่า โดยพระภิกษุคุปตะ ผู้ได้รับการ
อุปสมบทจาก ลังกา แล้วมาเผยแผ่ในพม่า ก่อให้เกิดความขัดแย้ง กล่าวคือ พระภิกษุนิกายสิงหลไม่
ยอมรับว่า พระพม่าได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้อง จึงเกิดการขัดแย้งกันระหว่างพระนิกายสิงหล กับ 
พระนิกายมะระแหม่งของพม่า เป็นเวลานานถึง 3 ศตวรรษและในที่สุด พระสงฆ์นิกายสิงหลก็เป็น
ฝุายชนะ พ.ศ. 1753 พระเจ้าชัยสังข์ขึ้นครองราช ทรงให้ช่างไปถ่ายแบบปรางค์ พุทธคยาจากอินเดีย 
กลับมาสร้างวิหารมหาโพธิที่เมืองพุกามขึ้น พม่ายังได้นําเอาแบบปรางค์พุทธคยามาสร้างที่เมือง
เชียงใหม่ ณ ที่วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด) พ.ศ. 1831 อาณาจักรพุกามได้ล่มสลายล เพราะถูกพวก
กุบไลข่าน ยกทัพมาตีจีนก่อน และตีพุกามจนแตก จนพระเจ้านรสีหปติ เสร็จหนี ทิ้งเมืองพุกามไป 
กองทัพมองไกล ตีพุกามได้แล้ว ก็ยกทัพกลับไป ทางด้านพระศาสนาก็ยังคงรุ่งเรืองสืบมา อาณาจักร
พุกามเป็นเมืองหลวงของพม่าอยู่ 240 ปี ก็เสื่อมลงเมื่อ พ.ศ. 1820 ต่อมามีเชื้อพระวงศ์พุกามองค์หนึ่ง 
ได้สถาปนากรุงรัตนบุรอังวะขึ้นเป็นราชธานี เมื่ออิทธิพลของพุกามเสื่อมลง พวกไทยใหญ่ได้รวมพวก
กันรุกรานพม่าตอนเหนือ และได้สร้างเมืองใหญ่เมืองน้อยอยู่กระจายทั่วไป ในขณะนั้นก็ได้มีการสร้าง
อาณาจักรล้านนา และอาณาจักรสุโขทัยด้วย ทางด้านเมืองมอญ ในรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ศรี
ปิฎกธร ทรงครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ. 2003 ในขณะนั้นพระสงฆ์ในเมืองมอญได้แตกแยกเป็น 6 คณะ
ใหญ่ มีความหย่อนยานทางข้อปฏิบัติ และขาดความเป็นเอกภาพในคณะสงฆ์ จึงทรงฟ้ืนฟูใหม่ด้วย
การให้คณาจารย์จาก 6 สํานักใหญ่มาประชุมกัน ขอร้องให้ไปอุปสมบทใหม่ในลังกา เพ่ือให้เกิดความ
เสมอภาพและเป็นปึกแผ่นของคณะสงฆ์ คณะสงฆ์จาก 6 สํานักก็เห็นชอบด้วย จึงได้เดินทางไปลังกา
เพ่ืออุปสมบทใหม่ โดยมีพระคณาจารย์ 22 รูป พระอนุจรอีก 22 รูป รวมเป็น 44 รูป เดินทางไปลังกา 
กษัตริย์ลังกาทรงอุปถัมภ์ด้วยดี ทรงนิมนต์พระมหาเถระชาวลังกา 3 รูป คือ พระธรรมกิตติ พระวันรัต 
และพระมังคละ และสงฆ์อีก 25 รูป ทําการอุปสมบทแก่สงฆ์มอญใหม่ เมื่อกลับมาสู่เมืองหงสาวดีแล้ว 
พระเจ้าธรรมเจดีย์ก็ได้ประกาศราชโองการให้พระสงฆ์ทั่วแผ่นดินสึกกันหมด แล้วบวชใหม่ กับคณะ
สงฆ์ที่บวชจากลังกา โดยเรียกคณะใหม่ว่าคณะกัลยาณี ในครั้งนั้นได้มีพระบวชในคณะกัลยาณีถึง 
15,666 รูป คณะสงฆ์เมืองหงสาวดีก็กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง แต่ก็เพียงชั่วพระชนมายุของพระเจ้า
ธรรมเจดีย์เท่านั้น เมื่อหลังการสวรรคตของระเจ้าธรรมเจดีย์แล้ว ก็เกิดการแตกแยกกันอีก 
 ในรัชสมัยของพระเจ้าเมงกะยินโย ครองเมืองตองอู ขณะนั้นพระพม่าแบ่งออกเป็น3 
เมืองใหญ่  ๆ ได้แก่ อังวะ ของไทยใหญ่ เมืองแปรของมอญ และตองอู ของพม่า ทั้ง 3 เมืองมุ่งแต่จะ
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ทําสงครามกัน ไม่มีเวลาสนใจทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเลย ในสมัยพระเจ้าบุเรงนองได้มีการฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนา และห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ เมื่อมีคนตาย พระเจ้าบุเรงนองเรืองอํานาจมากจนชื่อว่าผู้ชนะ
สิบทิศ มีประเทศราชทั่วสุวรรณภูมิ คือ อังวะ แปร เชียงใหม่ อยุธยา ยะใข่ ล้านช้าง และหัวเมืองไทย
ใหญ่ทั้งปวง ทรงครองราชอยู่ได้ 30 ปี สวรรคตเมื่อ พ.ศ. 2124  เมื่อพระเจ้าบุเรงนองสวรรคตแล้ว 
พระโอรสขึ้นเสวยราชแทน แต่ไม่มีอํานาจเหมือนพระเจ้าบุเรงนอง เมืองขึ้นต่าง  ๆ ได้ประกาศตัวเป็น
อิสรภาพ รวมทั้งไทยด้วย พม่าต้องทําศึกกับไทย 4 ครั้งใหญ่  ๆ ไทยเป็นผู้ชนะทุกครั้ง พวกมอญได้
รวบรวมพรรคพวก โดยได้เชิญพระภิกษุชาวกะเหรี่ยงรูปหนึ่ง ชื่อว่า พระสะล่า เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ทางเวทย์มนต์คาถา เชิญให้สึกออกมา คิดแผนการณ์ไล่พม่าออกจากเมืองได้สําเร็จ และได้ทําพิธี
ราชาภิเษกเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครหงสาวดี เมื่อ พ.ศ. 2283 มีพระนามว่า พระเจ้าสทิงทอพุทธเกติ ได้
แผ่อิทธิพลตีเมืองตองอู และเมืองแปรได้สําเร็จ นับว่าเป็นยุคที่มอญเรืองอํานาจ 
 ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ชนชาติโปรตุเกสได้เข้ามาติดต่อกับประเทศพม่า มีโปรตุเกสคน
หนึ่งได้มาแต่งงานกับพระธิดาของเจ้าเมืองเมาะตะมะ และได้ช่วยพระเจ้ายะไข่ปราบกบฏ จนมีความ
ดีความชอบได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองสีเรียม จึงถือโอกาสเผยแผ่ลัทธิโรมันคาทอลิค ด้วยการ
เบียดเบียนพุทธศาสนา เช่นริบทรัพย์สมบัติของวัด เที่ยวยื้อแย่งเจดีย์สถาน ห้ามประชาชนใส่บาตร
ทําบุญ จนพระสงฆ์ต้องลี้ภัยไปกรุงอังวะ เพ่ือร้องทุกข์กับกษัตริย์พม่า ในที่สุดพม่ากับมอญได้ร่วมมือ
กันกําจัดพวกโปรตุเกสที่เบียดเบียนพระพุทธศาสนา โดยจับขึงไม้กางเขนตายหลายคน 
 พวกมอญได้ยึดครองพม่าเพียง 7 ปีเท่านั้น ก็ได้สิ้นอํานาจลงจากการทําสงครามกับ 
อลองพญา ซึ่งประกาศแต่งตั้งราชธานีขึ้นเอง ชื่อว่ากรุงรัตนสิงห์ ได้มาตีกรุงหงสาวดี เมื่อพ.ศ. 2299 
ในที่สุดกรุงหงสาวดีก็แตกเมื่อ พ.ศ. 2300 มอญจึงได้สูญสิ้นอํานาจ พม่ากลับมีอํานาจอีกครั้ง และ
พม่าหลังจากได้ปราบมอญได้แล้ว จึงได้ยกทัพมาตีไทย ตีครั้งแรก พ.ศ. 2303 นําโดยอลองพญา แต่ไม่
สําเร็จ โดย อลองพญาได้สวรรคต เพราะปืนใหญ่แตก แต่ก็สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้สําเร็จเมื่อ พ.ศ.  
2310 กรุงศรีอยุธยาจึงถูกพม่าเผาผลาญเสียวอดวาย ได้มีเหตุการณ์สําคัญทางพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นใน
พม่า คือ การสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 5(ของฝุายเถรวาท) ณ เมืองมัณฑะเล เมื่อ พ.ศ. 2414 ได้
มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในหินอ่อน 729 แผ่น โดยการอุปถัมภ์ของพระเจ้ามินดง และได้รับการ
สนับสนุนจากคณะสงฆ์ทั้งของศรีลังกา ไทย กัมพูชา และลาวอังกฤษได้เข้ามาแสวงอาณานิคม และมี
อํานาจในพม่า เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2368 กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า คือพระเจ้าธีบอ แห่งราชวงศ์อลอง
พญา ได้สิ้นลง 
 เมื่อ พ.ศ. 2429 เมื่อคราวพม่าทําสงครามกับอังกฤษ ครั้งที่  3 อังกฤษเอาชนะพม่าโดย
ปราศจากสัญญาใด  ๆ พระราชา คือ พระเจ้าธีบอ และพระมเหสี ถูกเนรเทศไปอยู่เมืองรัตนคีรีใน
ประเทศอินเดีย พระเจ้าธีบอสิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ. 2458 ส่วนพระนางศุภยะลัต กลับมาสวรรคตที่
เมืองย่างกุ้ง เมื่อ พ.ศ. 2468 ในช่วงที่อังกฤษปกครองพม่านั้น ประชาชนไม่พอใจ และต่อต้านอังกฤษ
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หลายเรื่อง เช่น การประกาศยุบประเทศพม่าให้เป็นมณฑลอันหนึ่งของอินเดีย จึงมีการก่อกบฏขึ้น แต่
ก็ถูกอังกฤษปราบปราม ประชาชนก็ยังต่อต้านอังกฤษในทางศาสนาและวิถีการเมือง ได้มีการก่อตั้ง
สมาคมศาสนธรขึ้น เพ่ือรักษาพระพุทธศาสนา จากการมุ่งทําลายจากศาสนาคริสต์ และมีสมาคมยุว
พุทธิกะซึ่งมีเยาวชนจํานวนมากเป็นสมาชิก มีอิทธิพลตามมหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่าง  ๆ โดยการ
ร่วมมือระหว่างพระกับ ฆราวาส พระภิกษุสงฆ์ได้แสดงธรรมต่อต้านอังกฤษ และเดินขบวนอย่าง
เปิดเผย บางรูปถูกจับไปขังคุกก็มี ในขณะที่อังกฤษปกครองอยู่นั้น คณะสงฆ์แตกแยกกัน เป็นพวกเป็น
กลุ่มต่าง  ๆ บางกลุ่มปฏิบัติหย่อนยานมาก คล้ายฆราวาสก็มี ตําแหน่งสังฆราชก็ว่างลง ประชาชนจึง
รวมตัวกันขอร้องให้รัฐบาลอังกฤษแต่งตั้งพระสังฆราชในนามเจ้ากรุงอังกฤษ จึงได้เกิดพระสังฆราชขึ้น
ใหม่ แต่ก็ไม่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครอง คณะสงฆ์เลย 
 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2492 พม่าได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ ได้สถาปนาเป็นสหภาพ
พม่า เมื่อได้รับเอกราชแล้ว รัฐบาลได้สถาปนาคณะมนตรีพระพุทธศาสนาขึ้นทันที ซึ่งได้ขยายศูนย์
การศึกษาพระพุทธศาสนาไปยังแหล่งต่าง  ๆ เพ่ือเตรียมงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ซึ่งตรงกับวันวิ
สาขบูชา พ.ศ. 2499 ได้มีการสังคายนาครั้งที่ 6 ขึ้นที่กรุงย่างกุ้ง เริ่มต้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2497 โดยมีพระสงฆ์ทรงความรู้จากประเทศต่าง  ๆ รวมทั้งศรีลังกา ไทย กัมพูชา ลาว อินเดีย และ
ปากีสถาน พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีฉบับที่เป็นหลักฐานเชื่อถือได้ ถูกรวบรวมแล้วเสร็จบริบูรณ์ทัน
งานฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 พอจะสรุปเหตุการณ์ที่สําคัญ  ๆ อันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศ
พม่าตั้งแต่ต้นจนถึงรัชสมัย พระเจ้าธรรมเจดีย์นั้น แบ่งเป็นยุค  ๆ ได้ 5 ยุค ดังนี้ 
 ยุคแรก คือในราวพุทธศตวรรษที่ 11 หรืออาจก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีก็ได้ เป็นที่รู้จักกัน
ดีในพม่าใต้ จารึกต่าง  ๆ ที่ค้นพบ เขียนเป็นภาษาบาลีด้วยอักษรแบบอินเดียตอนใต้ 
 ยุคที่ 2 เป็นสมัยที่พระเจ้าอโนรธามังช่อ (พ.ศ. 1587-1620) ได้ชําระพระพุทธศาสนาใน
พม่าเหนือให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยคัมภีร์ต่าง  ๆ ที่ได้จากเมืองมอญเป็นหลัก โดยเอาไปเทียบกับคัมภีร์ที่
ได้มาจากลังกา 
 ยุคที่ 3 (ประมาณ พ.ศ. 1743) ท่านอุตตราชีวะกับท่านฉป๎ทผู้เป็นศิษย์ ซึ่งการศึกษาที่
ประเทศลังกา โดยท่านฉป๎ทได้รับการอุปสมบทที่นั่น ไม่ยอมรับพระมอญว่าเป็นพระที่สมบูรณ์  
จึงก่อให้เกิดเป็น 2 นิกายขึ้นในพม่าเหนือนั่นก่อน แล้วต่อมาก็ขยายตัวจนมาถึงพม่าใต้ 
 ยุคที่ 4 (ประมาณ พ.ศ. 1793) ลัทธิลังกาวงศ์ โดยการนําของพระสารีบุตรและคณะ ได้
เริ่มมีอํานาจมาจนถึงพม่าใต้และพวกรามัญนิกายก็เริ่มเสื่อมลง 
 ยุคที่ 5 (ประมาณ พ.ศ. 2003) พระเจ้าธรรมเจดีย์แห่งกรุงหงสาวดี ได้ทรงประกาศว่า 
พระองค์ได้ทรงชําระพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้ว ตามแบบของคณะมหาวิหารในลังกา  
ซึ่งเป็นนิกายเดียวที่เก่าแก่ที่สุด 
 สําหรับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อประเทศพม่า มีดังนี ้
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 (1) ด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ป๎จจุบันประชากรของประเทศ
พม่า ประมาณ 18 ล้านคนนับถือพุทธศาสนา ประมาณ 15 ล้านคน คือ ผู้นับถือประมาณ 
ร้อยละ 80 ด้านวัฒนธรรมประเพณีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญของ
ชาวพม่า เช่น ชาวพม่านิยมให้ลูกบวชเป็นสามเณรมาก ตั้งแต่อายุน้อย ๆ เพ่ือสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาให้ยืนนาน ดังปรากฏในอดีตว่า มีพระเถระนักปราชญ์ชาวพม่าหลายรูปที่มีบทบาทใน
การเผยแผ่พุทธศาสนาไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน และเป็นกําลังสําคัญในการช่วยเหลือประเทศเพ่ือบ้าน 
เช่นให้การช่วยเหลือแก่ประเทศลังกาในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในลังกา  ชาวพม่ามีความศรัทธา
เลื่อมใสในพระศาสนามากจึงนิยมสร้างเจดีย์มากพระมหากษัตริย์ในอดีตได้ทุ่มเทสร้างวัดวาอาราม
มากมาย  วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาโดยแต่ละวัดจะมีโรงเรียน เพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา
เช่นเดียวกับประเทศไทยในอดีต ประเพณีและวันสําคัญของพม่า เช่น งานประเพณี และเทศกาล
ประจําปีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา  สถาป๎ตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม สิ่งก่อสร้าง 
เช่น วิหาร เจดีย์ หรือ ปูชนียสถานอ่ืน ๆ ล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมของจิตใจ
ของพม่าและยึดพระพุทธศาสนาเป็นแบบแผนการดําเนินชีวิต 
 (2) ด้านการเมือง  พระพุทธศาสนาอยู่ในฐานะประจําชาติ ปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลพม่าได้
ออกกฎหมายรับรองว่ า เป็นศาสนาประจํ าชาติ  และกฎหมาย อ่ืน   ๆ  อีกมาก เกี่ ยวกับ
พระพุทธศาสนา ป๎จจุบันนี้ประเทศพม่า โดยการปกครองของรัฐบาลทหารพม่า หรือ SLORC [State 
Law and Order Restoration Council] ได้ถูกประณามว่าเป็นรัฐบาลเผด็จการ โดยการปกครองที่
ใช้อํานาจเป็นใหญ่ได้ทําการกดข่ีประชาชนและพระสงฆ์อย่างไร้จิตสํานึกทางด้านมนุษยธรรม ในครั้งที่
รัฐบาลทหารได้ยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ 18 กันยายนพ.ศ. 2531 ที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งอย่าง
เป็นทางการ โดยครั้งนั้นพรรคของนาง อองซาน ซูจี เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ถูกยึดอํานาจโดย
รัฐบาลเผด็จการทหารของพม่า ป๎จจุบันนี้ทางพระภิกษุสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยการต่อสู้
อย่างสันติเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยได้จัดตั้งสหภาพยุวสงฆ์แห่งพม่า  
(All Burma Young Monks' Union) ในเขตปลดปล่อย โดยมีพระภิกษุเคมะสาระ ดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานของสหภาพยุวสงฆ์แห่งพม่า ในเขตปลดปล่อย ได้พิมพ์เอกสารและข้อเขียนเพ่ือเรียกร้องสิทธิ
มนุษยชนกับรัฐบาลทหารพม่า 
 (3) ด้านเศรษฐกิจ  อิทธิพลจากหลักธรรมคําสั่ งสอนที่สอนด้วยเรื่องเศรษฐกิจ  
การค้าขายได้มีอิทธิพลต่อแนวคิดของชาวพม่า เช่นกับความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปในประเทศต่าง ๆ 
เช่นการประกอบอาชีพสุจริต ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืน เป็นต้น  การนําพระพุทธศาสนาเป็นหลักใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การนําหลักธรรมหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
(ธรรมะไทย, 2558ก) 
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 5) พระพุทธศาสนาในประเทศกัมพูชา 
 ดินแดนประเทศกัมพูชา หรือเขมรนั้น ในอดีตหลายพันปีมาแล้ว เป็นถิ่นฐานของชนชาติ
มอญ-เขมร อาศัยอยู่ สันนิษฐานว่า อพยพมากจากอินเดีย ผ่านเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของคาบสมุทรอินโดจีน แล้วกระจายกันอยู่ กระจัดกระจาย มีอํานาจครอบครองดินแดนคาบสมุทรอิน
โดจีนทั้งหมด ได้ผสมผสานกับคนในท้องถิ่นเดิม และกับคนที่อพยพมาทีหลัง ทั้งในชาติพันธุ์ และทาง
วัฒนธรรมมีความเจริญเพ่ิมขึ้นตามลําดับ ต่อมาได้มีชนอินเดียเข้ามาติดต่อค้าขาย และได้นําเอา
วัฒนธรรมอินเดียมาเผยแผ่ด้วย ทําให้กัมพูชารับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาด้วย 
 เมื่อพุทธศาสนาได้เผยแผ่เข้ามาสู่สุวรรณภูมิ ดินแดนแถบประเทศกัมพูชา เป็นดินแดน
แห่งแรกที่ได้เอาพุทธศาสนาจากอินเดีย และได้รับอิทธิพลในด้านความเจริญทางด้านจิตใจมาจาก
ประเทศอินเดีย ศาสนาแรกที่เป็นศาสนาสําคัญของชาวกัมพูชา คือ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาที่
รองลงมา คือ พระพุทธศาสนา ศาสนาทั้งสองนี้ ได้วางรากฐานลงในประเทศนี้เป็นครั้งแรก และใน
ป๎จจุบันนี้ ก็ยังแผ่อิทธิพลออกไปอย่างกว้างขวาง ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาทั้งสองนี้อยู่ 
ตามประวัติศาสตร์ของกัมพูชา จัดได้เป็น 4 ยุค จะได้กล่าวถึงพุทธศาสนาในยุคต่าง  ๆ ดังนี้ 
 (1) ยุคฟูนัน (Funan,Founan)หรืออาณาจักรพนมหรือยุคก่อนเขมร (พ.ศ.600-1100)  
"ฟูนั น "  เป็ นภาษาจี น  สั นนิษฐ านว่ า  เ พ้ี ยนมาจากคํ า เขมรว่ า  พนม ซึ่ ง แปลว่ า  ภู เ ข า  
ในสมัยนี้ชาวเขมรส่วนใหญ่ นับถือตามความเชื่อดั้งเดิม คือ นับถือตามบรรพบุรุษ ได้แก่ ถือลัทธิ
โลกธาตุ ดิน น้ํา ลม ไฟ และผีสางนางไม้ จดหมายเหตุของจีน เรียก ฟูนัน เขมรนับถือทั้งศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนา แต่ในราชสํานัก และชนชั้นสูง นับถือศาสนาฮินดู นิกายไศวะ เป็นหลัก 
ลักษณะของฟูนันมีความคล้ายคลึงกับอินเดียมาก เพราะได้รับแบบแผนการปกครอง ศิลปะ การช่ าง 
และวิทยาการต่าง  ๆ จากชาวอินเดียในยุคฟูนันตอนปลายพระมหากษัตริย์ได้หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา ดังเอกสารฝุายจีนในราชวงศ์ชี้ทางภาคใต้ว่า กษัตริย์ฟูนันพระนามว่า เกาณฑินยะ
ชัยวรมัน ทรงนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อน ภายหลังทรงนับถือพุทธศาสนา ในรัชสมัยนี้ ได้มี
พระภิกษุชาวอินเดียรูปหนึ่ง ชื่อ พระนาคาหรือ พระนาคเสน ได้เดินทางไปยังประเทศจีน ได้แวะที่
ฟูนันก่อน และได้ทูลพระเจ้ากรุงจีนว่า ประเทศฟูนันนับถือศาสนาฮินดูนิกายไศวะ แต่พุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรือง มีภิกษุสามเณรมาก และสมัยนี้ ได้มีพระภิกษุชาวฟูนัน ชื่อ สังฆปาละ (พ.ศ. 1002 - 
1065) เป็นผู้เชี่ยวชาญในพระอภิธรรม ได้เดินทางไปสู่ประเทศจีน และได้ศึกษาเพ่ิมเติมจากพระภิกษุ
อินเดีย ชื่อ คุณภัทร มีความแตกฉานในพุทธศาสนา เป็นที่เคารพศรัทธาของพระเจ้าจักรพรรดิบู่ตี่ 
(ครองราชย์ พ.ศ. 1046-1092) ทรงอาราธนาให้ท่านแปลคัมภีร์พุทธศาสนาเป็นภาษาจีน เช่นคัมภีร์ 
"วิมุตติมรรค" ซึ่งแต่งโดยพระอุปติสสะเถระ และยังได้รับนิมนต์จากพระเจ้าบู่ตี่ ให้เป็นผู้สอนธรรมใน
ราชสํานัก นับว่าเป็นชาวฟูนัน ที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่ง เป็นที่รู้จักในบรรดาประเทศต่าง  ๆ ในปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 11 พระเจ้าเกาณฑินยะวรมันได้ส่งพระมหาเถระเขมร 2 องค์ ไปช่วยแปลพระไตรปิฎกจีน 
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พระมหาเถระ 2 องค์นี้เป็นนักปราชญ์รู้หลายภาษา โดยเฉพาะภาษาสันสกฤต องค์ที่เลิศมีเกียรติติด
ชื่ออยู่ในพระไตรปิฎกจีนนั่นคือ พระมหาเถระเสงโปโลสังฆปาละ เกิดเมื่อ พ.ศ. 1067  ในประเทศจีน 
พระมหาเถระสังฆปาละได้แปลคัมภีร์วิมุตติมรรค อันเป็นคัมภีร์ของพระธัมมรุจิเถระ ในเกาะลังกา 
เป็นคัมภีร์คู่กับคัมภีร์วิสุทธิมรรค ของพระพุทธโฆสาจารย์ ซึ่งประเทศที่นับถือลัทธิมหายานต่างรู้จักชื่อ
ท่านทั้งสองนี้ดีมาก พระเถระเขมรทั้งสองรูปได้ช่วยแปลพระไตรปิฎก ข้อความแห่งคําแปลนั้นมี
ผลงานเป็นภาษาจีนแท้ ใน พ.ศ. 1057 พระเจ้าอนุรุทธวรมันขึ้นครองราชย์ ทรงมีพระราชศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า และได้ทรงประกาศถวายพระองค์เป็นอุบาสก ทรงมีพระเกศธาตุเส้น
หนึ่งไว้เป็นที่สักการะบูชา พระเจ้าอนุรุทธวรมันเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปรากฎนามในยุคฟูนัน  
ในระยะเวลานี้อาณาจักรเจนละซึ่งเป็นเมืองขึ้นของฟูนันได้มีอํานาจมากขึ้น ได้ตั้งตัวเป็นอิสระ และ
ต่อมาใน พ.ศ. 1170 ก็ได้ยกกองทัพมาโจมตีรวมฟูนันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนละ 
(2) สมัยเจนละ ( พ.ศ. 1100 - 1344) อา ณ าจั ก ร เ จ นล ะตั้ ง อ ยู่ ท า งทิ ศ เ ห นื อ ข อ ง ฟู นั น  
ถือว่าเป็นยุคของเขมรหรือกัมพูชาที่แท้จริง ซึ่งถือว่าได้เริ่มต้นในสมัยเจนละนี้ พระเจ้าวรมันเสด็จขึ้น
ครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์แรกของสมัยเจนละ ราว พ.ศ. 1093 กษัตริย์ในยุคต้นยังคงนับถือศาสนา
ฮินดูนิกายไศวะเป็นหลัก ต่อมาพุทธศตวรรษที่ 13 ได้มีกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนา คือสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 (ครองราชย์เมื่อ พ.ศ. 1193 - 1256) มีหลักฐานแสดงว่าพระพุทธศาสนา
เจริญรุ่งเรืองอยู่ มีศิลาจารึกที่วัดไพรเวียร ใกล้เมืองวยาธปุระ เมื่อ พ.ศ. 1207 กล่าวถึงกษัตริย์สองพ่ี
น้องที่บวชในพุทธศาสนา พระเจ้าชัยวรมันที่ 1 ได้โปรดให้สร้างวัดถวาย หลักฐานจากข้อบันทึกของ
หลวงจีนอี้จิง ที่เดินทางไปอินเดียและผ่านทะเลใต้ว่า สมัยนั้นพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาก มีวัดทั่วไป
ทุกแห่ง มีศาสนาพราหมณ์และพุทธอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ประชาชนทั่วไปนิยมบวชในพุทธศาสนา 
แม้พวกเจ้านายก็นิยมบวชเช่นเดียวกัน 
 ในพุทธศตวรรษที่ 14 พุทธศาสนาแบบมหายาน ได้เข้ามาเผยแพร่ในเอเซีย อาคเนย์แล้ว 
และเขมรก็ยังได้รับเอาพุทธศาสนามหายานเช่นกัน แต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากนัก เหมือนเถรวาท ดังบันทึก
ของหลวงจีนอี้จิง กล่าวว่า ภาคพ้ืนนี้มีนิกายพุทธศาสนามาก มีทั้งนิกายมูลสรรวาสติวาทิน เป็นนิกาย
ในเถรวาท ในภาษาสันสกฤต หลังรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันไม่นาน อาณาจักรเจนละก็แตกเป็น 2 ส่วน 
กลายเป็นเจนละบก หรือเจนละเหนือ กับเจนละน้ํา หรือเจนละใต้ ในตอนปลายยุคเจนละน้ําตกอยู่ใน
อิทธิพลของชวา หลังจากแยกกันประมาณ 1 ศตวรรษ ยุคเจนละก็สิ้นลงด้วยสาเหตุ ขัดแย้งกับ
อาณาจักรชวา กล่าวคือ ในตอนกลางพุทธศตวรรษที่ 14 กษัตริย์ราชวงศ์ไศเลนทร แห่งชวา ได้ยก
ทัพเรือมาตีเจนละ จับพระเจ้ามหิปติวรมันแห่งเจนละตัดพระเศียร ส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งขึ้น
ครองราชย์สืบมา ก็ได้ย้ายเมืองหลวงไปตั้งอาณาจักรใหม่ที่อ่ืน ยุคเจนละจึงสิ้นสุดลง 
 (3) สมัยมหานคร (พ.ศ. 1345 - 1975) ยุคมหานคร ได้แก่ยุคที่นครวัต นครธม ซึ่งตั้งอยู่
ใกล้ทะเลสาป และอยู่ทางเหนือของเมืองเสียมราฐ เป็นเมืองหลวงของกัมพูชา เป็นยุคที่อารยธรรม
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ของขอมเจริญรุ่งเรืองมาก มีศิลปะและสถาป๎ตยกรรมที่โดดเด่น ทางด้านศาสนา ปรากฏ ว่าพุทธ -
ศาสนาฝุายมหายานเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับศาสนาพราหมณ์ ส่วนพุทธศาสนาฝุายเถรวาทคงเป็นที่นับ
ถืออยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไป ส่วนทางชั้นสูง หรือในราชสํานักนับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และถือ
ลัทธิพราหมณ์ ในยุคนี้ได้มีธรรมเนียมถือศาสนาคนละอย่างระหว่างพระราชา กับ ปุโรหิต ถ้าพระราชา
เป็นพุทธ ปุโรหิตเป็นพราหมณ์ หรือถ้าพระราชาถือพราหมณ์ ปุโรหิตถือพุทธ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือ
ต่อกันมาหลายร้อยปี 
 ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เริ่มแต่ปี พ.ศ. 1724 ทรงมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เขมร ทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองที่สุด ทรงย้ายราชธานีไปที่ใดก็จะ
สร้างวัดวาอารามด้วย พระองค์ทรงเอาใจใส่ในกิจการพระพุทธศาสนามาก ทรงสร้างปราสาท และ
พระพุทธรูปจํานวนมากมาย ทรงสถาปนาปราสาทตาพรม เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีพระมหาเถระเป็น
ศาตราจารย์ใหญ่อยู่ถึง 18 องค์ และอาจารย์รองลงมาถึง 2,740 องค์ เป็นผู้สอน พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 
ยังทรงให้ราชกุมารไปศึกษาพุทธศาสนาที่ลังกา แล้วทรงผนวชที่วัดมหาวิหารในปลายยุคมหานคร 
ศาสนาพราหมณ์ และมหายานเสื่อมถอยลง คงเหลือแต่เถรวาทที่เจริญรุ่งเรือง และได้รับการนับถือ
จากคนทุกระดับ ตั้งแต่กษัตริย์ลงไป 
 (4) ยุคหลังพระนคร (พ.ศ. 1975-ป๎จจุบัน) ประเทศกัมพูชาในตอนต้นของยุคหลังพระ
นครได้สิ้นอํานาจลง เพราะได้เป็นเมืองขึ้นของไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2137 ถึง พ.ศ.2161 พอได้รับเอกราช
จากไทย ก็เกิดป๎ญหาสงครามกับเวียดนามบ้าง กับไทยบ้าง สงครามภายในบ้าง เป็นเมืองขึ้นของไทย 
และ เวียดนามด้วย จนกระทั่งใกล้ขึ้นศตวรรษที่ 24 ฝรั่งเศสเริ่มเข้ามามีบทบาทในอินโดจีน และใน 
พ.ศ. 2410 กัมพูชาก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส จนถึงปี พ.ศ. 2497 จึงได้อิสรภาพคืนมา และ
เรียกชื่อประเทศว่า พระราชอาณาจักรกัมพูชา มีเมืองหลวงชื่อ พนมเปญ มีกษัตริย์ครองราชย์มา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2483 พระนามว่า พระเจ้านโรดมสีหนุ 
 ในยุคหลังพระนครนี้ พุทธศาสนาแบบมหายานและศาสนาพราหมณ์ได้เสื่อมถอยลงไป 
คงเหลือแต่พุทธศาสนาเถรวาท และกษัตริย์ในยุคนี้จึงได้นับถือพระพุทธศาสนาเรื่อยมา กษัตริย์
กัมพูชาได้ละทิ้งราชธานีมหานคร ไปสร้างราชธานีใหม่ที่เมือง สรีสันธอร์ ต่อมา พ.ศ. 1975 ได้ย้ายไป
สร้างราชธานีใหม่ที่พนมเปญ จนถึงในป๎จจุบัน ตั้งแต่การสร้างราชธานีใหม่ เป็นต้นมา เป็นเวลา 400 
ปี ประเทศกัมพูชาตกอยู่ในภาวะวิกฤต ทางสังคมอย่างรุนแรง ประชาชนทุกข์ยากมาก บ้านเมือง
ยับเยิน พระศาสนาเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกิดเรื่องภายใน มีการแย่งชิงราชสมบัติกัน ผู้ คนล้มตาย
กันมากนครวัต นครธม ถูกปล่อยรกร้างอยู่ในปุา จนมี ชาวฝรั่งเศสไปพบเข้า 
 ในปี พ.ศ. 2404 จึงได้ทํานุบํารุงรักษาอนุรักษ์ไว้ปี พ.ศ. 2384 พระเจ้าหริรักษ์รามาธิบดี 
ทรงเสวยราชย์ในกรุงอุดรเมียรชัย พระพุทธศาสนา กลับเจริญรุ่งเรืองอีก มีพระสงฆ์ชาวกัมพูชา 
เดินทางมาศึกษายัง กรุงเทพฯ กลับไปฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในเขมร พระมหาวิมลธรรม (ทอง)  
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ได้จัดการศึกษาของสงฆ์ไทยตั้ง "ศาลาบาลีชั้นสูง" ในกรุงพนมเปญ ได้แก่พุทธิกวิทยาลัยในป๎จจุบัน 
จากนั้นเขมรก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเกือบ 100 ปี การศาสนาก็ไม่เจริญรุ่งเรือง ในปี พ.ศ. 2497 
จึงได้เอกราชคืนมา และเรียกชื่อประเทศว่าอาณาจักรกัมพูชา 
 พ.ศ. 2498 พระเจ้านโรดมสีหนุสละราชสมบัติให้พระเจ้านโรดมสุรามฤตพระบิดาขึ้น
ครองราชแทน พระองค์มาตั้งพรรคการเมืองชื่อ สังคมราษฎร์นิยม และได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี 
ต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคต จึงทรงเป็นประมุขรัฐโดยไม่ได้ครองราชย์ พระเจ้านโรดมสีหนุ ทรงคิดตั้ง
ทฤษฎี พุทธสังคมนิยม โดยการปกครองที่ยึดหลักพุทธธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ ในช่วงนี้
ประเทศแถบเอเซียอาคเนย์กําลังอยู่ในภาวะการต่อสู้ ระหว่างลัทธิคอมมิวนิสต์ กับลัทธิประชาธิปไตย 
พระเจ้านโรดมสีหนุ จึงถูกปฏิวัติโดย นายพลลอนนอล เมื่อปี 
 พ.ศ. 2513 ได้เปลี่ยนราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นสาธารณรัฐเขมร นายพลลอนนอลได้
เป็นประธานาธิบดีคนแรกทางด้านศาสนาก็ได้ส่งเสริมทํานุบํารุงจากรัฐเป็นอย่างดี พระสงฆ์เขมรหลาย
รูปได้มาศึกษาที่กรุงเทพฯ ได้นําแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์ไทยไปใช้ในกัมพูชา ดังสมเด็จ 
พระสุคันธาธิบดี (ปาน) ได้ไปศึกษาที่กรุงเทพฯ แล้ว ได้นําแบบแผนของคณะธรรมยุติไปใช้ในกัมพูชา 
ทําให้พระสงฆ์ในกัมพูชา มี 2 นิกาย เช่นไทย คือ นิกายธรรมยุต และมหานิกาย ทางด้านการศึกษา
ของสงฆ์ก็ได้นําแบบแผนไปจากประเทศไทย เช่น มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่ตั้งขึ้นโดย เจ้านโรดมสีหนุ 
เรียกว่า "มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพระสีหนุราช" มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และโท 
ตามลําดับ 
 พ.ศ. 2518 กัมพูชาได้ถูกกลุ่มเขมรแดงโดยการนําของนายพลพอล พต ได้เข้ายึดครอง
กัมพูชา ปกครองโดยระบอบคอมมิวนิสต์อย่างสุดโด่ง ได้บังคับขู่เข็ญประชาชนอย่างทารุณ ไร้ความ
เมตตาปราณี ประชาชนถูกสังหารประมาณ 2 ล้านคน ในนี้รวมทั้งพระภิกษุสามเณรด้วย 
พระพุทธศาสนาถูกล้มล้างโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ 
 พ.ศ. 2522 เวียดนามกับเขมรบางกลุ่มบุกเข้ายึดกัมพูชา และขับไล่เขมรแดงโดยการนํา
ของพอล พต ออกไปสู่ปุาชายแดนไทย-กัมพูชา เวียดนามตั้งรัฐบาลหุ่นโดยนายเฮง สัมริน เป็นผู้นํา
ประเทศ 
 พ.ศ. 2523-2536 กลุ่มเขมรแดงและกลุ่มเขมรอีกหลายฝุายจับมือกันต่อสู้กับกองทัพ
เวียดนาม ไล่ทหารเวียดนามออกนอกประเทศได้สําเร็จ 
 พ.ศ. 2536 สหประชาชาติส่งกองกําลังรักษาสันติภาพนานาชาติ พร้อมกับการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงินอีก 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้มีการเลือกตั้ง เพ่ือจัดตั้งรัฐบาลขึ้นปกครอง
ประเทศกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย ผลการเลือกตั้งพรรคฟุนซินเปคของเจ้านโรดม รณฤทธิ์  
ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่ง พรรคประชาชนกัมพูชา ของ ฮุน เซนได้คะแนนเป็นอันดับสอง เป็นผลให้
รัฐบาลกัมพูชา เป็นรัฐบาลผสมโดยมีนายกรัฐมนตรี 2 คน คือ รณฤทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1  
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ฮุน เซน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 2 ส่วนกลุ่มเขมรแดงปฏิเสธที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง และยังตั้ง
กําลังหน่วยรบอยู่ในปุาเช่นเดิม 
 พ.ศ. 2539 กลุ่มเขมรแดงเริ่มแตกแยก ผู้นําหมายเลข 2 นายเอียง ซารี อดีตคู่เขยของ
พอล พต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศของเขมรแดง ได้นําพรรคเขมรกลุ่มหนึ่งและ
ทหาร 10,000 คน แปรพักตร์มาเข้าร่วมสวามิภักดิ์กับรัฐบาลนายฮุน เซน ตามกระแสข่าวนายฮุน เซน 
ยอมมอบผลประโยชน์จากเหมืองพลอยที่เมืองไพลิน อันมีมูลค่ามหาศาลนับอนันต์ให้ครอบครอง 
 พ.ศ. 2540 ความขัดแย้งระหว่างเจ้ารณฤทธิ์ กับฮุน เซน เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เพราะต่างฝุายพยายามที่จะดึงเขมรแดงฝุายต่าง  ๆ เข้ามาเป็นพรรคพวก เพ่ือเป็นฐานคะแนนเสียงใน
การเลือกตั้งที่จะมีข้ึนในครั้งต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2540 กองกําลัง ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 
ของกัมพูชาได้ทําการปฏิวัติยึดครองอํานาจ ฮุนเซนอ้างว่า ฝุายเจ้ารณฤทธิ์และกลุ่มเขมรแดงได้มีการ
เซ็นสัญญาความร่วมมือกันทางทหาร เพ่ือการเลือกตั้งที่จะมีข้ึน 
 หลังนายฮุน เซน ยึดอํานาจ เจ้ารณฤทธิ์ต้องลี้ภัยการเมืองมาอยู่ในประเทศไทยด้วยข้อ
กล่าวหาของนายฮุน เซน ว่าเจ้ารณฤทธิ์สะสมอาวุธ และคบค้ากับเขมรแดงเพ่ือเตรียมการยึดอํานาจ 
ต่อมานายฮุน เซน ได้แต่งตั้งนายอึง ฮวด รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 
แทนเจ้ารณฤทธิ์ เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผลให้อาเซียนตอบปฏิเสธรับกัมพูชาเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียน และในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกันกลุ่มเขมรแดงได้นําตัวนายพอล พต ขึ้นศาลประชาชนใน
ข้อหาฆ่านายซอน เซน อดีตรัฐมนตรีกลาโหมของเขมรแดงพร้อมครอบครัวตายอย่างโหดเหี้ยมรวม 
11 ศพ พอล พต ถูกตัดสินกักขังบริเวณตลอดชีวิต เขมรแดงอนุญาตให้ผู้สื่อข่าว ฟาร์อีสเทิร์น อีโคโน
มิค รีวิว เข้าไปสัมภาษณ์เพ่ือเผยแพร่ภาพเพ่ือประจักษ์แก่สายตาชาวโลก และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 
2541 นายพอล พต ก็ได้เสียชีวิตลง ภายในกระท่อมกลางปุาที่ถูกกักบริเวณตลอดชีวิต 
 พ.ศ. 2541 นายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 พยายามทุกหนทางที่จะหาความชอบ
ธรรม และชนะใจต่างประเทศ เพราะต้องการเงินทุน และความช่วยเหลือที่ถูกตัดขาดออกไป ฮุน เซน 
ยอมรับข้อเสนอของญี่ปุุนที่จะตัดสินคดีความของเจ้า รณฤทธิ์โดยไม่ต้องปรากฎตัว แล้วตามด้วยการ
อภัยโทษแก่เจ้ารณฤทธิ์จากกษัตริย์ เพ่ือให้เจ้ารณฤทธิ์กลับเข้ามาสู่ประเทศกัมพูชามาเล่นการเมือง
ต่อไปตามแรงกดดันจากนานาประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2541 รัฐบาลกัมพูชาได้จัดการ
เลือกตั้งอย่างเป็นทางการ พรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ พรรคประชาชนกัมพูชา (CPP) ของนาย 
ฮุน เซน รองลงมาคือ พรรคฟุนซินเปค ของเจ้ารณฤทธิ์ และพรรคซัมรังสี ของนาย ซัมรังสี ซึ่งเป็น
พรรคฝุายค้าน พรรคฝุายค้านโดยการนําของนาย ซัมรังสี และเจ้ารณฤทธิ์ ไม่พอใจในการเลือกตั้ง 
โดยกล่าวว่าพรรคประชาชนกัมพูชาโกงการเลือกตั้ง จึงเกิดการประท้วง ไม่ยอมเข้าร่วมการจัดตั้ง
รัฐบาล เกิดการชุมนุมประท้วงของประชาชนผู้สนับสนุนจํานวนนับหมื่นคน เมื่อเหตุการณ์บานปลาย 
ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงได้ให้ไทยเป็นกลางในการไกล่เกลี่ยเพ่ือการเจรจาระหว่าง 3 พรรค การเจรจา
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ได้สําเร็จผล โดย มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทย ได้เจรจา
กับนายฮุนเซนต่อมาได้มีการเจรจากันระหว่างผู้นําพรรคต่าง ๆ สถานการณ์ทางพระพุทธศาสนามี
ความเจริญรุ่งเรือง หรือเสื่อมถอยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางบ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญ คาดว่าพุทธ
ศาสนาในกัมพูชา ในยุคการปกครองระบอบประชาธิปไตยนี้ จะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ 
 สําหรับอิทธิพลของพุทธศาสนาต่อประเทศกัมพูชา มีดังนี ้
 (1) ด้านสังคม  พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อประชาชาชนกัมพูชา ถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะ
ตกอยู่ในภัยสงครามการแก่งแย่งระหว่างผู้มีอํานาจไม่เคยขาดสาย ประดุจดังว่าดินแดนเขมรเป็น
ดินแดนที่ถูกสาปให้ตกอยู่ในความตกระกําลําบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับดินแดนที่ถูกสาป
ให้ตกอยู่ในความตกระกําลําบากด้วยภัยสงคราม ต้องมีชีวิตอยู่กับการเสี่ยงตายจากสงคราม บางครั้ง
ต้องแยกพ่อแยกแม่ แยกพ่ีแยกน้องกัน หรือเสียชีวิตจากกันก่อนเวลาอันควร เนื่ องจากความโหดร้าย
ของสงคราม อันเกิดจากกองกําลังหลายกลุ่มท่ีคอยประหัตประการกัน ถึงแม้ว่าในช่วงที่เขมรแดงเรือง
อํานาจในกัมพูชา ได้ล้มล้างพระพุทธศาสนา โดยหวังว่าให้สิ้นซาก แต่ก็ทําลายได้เพียงแค่รูปแบบและ
ส่วนประกอบภายนอกเท่านั้น ไม่สามารถทําลายพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจคนเขมรได้ เพราะได้ฝ๎งลึกอยู่
ในใจเป็นเวลาช้านานมรดกอันล้ําค่าที่พุทธศาสนามอบให้กับกัมพูชานั้น มีค่าเกินกว่าจะนับได้ เพราะ
ได้แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของคนเขมรไปแล้ว มีอิทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิตของชาวเขมร วัดวาอาราม
ต่าง ๆ ได้เป็นที่พ่ึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้มีสถาป๎ตยกรรมอันทรงคุณค่า
มากมาย เช่นนครวัต นครธม เขาพระวิหาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนา ที่เป็นมรดก
สําคัญกัมพูชา 
 (2) ด้านการเมือง การเมืองกัมพูชามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในอดีตกาล 
พระมหากษัตริย์ทรงปกครองบ้านเมือง โดยอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นแนวทาง แม้ว่าในอดีต
จะมีการนับถือพุทธศาสนาปนกับศาสนาพราหมณ์ แต่ก็ไม่ได้เกิดความขัดแย้งใด  ๆ เลย แต่กลับเอ้ือ
ต่อกัน เป็นประโยชน์ต่อการปกครอง หลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาเป็นอุปกรณ์สําคัญในการ
ปกครองให้ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข ปกครองให้เป็นปึกแผ่นได้โดยง่ายแม้ในป๎จจุบัน รัฐบาลก็ได้
เอาใจใส่กิจการพระศาสนาพอสมควร พระสงฆ์ได้มีอิทธิพลทางการเมืองอยู่มาก เมื่อมีเหตุการณ์วิกฤต
ทางบ้านเมือง พระสงฆ์ได้มีส่วนร่วมในการเดินประท้วงรัฐบาล ทางด้านการศึกษา ได้มีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาพระสีหนุราช อันเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่พระภิกษุสงฆ์ชาวเขมร 
 (3) ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนชาวเขมรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่การทําไร่ 
ทํานา ปลูกผักปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ แต่ก็มีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้น ขัดสน เพราะความยากจน 
ขาดการดูแลเอาใจใส่จากรัฐ แม้ความเป็นอยู่ของประชาชนจะขัดสน แต่สิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้อง คือ
สันติภาพ ประชาชนกัมพูชาบางคนได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนของไทยว่า "สิ่งที่เขาเรียกร้อ งคือ
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สันติภาพ อยากจะให้บ้านเมืองมีความสงบสุขเหมือนเมืองไทย โดยปราศจากการแก่งแย่งกันของ
ผู้ปกครอง" แต่ส่วนหนึ่งที่ประชาชนชาวเขมรมีอยู่ไม่ได้ขัดสน คือพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในใจ เขาต้อง
อดทน ต่อสู้ต่อการทํางาน ต่อภัยสงครามต่าง ๆ คิดว่าในอนาคตข้างหน้าประชาชนเขมรจะมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนกว่านี้ (ธรรมะไทย, 2558จ)  

 6) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝุายบริหาร 
ประธานาธิบดี ดร.ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) (ตุลาคม 2547) รมว.กต. 
ดร.ฮัสซัน วิรายูดา (Hassan Wirajuda) (ตุลาคม 2547) ที่ตั้ง อินโดนีเซียมีพ้ืนที่ 5,193,250 ตาราง
กิโลเมตร เป็นแผ่นดิน 2,027,087 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร เป็น
ประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า  17,508 เกาะ รวมอยู่ใน
พ้ืนที่ 4 ส่วน คือ 1) หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วยเกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี  
2) หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วยเกาะเล็ก  ๆ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี 
ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์  3) หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่
ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี 4) อีเรียนจายา อยู่ทางทิศตะวันตกของปาป๎วนิวกินี 
 อินโดนีเซียตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย 
และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทําให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเส้นทางการ
ติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้งสอง ผ่านช่องแคบที่สําคัญต่าง ๆ เช่นช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา 
และช่องแคบล็อมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ํามันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู 
คือ ฤดูแล้ง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน) ประชากร - ประมาณ 220 ล้าน
คน ประกอบด้วยชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่มซึ่งพูดภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่
บนเกาะชวา 
 ศาสนา ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นับถือศาสนาคริสต์
นิกายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก ร้อยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู 
และร้อยละ 1.3 นับถือศาสนาพุทธ  ภาษาประจําชาติ ได้แก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa 
Indonesia การศึกษา ร้อยละ 90 ของประชากรสามารถอ่านออกเขียนได้ อินโดนีเซียมีมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 49 แห่ง และของเอกชนกว่า 950 แห่ง (ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย, 2559) 
 พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย  ความเชื่อดั้งเดิมของประชาชนมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นับถือตามบรรพบุรุษสืบกันมาตาม
ประเพณี ศาสนาพุทธได้แพร่หลายและหรือเผยแพร่เข้าสู่ดินแดนที่เป็นประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในป๎จจุบัน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 3 โดยพระเจ้าอโศกมหาราชกษัตริย์ของอินเดียได้ส่งพระโสภณพระ
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อุตตรเถระเป็นมรณะทูตเดินทางมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนแถบนี้ที่รู้จักกันในนามสุวรรณ
ภูมิ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ได้เกิดอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อาณาจักรหนึ่ง ชื่อ  “อาณาจักรศรีวิชัย”  
นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน โดยพบหลักฐานทางโบราณวัตถุที่สําคัญจํานวนมาก ได้แก่พระพิมพ์
ดินดิบและรูปพระโพธิสัตว์ ซึ่งสร้างขึ้นตามความคติความเชื่อของผู้นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน 
พุทธศตวรรษที  ่ 15 อาณาจักรศรีวิชัยบนเกาะชวาภาคกลางได้ติดต่อสัมพันธ์กับแคว้นเบงกอล โดยส่ง
พระภิกษุและช่างฝีมือมาเผยแผ่พุทธศาสนาและศิลปะแบบปาละ โดยการสร้างพระพุทธรูป
ประดิษฐานไว้ในดินแดนแห่งนี้และมีพุทธสถานที่สําคัญหลายแห่งที่แสดงให้เห็นความรุ่งเรืองของ
ศาสนาพุทธในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียในอดีต โดยเฉพาะพุทธศาสนสถานบุโรพุทโธ/โบโรบุดูร์
(บรมพุทโธ) ซึ่งตั้งอยู่ที่ราบเกฑุ (kedu) ในภาคกลางของชวา และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ต่อมา
ใน พ.ศ. 2012 ศาสนาอิสลามได้แพร่หลายเข้ามาในประเทศสาธาณรัฐอินโดนีเซีย ศาสนาพุทธตกอยู่
ในภาวะเสื่อมถอยลงมาและกลายเป็นศาสนาของชนกลุ่มน้อยในที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 87% นับถือศาสนาคริสต์ 9.5% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 1.8% และศาสนาพุทธ 1.3% 
ตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยที่ได้กล่าวถึงมาแล้วข้างต้น จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาทได้แผ่เข้าสู่ประเทศมาเลเซียตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 3 แต่ไม่แพร่หลายนัก ต่อมาในพุทธศต
วรรษาที่ 12 ได้รับอิทธิพลศาสนาพุทธนิกายมหายานจากอาณาจักรศรีวัย ต่อมาศาสนาอิสลามได้เข้า
มาเผยแพร่หลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยรพะเจ้าปรเมศวร แห่งอาณาจักร
มะละกาเป็นต้นมา ทําให้ศาสนาพุทธหมดความสําคัญลงประเทศมาเลเซีย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 60.4% นับถือศาสนาพุทธ 19.2% ศาสนาคริสต์ 11.6% ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 6.3% 
และอ่ืน ๆ 2.5% 
 ถึงแม้ว่าในป๎จจุบันประเทศอินโดนีเซียจะเป็นประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แต่อดีตเคยมี
พระพุทธศาสนาแบบมหายานเข้ามาประดิษฐานอยู่ พระพุทธศาสนาได้รุ่งเรืองมาก ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่สําคัญ 2 แห่งอยู่ในอินโดนีเซียคือ โบโรบุดูร์ หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยู่ที่
ราบเกตุ (kedu) ในภาคกลางของชวา ห่างจากเมืองยอกยาการ์ตา (Jogjagata) ในป๎จจุบันทางเหนือ
ประมาณ 40 กิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยู่ห่างจาก โบโรบุดูร์ไปทางทิศตะออก 3 
กิโลเมตร ต่อมาเมื่ออิสลามได้ขยายอํานาจครอบงําอินโดนนีเซียในปีพุทธศักราช 2012 ชาว
อินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขณะที่พระพุทธศาสนา
ตกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียได้ใช้ความ
เสียสละอย่างสูงพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไว้มิให้สูญสิ้นไป โดยปราศจากการสนับสนุนจาก
ภายนอกเท่าท่ีควร 
 ประเทศอินโดนีเซียป๎จจุบันมีวัดพระพุทธศาสนาอยู่ประมาณ 150 วัด ในจํานวนนี้ 100 
วัด เป็นวัดฝุายมหายาน อีก 50 วัดเป็นวัดฝุายหีนยาน (เถรวาท) วัดเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในความดูแล
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ของฝุายฆราวาส เพราะพระภิกษุมีจํานวนน้อย การปกครองดูแลพุทธศาสนิกชนขึ้นอยู่กับพุทธสมาคม 
ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองจากาตาร์ นครหลวงของอินโดนีเซีย และมีสมาชิก 6 แห่ง ตั้งอยู่ตาม
เมืองต่าง ๆ รวมมีสมาชิกท้ังสิ้นประมาณ 150,000 คน การฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาได้เริ่มขึ้นใหม่อีกครั้ง
เมื่อประมาณ 10 กว่าปีมานี้ เป็นการริเริ่มโดยพระสงฆ์ชาวลังกาและพระสงฆ์ชาวพ้ืนเมืองที่ได้รับการ
อุปสมบทไปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดเบญจมบพิตรในประเทศไทยในปีพุทธศักราช 2512 คณะ
สงฆ์ไทยได้ส่งพระธรรมทูตจากประเทศไทย ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียทั้งชวา
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และตะวันตก ขณะนี้ยังมิได้สร้างวัดไทยขึ้นแต่ก็ได้เตรียมการที่จะสร้างวัด
ไทยขึ้นในสถานที่ไม่ห่างไกลจากมหาสถูปโบโรบุดูร์ไว้แล้ว  ป๎จจุบันพระธรรมทูตจากประเทศไทยมี
สํานักงานเผยแผ่เป็นศูนย์กลางอยู่ที่สํานักงานพุทธเมตตา ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนเตอรูซานเลมบังดี  
กรุงจาการ์ตา (ประเทศอินโดนีเซีย, 2558ฉ) 
  การประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซีย  เป็นเวลากว่า 500 ปีที่
พระพุทธศาสนาได้เสื่อมสูญไปจากอินโดนีเซีย เหลือเพียงแต่ บุโรพุทโธมหาสถูป ที่กลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศ พระชินกรักขิต เป็นพระภิกษุเถรวาทรูปแรกชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนที่
ไปบรรพชาอุปสมบทที่ประเทศพม่า เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา แต่ด้วยภูมิ
ประเทศท่ีเต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ ด้วยประชากรที่อยู่อย่างกระจัดกระจาย และด้วยคนส่วนใหญ่นับ
ถือศาสนาอิสลาม พราหมณ์ ฮินดู จึงทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปด้วยความยากลําบาก  
ทั้งพระภิกษุก็มีอยู่เพียงน้อย ซ้ําส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการเผยแผ่
ธรรม การเสด็จไปเยือนอินโดนีเซียครั้งแรกของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ยังเป็น พระสาสนโสภณ เมื่อปีพุทธศักราช 2511 จึงเป็นโอกาสของ  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาอย่างไม่เป็นทางการ เป็นผลให้ในปีถัดมา
รัฐบาลไทยจัดส่งพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ผ่านการฝึกอบรมในปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
โดยมี พระราชวราจารย์ (วิญญ์ วิชาโน) ครั้งยังเป็นพระครูปลัดอรรถจริยานุกิจเป็นหัวหน้าคณะ 
 ในปีถัดมาเจ้าคุณสาสนโสภณก็ได้รับการอาธารณาไปเป็นพระอุป๎ชฌาย์ให้การอุปสมบท
หมู่คณะสงฆ์เถรวาทจึงได้ถือกําเนิดขึ้นมาแต่ในคราวนั้น จากวันนั้น วันที่พร้อมด้วยดวงแก้วทั้งสาม
แห่งพระรัตนตรัย จนถึงวันนี้คณะสังฆเถรวาทแห่งอินโดนีเซียได้เติบใหญ่เป็นเนื้อนาบุญที่มีบทบาทที่
สําคัญในการจรรโลงจิตวิญญาณ การประดิษฐานพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียในครั้งนั้นเป็น
การประดิษฐานที่สถิตสถาพรยิ่งแล้ว 
 ขณะที่พระพุทธศาสนาเถรวาทได้รับการเลื่อมใสศรัทธาในหมู่ชนคนอินโดนีเซียมากขึ้น
เรื่อย ๆ นั้น ชาวเมืองกลุ่มหนึ่งกลับจับตามองด้วยความแคลงใจ เมื่อปีพุทธศักราช 2521 จึงได้
ร้องเรียนต่อรัฐบาลว่า ไม่ควรให้มีการจัดพิธีพรรพชาหมู่อีกต่อไป เพราะว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา
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ที่ขัดต่อ “หลักป๎ญจสีละ” รัฐบาลจึงได้มีหนังสือถึงองค์กรพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียเพ่ือขอให้
ชี้แจงกรณีดังกล่าว 
 หลักป๎ญจสีละ คือปรัชญาการปกครองของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย ความเชื่อในพระ
เจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ความเป็นมนุษยชาติผู้มีความยุติธรรมและอารยธรรมชาตินิยมแห่งความเป็น
อินโดนีเซีย หลักแห่งประชาธิปไตยที่อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน และหลักความยุติธรรมในสังคม
สําหรับชาวอินโดนีเซีย เพียงเพราะว่า คําสอนในพระพุทธศาสนาไม่ปรากฏความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า
หรือที่เรียกว่า ตูฮัน (Tuhan) ตามหลักปรัชญาป๎ญจสีละข้อแรก การร้องเรียนนี้นับว่ามีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมทูตและมีผลกระทบรุนแรงต่อการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถร
วาทในอินโดนีเซีย หากคณะสงฆ์ไทยไม่สามารถแก้ไขหรือชี้แจงได้ การฟ้ืนฟูก็คงต้องเลิกล้มไป พระ
ธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียจึงได้นําเรียนเรื่องนี้ต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในฐานะประธานกรรมการ
อํานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศและผู้กํากับดูแลพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียเพ่ือ
พิจารณาแก้ไข 
 พระเดชพระคุณ จึงได้ทรงอาราธนาพระเถรานุเถระและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา
ศึกษาวิจัย เพื่อจัดทําคําชี้แจงและเม่ือแล้วเสร็จก็ได้โปรดให้คณะทํางานจัดทําเอกสารขึ้นฉบับหนึ่ง ชื่อ
ว่า Concerning Theravada Buddhism and The Indonesian State Philosophy of Panca-
Sila เนื้อหาภายในเป็นเรื่องตีความ “ความหมาย” ของ Tuhan ในปรัชญาการปกครองของ
อินโดนีเซีย พร้อมทั้งบทวิเคราะห์ต่าง ๆ เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาเถรวาทอันนําไปสู่ข้อสรุปว่า 
พระธรรม คือ Tuhan ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เมื่อรัฐบาลอินโดนีเซียได้พิจารณาแล้ว ก็ยอมรับ
โดยดุษณีว่า พระพุทธศาสนาเถรวาทไม่ขัดต่อปรัชญาการปกครองข้อที่ว่าด้วย Tuhan และให้ทําการ
เผยแผ่ต่อไปได้ทั้งต่อมายังประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการอีกด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการ
รับรองพระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ (พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, 2558) 
 7) ประเทศมาเลเซีย 
 ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บน
คาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลัน
ตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) 
ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 
เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน พ้ืนที่ 
128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร) เมืองหลวง - กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) 
เมืองราชการ - เมืองปุตราจายา (Putrajaya) ภูมิอากาศ  ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส
ประชากร 26.24 ล้านคน (ปี 2549) ภาษา มาเลย์ (Bahasa Malaysiaเป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน 
ทมิฬ ศาสนา อิสลาม (ศาสนาประจําชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์ (ร้อยละ 11.6) 
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ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อ่ืน  ๆ (ร้อยละ 2.5) หน่วยเงินตรา ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 3.20 ริงกิต /1 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.42 บาท/1 ริงกิต) ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
(Parliamentary Democracy) 
 ระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang-diPertuan 
Agong) เป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากเจ้าผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง  
สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบิลัน เประ และปะลิส) และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นดํารง
ตําแหน่ง วาระละ 5 ปี นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri 
Besar ในกรณีที่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ หรือChief Minister ในกรณีที่ไม่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ) เป็นหัวหน้า
รัฐบาลแห่งรัฐประมุขสมเด็จพระราชาธิบดี Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin 
ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah จากรัฐตรังกานู ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ท่ี 13 ของมาเลเซีย (ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2549)  
 นโยบายความมั่นคงของมาเลเซีย ได้แก่  1) ดําเนินยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยยึด
อาเซียนเป็นหลักในการดําเนินความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ  เพ่ือให้มีการรับรองและปฏิบัติ
อย่างจริงจังที่จะให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก/ตะวันตก เป็นดินแดนที่เป็นกลางและสันติสุข ทั้งนี้เพ่ือให้
มาเลเซียปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก 2) แสวงหามิตรประเทศที่มีศักยภาพทางทหารอย่าง
เพียงพอที่จะปูองปรามการกระทําใด  ๆ อันจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของมาเลเซียตลอดจน
การเตรียมกองทัพให้ทันสมัยมีอานุภาพเพียงพอที่จะปูองกันประเทศในระยะต้นก่อนการช่วยเหลือ
จากมิตรประเทศ 3) พัฒนากองทัพ โดยเฉพาะกองกําลังภาคพ้ืนดินให้เข้มแข็ง เน้นขีดความสามารถ
ในการทําสงครามตามแบบ (conventional) เพ่ือปูองกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก   4) ปรับปรุง
กองกําลังทางเรือให้สามารถปูองกันการแทรกซึม และการยกพลขึ้นบก  ตลอดจนปราบปรามการ
ลักลอบค้าของหนีภาษี และการลักลอบทําประมงในน่านน้ํา  ในอนาคตอันใกล้ ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่า
มาเลเซียจะมีความขัดแย้งกับต่างประเทศจนถึงกับต้องใช้กําลังทหารในการ เผชิญหน้า เนื่องจาก
มาเลเซียย้ําเสมอว่าต้องการใช้กรอบเจรจาทางการทูตมากกว่าการใช้กําลังพล  แต่อาจจะมีป๎ญหาที่
เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง การลักลอบค้าแรงงานผิด
กฎหมาย ซึ่งมาเลเซียพยายามจะใช้การเจรจาทวิภาคีเพ่ือแก้ไขป๎ญหาดังกล่าว (ประเทศมาเลเซีย, 
2558ช) 
 พระพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่ของศาสนาที่เด่น ๆ ของโลกจะถูกแสดง
และตามด้วยผู้อยู่อาศัยของประเทศมาเลเซีย ศาสนาเช่นอิสลามพุทธฮินดูซิกข์, เต๋า, ขงจื้อและศาสนา
คริสต์มีค่อนข้างมากในการแสดงตนของประเทศนี้ ความเชื่อและการปฏิบัติของศาสนาเหล่านี้ได้ให้
มาเลเซียอักขระเชื้อชาติที่แตกต่างอย่างมาก การปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกันในประเทศมาเลเซีย
ได้หล่อเลี้ยงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นหลายเชื้อชาติและหลายมิติ  อิสลามเป็น
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ศาสนาประจําชาติและศาสนาที่โดดเด่นที่สุ ดของมาเลเซีย คนพ้ืนเมืองหลายแห่งในมาเลเซีย
ตะวันออกได้ปรับศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของพวกเขาทั้ง ๆ ที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเด่น
สถานะของเสรีภาพทางศาสนาหรือเสรีภาพในการนับถือศาสนาใด ๆ ที่ได้รับการรับประกันโดย
รัฐธรรมนูญของประเทศ นี้ได้รับผลกระทบจากสังคมที่มีขนาดใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติที่กฎหมายหรือสัญญาใน ประเทศ ดังนั้นศาสนาในมาเลเซียเล่นเป็นส่วนสําคัญมากในการ
ดําเนินชีวิตของประชาชน มีมัสยิดจํานวนมากศาลเจ้าโบสถ์และวัดทั่วประเทศมาเลเซีย  
(ความแตกต่างของศาสนาแต่ละประเทศในอาเซียน, 2559) 
 มาเลเซียเคยได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนามาในสมัยอาณาจักรศรีวิชัย แต่ต่อมา
ศาสนาอิสลามได้เข้ามาแพร่หลายอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาทําให้พุทธ
ศาสนาหมดความสําคัญไป   ในป๎จจุบัน การนับถือพระพุทธศาสนาในมาเลเซียมีอยู่เฉพาะในบรรดาผู้
ที่รับเชื้อสายมาจาก ชาวจีน ลังกา พม่า และไทย และมีวัดและสํานักสงฆ์ตั้งอยู่ในบางแห่ง เช่น ที่เมือง
กัวลาลัมเปอร์และเมืองปีนัง มีวัดไทยตั้งอยู่และมีพระสงฆ์ไทยไปจําพรรษาอยู่ที่นั่น  วัดไทยที่
กัวลาลัมเปอร์สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 ด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย 
เรียกชื่อว่า วัดเชตวัน สร้างเป็นสถาป๎ตยกรรมแบบไทยสวยงามมากวัดไทยที่ปีนัง ชื่อ วัดไชย - 
มังคลาราม เป็นวัดไทยที่เก่าแก่ ยังไม่ทราบปีที่สร้างแน่นอน วัดนนี้มีปูชนียสถานสําคัญ เช่น พระพุทธ
ไสยาสน์ และวิหารพระพุทธเจดีย์ ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในเกาะปีนัง (ประเทศมาเลเซีย, 2558ช)  

 8) เนการาบรูไนดารุสซาลาม 
 ชื่อทางการ เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า ดินแดน
แห่งความสงบสุข) ที่ตั้ง ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร) 
แบ่งเป็นสี่เขตคือ เขต Brunei-Muara เขต Belaitเขต Temburong และเขต Tutong พ้ืนที่ 5,765 
ตารางกิโลเมตร โดยพ้ืนที่ร้อยละ 70 เป็นปุาไม้เขตร้อน  เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar 
Seri Begawan) ประชากร 370,00 คน (2548) ประกอบด้วย มาเลย์ (66%) จีน (11%) และอ่ืน ๆ 
(23%) มีอัตราการเพ่ิมของประชากรปีละ 2 %อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตก
ค่อนข้างมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็น
ภาษาราชการรองลงมาเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนศาสนาประจําชาติคือ ศาสนาอิสลาม (67%) 
ศาสนาอื่น  ๆ ได้แก่ ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต์ (10%) และฮินดู หน่วยเงินตรา ดอลลาร์บรูไน 
(Brunei Dollar) ประมาณ 1.61 ดอลลาร์บรูไน/ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 24 บาท/ 1 
ดอลลาร์บรูไน (เงินดอลลาร์บรูไนมีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์สิงคโปร์และสามารถใช้แทนกันได้) 
 การเมืองการปกครอง  ระบอบการปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จ
พระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัลโบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Sultan HajiHassanal 
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Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 
2510   
 1) รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 1 มกราคม 2527 กําหนดให้สมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็น
อธิป๎ตย์ คือเป็นทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ป๎จจุบันยังทรงดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วย  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี
จะต้องเป็นชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลย์โดยกําเนิดและจะต้องนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่   
 2) นับจากการพยายามยึดอํานาจเมื่อปี 2505 โดยพรรคประชาชนบอร์เนียว (Borneo 
People’s Party) บทบาทของพรรคการเมืองได้ถูกจํากัดลงอย่างมาก ป๎จจุบันมีพรรคการเมืองที่
ถูกต้องตามกฎหมายเพียงพรรคเดียวคือ พรรค Parti Perpaduan Kebangsaan Brunei (PPKB) 
หรือ Brunei National United Party (แยกตัวออกมาจากพรรค Parti Kebaangsaan Demokratic 
Brunei (PKDP) เมื่อปี 2528) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาล แต่ไม่มีบทบาทนัก ทั้งนี้ รัฐบาลเห็นว่า
บรูไนฯ ไม่มีความจําเป็นต้องมีพรรคการเมือง เนื่องจากประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือขอ
ความช่วยเหลือจากข้าราชการของสมเด็จพระราชาธิบดีได้อยู่แล้ว  
 3) การเมืองเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศเมื่อวันที่ 
15 กรกฎาคม 2547 ให้ฟ้ืนฟูสภานิติบัญญัติขึ้นอีกครั้ง พร้อมกับทรงแต่งตั้งสมาชิกจํานวน 21 คน 
(รวมทั้งพระองค์เอง) สภาฯ เปิดสมัยการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่25 กันยายน 2547 และเมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2547 สมเด็จพระราชาธิบดีได้ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติต่าง  ๆ เพ่ือแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1959 ซึ่งจะนําไปสู่การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติจํานวน 15 คน 
จากสมาชิกทั้งหมด 45 คน (สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ จะทรงคัดเลือกสมาชิกจํานวน 30 คน) 
ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของบรูไนฯ พัฒนาการดังกล่าวได้รับการตอบ
รับที่ดีจากต่างประเทศ นักวิชาการ รวมทั้งพรรคการเมืองฝุายค้านที่ยังเคลื่อนไหวอยู่  
 4) เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 สมเด็จพระราชาธิบดีทรงประกาศปรับคณะรัฐมนตรี
ครั้งสําคัญในรอบ 22 ปี โดยทรงแต่งตั้งมกุฎราชกุมารอัล มูห์ทาดี บิลลาห์ ให้ทรงดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีอาวุโสประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวทางการสืบทอดอํานาจในการบริหาร
ประเทศในอนาคต นอกจากนี้ ได้มีการจัดตั้งกระทรวงพลังงานขึ้นใหม่เพ่ือทําหน้าที่ดูแลการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงาน การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีประจํากระทรวงต่าง  ๆ 4 กระทรวง 
รวมทั้งการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจที่มีความชํานาญและผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเข้าดํารงตําแหน่งสําคัญใน
คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรก สะท้อนให้เห็นว่าสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนฯ ให้ความสําคัญต่อภาค
เศรษฐกิจ ภาคพลังงาน รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้เป็นมุสลิมสายกลางมากขึ้น เพ่ือให้บรูไนฯ เจริญ
ทัดเทียมประเทศอ่ืน เพ่ิมการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสามารถแข่งขันได้มากขึ้นในบาง
ภาคเศรษฐกิจ (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, 2558ซ) 
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 ศาสนาพุทธในประเทศบรูไน ประเทศเนการา บรูไน ดารุสซาราม เดิมประชาชนนับถือ
ความเชื่อที่สืบทอดกันมาตามประเพณี ต่อมาได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธจากอาณาจักรศรีวิชัย 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมตั้งแต่ภาคใต้ของประเทศไทย ประเทศมาเลเซียและ
ประเทศอินโดนีเซียทั้งหมด อาณาจักรศรีวิชัยนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน พุทธศตวรรษที่ 19 
อาณาจักรศรีวิชัยเสื่อมลง ศาสนาอิสลามเข้ามาแทนที่และกลายเป็นศาสนาที่ประชาชนส่วนใหญ่นับ
ถือและเป็นศาสนาประจําชาติ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่ 67% และเป็น
ศาสนาประจําชาติ ศาสนาพุทธ 13% และศาสนาคริสต์ 10% ที่เหลือนับถือศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู 
(ศาสนาของประชาชนในประชาคมอาเซียน, 2559) 
 พระพุทธศาสนาเริ่มเข้ามาในบรูไนตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย  ที่เรืองอํานาจจากฝ๎่ง
คาบสมุทรมลายูอย่างกว้างขวางในศตวรรษที่ 7 เป็นต้นมา จนถึงพุทธศตวรรษที่ 20 จึงอ่อนกําลังลง
ไปแล้วเงียบหาย คงเหลือแต่อิทธิพลทางภาษาไว้เท่านั้น ต่อมาจนถึงป๎จจุบันก็มีคลื่นชาวจีนโพ้นทะเล
อพยพมาสู่ดินแดนนี้เพ่ือประกอบอาชีพ เช่นเดียวกันกับประเทศมุสลิมใกล้เคียง จนมีศาสนิกชนเป็น
จํานวนมาก และก็มีชาวญี่ปุุน ชาวไทยฯลฯ แม้ป๎จจุบัน ประเทศนี้จะมีชาวพุทธเพียงร้อยละ 13 
เท่านั้น แต่ก็สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศบรูไนได้เป็นอย่างดี แต่ประเทศนี้เป็น
ประเทศมุสลิม การที่จะเผยแผ่พระศาสนา จึงเป็นไปได้ยาก (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม, 2558ซ) 
 9) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
 ที่ตั้ง ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้ ทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับ
มหาสมุทรแปซิฟิก พ้ืนที่ 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย) 
ประกอบด้วย 7,107 เกาะ ชายฝ๎่งทะเลยาว 34,600 กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 
กิโลเมตร เมืองหลวง กรุงมะนิลาประชากร 88.7 ล้านคน (2550) อากาศเป็นเมืองร้อน ภาษาฟิลิปิโน 
(Filipino) และอังกฤษเป็นภาษราชการ ศาสนา  โรมันคาธอลิกร้อยละ 83 โปรเตสแตนท์ร้อยละ 9 
มุสลิมร้อยละ 5 พุทธและอ่ืน ๆ ร้อยละ 3  
 การเมืองการปกครอง ระบอบการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี
เป็นประมุขและหัวหน้าฝุาย บริหาร (วาระ 6 ปี) เลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2547 ซึ่งอนุญาตให้เลือกตั้งในต่างประเทศได้ เป็นครั้งแรก สถานะวันที่ 21 สิงหาคม 
2550  
 1) ฟิลิปปินส์มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขและ
หัวหน้าฝุายบริหาร ประธานาธิบดีคนป๎จจุบันคือนางกลอเรีย มาคาปากัล  อาร์โรโย (Gloria 
Macapagal Arroyo) ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 และ
ได้แถลงนโยบายและผลงานประจําปีต่อรัฐสภา (State of the Nation Address) เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2547 สรุปว่า จะดําเนินตามนโยบาย 10 ประการที่ได้ประกาศไว้ในพิธีสาบานตนเข้ารับ



156 
 

ตําแหน่ง ได้แก่ (1) การปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง (2) การสร้างงาน (3) การสร้างความ
ยุติธรรมทางสังคมและความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (4) การปรับปรุงระบบการศึกษาให้ทันสมัย (5) การ
พ่ึงพาและการประหยัดพลังงานภายในประเทศ (6) แก้ป๎ญหาการขาดดุลงบประมาณ (7) การลด
จํานวนหน่วยงานของรัฐบาล (8) การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (9) 
การเพ่ิมปริมาณการลงทุน  (10) การแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 2) ประธานาธิบดีอาร์โรโยมีแนวคิดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง
เป็น แบบรัฐสภา และได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการที่ปรึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 19  
สิงหาคม 2548 อย่างไรก็ตาม การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือปฏิรูปการปกครองยังไม่ได้ข้อยุติเนื่องจาก
หลายฝุายยังมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันจะคงผลักดันให้มีการแก้ไข
รัฐธรรมนูญต่อไปหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2550 1.3 ฟิลิปปินส์ประสบป๎ญหากลุ่มก่อ
ความไม่สงบในหมู่เกาะมินดาเนา แบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน 
(secessionist movement) เช่น Moro Islamic Liberation Front (MILF) และMoro National 
Liberation Front- Misuari Group (MNLF-MG)  (2) กลุ่มก่อการร้าย (terrorist group) เช่น Abu 
Sayyaf Group (ASG) และ Jemaah Islamiya (JI) และ Foreign Militant Jihadist (3) กลุ่ม
คอมมิวนิสต์ (communist insurgency) เช่น Communist Party of the Philippines (CPP), 
New People’s Army (NPA) และ National Democratic Front (NDF) รัฐบาลฟิลิปปินส์มี
นโยบายใช้การเจรจาไกล่เกลี่ยเพ่ือแก้ป๎ญหา โดยคํานึงถึงความต้องการของ ทุกฝุาย และเร่งพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชนในพ้ืนที่ ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้
มิตรประเทศสนับสนุนกระบวนการเจรจาสันติภาพ เช่น รัฐบาลมาเลเซียได้ช่วยประสานงานการ
เจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่ม MILF สําหรับกลุ่มก่อการร้าย เช่น JI รัฐบาลใช้
นโยบายปราบปรามและโดดเดี่ยวกลุ่มผู้ก่อการร้ายมุสลิมไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ 
(ประเทศฟิลิปปินส์, 2558ฌ) 
 พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่มีพลเมืองส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก แต่ในเวลาเดียวกันก็มี
กลุ่มศาสนาต่าง  ๆ อยู่ในประเทศด้วยกัน ทั้งอิสลาม พุทธ ฮินดู และศาสนาอ่ืน  ๆ บนเอกภาพที่
หลากหลาย 
 พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ เริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย เรืองอํานาจ
ทางฝ๎่งมลายู ได้แผ่ขยายวัฒนธรรมมาถึงฟิลิปปินส์ในศตวรรษที่ 7 จนถึง ศตวรรษที่ 13 แล้วมีชาวจีน
โพ้นทะเล(อาจจะนับถือลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อด้วย) ใน ศตวรรษที่ 14 จนถึงศตวรรษที่ 20 และชาว
ญี่ปุุน (อาจนับถือลัทธิชินโตด้วย) ที่อพยพ ตั้งรกรากในฟิลิปปินส์ ได้นําพระพุทธศาสนานิกายมหายาน
เข้ามาด้วย ในขณะที่ชาว ฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นับถือคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกซึ่งสเปนมา
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เผยแพร่เมื่อ สมัยฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของสเปน และสมัยฟิลิปปินส์เป็นเมืองขึ้นของ สหรัฐอเมริกา 
ก็ได้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแทนต์ แต่ก่อนหน้านั้นศาสนา อิสลามก็ได้มาเผยแพร่และนิยม
มากทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ และต่อมาชาวอินเดีย- ปากีสถาน อพยพมาตั้งถิ่นฐานในฟิลิปปินส์ก็ได้
นําศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ามาด้วย 
 ป๎จจุบันได้มีคณะสงฆ์ต่าง ๆมาเผยแผ่ศาสนาในฟิลิปปินส์ เช่น คณะสงฆ์ ไต้หวัน ให้
พระสงฆ์ไปเผยแพร่ เช่น ท่านอินสุน ซึ่งได้ไปเผยแพร่ในฟิลิปปินส์ ป๎จจุบัน มีชาวพุทธในฟิลิปปินส์
ประมาณ ร้อยละ 1.5 เท่านั้น ขณะที่ศาสนาคริสต์มีประมาณ ร้อยละ 92.5 ศาสนาอิสลามมีร้อยละ 5 
และศาสนาพราหมณ์–ฮินดู ร้อยละ 2 ศาสนาพุทธจึงมีจํานวนศาสนิกน้อยกว่ามาก แต่ก็สามารถดํารง
อยู่ในดินแดนแห่งนี้ได้  
 การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความที่ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณา
นิคมและเป็นเกาะ จึงมีผู้อพยพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพ้ืนที่ต่าง  ๆ ดังนั้นลักษณะ
พระพุทธศาสนาในประเทศฟิลิปปินส์ จึงจําแนกได้เป็นมาพร้อมกับการอพยพตั้งถิ่นฐาน หมายถึง เป็น
วัดของชาวจีน หรือเวียดนาม อพยพท่ีมาพร้อมกับความเชื่อและศาสนา เมื่อตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพ
เป็นหลักเป็นฐาน มีกําลังได้ก่อตั้งวัดในชุมชน วัดดังกล่าวจึงเป็นเหมือนศูนย์จิตใจของชาวจีน และ
เวียดนามโพ้นทะเลในประเทศฟิลิปปินส์ วัดในลักษณะนี้จึงตั้งอยู่ย่านชุมชนชาวจีนเสียเป็นส่วนใหญ่ 
ดังปรากฏในมนิลา หรือเมืองใหญ่  ๆ ที่มีชุมชนชาวจีนอยู่อาศัยจํานวนมาก มีองค์กรหลักตั้งอยู่ใน
ประเทศอ่ืน แต่มาขยายสาขาหรือทํากิจกรรมกลับกลุ่มชาวจีน เช่น วัดฝอกวงซัน และ ฉือจี้ ของ
ไต้หวัน เป็นต้น และมีการตั้งสาขาตามกลุ่มเปูาหมายซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มชาวจีนในประเทศ
ฟิลิปปินส์  เป็นวัดที่มีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และมีการเข้ามาทํากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
ประเทศฟิลิปปินส์ เช่น ฉือจี้ จากไต้หวัน สมาคมซาไก กักกะ ญี่ปุุน และแนวปฏิบัติในแบบวัชรญาณ 
ธิเบต (Philippine Tibetan Nyingma Palyul Buddhist Center) เป็นต้น โดยการเข้ามาของกลุ่มนี้
จะมีความพิเศษตรงที่อาจมีการข้ามไปสู่ชนพ้ืนเมือง ที่ไม่ได้มีเงือนไขหรือจํากัดด้วยเรื่องศาสนา
โดยตรง เช่น องค์กรการกุศลของฉือจี้ ทีทํางานด้านสุขภาพชุมชน การสาธารณะสงเคราะห์ช่วยเหลือ
สังคม เป็นต้น. 
 บทบาทด้านหลักธรรมคําสอนต่อการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต หมายถึง ในเทศกาล
และพิธีกรรมได้มีการเผยแผ่หลักธรรมคําสอนผ่านการแสดงธรรมให้ความรู้ การจัดพิมพ์หนังสือ 
วารสารเพ่ือประชาสัมพันธ์องกรและการให้ความรู้ทางด้านศาสนาไปพร้อม  ๆ กัน บทบาททางด้าน
พิธีกรรมทางศาสนา หมายถึง การจัดกิจกรรมทางศาสนา และเชิญชวนชาวพุทธเข้าร่วมในพิธีกรรม
ทางศาสนา เช่น วัดสาร์ทจีน วัดตรุษจีน หรือกิจกรรมอ่ืนที่นับเนื่องด้วยพิธีกรรม มุมหนึ่งเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ทางศาสนา มุมหนึ่งเป็นการสะท้อนความความเชื่อและการรักษาประเพณีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับศาสนา บทบาทด้านการเข้าไปจัดการศึกษาต่อชุมชน หมายถึง การส่งเสริมความรู้ทาง
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ศาสนา หรือการเข้าไปจัดการศึกษาเพ่ือการบริการชุมชนและสังคม เช่น การจัดโรงเรียนการกุศลของ
วัด เท่าที่ทราบและจากการสอบถามได้ความว่าในประเทศฟิลิปปินส์ มีโรงเรียนการกุศลที่ทางวัดจัด
ขึ้น พระเป็นเจ้าของและบริหารโดยคณะสงฆ์และชาวพุทธ ประมาณ 8 แห่ง ทั่วประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยจัดการศึกษาเป็นภาษาจีน และอังกฤษ กลุ่มเปูาหมายเป็นลูกหลานจีน และชนพ้ืนเมืองฟิลิปปินส์ 
เป็นต้น การบริหารจัดองค์กรวัดและคณะสงฆ์ภายในฟิลิปปินส์ มีความเป็นเอกภาพเชิงกลุ่ม ที่ไม่ได้มี
ส่วนเกาะเกี่ยวกัน แต่อย่างใด เป็นความสัมพันธ์กับแบบหลวม  ๆ ในกลุ่มสายมหายานที่มาจาก
ประเทศจีน ส่วนในกลุ่มอ่ืน  ๆ เช่น จากไต้หวัน กลุ่มฉือจี้ ก็มีเปูาหมายในการบริการสาธารณะ ด้าน
สาธารสุข และสวัสดิภาพชุมชน ผ่านกิจกรรมอ่ืน  ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยไม่เน้นชาติ และภาษา และ
ศาสนา ในป๎จจุบันมีศูนย์ของฉือจี้ อยู่หลายแห่ง เช่น เมือง Zomboanga เป็นต้น (ศาสนาของ
ประชาชนในประชาคมอาเซียน, 2559) 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต ห้องสมุด  บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 
ผลงานวิจัยทางวิชาการ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทางในการเชื่อมโยงความรู้เดิมหรือข้อ
ค้นพบที่เกิดขึ้นแล้วกับข้อค้นพบใหม่ โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหัวข้อของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 
 อุดร เขียวอ่อน (2561) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่สําคัญของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะ
ทําให้เสียบุคลิกภาพ ในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ มีความอดทน อดกลั้นเป็นตบะอย่างยิ่ง เป็นผู้รู้จักข่ม
จิตใจการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่ความยากลําบาก ยอมตรากตรําทํางานเพ่ือพระศาสนา  2) ด้าน
คุณธรรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจําตัวซึ่งคุณธรรม
ลักษณะพ้ืนฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ การไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อม 
การทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ซึ่งเป็นคติประจําตัวที่พระธรรมทูตไม่ทําบาปทั้งด้วยกาย วาจาและใจ 
เป็นผู้ทําแต่ความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มีความเมตตาปราณีต่อทุก
คน มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 3) ด้านการดําเนินชีวิต พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
จะต้องเป็นผู้ดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป มีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน เป็นผู้สํารวมระวังในการบริโภค การใช้สอยเสนาสนะ เป็นผู้ดําเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงัดไม่
เบียดเบียนใคร มีแต่แผ่เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอ่ืน 
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 ไพฑูรย์ ตรงเที่ยง (2560)  ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย, น. รูปแบบที่ควรจะเป็น” ผลการวิจัยพบว่า 1. ป๎จจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านนโยบายส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีป๎จจัยส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมบุคลากรการเผยแผ่และส่งเสริมพุทธศาสนิกชน ยัง
ต้องได้รับการส่งเสริม 2) ด้านการบริหารจัดการ มีป๎จจัยการบริหารจัดการองค์การ 7 ด้าน ยังต้อง
ได้รับการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ 3) ด้านบริบทประเทศอินโดนีเซีย มีป๎จจัยวิถีชีวิต วัฒนธรรม
และเทคโนโลยี สอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาบุคลากร มีการขยายปริมาณ
พระธรรมทูตและพัฒนาหลักสูตรการอบรม 2) ด้านกิจกรรมการเผยแผ่ มีการจัดกิจกรรมการเผยแผ่
ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ด้านวิธีการเผยแผ่ มีวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย 
4) ด้านนําหลักธรรมไปปฏิบัติ มีการสอนหลักธรรมที่ถูกต้องชัดเจนนําไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจําวัน 
 พรชัย  พิญญพงษ์  (2560) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธ
โลก” ผลการวิจัยพบว่า  ผลองค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 1) สมาชิกต้องรู้จัก
รับรู้ข้อมูลที่เหมือนกัน (Common Perception) 2) สมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common 
Vision) 3) การมีความสนใจร่วมกัน หรือคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย (Mutual 
interests) 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) 5) มีการ
เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน (Complementary Relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน 
(Interdependence) 7) การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เมื่อวิเคราะห์การสร้าง
เครือข่ายขององค์กรพุทธโลก ทั้ง 3 องค์กร คือ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.)  
สภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (สสวล.) ทํางานร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติ (สม
พน.) และ องค์การพุทธโลก (พล.) พบว่าในทุกองค์กร เป็นเครือข่ายประเด็นกิจกรรม และ เป็น
เครือข่ายจัดตั้ง ทุกเครือข่ายมีสมาชิกองค์กรพุทธ และชาวพุทธที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีสํานักงาน
ใหญ่เป็นศูนย์กลางประสานงานการ และ มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน สําหรับรูปแบบการสร้างเครือข่าย
ขององค์กรพุทธโลก มีองค์ประกอบ 8 ด้านคือ ทัศนคติท่ีดี (Attitude) มีการเรียนรู้พัฒนา (Learning) 
สร้างคุณค่าความเป็นผู้นํา (Leadership) ดํารงอัตลักษณ์ (Identity) จัดหนักกิจกรรม  (Activities) 
ค้ําจุนสนับสนุน (Nurture) มุ่งมั่นรับผิดชอบ (Commitment) ทุกองค์ประกอบเท่าเทียมกัน  
(Equality) หรือ รูปแบบพันธไมตรี (ALLIANCE MODEL) 
  องค์กรพุทธทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้ รูปแบบพันธไมตรี “ALLIANCE MODEL” เพ่ือ
นําไปขยายเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลได้ เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่จะนําไปประยุกต์ใช้ต่อในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลก ที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างยั่งยืน 
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 อุบลรัตน์ เตียรัตน์ (2560)  ได้วิจัยเรื่อง “ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูตใน
ประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะสําคัญส่วนตนของพระธรรมทูตไทย 
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล สําหรับการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตได้แก่สมรรถนะ
ตามโอวาทปาฏิโมกข์ และสมรรถนะตามหลักองค์แห่งทูต 8 ประการ การพัฒนาระบบการพัฒนา
สมรรถนะของพระธรรมทูต มี 3 ขั้นตอน คือ  1. ศึกษาบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพระธรรมทูต
ในประเทศไทย  2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  3. 
สร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตไทย ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะ 2) ทําการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 3) ทดลองงาน 4) ปฏิบัติงานจริง 5) ประเมินผล  
6) ปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขป๎ญหา ผลการตรวจสอบระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูต
ในประเทศไทย พบว่าระบบมีความเหมาะสม สามารถนํา ไปใช้พัฒนาพระธรรมทูตไทย และ
ประยุกต์ใช้ในงานพระประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศได้ 
  พระมหาอํานวย ทีปธมฺโม (มีราคา) (2559) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางในการเผยแพร่พุทธ
ศาสนาในต่างประเทศ, น. กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์” ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิด วิธีการและ
เปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสมกาลเทศะ  
มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟ๎ง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภสักการะ  
เพราะเปาูหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาว
พุทธและมิใช่ชาวพุทธ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดําเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง  
ใช้หลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้นําบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท 
เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมภายในวัด เช่น การจัด
กิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศ  2) ป๎ญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศ , น. กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ พระสงฆ์ยังไม่เข้าใจ
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ทําให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดี
เท่าที่ควร ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระสงฆ์ยังก็ไม่เข้มแข็งพอ แม้ป๎จจุบันจะมีหลาย
หน่วยงานที่กํากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง แม้จะมีสํานักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ทํา
หน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่าพระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหน
นั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมากและให้เวลาในการพํานักใน
ประเทศนั้น  ๆ น้อยทําให้เกิดความไม่ต่อเรื่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) แนวทางในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา, น. กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร 
ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผย
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แผ่พระศาสนาในต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการปฏิบัติเพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมในการ
เดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มีความเหมาะสม ทํางานให้เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสุขด้วย
การใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตได้ 
 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา อรุโณ) (2557) ได้วิจัยเรื่อง “พระพุทธศาสนาใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม” 
ผลการวิจัยพบว่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาในประเทศลาวมีความแนบแน่นอยู่
กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากบุรพกษัตริย์ในอดีตของลาวได้ทรงรากฐาน วิถีปฏิบัติ การ
ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่าง ทําให้วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ของคนในชาติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีเดียวกัน
และช่วยกันรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาและ
คณะสงฆ์ในประเทศลาวก็มีการปรับบทบาทของตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในประเทศ ซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเป็นผู้มีบทบาทนําในทุกสถานการณ์ เช่นในยามสงบอยู่
ภายใต้การปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชย์ พระสงฆ์ก็ทําหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนา 
อบรมสั่งสอนประชาชน เป็นที่พ่ึงและสงเคราะห์ประชาชนตามควรแก่ฐานานุรูปแม้นเมื่อยาม
พระพุทธศาสนาถูกรังแกทําลายก็ลุกขึ้นมาปกปูองคุ้มครองร่วมกับประชาชนอย่างเข้มแข็งและมั่นคง 
จึงทําให้พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวยังคงมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีแนบแน่นอยู่กับประชาชนและผ่านกาลเปลี่ยนแปลงในยุคต่าง ๆ จนสามารถ
ดํารงอยู่อย่างม่ันคงถาวรถึงป๎จจุบัน 
 นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา (2554) ได้วิจัยเรื่อง “ผลสัมฤทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก” ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของธรรม
จาริกในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูนั้น เป็นไปด้วยความเชื่องข้า มีความยากลําบากกว่าการเผยแผ่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์ อ่ืน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประสบความสําเร็จเพียงระดับหนึ่ งมีชาวลีซู ได้นับถือ
พระพุทธศาสนาและส่งบุตรหลานเข้ามาบวชเรียน แต่ก็ยังมีจํานวนไม่มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะชนชาติ
พันธุ์ลีซู มีความเชื่อดั้งเดิม คือผีสางเทวดา เคารพนับถือบรรพบุรุษ อุปนิสัย อัตลักษณ์ของชนเผ่าลีซู
ตลอดถึงวัฒนธรรมชาวลีซูต่างจากศาสนาพุทธมาก อุดมคติของชาติพันธุ์ลีซูก็ต่างจากหลักการของ
พระพุทธศาสนาด้วย จึงทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมจาริกไม่ประสบความสําเร็จ
เท่าที่ควร 2) ป๎ญหาอุปสรรคต่อความสําเร็จการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูมีหลาย
ประการเช่น ก.สภาพภูมิศาสตร์ การคมนาคม ยังไม่สะดวก ทุรกันดาร ลีซูบางหมู่บ้านยังไม่มีไฟฟูาใช้
ต้องต้องจุดตะเกียงหรือตะเกียงเจ้าพายุ หรือใช้วัสดุอ่ืน ๆ เช่น ด้าย หรือไม้สนเกียะจุดให้แสงสว่าง
กลางคืน ข.คติความเชื่อและวัฒนธรรมดั่งเดิม ซึ่งลัทธิความเชื่อ ผีสางเทวดาของลี ซูบางหมู่บ้านยัง
มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ป๎ญหาด้านคติชีวิตและค่านิยมเดิมก็เป็นอุปสรรค ซึ่งชาวลีซูมีภาษาว่า “ทุกคน
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หัวเข่าเท่ากัน” เป็นต้น ค.ภาษาที่ใช้สื่อสาร ชาวลีซูโดยมากยังไม่สันทันในการพูดอ่านเขียนภาษาไทย
และโดยเฉพาะ “ภาษาลีซู”เอง ก็เป็นป๎ญหาสําหรับพระธรรมจาริกที่ไม่ใช่ชาวลีซูแล้วเข้าไปเผยแผ่
และอยู่ในหมู่บ้านลีซู และ ง. ป๎ญหาด้านบุคลากร ได้แก่ การขาดแคลนพระธรรมจาริก หรือไม่มีพระ
ธรรมจาริกเข้าไปประจําอยู่ในหมู่บ้านลีซู ป๎จจุบันมีพระธรรมจาริกเพียง 1 รูป หรือ 2 รูป ไปอยู่ใน
หมู่บ้านลีซู 2 หรือ 3 หมู่บ้านเท่านั้น  3) แนวทางท่ีเหมาะสมในผลสัมฤทธิ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูของพระธรรมจาริก ควรมีการวางแผนเชิงรุก คือ (1) ควรมีแผนการหรือโครงการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นกรณีพิเศษสําหรับชาวลีซู (2) ควรชักชวนชาวลีซูหันมาเรียนพระปริยัติ
ธรรมและนักธรรมให้มากขึ้น (3) ควรให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรชาวลีซูที่เรียนพระปริยัติ
ธรรมและนักธรรมอย่างต่อเนื่อง (4) ควรกําหนดเปูาหมายว่า แต่ละปีจะอบรมแกนนําชาวพุทธลีซูกี่คน 
โดยการเปิดรับสมัครแกนนําชาวพุทธที่เป็นลีซูทั้งชายและหญิงแล้วนํามาอบรม ทําหน้าที่ช่วยพระ
ธรรมจาริกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 สําหรับการสอนหลักพระพุทธศาสนานั้น พระธรรมจาริกควรเน้นหลักพุทธธรรมที่สําคัญ
และจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เช่น ศีล 5 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4  อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิสัยทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่ง
จะทําให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ผลยิ่งขึ้น 
 พระมหานงค์ อับไพ  (2555) ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกา
ภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม” ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารการเผยแผ่ 
พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และประเด็น
ความสัมพันธ์ของป๎จจัยที่ส่งผลต่อการบริหารการเผยแผ่ของมหาเถรสมาคม ทั้ง 9 ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด ทุกป๎จจัยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านป๎ญหาและอุปสรรค พบว่า มหาเถร
สมาคมมีการบริหารในแนวดิ่งซึ่งก่อให้เกิดระบบอุปถัมภ์ คณะสงฆ์ส่วนใหญ่เน้นงานด้านการปกครอง
และการศึกษาการเผยแผ่ศาสนาเป็นประเด็นรอง ทั้งยังขาดงบประมาณ สื่อที่ทันสมัยและขาดพระนัก
เผยแผ่  ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า กรรมการมหาเถรสมาคมควรเกษี ยณอายุเมื่อครบ 70 ปี  
ไม่ควรบริหารในแนวดิ่งควรสร้างระบบเครือข่าย และปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยกับการบริหาร
สมัยใหม่  การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงบประมาณที่สนับสนุนน้อยและสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังไม่ทันสมัย จนพระสงฆ์ที่ทํางานด้านการเผยแผ่มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพระสงฆ์และ
ชาวพุทธทั้งประเทศ พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในโลกสมัย ไม่อาจประตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 
 พระมหาบุญไทย ปุํฺ มโน (2552) ได้วิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในป๎จจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ไทยในป๎จจุบันการได้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก โดยเนื้อหาหลักอยู่
ที่ประวัติขององค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมขององค์กร รูปแบบการนําเสนอมีหลาย



163 
 

อย่างทั้งเอกสารที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสียง โดยผ่านเว็บเพจหลายเว็บในโฮมเพจเดียว กระบวนการใน
การใช้มีแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบคล้ายกันคือมีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขององค์กร  
มีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ได้เอง ข้อมูลมีมากพอและมีการเคลื่อนไหว ระบบการ
สื่อสารข้อมูลใช้ช่องทางคืออินเทอร์เน็ตแต่มีการเชื่อมต่อหลายแบบแตกต่างกันตามสมควร บุคลากร
ส่วนมากยังคงเป็นผู้เสพสาร ผู้ผลิตยังมีไม่เพียงพอบางเว็บไซต์มีคนผลิตเพียงคนเดียว ระเบียบปฏิบัติ
และคู่มือเว็บไซต์ส่วนมากดําเนินตามระเบียบ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบกระบวนการของการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในอนาคตนั้น คณะสงฆ์ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันกับความเจริญทางเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิผล คณะสงฆ์ไทยควรมีองค์กรเพื่อให้การสนับสนุนและควบคุมดูแลในการใช้
อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสภาวะ เพราะในอนาคตวัดต่าง  ๆ มีความจําเป็นต้องใช้การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 
  ทรงวิทย์ แก้วศรี (2550)  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ยุทธวิธีในการประกาศ
ศาสนาของพระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า 1) พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาด้วยพระปรีชา
สามารถและกุศโลบายอันแยบยล ลึกซึ้ง 2) ทรงสามารถนําพระศาสนาชําแรกแทรกขึ้นในหมู่
ประชาชนในชมพูทวีปใช้เวลาเพียง 4 ปี 3) ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตั้งทฤษฎีจากป๎ญหาคือ
ความรู้ 2 ประการ ได้แก่ จินตามายป๎ญญาและสุตมยป๎ญญา จึงเป็นการตั้งสมมุติฐานแล้วคิดหาวิธีการ
เพ่ือไปสู่เปูาหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งอาจไม่แน่นนอน แต่พระพุทธเจ้าทรง
คิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยป๎ญญาได้ผ่านการทดลองปฎิบัติการจนเห็นผลมาแล้ว 4) ยุทธวิธีการ
ประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนใช้กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การตัดสินใจใช้
ปริญญา 3 อธิษฐาน 4 และปป๎ญจธรรม 3 การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน 4 การบริหารใช้
อิทธิบาท 4 พละ 4 และทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ภาวะผู้นําใช้อัตตหิตสัมบัติ ปรหิตปฎิบัติ 
และยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร และ 5) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้น 
สามารถบูรณาการออกมา 3 รูปแบบ คือแบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบรัตนตรัย 
 พระมหามนตรี ติกฺขวีโร (ศรีบุญฮุง) (2550)  ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคคลภาพ
ภูมิรู้ภูมิธรรม แนวคิดอุดมการณ์ในการทํางานของพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560) 
จะต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามสามารถเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริง มีขันติความอดทน 
และควรมีความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน เมื่อไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะด้วย
ความสงบสุขพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือการทํางานให้แก่พระพุทธศาสนา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้ ความรู้ทางโลกจะต้องไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้แตกฉาน
ในพระไตรปิฎก เชื่อมั่น ในพระรัตนตรัย เข้าใจในจิตภาวนา มีความชํานาญในการสื่อสมัยใหม่ได้เป็น
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อย่างดี และจะต้องเข้าใจและติดตามเหตุการณ์ของโลกป๎จจุบันอยู่เสมอ มีอุดมการณ์ที่จะเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวต่างชาติ เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงในประเทศนั้น ๆ ในอนาคตผู้ที่จะ
เป็น พระธรรมทูตควรจะต้องจบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาโดยตรง ,  
ด้านแนวทาง รูปแบบ วิธีการ และยุทธวิธี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สําหรับพระธรรมทูต  
ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560) จะต้องเผยแผ่ทาง wed site ใช้ภาษาให้เป็นสากลมากขึ้น โดย
นําเสนอคําสอนที่เป็นภาษาร่วมสมัยที่สุด นําเสนอเป็นสิ่งพิมพ์เป็นเล่มเล็ก ๆ ที่สะดวกในการหยิบอ่าน
ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือการสร้างเครือข่ายกระจายการ เผยแผ่ไปยังจุดต่าง ๆ โดยยึดหลักการ
ตามท่ีตามท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนว่าพวกเธอจงเท่ียวไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของมหาชน 
อันเป็นอุดมการณ์ของพระธรรมทูต และพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตเองให้สามารถทํางานเผยแผ่
ให้เข้าถึงชาวต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น, ด้านรูปแบบแนวทางวิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
ควรมีกระบวนการพัฒนาพระธรรมทูตแบบมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมินและการติดตาม
ประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูงานจากการปฏิบัตินั้น ๆ ของพระธรรมทูตด้วยในอนาคตควรมี
วิทยาลัยพระธรรมทูตสายต่างประเทศหรือเปิดหลัก สูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาโท ด้าน
พระธรรมทูตจัดหลักสูตรให้เอ้ือต่อการปลูกฝ๎งอุดมการณ์การเผยแผ่ สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็น
พระธรรมทูตให้อยู่ในใจของพระธรรมทูตจริง ๆ สร้างพระธรรมทูตให้เป็นผู้มีความรู้และความ
ประพฤติด ีมีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้ 
 

ตารางท่ี 2.7 แนวคิดหลักของนักวิชาการเก่ียวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นักวิชาการ แนวคิดหลัก 

อุดร เขียวอ่อน (2561) พบว่า คุณสมบัติที่สําคัญของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 3 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ
จะต้องเป็นผู้มีความอดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะทําให้เสีย
บุคลิกภาพ 2) ด้านคุณธรรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้อง
เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดมคติประจําตัว 3) ด้านการดําเนินชีวิต 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ดําเนินชีวิตเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป มีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน 

 
  



165 
 

 

ตารางท่ี 2.7 (ต่อ) 
 

ไพฑูรย ์ตรงเที่ยง (2560 )   พบว่า รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ที่เหมาะสม มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้านพัฒนาบุคลากร มี
การขยายปริมาณพระธรรมทูตและพัฒนาหลักสูตรการอบรม 2) 
ด้านกิจกรรมการเผยแผ่ มีการจัดกิจกรรมการเผยแผ่ในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ด้านวิธีการเผยแผ่ มีวิธีการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย 4) ด้านนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 
มีการสอนหลักธรรมที่ ถูกต้องชัด เจนนํา ไปปฏิบัติ ได้ ใน
ชีวิตประจําวัน 

พรชัย  พิญญพงษ์  (2560) พบว่า  ผลองค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 1) 
สมาชิกต้องรู้จักรับรู้ข้อมูลที่เหมือนกัน  2) สมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน 3) การมีความสนใจร่วมกัน หรือคํานึงถึงผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน
ในเครือข่าย 5) มีการเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน 6) มีการ
เกื้อหนุนพ่ึงพากัน 7) การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน 

อุบลรัตน์ เตียรัตน์ (2560)   พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะสําคัญส่วนตนของพระธรรมทูต
ไทย ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
สําหรับการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และ
สมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูต
ได้แก่สมรรถนะตามโอวาทปาฏิโมกข์ 

พระมหาอํานวย ทีปธมฺโม 
(มีราคา) (2559) 
 

พบว่า แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา , น. กรณีศึกษา
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
บริหาร ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษา เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่พระศาสนาใน
ต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการปฏิบัติเพ่ือให้เห็น
เป็นรูปธรรมในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มี
ความเหมาะสม ทํางานให้เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสุขด้วยการใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตได้ 
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พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต  
(สุกันยา อรุโณ) (2557) 
 

พบว่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศลาวมีความแนบแน่นอยู่กับประชาชนเป็นอย่างมาก ซึ่ง
เกิดจากบุรพกษัตริย์ในอดีตของลาวได้ทรงรากฐาน วิถีปฏิบัติ 
การดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาไว้
เป็นแบบอย่าง ทําให้วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนในชาติ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

พระมหานงค์ อับไพ  (2555)  ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์
ขอ งมหา เ ถ ร สมาคม  ผลกา ร วิ จั ยพบว่ า  ก า ร เ ผ ยแผ่
พระพุทธศาสนามีงบประมาณที่สนับสนุนน้อยและสื่อการเผย
แผ่พระพุทธศาสนายังไม่ทันสมัย จนพระสงฆ์ที่ทํางานด้านการ
เผยแผ่มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนพระสงฆ์และชาว
พุทธทั้งประเทศ พระสงฆ์ขาดความเข้าใจในโลกสมัย ไม่อาจ
ประตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ 

นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา (2554)  พบว่า การสอนหลักพระพุทธศาสนานั้น พระธรรมจาริกควร
เน้นหลักพุทธธรรมที่สําคัญและจําเป็นต่อการดําเนินชีวิต เช่น 
ศีล 5 สังคหวัตถุ 4 ฆราวาสธรรม 4  อริยสัจ 4 มรรคมีองค์ 8 
เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและวิสัยทัศน์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้
ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาได้ผลยิ่งขึ้น 

พระมหาบุญไทย  
ปุํฺ มโน (2552) 

พบว่า คณะสงฆ์ไทยในป๎จจุบันการได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจํานวนมาก โดย
เนื้ อ ห าหลั ก อ ยู่ ที่ ป ร ะ วั ติ ข อ งอ งค์ ก ร  ห ลั ก ธ ร รมทา ง
พระพุทธศาสนา กิจกรรมขององค์กร รูปแบบการนําเสนอมี
หลายอย่างทั้งเอกสารที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสียง โดยผ่านเว็บ
เพจหลายเว็บในโฮมเพจเดียว กระบวนการในการใช้มีแตกต่าง
กันออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบคล้ายกันคือมีคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ขององค์กร มีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการสร้าง
เว็บไซต์ได้เอง  
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ทรงวิทย์ แก้วศรี (2550)   
 

พบว่า  ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอน
ใช้กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ การตัดสินใจใช้ปริญญา 
3 อธิษฐาน 4 และปป๎ญจธรรม 3 การวางแผนใช้โกศล 3 และ
สัมมัปปธาน 4 การบริหารใช้อิทธิบาท 4 พละ 4 และทิฎฐธัม
มิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ภาวะผู้นําใช้อัตตหิตสัมบัติ ปรหิต
ปฎิบัติ และยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีว
สูตร และ 5) ยุทธวิธีของพระพุทธเจ้านั้น สามารถบูรณาการ
ออกมา 3 รูปแบบ คือแบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบ
รัตนตรัย 

  
พระมหามนตรี ติกฺขวีโร  
(ศรีบุญฮุง) (2550) 
 

พบว่า ด้านบุคคลภาพภูมิรู้ภูมิธรรม แนวคิดอุดมการณ์ในการ
ทํางานของพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551-2560) 
จะต้องเป็นผู้มีศีลาจารวัตรที่งดงามสามารถเป็นผู้นาทางจิต
วิญญาณได้อย่างแท้จริง มีขันติความอดทน และควรมีความ
เมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  

 

 
 

 



บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัย เรื่ อง  “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน” เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In–depth 
Intervew) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน และใช้การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussions) 
โดยจัดการสนทนากลุ่มผู้ เชี่ ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ในประชาคมอาเซียน โดยก าหนดหัวข้อน าเสนอ ได้แก่ 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 3.2 ตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัย 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ซึ่งมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้   
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ  
(Survey Research) ประชากรของพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั้งหมด 1,377 รูป (วิทยาลัย 
พระธรรมทูต, 2559) ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่ (Taro Tayamane, 1970)  
ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
  1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Tayamane) ดังนี้ 
    

  สูตร   n =  
 

       
 

  
 เมื่อ  n  แทน  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N  แทน  ขนาดของประชากร 
   e แทน   ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มที่ยอมรับได้ (Sampling 
Ertor) ในที่นี้ก าหนดไม่เกิน 0.05 
 2) ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Tayamane) ได้ดังนี้ 
 

  n  =  
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     =  
     

      
 

 
   = 309.96   310  
  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 310 รูป จากนั้นได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling)  
 3.1.2 ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – Depth 
Intervew) ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญซึ่ งมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยการสุ่มอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารพระธรรมทูต กลุ่มพระธรรมทูต และกลุ่มนักวิชาการ
ทั่วไป รวมทั้งสิ้นจ านวน  19  รูปหรือคน และได้ท าการสนทนากลุ่มเฉพาะ  (Focus Group 
Discussions) โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม 
ทูตไทยในประชาคมอาเซียนจ านวน  9  รูปหรือคน และได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินยุทธศาสตร์
เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาจากกลุ่มพระธรรมทูตจ านวน 15 รูป ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างการสุ่มด้วยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสบาย (Convenience หรือ Accidental Sampling)  อาศัยความ
สะดวกของผู้วิจัยเป็นหลัก โดยพิจารณาจากด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ 
 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรที่ศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

       (1) การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านการวางแผน
ด าเนินงานด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการติดตามและประเมินผล 
       (2) ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม ด้านองค์การ 
ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ 
 3.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตไทยสู่ประชาคมเซียน ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และด้านการเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3.1 ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เครื่อมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามซึ่งนักวิจัยได้สร้างขึ้นประกอบไปด้วย 4 ตอน  
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) ดังนี้คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์เผยแผ่พระพุทธศาสนา  
  ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  ตอนที่ 4  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน 
  ส าหรับขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือของแบบสอบถามเชิงปริมาณนั้น ผู้วิจั ยได้
ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้ 
  1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามวัดตัวแปรที่ส่งผลกระทบ 
  2)  ศึกษา นิยาม แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
  3)  ให้ความหมายและเขียนนิยามปฏิบัติการจากแนวทางที่ได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
  4)  เขียนค าถามให้สอดคล้องกับกับนิยามปฏิบัติการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง และน้อย น้อยที่สุด 
ก าหนดการให้คะแนนระดับการปฏิบัติ ดังนี้ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท ดังนี้  (พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ, 2548) 

ระดับความเห็นด้วยมากที่สุด  ก าหนดให้ 5 คะแนน 
ระดับความเห็นด้วยมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ระดับความเห็นด้วยปานกลาง  ก าหนดให้ 3 คะแนน 
ระดับความเห็นด้วยน้อย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
ระดับความเห็นด้วยน้อย  ก าหนดให้ 1 คะแนน 
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 การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น โดยพิจารณาช่วง
คะแนนแต่ละรับดับจากค่าอันตรภาคชั้น โดยมีสูตรค านวณ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 
   

 I =  
 

 
 

เมื่อ I แทน  ความกว้างของชั้น 
 R  แทน  พิสัย (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 
 K   แทน  จ านวนชั้น 

แทนค่าตามสูตร I =   
   

 
  =  0.08 

 จากค่าคะแนนในสูตรสามารถน ามาก าหนดคะแนนจากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 

ช่วงค่าเฉลี่ย    ระดับความคิดเห็น 
4.21 - 5.00     มีความเห็นระดับมากที่สุด 
3.41 - 4.20   มีความเห็นระดับมาก 
2.61 - 3.40   มีความเห็นระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60   มีความเห็นระดับน้อย 
1.00  – 1.80   มีความเห็นระดับน้อยที่สุด 

 5) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาตรวจสอบความเที่ยวตรงเชิงพินิจ (Face validity) โดย
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องและครอบคลุมแบบสอบถามกับนิยาม
ปฏิบัติการ พร้อมพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขหัวข้อตามข้อเสอนแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) ตั้งแต่ .05 ขึ้นไป  
(ปรเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2557)  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
 1. อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ   
 2. อาจาย์  ดร.เอนก  ใยอินทร ์        มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 3. อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 4. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ  ธิลาว  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 5. อาจาย์ ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
สูตรการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบวัด
บุคลิกภาพ 

  IOC =∑R/N 
เมื่อ   IOC    = แทน ดัชนีความถูกต้อง 
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  ∑R     = แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชียวชาญทั้งหมด 
  N       =  แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

 6)  น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ  5  ให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกครั้ง 
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และน าไปทดสอบ กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 รูปหรือคน 
 7)  วิเคราะห์จ าแนกรายข้อ (Item Analysis) ของแบบวัดทั้งฉบับแต่ละข้อกับคะแนนรวม 
(Item Total Corretation) เป็นรายด้านที่ได้จากการทดลอง (Tryout) มาวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับคะแนนรวมโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียรสัน 
(Pearson Product MonentCrretation) คัดเลือกค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
 สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
(Cronbach Lee, 1974) ดังนี้คือ 

  α = 
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เมื่อ  α =  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 

  k    =  จ านวนข้อค าถามของเครื่องมือ 

  2

is  =  ความแปรปรวนของคะแนนค าถามแต่ละข้อ 

  
2

ts
 = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผู้ตอบทั้งหมด 

 8) น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 7 ไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเป็นรายด้าน  
ทั้งฉบับ จากนั้นน าผลการทดลองมาวิเคราะห์ค าถามที่มีความเชื่อมั่น (Reliabilty) ของแบบสอบถาม
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของครอนบราดซึ่งผลการสอบ
สอบความเที่ยงหรือความเชื่อมั่น (Reliabilty) นั้นเท่ากับหรือมากกว่า .60 ถือว่าเป็นข้อค าถามที่
สามารถน าไปเก็บข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ โดยได้ค่าความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha) ของ
แบบสอบถาม เท่ากับ 0.98 จากค าถามที่อยู่ในเกณฑ์จ านวน 50 ข้อ ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม มีคุณภาพและมีความเชื่อถือได้สูง  
 9) จัดพิมพ์ท าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนซึ่งมีคุณภาพและความสมบูรณ์ เพ่ือท าการเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 

 3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือที่ ใช้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือส าหรับแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview)  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้ 
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 1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของสงฆ์ไทยในประชาคมอาเซียนเพ่ือร่างชุดค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 
 2) ขอค าปรึกษาแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบชุดค าถามแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก 
 3) ปรับแก้ไขข้อค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
 4) น าชุดค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Grop Discussion) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบวาระการสนทนากลุ่ม  การบันทึกเทป และจดบันทึก 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
    ส าหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองพร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัย โดยได้ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  
    1) ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวเองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย -
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือชี้แจ้งวัตถุประสงค์พร้อมทั้งชี้
แจ้งพิทักษ์สิทธิ์ในการสอบถาม และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวันเวลาราชการ 
    2)  ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
อนุญาต ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนของแบบสอบถาม   
    3)  น าข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างกลับมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 
 3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองพร้อมกับผู้ช่วยนักวิจัย โดยได้ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
    1) ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวเองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือชี้แจ้งวัตถุประสงค์พร้อมทั้งชี้
แจ้งพิทักษ์สิทธิ์ในการสอบถาม และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามวันเวลาราชการ 
    2) ผู้วิจัยอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและกรอกข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
อนุญาต ผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนของแบบสอบถาม   
    3) น าข้อมูลแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างกลับมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 
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 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะนั้น  ผู้วิจัยได้ท าการสนทนา 
(Moderator) ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการบันทึกเทป จดบันทึก และบันทึกภาพวีดี
ทัศน์ โดยมีผู้จดบันทึก (Note Taker) และผู้ช่วยทั่วไป (Assistant) ซึ่งใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ส าหรับสถานที่ในการจัดสนทนากลุ่มนั้น วิจัยเลือกห้องประชุม
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่จัดสนทนากลุ่ม เนื่องจาก
เป็นที่สะดวกส าหรับผู้เข้าร่วมสนทนามากที่สุด และได้นัดหมายผู้เข้าร่วมสนทนาโดยการประสานงาน 
แจ้งก าหนดการ วัน เวลา สถานที่ให้ผู้เข้าร่วมสนทนาทราบ และขอความอนุเคราะห์เรื่องการเข้า
ประชุมตรงตามวันเวลา และสถานที่นัดหมาย 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
    ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเป็น
เครื่องมือ และสถิติท่ีใช้ในการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
     1) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05,0.01 ในการแปลความหมาย ดังนี้ 
    ลักษณะของความสัมพันธ์ (r)  
    ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  
    - สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางบวก  
    - สัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ทางลบ 
    ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่สมบูรณ์ 
    - มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางบวก 
    - มีความสัมพันธ์แต่ไม่สมบูรณ์ทางลบ 
    ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ 
    - ค่าความสัมพันธ์จะเป็นศูนย์ 
    โดยมีเกณฑ์การแปลค่า ดังนี้ 
    0.80 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 
    0.60 – 0.79 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 
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    0.40 – 0.59 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
    0.20 – 0.39 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย 
    0.00 – 0.19 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อยมาก   (ยุทธ ไกยวรรณ์, กุสุมา 
ผลาพรม,2553) 
   3) สถิติการทดถอย (Regression Analysis) แบบพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) ซึ่งใช้ในการค้นหาปัจจัยตัวพยากรณ์ที่มีความสามารถในการ
อธิบายความแปรผันของตัวแปรตาม โดยการคัดเลือกตัวแปรต้นเข้าสู่สมการด้วยวิธี  STEPWISE และ
เพ่ือป้องกันปัญหาตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์ต่อกันหรือ “ความสัมพันธ์ร่วมเชิงพหุในตัวแปรต้น” 
(Multicollinearity) จึงก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณาค่า 
Tolerance และค่า VIF (Variance Inflation Factors) ตามเกณฑ์โดยหากมีค่า Tolerance  < 
0.10 แสดงว่าเกิดปัญหา Multicollinearity และหากมีค่า VIF > 10 แสดงว่า เกิดปัญหา 
Multicollinearity เช่นเดียวกัน (ส าราญ  มีแจ้ง, 2557)  4) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติการทดถอย 
(Regression Analysis)  
 3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
    ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In - 
deprth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล
ทั้งหมด โดยเปรียบเทียบจากการบันทึกเทปซ้ า แล้วน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมจัดระบบให้เป็นหมวดหมู่ 
น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยมานสรุปตีความหมาย และจ าแนกข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันอยู่ใน
เรื่องเดียวกนั การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
    1) วิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลว่าได้ข้อมูลเพียงพอ
แล้วหรือยัง ข้อมูลนั้นได้ตอบปัญหาของการวิจัยแล้วหรือไม่ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการตรวจสอบข้อมูล
แบบสามเส้า (Triangulation) 
    2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร
เนื้อหา (Content Analysis) น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา 
    3) ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยน าข้อมูลมาสังเคราะห์ และเรียบเรียง จ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้น
น ามาตีความหมาย แล้วพรรณนาความให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    4) การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องของผลการวิจัย
(Conclustion Interpretation and Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุปและตีความหมายของ
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ผล หรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล ซึ่งข้อสรุปและสิ่งที่ตีความออกมานั้นอาจจะอยู่ในรูปของ
ค าอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฏีที่เกี่ยวกับเรื่องที่ท าการวิเคราะห์ แล้วน าผลการวิเคราะห์ไป
น าเสนอในบทต่อไป 
     ส าหรับการสนทนากลุ่ม เฉพาะ ได้ด าเนินการเพ่ือทดสอบแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยท าการสนทนา
กลุ่มเฉพาะซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ได้คัดเลือกจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และป็น
ผู้สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบอุปนัย โดยน า
ข้อมูลมาสังเคราะห์ และเรียบเรียง จ าแนกอย่างเป็นระบบโดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์เนื้อหา พยายาม
รักษาส านวนเดิมไว้ วิเคราะห์จากการจัดบันทึก วิเคราะห์จากการถอดค าบันทึกเสีย และวิเคราะห์จ า
ความจ า จัดพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือจัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตามคุณสมบัติ ของมโนทัศน์ แต่ละการ
สนทนาแยกข้อมูลพรรณนาความให้เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียน” โดยผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัย  
คือ 4.1  ผลวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วย  4.1.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Research)  
4.1.2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (In – Depth Interview) 4.1.3) สรุปผลการ
วิเคราะห์ 4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 4.2.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Survey Research)  4.2.2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (In – Depth Interview)  
4.2.3) สรุปผลการวิเคราะห์ และ 4.3 ผลวิเคราะห์แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 4.3.1) ผลการสนทนากลุ่ม 
4.3.2) องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   4.3.3) สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย  ซึ่งได้สรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน 

 4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  

โดยการใช้แบบสอบถามกับพระธรรมทูตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของพระธรรมทูตตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1   จ านวน  และร้อยละ ของพระธรรมทูตตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัย
       ส่วนบุคคล 

(n=310) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
อาย ุ   

  ต่ ากว่า 25 ปป  45 14.5 
25 – 34 ปป 151 48.7 
35 – 44 ปป 81 26.1 
45 ปป ขึ้นไป 33 10.6 

ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 144 46.5 
ปริญญาโท 127 41.0 
ปริญญาเอก 39 12.6 

ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
น้อยกว่า 4 ปป 132 42.6 

4 – 6 ปป 138 44.5 
7 – 9 ปป 26 8.4 

10 ปป  ขึ้นไป 14 4.5 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ส่วนใหญ่อายุ  ระหว่าง 25 – 34 ปป จ านวน 151 คน  คิดเป็น

ร้อยละ 48.7 มากที่สุด  รองลงมาคือ อายุระหว่าง  35 – 44 ปป จ านวน  81 คิดเป็นร้อยละ 26.1  
อายุต่ ากว่า 25 ปป  จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และอายุ  45 ปป ขึ้นไป  จ านวน 33 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.6 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า  ส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 
รองลงมาระดับปริญญาโท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และระดับปริญญาเอก จ านวน 39 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.6  ตามล าดับ 

ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า  ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 4 – 6 ปป จ านวน 138  
คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  รองลงมาน้อยกว่า 4 ปป จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 42.6  และ  7 – 9 ปป 
จ านวน  26 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4  และ 10 ปปขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ตามล าดับ 
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 2)  ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระ
ธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ 
      เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม 

(n=310) 

ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดย
ภาพรวม 

X  S.D. แปลผล 

ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน 

 
 

4.27 

 
 

0.64 มากที่สุด 
ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 

 
 

4.21 

 
 

0.66 มากที่สุด 
ด้านการเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 

 
 

4.25 

 
 

0.65 มากที่สุด 

รวม    4.24 0.60 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  โดยด้านการสร้างความ
มั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผย
      แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  ด้านการสร้างความ
       มั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน 

(n=310) 

ยุทธศาสตร์ฯ ด้านการสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน 

X  S.D. แปลผล 

มีการส่งเสริมสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่บุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
4.35 

 
0.77 มากที่สุด 

มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
4.21 

 
0.77 มากที่สุด 

มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

 
4.26 

 
0.75 มากที่สุด 

มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ใช้กลไกระบบคณะกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับในการด าเนินงาน 

 
4.26 

 
0.76 มากที่สุด 

มีหน่วยงาน หรือองค์การที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

 
4.25 

 
0.75 มากที่สุด 

รวม    4.27 0.64 มากที่สุด 

   
 จากตารางที่ 4.3  พบว่า  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  จ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยการส่งเสริมสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.35 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน และการสนับสนุน ส่งเสริมให้ใช้กลไกระบบ
คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดับในการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับ
มากที่สุด และหน่วยงาน หรือองค์การที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง
ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผย
      แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  ด้านการสร้างองค์การ
      ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

(n=310) 

ยุทธศาสตร์ฯ ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 

X  S.D. แปลผล 

มีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงในอาเซียน 

 
4.25 

 
0.78 มากที่สุด 

มีการระดมสรรพก าลังในการสนับสนุน ส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 
4.18 

 
0.74 มาก 

มีองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

 
4.17 

 
0.75 มาก 

มีรูปแบบกาสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

 
4.20 

 
0.76 มาก 

มีองค์การเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
4.26 

 
0.78 

มากที่สุด 
รวม    4.21 0.66 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

ประชาคมอาเซียน จ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่
ในระดับมากที่สุด  โดยองค์การเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิม
จ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ
จัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงในอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด และรูปแบบกาสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 การระดมสรรพก าลังในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผย
      แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ด้านการเพ่ิมและพัฒนา
     พระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

(n=310) 

ยุทธศาสตร์ฯด้านการเพิ่มและพัฒนาพระ
ธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

X  S.D. แปลผล 

มีการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ระพุทธศาสนา
ให้มีความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม 

 
4.37 

 
0.76 มากที่สุด 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

4.23 

 
 

0.77 มากที่สุด 
มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

 
4.19 

 
0.74 มาก 

มีระบบการประเมินศักยภาพและขีด
ความสามารถของบุคลากร 

 
4.20 

 
0.78 มาก 

มีจ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา
เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
4.23 

 
0.78 มากที่สุด 

รวม    4.25 0.65 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน จ าแนกเป็นรายด้าน ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
โดยการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่ระพุทธศาสนาให้มีความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม มากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และ จ านวนบุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมากที่สุด และ
ระบบการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่า 4.20 ระบบและกลไกใน
การสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 4.19 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียน จ านวน 19 รูปหรือคน ผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดังนี้ คือ 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน จะมีความมั่งคง
นั้นต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ประกอบด้วย  ทฤษฎี 4 ส. 
ประกอบด้วย สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังสนา-ร่าเริง    
หลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วย
ค าลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม (กฤตสุชิน พลเสน , 2561) และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะมั่นคง
ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยคือหน่วยงาน หรือองค์การที่ อุปถัมภ์  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน  (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) และเปิดโอกาสให้องค์กรเข้าไปจัดระบบและ
กลไก เช่น สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนนิตยภัตเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีแรงจูงใจในการท างานในพ้ีนที่
นั้น ๆ ท าให้มีเป้าหมายและจุดประสงค์เ พ่ิมขึ้น และชัดเจนขึ้น (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  
(ด้วงลอย),  2561)  อีกท้ังต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของทูตท่ีดีตามอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต มีสัป
ปุริสธรรม 7 มี  เวสารัชชกรณธรรม 5 เน้นขันติธรรม -สามัคคีธรรม-คารวธรรม เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลง ตื่นรู้สถานการณ์ และกล้าแสดงออกเมื่อพบปัญหา หรือโอกาส ไม่หวาดกลัวต่ออคติทาง
ชาติพันธ์ (พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย), 2561) 

 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหาร  
การจัดการและการปกครองส าหรับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยจัดตั้งสถาบันหรือวิทยาลัยพระธรรมทูต 
เ พ่ือพัฒนาบุคลากรด้านงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ  (พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล  
(ธัญญสาธุกุล),  2561) มีการวางแผนด าเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระยะสั้นคือแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนางานด้านการเผยแผ่ 5 ปป ระยะยาวก าหนดแผนอย่างน้อย 20 ปป ทั้งนี้การ
วางแผนมีการประชุม ก าหนดเป้าหมายการเผยแผ่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการเผยแผ่  
เพ่ือน าแผนด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติต่อไป (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) องค์กร 
พระธรรมทูตไทย ถือว่าบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ยังไม่ค่อยมีบทบาทที่
เด่นชัดและการก าหนดยุทธศาสตร์อาจจะเน้นไปที่ยุโรป ก็เลยให้ความส าคัญในด้านอาเซียนด้วยกัน
น้อยไป อาจจะมองว่าพระพุทธศาสนาในอาเซียนนั้น เจริญอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว กัมพูชา 
เวียดนาม หรือพม่า ประเทศเหล่านี้ถือว่าพระพุทธศาสนามีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้
การก าหนดยุทธศาสนาขององค์กรพระธรรมทูตเปลี่ยนทิศทางไปทางยุโปรมากกว่าในอาเซียน (พระ
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ครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ , 2561) และการวางแผนการด าเนินงานของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนนั้น  พระธรรมทูตยึดความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ มาจากรากฐาน ทั้งวิสัยทัศน์ การบริหารงานในนโยบายบูรพาจารย์ 
คือสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  
วัดสระเกศฯ สืบทอดมาถึงปัจจุบัน (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561)   

  ส าหรับบุคลากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ต้องมีคุณสมบัติ คือ  
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญขึ้นไป  หรือเป็นเปรียญ  หรือส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งและ
นักธรรมชั้นเอก  มีประสบการณ์ด้านบริหารกิจการคณะสงฆ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปป   มีพรรษา   5 

 ขึ้นไป  เป็นอาจริยวัตรงดงาม และเรียบร้อยดีงาม (กฤตสุชิน พลเสน,2561) พระธรรมทูตเป็นผู้สื่อ
ธรรม เป็นผู้สั่งสอนธรรม เป็นตัวแทนศาสนาที่ชัดเจน (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
และคณะสงฆ์แต่ละวัดมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่น  และมีการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) 
และบุคลากรหรือพระธรรรทูตยึดหลักธรรมกถึกไว้ 5 ประการเพ่ือการเผยแผ่ คือ 1) กล่าวความไป
ตามล าดับ แสดงหลักธรรมตามล าดับความง่าย ยาก ลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป   
2) ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ไปตามเหตุและผล  
3) แสดงธรรมด้วยเมตตาจิต มุ่งจะให้เป็นประโยชน์  4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส มิใช่สอน
เพราะมุ่งที่ท่ีจะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน สอนตามหลัก 
ตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรมให้เข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก (พระมหาเผด็จ  
จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561)  

  ปัญหาและอุปสรรค พระสงฆ์ที่เข้าอบรมพระธรรมทูต จะมีความแตกต่างกันด้านความรู้ 
ความสามารถ และอายุ พรรษาและเป้าหมาย ก็เป็นจุดอ่อนของพระธรรมทูต โดยเฉพาะด้าน
ภาษาอังกฤษที่จะใช้สื่อสารติดต่อประสานหรือการเผยแผ่นั้น จ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางที่สื่อกับกลุ่มประชาคมอาเซียน แต่ยังขาดทักษะการใช้ภาษามาก ต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีด้วย ซึ่งจ าเป็นอย่างมากต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกลุ่ม
อาเซียน (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) หลักธรรมที่ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ยังไม่มีความหลากหลาย อีกทั้งการเผยแผ่หลักธรรมยังไป
ประเทศหรือกลุ่มชนที่ไม่นับถือพุทธศาสนายังเป็นการล าบาก (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 
2561)  ควรจะมีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน เช่น จ านวนหนึ่งต้องส่งไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน 
เป็นต้น (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) ในด้านองค์กรยังขาดปัจจัยในการเชื่อมโยงกัน 
เช่นมีการจัดตั้งองค์กรสภาพระธรรมทูต หรือเป็นองค์กรพระธรรมทูต หรือหน่วยงานพระธรรมทูตโดย
ตรงที่ท าหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มศักยภาพ (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  
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(ด้วงลอย),  2561) ไม่มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เช่น มีผู้นับถือเพ่ิมขึ้น มีต่างชาตินับ
ถือเพ่ิมข้ึนกี่เปอร์เซ็น (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระธรรมทูตยังก็
ไม่เข้มแข็งพอจึงให้การสนับสนุนและดูแลได้ไม่ทั่วถึง (พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561) 
 พระธรรมทูตมีน้อยที่จะมีความรู้ทางวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ มีความรู้ด้านภาษาของแต่ละ
ประเทศน้อย ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งเป็นภาษาอ่ืน ๆ ที่เป็นภาษาอาเซียน (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  
(ด้วงลอย),  2561) และขาดความสามารถด้านภาษาที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับคนใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ ขาดผู้มีความรู้เรื่องสื่อ เครื่องมือ และการถ่ายทอด (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 
2561) พระธรรมทูตยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ดีพอ ท าให้การสื่อสาร
กับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร  (พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล(ธัญญสาธุกุล), 2561)  และหลักธรรม
ที่หลากหลาย การเลือกและการสื่อหลักธรรมให้ตรงและถูกถึงใจของผู้รับ ภาษาที่บันทึกหลักธรรมที่
ไม่คุ้นเคยสถานที่ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) ภาษา ความแตกต่างทางด้านความ
เป็นอยู่ทัศนคติที่ไม่เหมือนกัน เช่น บางประเทศในประชาคมอาเซียนนับถือศาสนาอิสลาม เป็นส่วน
ใหญ่ ชาวพุทธเป็นส่วนน้อยกฎหมายที่รุนแรง (พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ (วงษ์เขียด) , 2561)  
ความแตกแยกที่เกิดจากศาสนา กรณีของมุสลิมโรฮิงญา สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่ว โลก ต้องมี
วิธีการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นไปกว่านี้ ให้ทั่วโลกได้เห็น  (พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ  
(วงษ์เขียด), 2561) อีกทั้งบุคลากรหรือพระธรรรทูตไม่มีจิตใจที่มุ่งมั่นในการเผยแผ่และยังเป็นผู้ไม่
แตกฉานในหลักธรรมค าสอนที่จะบรรยายขยายเนื้อความแห่งอรรถ และพยัญชนะของหลักธรรมให้
เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาถิ่นของประเทศนั้น ๆ จนผู้ฟังสามารถเข้าใจได้ง่าย (พระมหาเผด็จ  
จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561)  ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและต่อเนื่อง และการใช้งบประมาณก็
ขอให้ตรงกับเป้าประสงค์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
ควรมีงบประมาณในการช่วยสร้างอาคาร พัฒนาเสนาสนะและสนับสนุนกิจกรรมอ่ืนในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) มีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณในการส่งเสริมให้พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , 2561) องค์กรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ท าข้อตกลง ระหว่างวัดที่นั่น เช่น อบรมพระธรรมทูตเรียบร้อยวัดผมเปิดรับให้ท่านมาปฎิบัติศาสนา
กิจ เป็นระยะเวลา เท่านั้น หรืออยู่ที่ความประพฤติ  ต้องมีงบประมาณสนับสนุน จาก องค์กรใด
องค์กรหนึ่ง เช่น มจร มมร เป็นต้น ดูแลค่าใช้จ่าย พระธรรมทูตจะได้ตัดปริโพธิเรื่องค่าใช้จ่าย  
(พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) และขาดส่งเสริมสวัดิภาพ สวัสดิการของพระธรรมทูต
อย่างต่อเนื่อง  องค์กรที่ดูแลพระธรรมทูตควรเข้ามาดูแลในเรื่องของสวัสดิการและการส่งเสริม  
พระธรรมทูตโดยเฉพาะพระธรรมทูตที่มีคุณสมบัติที่เป็นนักเผยแพร่อย่างจริงจัง ให้ได้มีโอกาสท างาน
ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมแรงของพระธรรมทูตให้มีพลังในการที่ท างานด้านเผยแพร่ใน
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ต่างประเทศจุดนี้ก็ ถือว่าองค์กรต่าง ๆ อย่างไม่เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่จึงเป็นอุปสรรคในเรื่องของการ
พัฒนาในส่วนของการท างานของพระธรรมทูต (พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโ , 2561)  
  สรุป ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน ต้องมี
วิธีการเผยแผ่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลายและเข้าใจง่าย เป็นไปตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ยึดวิธีหลักวิธีการเผยแผ่  5 ประการ คือ 1) กล่าวความไปตามล าดับ แสดงหลักธรรมตามล าดับความ
ง่าย ยาก ลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป  2) ชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละ
ประเด็น โดยอธิบายขยายความ ไปตามเหตุและผล 3) แสดงธรรมด้วยเมตตาจิต มุ่งจะให้เป็น
ประโยชน์  4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส มิใช่สอนเพราะมุ่งที่ที่จะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบ
แทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน สอนตามหลัก ตามเนื้อหา มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรมให้
เข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก และวิธีการเผยแผ่โดยใช้ทฤษฎี 4 ส. ประกอบด้วย 
สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง สมาทปนา-จูงใจ สมุเตชนา-แกล้วกล้า สัมปหังสนา-ร่าเริง 3) หลักกัลยาณมิตร
ธรรม 7  ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยค าลึกซึ้งได้ ไม่ชัก
น าในทางเสื่อม เป็นต้น  
    2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดังนี้ คือ 

  พระธรรมทูตมีศูนย์ข้อมูลกลางในการประสานงานด้านการเผยแผ่ ท างานร่วมกัน เช่น 
แต่ละประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง หรือใช้ภาษาเฉพาะ แต่สามารถที่จะแปลภาษาของกัน
และกันได้ ท าให้การจัดองค์กรพระธรรมทูต สามารถมีศักยภาพมากขึ้นได้ ท าให้การจัดองค์กร
เครือข่ายของพระธรรรมทูตมีศักยภาพในการเผยแผ่ได้มากยิ่งขึ้น และจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพของ
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงในอาเซียน  (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,   2561) 
ควรมีองค์การที่มั่นคงต่อเนื่องทั้งด้านนโยบายและการบริหารจัดการ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี  
(เบ้าค า), 2561) การด าเนินงานตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีแผนการระยะสั้น คือส่งพระ
ธรรมทูตไปศึกษาดูงานพระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน ส ารวจจ านวนวัด ประชาชนชาวพุทธ
ไทยและชาวอาเซียนประเทศนั้น ๆ ศึกษากฎหมาย จารีตประเพณี วิถีชีวิตของประเทศนั้น ๆ และใช้
การสาธารณสงเคราะห์น าการเผยแผ่ ให้สิ่งของ ให้ความรู้ ให้การศึกษา ให้ทุน   ส่วนแผนการระยะ
ยาว : การส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ทั้งแบบชั่วคราวและประจ า ไปอยู่วัดชาวพุทธที่มีอยู่เดิมแล้ว ถ้า
เป็นวัดไทยคงพูดคุยไม่ยุ่งยาก แต่ถ้าเป็นวัดชาวพุทธของท้องถิ่นอาจจะต้องมีการผู้พูดคุยเป็นข้อตกลง
ในระดับองค์กร  ไปสร้างวัดใหม่ ทั้งแบบชั่วคราว (ส านักสงฆ์/ที่พักสงฆ์) หรือวัดถาวรที่ถูกต้องทั้ง
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ธรรมวินัยและกฎหมาย) ต้องศึกษากฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายปกครองระดับสูงขึ้นไปด้วย  
ศึกษาความเป็นไปได้ เงื่อนไข ข้อผูกพัน ข้อจ ากัดต่าง ๆ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561)  
 อนึ่งมีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น  
การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอน,บรรยายธรรมในสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนที่อยู่นอกวัด การใช้เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศน์หรือการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนานอกวัดเป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การส่งต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของ
วัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายพระสงฆ์ และคฤหัสถ์ (กฤตสุชิน  
พลเสน, 2561)  
 อีกทั้ งยั งมีการด าเนินงานโดยวิธีการเผยแผ่ เพระพุทธศาสนา  ได้แก่  การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือการจัดกิจกรรมภายในวัดเช่น การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ การเทศน์ การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เช่น การสอน ,บรรยาย
ธรรมในสถานศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่อยู่นอกวัด การใช้เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน 
วิทยุโทรทัศน์หรือการจัดกิจกรรมทางศาสนานอกวัดเป็นต้น การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเครือข่าย 
เช่น การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การส่งต่อ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั้งฝ่าย
ฆราวาสและพระสงฆ์ (สมัชชาสงฆ์ไทย) (พระมหาชัยฟ้า ธญฺญกุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561) และสร้าง
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมต้องสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคมอาเซียน (พระมหาสกล านวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) 

ปัญหาและอุปสรรค ขาดการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายจิต
อาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนและการรวบรวมท าเนียบเครือข่ายจิตอาสา
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนารวมถึงจัดท าแนวทางการพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสอดคล้อง
กับพระไตรปิฎก  (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ) , 2561) อีกทั้งยังมีการท างานซ้ าซ้อน (ต่างคน
ต่างท า) การท างานได้ไม่ต่อเนื่อง(คนและทุนน้อยไม่เพียงพอ นโยบายที่เปลี่ยนแปลง) กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) และความร่วมมือใน
การบริหารจัดการวัดกับชาวพุทธหรือองค์การเครือข่ายยังมีส่วนร่วมน้อย  (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) 
อีกทั้งคณะสงฆ์ ยังขาดการติดตาม เยื่ยมเยือน ช่วยเหลือ สนับสนุนที่เป็นรูปแบบ (พระมหาสุวรรณ  

าณธโร (ศรีวัง), 2561) อุปสรรคด้านองค์การอีกประการหนึ่ง คือ ความเข้าใจในกฎหมายบ้านเมือง
ของประเทศนั้น ๆ เมื่อไม่มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในกฎหมายแล้ว การที่จะพัฒนาขยายองค์การ 
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จัดตั้งองค์การการเผยแผ่ให้เกิดขึ้นหรือพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องที่ยาก  
ซึ่งบางประเทศการที่จะไปสร้างวัดหรือสร้างองค์การการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่สามารถท าได้เลย 
เนื่องจากกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ไม่เปิดช่องให้พุทธศาสนาได้มีโอกาสในการเผยแผ่ (พระมหา
ไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), 2561)  
 สรุป ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตทั้งภายในและ
ภายนอกให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับองค์การการเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาอ่ืน ๆ โดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนร่วมกัน  พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้วัดในประชาคมอาเซียน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงพุทธโดยวิธีการส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้เข็มแข็ง ด้วยการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้แก่องค์การภาคีเครือข่ายเพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมกันสร้างองค์การเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและร่วมกันการระดมสรรพก าลังในการ
สนับสนุน ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงในอาเซียน ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การ
เครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคนั้นขาดการสร้างเครือข่ายชาวพุทธทั้งฝ่ายฆราวาสและพระสงฆ์ (สมัชชาสงฆ์ไทย
ในประชาคมอาเซียน และกระบวนการสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ยังไม่อย่างชัดเจน ขาดการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนและระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานด้านเครือข่ายจิตอาสา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนยังไม่สมบูรณ์และทันสมัยเป็นปัจจุบัน 
 
 3) ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกสรุปได้ดังนี้ คือ 
 คณะสงฆ์ไทยมีความก้าวหน้าที่การผลิตอบรมพระธรรมทูตที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้
ความสามารถคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และมีศักยภาพในสามารถจัดตั้งองค์การสหภาพพระธรรมทูตเพ่ือ
เป็นองค์การร่วมการบริหารจัดการพระธรรมทูต (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)   
การเตรียมความพร้อมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนนั้นมีการด าเนินงานด้วยการ
สร้างบุคลากร สร้างเครือข่ายในประเทศอาเซียน เมื่อมีเครือข่าย มีบุคลากร มีงบประมาณที่พร้อมแล้ว 
จึงส่งพระธรรมทูตออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ตามความรู้ความสามารถของพระ
ธรรมทู้ผู้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต (สมาน งามสนิท, 2561) พระธรรมทูตไทย 
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ส่วนใหญ่เป็นพระธรรมทูตที่มีความรู้ในระดับปริญญา ตรี  โท  เอก เป็นส าคัญ และมีความรู้ทางด้าน
บาลี และชั้นสูงด้านนักธรรม  (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร (ด้วงลอย) ,  2561) มีคุณสมบัติของทูตที่ดี
ตามอังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต 1) โสตา-เป็นผู้รับฟังที่ดี  2) สาเวตา- ท าให้ผู้อ่ืนฟังได้ 3) อุคคหิตา- 
เรียนดี  4) ธาเรตา- ทรงจ าดี  5) วิญญาตา-รู้เองได้  6) วิญญาเปตา-ให้ผู้อ่ืนรู้ได้  7) กุสโล หริตหริตัส
สะ – ฉลาดต่อสิ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์  8) โน โกหลการโก- ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท/  
และมีสัปปุริสธรรม 7  (พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย) , 2561) บุคลากกรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักธรรมที่จะน าไปเผยแผ่ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) ซึ่งด้านบุลากร
ถือว่าพร้อมที่สุด ทั้งด้านศักยภาพวิชาการ วุฒิการศึกษาที่หลากหลายสาขาวิชา (พระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , 2561)  พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ
พระพุทธศาสนาที่เป็นฝ่ายเถรวาท มีการฝึกฝนอบรม พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ หลายรูปมี
ประสบการณ์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาให้กับประชาชนคนไทยอยู่อย่างต่อเนื่อง
ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเผยแพร่ องค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วไป อยู่หลายรูป (พระมหา
เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโ , 2561) พระสงฆ์ไทยได้เปรียบในด้านการเข้าถึงข้อมูลหลักธรรม ที่มีหนังสือ
หลักธรรมมากมายจากคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งมากมาย  บางรูปสามารถสื่อสาร
ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านได้อีกด้วย (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)  และบุคลากรหรือ 
พระธรรรทูตสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ได้อย่างต่อเนื่ องและ
สม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศใด (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561) การที่จะใช้เวลาตั้งมั่น 
ได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น กฎหมาย พระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่  
อยู่ระยะสั้น 5 เดือนเต็มที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย เช่น ถือพาสตปอร์ตท่องเที่ยว อยู่ได้ 5 -6 เดือน 
พอเริ่มเก่งภาษา หรือว่ารู้จัก ญาติโยมต้องกลับอีกแล้ว อีกสิ่งหนึ่ง ช่องทางที่เผยแผ่ได้นั้นก็ต้องอาศัย 
พระคุณเจ้าที่เป็นพระธรรมทูต หัวใจสิงห์ มีอุดมการณ์ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง   
(พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) 
 ปัญหาและอุปสรรค นโยบายการอบรมพระธรรมทูต ควรแบ่งสายที่เข้าอบรมให้ชัดเจน 
เช่น สายเผยแผ่ด้านวิชาการ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ส่วนด้านก่อสร้าง และด้านอ่ืน ๆ ก็ควร
ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่มาอบรมพระธรรมทูต เพ่ือไปฝึกภาษาอังกฤษ เป้าหมายการเข้าอบรมคือ
ต้องการไปฝึกภาษา ฉะนั้นทางหน่วยงานต้องปรับยุทธศาสตร์การอบรมและก าหนดยุทธศาสตร์ให้
ชัดเจน โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ  ควรมีนโยบายส่งพระธรรมทูตไปสู่ประเทศกลุ่ม
อาเซียนบ้าง (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , 2561) บุคลากร ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษาอังกฤษ หรือภาษาในประเทศอาเซียน (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) ไม่มีแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
ท างาน ความมุ่งมั่นต่อภาระงานเป็นอุปสรรคส าคัญของบุคลากร เช่น ไปอยู่แล้วทนไม่ได้ ไม่มีความ
อดทน ไม่สามารถที่จะปรับตัวเข้ากับพ้ืนที่นั้น ๆ  ได้ จึงท าให้ต้องการจะกลับยังประเทศเดิมอาเซียน 
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(พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร )ด้วงลอย( ,  2561) ส าหรับการเดินทางเพ่ือแสวงหาแหล่งเรียนรู้ และการ
ระดมทุนสนับสนุนพระธรรมทูตยังมีไม่เพียงพอ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561 )  
การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาธรรม และภาษาของต่างประเทศนั้น ๆ สภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตของ
ประชาชนในประเทศนั้น ๆ นับว่าเป็นอุปสรรคของพระธรรมทูต (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 
2561) ซึ่งพระธรรมทูตเองยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาท้องถิ่น และสามารถอธิบายหลักธรรมอย่างลึกซึ้งได้ 
(พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) และควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งสองส่วน  คือ  
ส่วนแรกพระธรรมทูตเองจะต้องมีจิตวิญญาณของผู้ที่ เป็นนักเผยแพร่และเป็นผู้ เสียสละเพ่ือ
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงโดยไม่มีการแอบแฝงในลักษณะเป็นผลประโยชน์ส่วนตัว จะต้องมีความรู้
โดยเฉพาะในเชิงของจริยศาสตร์คุณธรรมและที่ส าคัญคือรู้จักการประยุกต์คุณธรรมเหล่านั้นให้
สอดคล้องกับวัฒนธรรมและส่งสังคมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศด้วย และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ 
การสามารถพูดภาษา ในประเทศนั้น ๆ ได้เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระธรรมทูตคือผู้เผยแพร่ 
แผนการเผยแพร่จึงจ าเป็นจะต้องใช้ภาษา และหากใช้ภาษาของประเทศนั้นได้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยท าให้
งานของพระธรรมทูตนั้นประสบผลส าเร็จได้เร็วมากยิ่งข้ึนส่วนหนึ่งและอีกอันหนึ่งก็คือว่าองค์กรต่าง ๆ
ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมพระธรรมทูตที่ตั้งใจท างานให้ก าลังใจและสวัสดิการเพ่ือการเผยแพร่พระ
ธรรมทูตนั้นจะได้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโ , 2561) อีกประการ
หนึ่ง คือ ภูมิฐาน (การครองกาย กายสังวร) ภูมิรู้ (ความรู้ ความสามารถ) ภูมิธรรม (ความรู้องค์ธรรม
ต่าง ๆ)  ซึ่งพระธรรมทูตควรมีคุณสมบัติเหล่านี้เพ่ือยังศรัทธาของชาวต่างชาติและชาวพุทธให้เกิด
ความเลื่อมใสสนใจในการประพฤติธรรมต่อไป (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) อีกทั้ง 
ยังขาดการ ติดตาม เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแก่พระธรรมทูต (พระมหาสุวรรณ าณธโร 
(ศรีวัง), 2561)  
     สรุป ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้ เผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยกระบวนการกลั่นกรองพระธรรมทูตให้เป็นมีความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด ซึ่งศาสนบุคคลมีศักยภาพในการเผยแผ่นั้นเป็นนักเผยแผ่  เป็นนักเทศน์ เป็นพระสอน
ศีลธรรม ต่างมีศักยภาพภายในตนเอง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ 
และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตต้อง
อาศัยหลักวิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนาระบบธรรมาธิบาลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง การ
เพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ต้อง
พัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม พัฒนาบุคลากรให้มี
อุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  มีระบบ
และกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีคุณภาพ มีระบบการประเมินศักยภาพ
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และขีดความสามารถของบุคลากรโดยการจัดตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามผลการด าเนินงานของ
พระธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปัญหาและอุปสรรคนั้น ควรมีนโยบายส่งพระธรรมทูตไปสู่
ประเทศกลุ่มอาเซียน บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาในประเทศ
อาเซียน ไม่มีแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน ขาดความเป็นนักเผยแพร่และเป็นผู้เสียสละเพ่ือ
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ที่ส าคัญคือมีการประยุกต์คุณธรรมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและส่ง
สังคมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศน้อย อีกประการหนึ่ง พระธรรมทูตมีความเป็นภูมิฐาน (การครองกาย 
กายสังวร) ภูมิรู้ (ความรู้ ความสามารถ) ภูมิธรรม (ความรู้องค์ธรรมต่าง ๆ) น้อย ซึ่งพระธรรมทูตควร
มีคุณสมบัติเหล่านี้เพ่ือยังศรัทธาของชาวต่างชาติและชาวพุทธให้เกิดความเลื่ อมใสสนใจในการ
ประพฤติธรรมต่อไป 

 4.1.3 สรุปผลการวิเคราะห์ 
    จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลแบบมีโครงสร้าง สามารถได้ดังนี้ 
    1) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมและ
พัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 และด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
    2) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน ต้องมี
วิธีการเผยแผ่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย โดยยึดหลักธรรมกถึก 5 ประการ คือ 1) กล่าวความไป
ตามล าดับ แสดงหลักธรรมตามล าดับความง่าย ยาก ลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป  2) ชี้แจง
ยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ไปตามเหตุและผล 3) แสดง
ธรรมด้วยเมตตาจิต มุ่งจะให้เป็นประโยชน์  4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส มิใช่สอนเพราะมุ่งที่ที่
จะได้ลาภ หรือผลประโยชน์ตอบแทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน สอนตามหลัก ตามเนื้อหา 
มุ่งแสดงอรรถ แสดงธรรมให้เข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก อีกทั้งวิธีการเผยแผ่โดยใช้
ทฤษฎี 4 ส. ประกอบด้วย (1) สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง (2) สมาทปนา-จูงใจ (3) สมุเตชนา-แกล้วกล้า  
(4) สัมปหังสนา-ร่าเริง    และหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง 
รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยค าลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม เป็นต้น 
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    3) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
นั้น เป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตทั้งภายในและภายนอกให้มีศักยภาพ
เทียบเท่ากับองค์การการเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาอ่ืน ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย  พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้วัดในประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เชิงพุทธโดยวิธีการส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้เข็มแข็ง ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงใน
อาเซียน ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การเครือข่ายความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
    4) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยกระบวนการกลั่นกรอง
พระธรรมทูตให้เป็นมีความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติที่ก าหนด มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
อุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัย
หลักวิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ และ
วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามผลการด าเนินงานของ
พระธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง  
 
4.2  ผลการ วิ เคราะห์ปัจจั ยที่ มีผลต่อยุทธศาสตร์การ เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 

 4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ  
    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยการวิจัยเชิงส ารวจ ( Survey 

Research) โดยการใช้แบบสอบถามกับพระธรรมทูตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดังนี้ 
คือ 
    1) ผลการวิเคราะห์การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย  
ด้านการวางด าเนินงาน ด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการติดตามประเมินผลเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 
( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซีย ซึ่งน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยายดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.6 สรุปค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับการด าเนินงาน
    การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  โดยภาพรวม 

 (n=310) 

การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ด้านการวางแผนด าเนินงาน 4.39 0.62 มากที่สุด 
ด้านการด าเนินงานตามแผน 4.25 0.66 มากที่สุด 
ด้านการติดตามและประเมินผล 4.24 0.69 มากที่สุด 

รวม    4.30 0.60 มากที่สุด 

 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่า  การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  โดยการวางแผนด าเนินงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ การด าเนินงานตามแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด และการติดตาม
และประเมินผล มีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.7   ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
     เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

(n=310) 

การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการวางแผนด าเนินงาน X  S.D. แปลผล 

มีการประชุมวางแผนก่อนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ 

 
4.47 

 
0.73       มากที่สุด 

มีการก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชัดเจน 4.44 0.73 มากที่สุด 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่อย่าง
ครอบคลุม 

 
4.35 

 
0.71 มากที่สุด 

มีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ชัดเจน 4.34 0.72 มากที่สุด 
มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 4.36 0.73 มากที่สุด 

รวม    4.39 0.62 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.7   พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าแนกเป็นรายด้าน 
ด้านการวางแผนด าเนินงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  โดยการ
ประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ การก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมากมาก
ที่สุด และการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  การก าหนดวิสัยทัศน์ในการ
เผยแผ่อย่างครอบคลุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  มีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ชัดเจน  4.34 อยู่
ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
    เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการด าเนินงานตามแผน 

(n=310) 

การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ด้านการด าเนนิงานตามแผน X  S.D. แปลผล 

มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 4.33 0.76 มากที่สุด 
มีการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 

 
4.29 

 
0.76 มากที่สุด 

มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึด
ตามพันธกิจ 

 
4.17 

 
0.78 มาก 

มีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่
เป้าหมายที่ชันเจน 

 
4.23 

 
0.78 มากที่สุด 

มีระบบและกลไกในการด าเนินงานก าหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจน 

 
4.25 

 
0.80 มากที่สุด 

รวม    4.25 0.66 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.8  พบว่า  การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกเป็นรายด้าน 
ด้านการด าเนินงานตามแผน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  โดยการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
การด าเนินงานด้านกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.25   ผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่
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เป้าหมายที่ชันเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  อยู่ในระดับมากที่สุด และการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
โดยยึดตามพันธกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.9    ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับการด าเนินงานการ
      เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการติดตามและประเมินผล 

(n=310) 
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ด้านการติดตามและประเมินผล X  S.D. แปลผล 

มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง 

 
4.29 

 
0.80 มากที่สุด 

มีกลไกในการติดตามและประเมินผล 4.21 0.78 มากที่สุด 
มีการน าผลการประเมินยุทธศาสตร์ไปสู่การ
พัฒนา 

 
4.18 

 
0.78 มาก 

มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 
4.26 

 
0.82 มากที่สุด 

มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 

 
4.27 

 
0.80 มากที่สุด 

รวม    4.24 0.69 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.9  พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าแนกเป็นรายด้าน 
ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ การก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.27 และการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และกลไกในการติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  อยู่ในระดับมากที่สุด 
การน าผลการประเมินยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
  



196 
 
  2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย ด้านหลักธรรม 
ด้านองค์การ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และระดับความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยสู่ประชาคมอาเซีย ซ่ึงน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.10  สรุปค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการ
       เผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม 

(n=310) 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวม X  S.D. แปลผล 

ด้านหลักธรรม 4.36 0.61 มากที่สุด 
ด้านองค์การ 4.31 0.62 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร 4.32 0.60 มากที่สุด 
ด้านงบประมาณ 4.16 0.73 มากที่สุด 

รวม    4.29 0.56 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก
ที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29  โดยปัจจัยด้านหลักธรรม  มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านองค์การ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.11   ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการเผยแผ่
      พระพุทธศาสนา ด้านหลักธรรม 

(n=310) 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
หลักธรรม 
 

X  S.D. แปลผล 

มีการบูรณาการหลักธรรมเพ่ือใช้ในการ
บริหารองค์การ 

 
4.49 

 
0.70 มากที่สุด 

มีการก าหนดหลักธรรมในการเผยแผ่ที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
นั้น ๆ 

 
4.34 

 
0.70 

มากที่สุด 
มีการบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่
เพ่ือการเผยแผ่ 

 
4.30 

 
0.72 มากที่สุด 

มีการเผยแผ่หลักธรรมที่หลากหลายเป็น
ภาษาอาเซียน 

 
4.30 

 
0.76 มากที่สุด 

มีแหล่งข้อมูลหลักพุทธธรรมที่เข้าถึงง่ายโดย
ผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
4.37 

 
0.75 มากที่สุด 

รวม    4.36 0.61 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกเป็นรายด้าน  ด้านหลักธรรม  
โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  โดยการบูรณาการหลักธรรมเพ่ือใช้ในการ
บริหารองค์การ มาที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ แหล่งข้อมูลหลัก
พุทธธรรมที่เข้าถึงง่ายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อยู่ในระดับมากที่สุด  และการก าหนด
หลักธรรมในการเผยแผ่ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34  
การบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหม่เพ่ือการเผยแผ่ และการเผยแผ่หลักธรรมที่หลากหลาย
เป็นภาษาอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการเผยแผ่
      พระพุทธศาสนา  ด้านองค์การ 

(n=310) 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ด้านองค์การ X  S.D. แปลผล 

มีการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับพันธกิจ 4.39 0.74 มากที่สุด 
มีสถานที่ตั้งขององค์การเป็นเอกเทศ 4.28 0.73 มากที่สุด 
มีการสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย
ภายในประเทศ 

 
4.29 

 
0.74 มากที่สุด 

มีการขยายองค์กรภาคีเครือข่ายใน
ต่างประเทศ 

 
4.29 

 
0.75 มากที่สุด 

มีการประชุมร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย
สม่ าเสมอ 

 
4.32 

 
0.74 มากที่สุด 

รวม    4.31 0.62 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.12  พบว่า  ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกเป็นรายด้าน  ด้าน
องค์การ  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับพันธกิจ มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การประชุมร่วมมือกับองค์กรภาคี
เครือข่ายสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด  และการขยายองค์กรภาคีเครือข่าย
ในต่างประเทศ การสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายภายในประเทศ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29   สถานที่ตั้งของ
องค์การเป็นเอกเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.13  ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการเผย       
       แผ่พระพุทธศาสนา ด้านบุคลากร 

(n=310) 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้าน
บุคลากร X  S.D. แปลผล 

มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้าน
การเผยแผ่ 

 
4.44 

 
0.74 มากที่สุด 

มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประสานงาน
ติดต่อกับองค์กรภายนอก 

   
 4.33 

 
0.71 มากที่สุด 

มีบุคลากรที่มีความรู้หลากหลายในด้านภาษา
และวัฒนธรรมในอาเซียน 

 
4.21 

 
0.72 มากที่สุด 

มีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรเสมอ 

 
4.32 

 
0.72 มากที่สุด 

มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

 
4.31 

 
0.71 มากที่สุด 

รวม    4.32 0.60 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.13  พบว่า ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกเป็นรายด้าน ด้าน
บุคลากร โดยภาพรวม  อยู่ระดับมากที่สุด 4.32  โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเผย
แผ่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การประเมินประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ 4.32 อยู่ในระดับมากที่สุด และ ระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 บุคลากรที่มีความรู้หลากหลายในด้านภาษาและวัฒนธรรมใน
อาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด    ตามล าดบ 
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ตารางท่ี 4.14   ค่าเฉลี่ย ( X )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S .D .) และสรุปผลเกี่ยวกับปัจจัยการเผยแผ่
        พระพุทธศาสนา  ด้านงบประมาณ 

(n=310) 

ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
ด้านงบประมาณ X  S.D. แปลผล 

มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐ 

 
4.25 

 
0.87 มากที่สุด 

มีงบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ 4.13 0.80 มาก 
มีการสรรหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่ง
อ่ืน ๆ 

 
4.12 

 
0.81 มาก 

มีการจัดตั้งมูลนิธิเป็นการเฉพาะเพ่ือ
สนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่าย 

 
4.15 

 
0.82 มาก 

องค์กรภาคีเครือข่ายมีความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการงบประมาณ 

 
4.17 

 
0.84 มาก 

รวม    4.16 0.73 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.14  พบว่า  ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จ าแนกเป็นรายด้าน ด้าน
งบประมาณ โดยภาพรวม อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อยู่ในระดับมาก โดยการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ องค์กรภาคีเครือข่ายมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่
ในระดับมาก และการจัดตั้งมูลนิธิเป็นการเฉพาะเพ่ือสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15  งบประมาณในการด าเนินงานที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13  การสรรหางบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 
 3)  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
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  ส าหรับการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

Y = ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม

อาเซียน 

Y1 = ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

ประชาคมเซียน 

Y2 = ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในประชาคมอาเซียน 

Y3 = ด้านการเ พ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซีย 

X1 = การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X11 = ด้านการวางแผนด าเนินงาน 

X12 = ด้านการด าเนินงานตามแผน   
X13 = ด้านการติดตามและประเมินผล   

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.15  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (r)  และ p – value ระหว่างการด าเนินงาน
        การเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
        ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
 
 

Model 
Y1 Y2 Y3 Y 

r p - value r p - value r p - value r p - value 
X11 .660** .000 .668** .000 .679** .000 .728** .000 
X12 .683** .000 .696** .000 .635** .000 .731** .000 
X13 .686** .000 .718** .000 .693** .000 .761** .000 
X1 .743** .000 .763** .000 .735** .000 .813** .000 

 
** ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 * ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญที่ระดับ .05 (2-tailed) 
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  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยรวม (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3)  
(r = 0.813, 0.743, 0.763, และ 0.735 ตามล าดับ) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านการวางแผนการด าเนินงาน (X11) (r =0.728, 0.660, 0.668, และ 
0.679 ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3)  
 ด้านการด าเนินงานตามแผน (X12) (r = 0.731, 0.683,  0.696,  0.635 ตามล าดับ) 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3)  
 ด้านการติดตามและประเมินผล (X13) (r = 0.761, 0.686, 0.718,0.693 ตามล าดับ)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3) 
  
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
 ส าหรับการค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
ความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 
 

Y = ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม

อาเซียน 

Y1 = ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน

ประชาคมเซียน 

Y2 = ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในประชาคมอาเซียน 

Y3 = ด้านการเ พ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 

X2 = ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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X21 = ด้านหลักธรรม 

X22 = ด้านองค์การ 

X23 = ด้านบุคลากร 

X24 = ด้านงบประมาณ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.16  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน (r)  และ p – value ระหว่างปัจจัยการเผยแผ่
       พระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
       พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
 
 

Model 
Y1 Y2 Y3 Y 

r p - value r p - value r p - value r p - value 
X21 .563** .000 .513** .000 .574** .000 .599** .000 
X22 .641** .000 .621** .000 .631** .000 .687** .000 
X23 .677** .000 .690** .000 .629** .000 .725** .000 
X24 .693** .000 .747** .000 .715** .000 .782** .000 
X2 .739** .000 .741** .000 .733** .000 .803** .000 

 

 
** ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 (2-tailed) 
 * ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญที่ระดับ  .05 (2-tailed) 
 
 จากตารางที่  4 .16 พบว่า  ค่ าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยรวม (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3) (r = 
0.803,0.739,0.741, และ 0.733 ตามล าดับ) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา  ด้านหลักธรรม (X21) (r =  0.563  0.513  และ 0.574 ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม 
(Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3)  
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 ด้านองค์การ (X22) (r =  0.687, 0.641, 0.621 และ 0.631ตามล าดับ) มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม 
(Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1, Y2, Y3)  
 ด้านหลักบุคลากร (X23) (r =  0.725, 0.677, 0.690 และ 0.629 ตามล าดับ)  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1,Y2,Y3)  
 ด้านงบประมาณ (X24) (r = 0.782, 0.693, 0.747 และ 0.715 ตามล าดับ) มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน (Y1,Y2,Y3)  
  
 สมมติฐานที่  3 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนามีอิทธิพลร่วมกันต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
 ส าหรับการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขึ้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษาอิทธิพลร่วมกันของการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปัจจัยการเผย
แผ่พระพุทธศาสนามีอิทธิพลร่วมกันต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ 

Y = ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม

อาเซียน 

X1 = การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

X2 = ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้  
 
ตารางท่ี  4.17   แสดงปัจจัยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการการถดถอย โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย
        พหุคูณแบบขึ้นตอน โดยภาพรวม 
 
Model Variables 

Entered 
Variables 
Removed 

Method 

 
 
2 

 

X1 
 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 
 

X2 
 Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter 

<= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100). 
   
 จากตารางที่  4.17 พบว่า ปัจจัยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการการถดถอยมี 2 ปัจจัย คือ การ
ด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (X1) และปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (X2)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรพยากรณ์ (B, Beta) และค่าคงท่ีของ
      สมการพยากรณ์ (Constant) 
 
Model Variables Entered B S.D. Beta t Sig. มีนัยส าคัญ 

 
2 

(Constant) 0.331   2.328 .021 มี (ที่ระดับ 0.05) 
X1 0.469  0.472 8.871 .000 มี (ที่ระดับ0 .01) 
X2 0.442  0.416 7.828 .000 มี (ที่ระดับ0 .01) 

 
โดยมี F =  390.467, p – value =.000   และ R2 = 0.718 (71.80%) 
 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ในตารางที่ 4.18 พบว่า การด าเนินงานการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาและปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีอิทธิพลร่วมกันยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01  
(F = 390.467, p – value = .000)  
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 การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสามารถ
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน ได้ร้อยละ 71.80 
 สมการการถดถอยส าหรับการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ 
 Y = 0.331 +  0.469 (X1) + 0.442 (X2) 
 สมการการถดถอยส าหรับการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้  คือ 
 Zy = 0.472 (ZX1) + 0.416 (ZX2) 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   มีอิทธิพลสูงสุดต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน (Beta = 0.472)  รองลงมา คือ ปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(Beta = 0.416)  
 
  4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ  

  ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียน จ านวน 19 รูปหรือคน ผลการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สรุปผลการ
สัมภาษณ์เชิงลึกได้ดังนี้ คือ 
    (1) การวางแผนด าเนินงาน  
    การวางแผนด าเนินงาน มีการวางนโยบายตามหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่
สมัยพุทธกาลอันเป็นหลักนโยบายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานแก่สาวกที่ส่งไปประกาศ
พระพุทธศาสนาชุดแรก โดยมีใจความว่า จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย 
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน . (วิ. มหา. 4/32/ 40) เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์และ
ความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์
ทั้งหลาย นี้คือการวางแผนนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงในปัจจุบัน (บุญทัน ดอกไธสง, 2561)  ซึ่งเป้าหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและ
มิใช่ชาวพุทธ มุ่งท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักธรรมค าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เป็นศูนย์รวมจิตใจ
และกิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศ (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) และการด าเนินงานการเผยแผ่มี
การระดมสมองจากเครือข่ายพระธรรมทูตไทยทุกรูป ใช้การออกค าสั่งองค์กร และจดหมาย
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อิเลคทรอนิกส์ ให้แต่ละเครือข่ายก าหนดแนวทางที่ควรจะเป็น ก าหนดส่ง สรุปผล จากนั้นจึงน าไป
วิจัยเชิงพัฒนา ด้วยการระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาคศาสนา, รัฐ และตัวแทนชาวพุทธในแต่ละ
ประเทศ รวมถึงควรมีการใช้เทคนิคตารางสัมพันธ์  เพ่ือให้การก าหนดยุทธศาสตร์มีความเป็นเหตุเป็น
ผลและมีความชัดเจน (พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย), 2561) 

   อนึ่งแผนการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น มีการวางแผนงานโดยการ
ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือสร้างกิจกรรมที่หลากหลาย แต่ละกิจกรรมมีการเชื่อมโยมสอดคล้องกับ
หลักธรรมค าสอนในพระพุทธศานา เพ่ือชักชวนให้ผู้คนสนใจ โดยเฉพาะศรัทธาสาธุชนที่เลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาแล้วให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) และมี
แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยก าหนดประยุกต์กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การท าบุญ
ตามประเพณ ี(ฮีตสิบสอง) ตลอดสิบสองเดือน  เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธ  มีส่งเสริมให้
มีการปฎิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์  ส่งเสริมการสวดมนต์ ฟังธรรมะ (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 
2561)   

   การก าหนดแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนนั้น คณะกรรมการ
บริหารงานพระธรรมทูตมีการประชุมกันเนื่องนิตย์  มีงานแผนการรับสมัครพระธรรมทูตด้วย
ระยะเวลาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีการอบรมพระธรรมทูตตามหลักสูตรที่ก าหนด  เมื่อฝึกอบรม  
พระธรรมทูตแล้ว ก็มีการส่งบุคลากรที่พร้อมออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเมืองต่าง  ๆ  
ในประชาคมอาเซียน (สมาน งามสนิท, 2561) การวางแผนด าเนินงานโดยใช้หลักอปริหานิยธรรมใน
การวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันมิให้การบริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียง
ส่วนเดียว สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมืองและพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คือ อปริหานิย
ธรรมส าหรับหมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดยปฏิบัติตามหลักการร่วม
รับผิดชอบที่จะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 ประการคือ    
1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ เป็นการประชุมพบปะปรึกษาหารือกิจการงานต่าง  ๆ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันโดยสม่ าเสมอ 2)  พร้อมเพรียงกัน
ประชุม เลิกประชุม และท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นการประชุมและการท ากิจกรรมทั้งหลายที่พึงกระท า
ร่วมกัน หรือพร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง  3) ไม่บัญญัติ หรือล้มเลิกข้อบัญญัติต่าง  ๆ เป็น
การไม่เพิกถอน ไม่เพ่ิมเติม ไม่ละเมิดหรือวางข้อก าหนดกฎเกณฑ์ต่าง  ๆ อันมิได้ตกลงบัญญัติไว้ และ
ไม่เหยียบย่ าล้มล้างสิ่งที่ตกลงวางบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในบทบัญญัติใหญ่ที่วางไว้เป็น
ธรรมนูญ  4) ให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์ยาวนาน 
ดังนั้นเราต้องให้เกียรติ ให้ความเคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของท่านในฐานะที่เป็นผู้รู้และมี
ประสบการณ์มามาก  5) ไม่ข่มเหงสตรี เป็นการให้เกียรติและคุ้มครองสตรีมิให้มีการกดขี่ข่มเหงรังแก 
6) เคารพบูชาสักการะเจดีย์ คือการให้ความเคารพศาสนสถาน ปูชนียสถาน อนุสาวรีย์ประจ าชาติ อัน
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เป็นเครื่องเตือนความจ า ปลุกเร้าให้เราท าความดี และเป็นที่รวมใจของหมู่ชน ไม่ละเลย พิธีเคารพ
บูชาอันพึงท าต่ออนุสรณ์สถานที่ส าคัญเหล่านั้นตามประเพณีที่ดีงาม  7) ให้การอารักขาพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้ทรงศีล เป็นการจัดการให้ความอารักขา บ ารุง คุ้มครอง อันชอบธรรม แก่บรรพชิต ผู้ทรงศีลทรง
ธรรมบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นหลักใจและเป็นตัวอย่างทางศีลธรรมของประชาชน เต็มใจต้อนรับและหวังให้ท่าน
อยู่โดยผาสุก (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) 

   สรุป การวางแผนด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียนนั้นมีนักวิชาการและผู้รู้หลายท่านได้แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการเผยแผ่ไว้มากมาย แต่แนวคิด
หลักที่เป็นหลักนโยบายหรือหลักปฏิบัติที่ส าคัญอย่างเห็นได้ชัดในการก าหนดแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้น คือพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศยึดหลักการวางแผนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์
เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย โดยมีการจัดประชุมวางแผนอย่างต่อเนื่อง 
ด าเนินการตามหลักหลักอปริหานิยธรรมและหลักวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ 
พระพุทธรรมทูตท่ีจะด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันในประชาคมอาเซียน 

   (2) การด าเนินงานตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
   การด าเนินงานตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการด าเนินงานที่เป็นตาม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของงานพระธรรมทูต และอีกประเด็นหนึ่งเป็นการด าเนินงานตาม
แผนงานของพุทธโอวาทปาติโมกข์ที่ทรงก าหนดไว้แก่พระสาวกทั้งหลาย โดยมีหลักการ 3 อุดมการณ์ 
4 และวิธีการ 6  ส าหรับหลักการ 3 คือ การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตใจให้
บริสุทธิ์  อุดมการณ์ 4  คือ ความอดทนอดกลั้น เป็นสิ่งที่พระธรรมทูตต้องปฎิบัติ การมุ่งเป้าหมายคือ
พระนิพพาน หรือมุ่งเป้าหมายเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มิใช่ลาภสักการะ การไม่ท าความ
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ทุกข์กายให้ทุกข์ใจทุกกรณี และการท าจิตใจให้สงบจากกิเลสตัณหา ความโลภ 
โกรธ หลง เป็นต้น วิธีการ 6 คือ วิธีการที่พระธรรมทูตใช้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งพระธรรมทูต
มีจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมือนในเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และถูกต้องตามหลักธรรมวินัย ได้แก่  การไม่กล่าวร้าย การไม่กล่าวโจมตีผู้อ่ืนหรือศาสนาอ่ืน
การไม่ท าร้าย ไม่บังคับข่มขู่ผู้อ่ืน การรักษาความประพฤติให้เป็นไปตามธรรมวินัย การรู้จักประมาณ 
คือ ความพอเพียงในปัจจัยสี่ ความเป็นผู้สันโดษ และการมีความเพียร การพัฒนาจิตใจด้วยสมถะและ
วิปัสสนาเสมอ นี่เป็นวิธีด าเนินการตามแผนยุทธศาสนาหรือตามนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงก าหนดไว้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
(บุญทัน ดอกไธสง, 2561) ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นเพ่ิมเติมว่าพระด ารัสของพระพุทธเจ้าที่ตรัสให้
พระธรรมทูตที่ส่งออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจของพุทธบริษัทโดยใช้สื่อธรรมะเป็น
เครื่องมือในการอบรมจิตใจ ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในการเผยแผ่ธรรมะไว้โดยย่อว่า การเผยแผ่
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พระพุทธศาสนาต้องเผยแผ่พระพุทธศาสนาการไม่ว่าร้ายใคร ไม่กล่าวร้ายใคร ไม่เบียนเบียดหรือ
บังคับผู้อื่นให้มานับถือหรือศรัทธาในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา ด าเนินไปเผยแผ่ เพ่ือประโยชน์
เพ่ือความสุขของมหาชน หรือด าเนินงานตามหลักโอวาทปาฎิโมกข์นั้นเอง (พระมหาไพฑูรย์  
ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), 2561) การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา และ กิจกรรมตามประเพณีไทย
นั้น  จะช่วยเสริมสร้างวัดให้เป็นศูนย์กลางของการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทย สอดแทรก
หลักธรรมค าสอนตามกิจกรรมต่าง ๆ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561)  อีกทั้งมีการจัดงาน
บุญประเพณีบุญทุกสิบสองเดือน ตามประเพณีวัฒนธรรมชาวพุทธ มีการท าบุญตักบาตร ไหว้พระ 
สมาทานศีล โดยประชาชนที่มาจะแต่งกายชุดพ้ืนเมืองประจ าชาติของตน เช่น ลาว ไทย กัมพุชา  
และเวียดนาม เป็นต้น  ทุกวันอาทิตย์จะมีการปฏิบัติธรรมแก่ผู้ที่สนใจมาวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม  
การส่งเสริมการสวดมนต์ไหว้พระ ทางวัดได้จัดพิมพ์หนังสือท าวัตรสวดมนต์เช้า - เย็น 3 ภาษา คือ 
ภาษาไทย /ภาษาลาว /ภาษาประเทศนั้น ๆ  จัดให้มีการถ่ายทอดสดการไหว้พระท าวัตรสวดมนต์เช้า
เย็น ผ่านสื่อเฟสบุ๊คทุกวัน (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง),  2561)  
  หลักการท างานก็ต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ไว้เพ่ือการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนมีแนวทางในการ
ปฎิบัติสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุโรป แต่ในประชาคม
อาเซียนมีประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเป็นจ านวนมากพอควรจึงเป็นงานที่ไม่ล าบากมากนักส าหรับ
พระธรรมทูตที่จะน าหลักธรรรมค าสอนไปเผยแผ่ยังประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน (พระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) การเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน
ปัจจุบัน วิธีการเผยแผ่ของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยพุทธกาลนั้น ทรงใช้พุทธวิธีในการสอนที่ต้องเริ่มต้น
จากปรัชญาขั้นพ้ืนฐานอันได้แก่กัลยาณมิตร โดยพิจารณาจากหลักของนักเผยแผ่กับผู้ฟังหรือผู้สอนกับ
ผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์กัน ผสานรวมกับผู้สอนที่ต้องมีลีลาการสอนและหลักการสอน (กฤตสุชิน  
พลเสน, 2561) 
 สรุปการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น พระธรรมทูตไทยด าเนินการ
ตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักการปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเคารพและเท่าเทียม ซึ่งการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้น พระธรรมทูตไม่มีการกล่าวร้าย หรือว่าร้ายผู้อ่ืน ไม่กล่าวโจมตีผู้อ่ืน
หรือศาสนาอ่ืน ไม่บังคับข่มขู่ให้ผู้อ่ืนมานับถือพระพุทธศาสนา และรักษาสภาวะของความเป็นพระ
ธรรมทูตให้เป็นไปตามหลักธรรมวินัย อีกทั้งเป็นผู้รู้จักประมาณ มักน้อยสันโดษ เป็นผู้ ปราภพความ
เพียร เร่งพัฒนาจิตใจของตน และแนะน าผู้ อ่ืนให้รู้หลักการ หลักปฏิบัติตามแนวพระพุทธศาสนา 
วิธีการด าเนินแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนานี้ถือว่าเป็นวิธีการด าเนินการโดยความเคารพสิทธิและ
เสรีภาพของผู้อื่นอย่างเท่าเทียมและเป็นสากล 
   (3) การติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
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   การติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
1) ในระยะสั้น ควรมุ่งเน้นเผยแผ่ในกลุ่มชาวพุทธ โดยเฉพาะชาวพุทธไทยในประเทศอาเซียน โดยมุ่ง
รักษาศรัทธากลุ่มชาวพุทธไทย ให้มีแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์คอยอบรมสั่งสอนธรรม 
น าปฏิบัติด้านศาสนพิธี ให้มีก าลังใจเพราะห่างไกลบ้าน 2)  ในระยะยาว ขยายกิจกรรมไปยังกลุ่มชาว
พุทธท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ ศึกษาเรียนรู้ความเหมือนความต่างแห่งศรัทธาตามวิถีพุทธของประเทศ
นั้น ๆ และเปิดโอกาส(ทั้งรุกและรับ)แลกเรียนรู้กับศาสนาท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ เพ่ือเรียนรู้เข้าใจ
กันและกัน และความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า) , 2561) ใช้ระบบ
ประเมินเชิงรุก มีกิจกรรมสัญจรไปยังเครือข่ายวัดไทย/ เครือข่ายพระธรรมทูตไทย ในพ้ืนที่ต่าง ๆ  
เพ่ือติดตาม เสนอแนะ และมีระบบการนิเทศทั้งเชิงลับและเปิดเผย เพ่ือประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
มีระบบให้คุณให้โทษที่ใช้ได้จริง ชัดเจน (พระมหาเทวประภาส วชิรญาณเมธี (มากคล้าย) , 2561)  
มีกระบวนการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีตัวบ่งชี้คือความสนใจและมาร่วมกิจกรรมที่ทางวัดได้จัดขึ้น 
การแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่เหมาะสมดีงาม ทุกคนมีความรู้สึกว่าวัดเป็นที่พ่ึงทางใจ
ให้ทุก ๆ ชาติทุก ๆ ภาษาและทุก ๆ ศาสนาโดยไม่แบ่งแยก (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 
2561) การประเมินนั้น มีประเมินจากจ านวนประชาชนที่มาร่วมงานท าบุญฮีตสิบสองเดือน ประเมิน
จากการอนุรักษ์เผยแผ่ส่งเสริมการแต่งกายชุดเอเชียประจ าท้องถิ่นมาร่วมงานบุญที่วัด  มีญาติธรรม
มาร่วมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปป  มีประชาชนสนใจหนังสือสวดมนต์ท าวัตรเช้า-เย็น  3 ภาษา พิมพ์เพ่ิม
ทุกปป (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)  การติดตามประเมินผลโดยหน่วยงานหลักที่ดูแล
พระธรรมทูตต้องมีกระบวนการบริหารจัดการในการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  
(สมาน งามสนิท, 2561) การติดตามและประเมินผล มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ 
พระธรรมทูต ซึ่งคณะกรรมการฯ ชุดนี้ควรได้รับมอบอ านาจจากมหาเถรสมาคม ให้สามารถเข้าไปดูแล
เรื่องการคัดเลือก จัดส่งพระธรรมทูตฯ ไปประจ าหรือท างานในต่างประเทศ การดูแลเรื่องสวัสดิการ 
สุขภาพ การเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาให้ความดีความชอบ และมาตรการลงโทษ พร้อมกันนี้ก็
ควรมีบุคลากร และงบประมาณรับสนองงานด้านนี้อย่างเพียงพอ (พระมหาชัยฟ้า ธญฺ กุโล  
(ธัญญสาธุกุล), 2561) 
   สรุปการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวน
ของพระธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
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 2) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สรุปผลการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกได้ดังนี้ คือ 
  (1) ด้านหลักธรรม  
  จุดแข็ง  ส าหรับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาเซียนนั้น 
พระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นจุดเด่น ซึ่ ง เป็นคัมภีร์ที่บันทึกหลักค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไว้อย่างครบถ้วน และหลักค าสอนนี้ได้ผ่านการสังคายนาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่
สามารถน ามาปฎิบัติตามได้โดยไม่จ ากัดยุคสมัยตราบถึงปัจจุบันนี้  (สมาน งามสนิท , 2561)  มีหลัก
สมถะและหลักวิปัสสนาในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจ 
(พระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมฺโม, 2561) และมีหลักธรรมที่เป็นจุดเด่นทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งทุกคนสามารถศึกษาและปฏิบัติ เข้าใจ เข้าถึง
ได้โดยง่าย (พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), 2561) หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนา
มุ่งส่งเสริมความเป็นอิสระภาพและเสรีภาพทางกายและใจจากข้อจ ากัดทางสังคม กล่าวคือสามารถ
ประยุกต์ใช้ปฎิบัติให้เข้ากับสังคมได้อย่างเสถียรภาพ มีความจ าแนกเป็นล าดับชั้นเหมาะแก่ผู้มุ่งหวังผล
ทุกระดับอันมีมรรค ผล นิพพาน เป็นต้น (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) และเป็นหลักธรรมที่ทุกคน
สามารถเข้าถึง เข้าใจ และน าไปพัฒนาได้ เช่น หลักอริยสัจ 4  อันประกอบด้วย 1) ทุกข์ สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจริง 2)  สมุทัย  สาเหตุของสภาพปัญหานั้น 3) นิโรธ  ความหมดสิ้นของปัญหา 4) มรรค  
แนวทางการแก้ปัญหา (มนตรี  รอดแก้ว, 2561) จุดแข็งอีกประการหนึ่งคือ วัดเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน เหมือนวัดไทยในสมัยโบราณ ประชาชนทั้งคนไทย คนต่างประเทศนิยมเข้าวัดฟังธรรม เรียนรู้
หลักการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามากขึ้น เนื่องจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักแห่ง
ความจริง สามารถน าไปปฏิบัติแล้วได้ผลจริง ท าให้ประชาชนต่างประเทศเข้าวัดเป็นประจ า และพา
ลูกหลานมาเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  ท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับวัด  ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์
รวม เป็นสถานที่พบปะซ่ึงกันและกันระหว่างประชาชนคนไทยกับชาวต่างประเทศ (กฤตสุชิน พลเสน, 
2561) อีกทั้งการเผยแผ่ธรรมะของพระธรรมทูต เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา รักษาประเพณี
วัฒนธรรมของพระพุทธศาสนา รักษาศรัทธา ท าให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงถาวรอย่างเห็นได้ชัด 
(ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) 

 การที่พระพุทธศาสนามีศาสนาเถรวาทเหมือนกันทั้งหมด  ไม่ว่าจะเป็น ลาว ไทย พม่า 
หรือเวียดนามเอง ซึ่งบางส่วนก็เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาท หรือแม้กระทั่งสิงคโปร์ ในอินโดนีเชีย  
ในมาเลเชีย ก็เป็นพระพุทธศาสนาเถรวาทในบางส่วน ซึ่งความก่อเกี่ยวเหล่านี้ท าให้เป็นจุดแข็งคือใช้
หลักการเดียวกัน ใช้แนวคิดเดียวกัน และใช้หลักปฏิบัติเดียวกัน (พระปลั ดระพิน  พุทฺธิสาโร  
(ด้วงลอย), 2561) จุดแขง็อีกประการหนึ่งคือมีหลักธรรมที่ชัดเจน แบ่งเป็นเรื่อง ๆ เป็นตอน ๆ ง่ายต่อ
การจดจ าและเรียนรู้ มีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักสากล หลักพระธรรมค าสอนส่งเสริมให้
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คนเป็นคนดี  เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุข  และมีการฝึกวิปัสสนาและสมถกัมมัฏฐาน
เป็นสิ่งที่ชาวโลกให้ความสนใจ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) ซึ่งมีความพร้อมด้าน
หลักธรรมและมีหลากหลายที่จะประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้ว  (พระมหาอภิชาติ 
กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดแข็งของพระธรรมทูต เพราะการศึกษาของพระสงฆ์ 
ย่อมได้เปรียบนานาประเทศ  การศึกษาคณะสงฆ์ในประเทศไทยปัจจุบัน เป็นที่โดนเด่นกว่าประเทศ
ประชาคมอาเซียนด้วยอีก ซึ่งมีทั้งหลักสูตรพระปริยัติธรรมสามัญ  แผนกธรรม  แผนกบาลี และ
หลักสูตรพระธรรมทูต  จึงท าให้พระสงฆ์ในประเทศไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านหลักธรรมมาก
ว่าประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน  (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) จุดแข็งอีก
ประการหนึ่ง คือ มีหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนาจารย์และวิปัสสนาจารย์เพียงพอในการพัฒนาพระธรรม
ทูต มีหลักสูตรการฝึกอบรมคุณธรรมที่หลากหลายและมีหลักธรรมที่เป็นหลักธรรมเด่นเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนาสามารถเรียนรู้และศึกษาได้โดยง่าย (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561) 
หลักธรรมเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งให้ผลแน่นอน แต่ว่าผู้ที่จะถ่ายทอดหลักธรรมนั้นต้องเชี่ยวชาญ ด้านนี้
เพราะว่าการเป็นพระธรรมทูตนั้น หากเน้นเพียงแค่การก่อนสร้าง การท าบุญศาสนพิธีอย่างเดียวเห็นที 
คงล าบากเพราะว่าคนต่างประเทศเริ่มสนใจพระพุทธศาสนากันมาก (พระมหาสกล านวุฑโฒ  
(วงษ์เขียด), 2561) และพระธรรมทูตในพระคัมภีร์พระไตรปิฎก : พระสงฆ์เป็นพระธรรมทูตโดยหน้าที่
เป็นผู้สอนศีลธรรมโดยวิถีชีวิตของพระสงฆ์  : การเผยแผ่ต้องไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้ อ่ืน  
(พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561)   
 จุดอ่อน  งานด้านเผยแผ่มีมาก และกิจกรรมมาก ต้องมีเวลามาศึกษาพระไตรปิฎกเพ่ือการ
เผยแผ่ และเข้าปฏิบัติกรรมฐานเพื่อความรู้แจ้ง (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) จ านวน
และความปรมัตถธรรมของค าสอนอาจจะสร้างความท้อแท้ใจต่อผู้ขาดขันติธรรมในการศึกษา  
บุคลากรที่เป็นผู้ถ่ายทอดหลักธรรมขั้นสูงยังมีจ านวนน้อย ขาดความสนใจจากพุทธศาสนิกชนที่จะ
ศึกษาหลักธรรมอย่างถูกต้อง ข้อบัญญัติบางอย่างไม่อ านวยต่อยุคสมัย (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561)  
และการใช้ภาษาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังเป็นจุดอ่อนของพระธรรมทูต เนื่องจากหลักธรรมที่
หลากหลายมีศัพท์ทางภาษาเป็นการเฉพาะ ดังนั้นความเข้าใจในด้านภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาในประเทศนั้น ๆ  ที่จะใช้เผยแผ่หลักธรรมยังเป็นจุดอ่อนของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(มนตรี  รอดแก้ว, 2561)  ภาษาและการบริหารจัดการเป็นเรื่องส าคัญ ภาษาอังกฤษเป็นจุดอ่อนของ
พระธรรมทูตไทย เราจึงสอนได้แต่เฉพาะคนไทยเท่านั้น เราจ าเป็นต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ เนื่องจากการ
แปลหลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นภาษาไทย ให้ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศนั้น ๆ ยังเป็นจุดอ่อนของพระธรรมทูตไทย ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการด้านภาษาให้
สอดคล้องกับความเข้าใจในหลักธรรมเพ่ือการเผยแผ่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) 
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เมื่อเป็นเช่นนั้นการเผยแผ่หลักธรรมในภาษาของประเทศนั้น ๆ  ยังไม่สามารถสื่อสารได้เป็นการ
เฉพาะในอาเซียน (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) 

  การที่แต่ละประเทศมีภาษาที่แตกต่างกัน ทั้งความแตกต่างทางภาษา ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมแตกละพ้ืนถิ่น ท าให้การอธิบายหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาไม่มีเป็นไปบริบทเดียวกัน 
เช่น สังคมไทยอาจจะเน้นเรื่องทาน บารมี การท าบุญ ตักบาตร  แต่ว่าสังคมพม่า อาจจะเน้นเรื่องศีล 
เรื่องภาวนา ซึ่งท าให้ความเชื่อมโยงทางมิติ ไม่ชัด กลายเป็นจุดอ่อน หรือในกรณีของสังคมเขมร หรือ
สังคมลาว หลักธรรมบางหลักธรรมที่ถูกใช้ในบริบททางสังคม ไม่ได้เป็นรูปแบบเดียวกัน ท าให้ยากต่อ
การเชื่อมโยงประสานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร )ด้วงลอย( , 2561) 

   พระพุทธศาสนาแบบไทย ๆ ไม่มีความเข้มแข็งมากพอทางปริยัติ-ปฏิบัติ ไม่มีจุดเด่นไป
ในด้านใดด้านหนึ่งชัดเจน พระพุทธศาสนาแบบไทยจึงอาจไม่เป็นที่ต้องการของประชาคมอาเซียน
ภาคพ้ืนทวีปเท่าที่จะคาดหวัง ภายนอก สังคมอาเซียนภาคพ้ืนทวีปเป็นประชาคมที่นับถือ
พระพุทธศาสนาเป็นพ้ืน เช่น พม่า ลาว เขมร การน าพุทธเถรวาทแบบไทยเข้าไปเผยแพร่จึงเป็นเรื่อง
เป็นไปได้ยาก เว้นแต่เป็นเรื่องการซึมซับแนวคิดแบบ ไทย -ไทย บนฐานของการเปลี่ยนแปลงจาก
วัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ (พระมหาเทวประภาส วชิร าณเมธี (มากคล้าย), 2561) และการเข้าถึง
หลักธรรมนั้นยากเพราะสภาพสังคมที่รีบเร่งตลอดเวลา  ไม่มีเวลา  หลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาไม่มีหรือมีน้อยในหลักสูตรการเรียนการสอนของการจัดระบบการศึกษาในแต่ละ
ประเทศ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) จุดอ่อนอีกประการหนึ่ง คือการเลือกหลักธรรม
ไปเผยแผ่อย่างเหมาะสม ทั้งกับคน กาล และสถานที่ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561)  

  พระสงฆ์ที่จะไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศหรือผู้ที่เป็นพระธรรมทูตนั้นก็
คือ การขาดการฝึกตนเองการเข้าใจตัวเองในเชิงหลักธรรมและข้อปฏิบัติหรือ ในเรื่องของ  
จริย เพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่จะไปเผยแพร่หรือไป สอน ให้กับบุคคลโดยเฉพาะในสังคมอ่ืนนี้จะต้องมี
ความพร้อม ในส่วนที่เป็นจริยเพราะในส่วนที่เป็น ความรู้เชิงพระพุทธศาสนานั้นเรามั่นใจเพราะว่า
หลายท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนมาพอสมควร แต่การคิดวิเคราะห์ในเ ชิง
พระพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับสังคมสมัยใหม่ก็ยังเป็นสิ่งที่ พระสงฆ์ยุคใหม่ที่จะต้องไปลงพ้ืนที่ในฐานะ
ของพระธรรมทูตนั้นจะต้องฝึกฝนและเรียนรู้ในเชิงของการวิเคราะห์หลักพุทธธรรมให้บริการเข้ากับ
สังคมสมัยใหม่ซึ่งสังคมสมัยใหม่นั้นมีสังคมที่เป็นวัฒนธรรมแตกต่างโดยเฉพาะ ในต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ในสังคมสมัยใหม่และเข้าใจถึงวัฒนธรรมของแต่ละสังคมในประเทศนั้น  
ๆเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากบางครั้งเวลาเราลงพ้ืนที่ในฐานะพระธรรมทูตเราก็มักจะเอาวัฒนธรรมไทย
เรามักจะเอาความคุ้นเคยของความเป็นคนไทย ที่ใช้กันอยู่อย่าง ทั่วไปน าไปใช้ในสังคมและวัฒนธรรม
ในต่างประเทศนั้นอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะฉะนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ เรียนรู้และ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้น ๆ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควร และอีก
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อันหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของพระธรรมทูตนั้นก็คือในเรื่องของภาษาและการสื่อสาร หลาย ๆท่านยังไม่
สามารถ กล้ามผลกับดักในเรื่องของการสื่อสาร ไปได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว เรามักจะติดตรงปัญหาใน
เรื่องของภาษาเวลาถ่ายทอดธรรมะให้กับชาวต่างชาติจึงจ าเป็นจะต้องมีล่ามซึ่งเป็นชาวบ้านคนไทย 
ซึ่งชาวบ้านคนไทยเองก็ อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอเพราะว่าต้องท าการท างานหรือบางทีอาจจะท าให้ 
คนไทยเองก็ มองศักยภาพของพระธรรมทูตเราตามไปด้วยเพราะว่าเราไปอยู่ต่างประเทศทั้งทีการ
สื่อสารที่เป็นภาษาของประเทศนั้นถ้าเราสามารถท าได้ดีเราจะได้รับการยอมรับทั้งในคนไทยและแล้วก็
ทั้งชาวต่างประเทศด้วย และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการสามารถแจ้งจะสื่อสารได้ตรงโดยที่สามารถ
พูดคุยกันได้ตลอดเวลากับชาวต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะท าความเข้าใจอย่างทันท่วงทีกับชาว
ต่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งท าให้เราเรียนรู้ในแนวคิดกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในประเทศนั้น ๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใน 
ข้อมูลที่เป็นภาษาของประเทศนั้น ๆ ได้ด้วย (พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโ , 2561) ภาษาหลัก
สากลเช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น คณะสงฆ์ไทยเราไม่เข้มแข็งพอ  (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 
2561) 
  โอกาส     เนื่องจากในกลุ่มประเทศอาเซียน มีพ้ืนฐานการนับพระพุทธศาสนา มีความ
ศรัทธาต่อหลักธรรมค าสอนและการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาสูงมาก โอกาสจึงมีมากส าหรับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) หลักธรรมมีความเป็นปรมัตถ
สัจจะท่ีทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติ   ส่งเสริมความสุขระดับปัจเจกบุคคลที่มุ่งเน้นแตกต่าง
กันในสังคม (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) โอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม หลักการปฏิบัติของ
ชาวต่างชาติและของคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) ประชาคมอาเซียนมี
พระพุทธศาสนาเป็นเกณฑ์หลัก โดยการใช้หลักธรรมเดียวกัน ใช้หลักธรรมที่เป็นพระพุทธศาสนาเถร
วาทเหมือนกัน จึงท าให้เกิดการเชื่อมโยงที่เรียกว่า จริยธรรมสากล หรือว่าหลักธรรมสากล  เดียวกัน 

(พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,   2561) ความพร้อมที่จะศึกษาหลักมีตลอดเวลา ในยุคสมัยที่
เทคโนโลยีเอ้ือประโยชน์ต่อการเผยแผ่ น าธรรมเข้าสู่ระบบ ออนไลน์ ระบบเว็บไซต์ เพ่ือการดึงเอา
ธรรมหรือหลักมาศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ทันท่วงทีแม้อยู่ห่างไกลถึงต่างแดนก็สามารถศึกษา
หลักธรรมได้ (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) พระที่เป็นชาวอาเซียน เช่น ลาว เขมร 
เวียดนาม ที่มาบวชในนิกายแบบไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ เมื่อส าเร็จ
การศึกษาออกไปอยู่ในประเทศของตน ก็เป็นก าลังหลักในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาแบบไทย  ๆ 
ถึงขั้นตั้งวัดไทยขึ้นได้ หากให้ความส าคัญกับการเผยแผ่อุดมการณ์พระแบบไทย  ๆ การใช้นานาชาติ
พันธ์รับวัฒนธรรมไป โดยใช้แรงจูงใจในทางคณะสงฆ์ เช่น สมณศักดิ์ รางวัล ก็เป็นการใช้สิ่งที่มีอยู่
สร้างโอกาสที่มีอยู่แล้วให้เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง (พระมหาเทวประภาส วชิร าณเมธี (มากคล้าย), 
2561) จัดสถานที่ต่าง ๆ เอ้ือต่อโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาหลักค าสอน ส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถ
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ทางพระพุทธศาสนาให้มีโอกาสเป็นผู้น าในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ   (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ 
(ค าแพง), 2561)  โอกาส  มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธที่กว้างขวางและมีผลกระทบต่อชุมชน
และสังคมและพัฒนาให้มีการจัดบริการหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนานาชาติมากขึ้น พัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธต้นแบบสู่อาเซียนและนานาชาติ และยังมีโอกาสที่จะขยายหลักธรรมในกลุ่มชนที่ยังไม่ได้นับถือ
ศาสนาไหนหรือกลุ่มชนที่ยังไม่มีศาสนา (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561) 
   พระธรรมทูตสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาสอยู่แล้ว แม้เพียงการปรากฏ
กายของพระสงฆ์ ก็เป็นโอกาสเผยแผ่ธรรมได้ สถานที่ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
โอกาสที่พระธรรมทูตไทยจะไป รุ่งเรืองในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานั้นก็คือด้วยความที่หลักปฏิบัติ
ทางพระพุทธศาสนาเป็นกระแสที่นิยมในสังคมโดยเฉพาะในสังคมยุโรปเช่นในเรื่องของการสนใจที่จะ
ฝึกปฏิบัติสมาธิกรรมฐานอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสถือว่าเป็นจุดเด่นก็ว่าได้ของพระธรรมทูตไทย
โดยเฉพาะพระธรรมทูตไทยจะมีการเข้าคอร์สอบรมในเรื่องของการ ฝึกวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็น
จุดเด่นอย่างหนึ่งที่จะท าให้สอดคล้องกับโอกาสที่เราจะได้รับความน่าสนใจกับชาวต่างประเทศ
เพราะฉะนั้นกระแสของการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับพระธรรมทูตไทยที่มี
คนสนใจเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สนใจในการที่จะมาศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านพระธรรมทูตไทยในประเทศ
ต่าง ๆ นั้นด้วย (พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโ , 2561) และมีโอกาสในการเผยแผ่มากขึ้น  
เพราะประเทศเพ่ือนบ้านจะไปมาหาสู่กันมากขึ้น (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)  โอกาส 
เรื่องนี้คงต้องใช้เวลา เพราะว่าการที่จะใช้เวลาตั้งมั่นได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น 
กฎหมาย พระสงฆ์ท่ีไปอยู่ต่างประเทศส่วนใหญ่ อยู่ระยะสั้น 5 เดือนเต็มที่อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย 
เช่น ถือพาสตปอร์ตท่องเที่ยว อยู่ได้ 5 -6 เดื่อน พอเริ่มเก่งภาษา หรือว่ารู้จัก ญาติโยมต้องกลับอีก
แล้ว อีกสิ่งหนึ่ง ช่องทางที่เผยแผ่ได้นั้นก็ต้องอาศัย พระคุณเจ้าที่เป็นพระธรรมทูต หัวใจสิงห์ มี
อุดมการณ์ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง  (พระมหาสกล านวุฑโฒ (วงษ์เขียด) 2561) 
   อุปสรรค ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละประเทศก็มีประเพณีและวัฒนธรรม
ทางสังคมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การที่พระธรรมทูตจะด าเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่ามกลาง
ความแตกต่างของวัฒนธรรมจึงเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการเผยแผ่ (พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท 
(วรรณบุตร), 2561) ประชาชนส่วนใหญ่ยึดถือศาสนบุคคลและพิธีกรรมมากกว่าหลักธรรมค าสอน   
ผู้ถ่ายทอดค าสอนมุ่งหวังผลประโยชน์จากประชาชนมากกว่าการมุ่งให้เข้าใจในแก่นแท้ของสิ่งที่เป็น
หลักค าสอนสังคม ผู้เผยแผ่หลักธรรมนิยมแสดงทัศนะของตนเองมากกว่า การแสดงหลักการทาง
พระพุทธศาสนาต่อสังคม (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) และการที่แต่ละประเทศใช้ภาษาที่แตกต่างกัน 
จึงท าให้ไม่เกิดการเชื่อมโยงกันในหลักธรรมหรือองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน  (พระครูวินัยธรสมุทร 
ถาวรธมฺโม, 2561) อีกทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ มีน้อยมีเพียงพอต่อการด าเนินงาน  
(พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) เรื่องพ้ืนที่ การเดินทาง และห่างไกล ส าคัญที่สุดคือ  
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เรื่องการสื่อสาร เรื่องภาษาที่ สื่อให้คนท้องถิ่นเข้าใจในหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   
(พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) และการอธิบายหลักธรรมเป็นภาษาต่างประเทศให้
เข้าใจลึกซึ้ง (พระมหาสุวรรณ าณธโร (ศรีวัง), 2561) ด้านงบประมาณ และเทคโนโลยีที่จะบูรณา
การหลักธรรมให้ทันสมัยเป็นที่เข้าใจง่ายส าหรับประชาชนศาสนาอ่ืน ยังมีจ ากัด และด้านภาษาที่ใช้
สื่อสารด้านหลักธรรมซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะทางพระพุทธศาสนานั้นพระธรรมทูตเองยังไม่มีความเข้าใจ
มากนัก จึงเป็นอุปสรรคต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสิ่งที่ส าคัญขาด ส่วนมาก็จะเน้นไปที่ยุโรป
เป็นส่วนมากและพระที่อบรมผ่านแล้ว ก็จะไปยุโรป เป้าคืออยากไปฝึกภาษาอังกฤษ นั้นคืออุปสรรค 
(พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) มีหลักธรรมชั้นสูงที่ยังไม่สามารถอธิบายหรือขยาย
ความให้ประชาชนเข้าใจได้ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาอย่างยาวนาน (พระมหาเผด็จ  
จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 25661) 
   ข้อเสนอแนะ  ควรยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โดยการถ่ายทอดให้เป็นหลัก
สากล เน้นด้านสมาธิ การปฏิบัติธรรม  หลักอริสัจสี่  เป็นต้น (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561)  หาวิธีการ
หรือแนวทางการลดอุปสรรคในการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน โดยการก าหนดภาษาอังกฤษ แต่ปัญหาคือ
เอกสาร ต าราในการเผยแผ่องค์ความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ยังมีน้อย ยังจ ากัดอยู่ ท าให้เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาด้านหลักธรรมร่วมกัน ให้กระจายไปถึงกันและกัน  ท าอย่างไรให้เกิดการสื่อสาร
ระหว่างกันและกัน ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดการไปมาหาสู่กันและกันในส่วนของเน็ต เวิร์ด 
เช่น ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ นิสิตมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันท าให้มีการเชื่อมโยงกันของ
วิถีปฏิบัติ ของหลักการ ท าให้เกิดการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมร่วมกัน ท าให้มีผลต่อการสื่อสารและการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในอนาคต (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,   2561) 
และควรให้ธรรมทูตศึกษาเพ่ิมเติมภาษาท้องถิ่นนั้นเพ่ือการอธิบายหลักธรรมเป็นภาษาท้องถิ่นนั้น ๆ 
ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จะท าให้เกิดการประทับใจและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจะน่าสนใจมากขึ้น  
(พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)  หลักธรรมมีความสมบูรณ์ดีและมีหลากหลาย ผู้เผยแผ่
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับคน กาล และสถานที่ สถานที่ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
  สรุป ด้านหลักธรรม จุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ เด่นชัด  
มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   จุดอ่อน คือ ความเข้าใจในหลักธรรมที่
การเผยแผ่  การใช้ภาษาเฉพาะในชื่อเฉพาะหลักธรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ  โอกาส คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม มีหลักธรรมสากลเดียวกัน และ
เผยแผ่หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาส  และอุปสรรค คือ อุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ และ
หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
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  (2)  ด้านองค์การ  
  จุดแข็ง  องค์การของพระธรรมทูตเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการที่ เข็มแข็ง  
เป็นองค์การที่มีความเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยต่อโลกยุคปัจจุบัน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทวีปยุโรปและประชาคมอาเซียน กล่าวได้ว่า มีการสร้าง
องค์การเครือข่ายเ พ่ือความร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  
(บุญทัน ดอกไธสง, 2561) เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงทางด้านสถานที่การจัดอบรม ด้านวิชาการ 
บุคลากรและทุนทรัพย์ในการจัดอบรมในละปป และสามารถผลิตพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้ตาม
จ านวนที่ตั้งเป้าหมายไว้ (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) และยังเป็นองค์การที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และเป็นองค์เอกอัครศานูปถัมภ์   มีกฎหมายคณะสงฆ์  
และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก าหนดไว้ชัดเชน  มีองค์การการปกครองคณะสงฆ์ที่
เข้มแข็ง เช่น พระนักเผยแผ่ พระธรรมทูต พระจริยานิเทศก์ พระอริยสงฆ์ ท าหน้าที่เป็นนักเผยแผ่ที่
ประชาชนเคารพนับถือ  มีศาสนสถาน กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ พิธีการ ศาสนธรรม  มีส านักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด เป็นหน่วยงานสนองงานคณะสงฆ์กระจายอยู่ทุกจังหวัด  มีสถาบันทาง
การศึกษาที่ผลิตธรรมทูตนักเผยแผ่กระจายอยู่ทั่วประเทศ (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561)  เป็นองค์การที่
สร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาอ่ืนให้เรียนรู้หลักค า
สอนร่วมกัน  มีการสร้างระบบเครือข่ายเพ่ือบริหารจัดการองค์การระหว่างวัด พระธรรมทูตกับเจ้าของ
พ้ืนที ่จนกลายเป็นพลังส าคัญในการบริหารจัดการวัดในประชาคมอาเซียน (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) 
ในการเยผแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนนั้น มีองค์การที่มั่นคง  
และเข้มแข็งรองรับงานด้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่เด่นชัดคือมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเข็มแข็ง  มีองค์กรวัดทั่วโลกในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) 
 ในปัจจุบันองค์กรแต่ละประเทศมีองค์กรเฉพาะ เช่น ไทย มีมหาเถรสมาคม  ลาว เขมร ก็มี
องค์กรปกครองเป็นของตนเอง ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีการเผยแผ่พระพุทธศศาสนา ในส่วนของบทบาท
พระธรรมทูตที่จะเข้าไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระส่วนใหญ่ ที่เป็นพระธรรมทูต หรือมีบทบาท  
ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้ ความสามารถดีอยู่แล้ว  (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วง
ลอย ( ,   2561) ก่อตั้งมานาน เป็นวัด มูลนิธิอย่างถูกต้องกฎหมายประเทศนั้น ๆ สามารถรวมกันได้  
ทั้งมหานิกายและธรรมยุตินิกาย (พระมหาสกล านวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) มีองค์คัดกรอง และ
คัดเลือก ให้ความรู้ ฝึกอบรมแก่ พระธรรมทูต มีการสนับสนุน จากองค์กรกลาง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) 
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   โครงสร้างปกครองสงฆ์ไทยเน้นเชิงอ านาจนิยม หากวิเคราะห์และใช้วิธีการส่งเสริมการ
เผยแพร่หลักธรรมอย่างถูกจุด ก็จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการท างานพระศาสนา การจัดองค์การให้
เหมาะสมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มี Division of  
work การสร้างเครือข่ายประสานงานด้านการเผยแพร่/ มี Departmentalization การแบ่งขอบข่าย
งานโดยแบ่งเป็นทั้งฝ่ายศึกษาปริยัติ (เชิงรับ) หรือปฏิบัติ (เชิงรุก) / การจัดองค์กรไม่ควรรวมอ านาจไว้
ที่พระมากพรรษายุกาล แต่ควรใช้ระบบเสนอตัวและเลือกตั้ง เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนเวียนวัดขึ้นเป็น
ประธานในองค์กรในประเทศนั้น  ๆ เพ่ือช่วยกันท างานและสนองงานที่หลากหลาย/ มีระบบการ
ประสานงานที่คล่องตัว มีผู้ท าหน้าที่เลขาธิการที่สามารถใช้ระบบสื่อสารสมัยใหม่ในทุกช่องทางเพ่ือ
ประสานงานซึ่งกันและกัน (พระมหาเทวประภาส วชิร าณเมธี (มากคล้าย), 2561) เป็นองค์การที่มี
วัดเป็นศูนย์รวมใจคนไทยในต่างแดน  วัดเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมต่าง ๆที่แสดงออกถึงศาสนา 
ภาษา วัฒนธรรมและประเพณีไทย (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) และมีหลายวัดหลาย
องค์กรที่เข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศอาเซียน (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) 
  ส าหรับจุดแข็งด้านองค์การ คือ มีรัฐบาลและหน่วยงานอ่ืนสนับสนุนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และมีหน่วยงานที่รับเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาพระธรรมทูต คือ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มีการจัดอบรม 
พระธรรมทูตเพ่ือส่งไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นประจ าทุกปป (พระมหาเผด็จ 
จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 25661) รัฐบาล สนับสนุนส่งเสริมนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ต่างประเทศของมหาเถรสมาคมอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือดูแลกิจการพระพุทธศาสนาใน
ต่างแดน การอ านวยความสะดวกให้พระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถเดินทางไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ได้สะดวก การสนับสนุนเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุก
รูปแบบ (พระมหาชัยฟ้า ธญฺ กุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561) 
  จุดอ่อน ศาสนสถานความพร้อมในการจัดการศึกษาอบรมมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จ านวนมีอยู่ในพ้ืนที่  มีกลุ่มมุ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจจากศาสนสถานมากกว่ามุ่งเผยแผ่พุทธธรรม 
ไม่มีกฏหมาย ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการเฉพาะ (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) ความรู้ใน
เรื่องของการบริหารการจัดการเป็นเรื่องส าคัญมาก ซึ่งการบริหารองค์การจ าเป็นต้องมีความรู้ที่ 
รอบด้าน ในประชาคมอาเซียนมีคนไทยเข้าวัดมาก จุดอ่อนคือการที่คนไทยเข้าวัดบ่อย ญาติโยม  
ชอบบริหารจัดการวัดแทนพระ ท าตัวเป็นเหมือนกับเจ้าของวัด แต่กลายเป็นจุดอ่อนเพราะชาวบ้านไม่
ค่อยเข้าใจวัฒนธรรมวัด มักคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของวัด เพราะวัดจดทะเบียนในนามของสมาคมหรือ
องค์กร ตั้งกฎระเบียบไว้ว่าเป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไร  (non-profit organization) การบริหาร
จัดการอยู่ในรูปคณะกรรมการ พระในบางวัดแทบไม่มีอ านาจเลย มีโยมเก่ง  ๆ จัดการให้เสร็จ
เรียบร้อย เวลาพระไม่ท าตามนโยบายของกรรมการ เขาไม่พอใจ พระก็อยู่ไม่ได้จุดแข็งที่คนเข้าวัดมาก
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กลายเป็นจุดอ่อนไปทันที ถ้าพระบริหารจัดการไม่ดี คือมือไม่ถึง ไม่สามารถเรียกศรัทธาญาติโยมได้ 
เพราะฉะนั้น เมื่อจะไปเป็นพระธรรมทูตต้องให้ครบเครื่อง ถ้าเราไม่ครบเครื่องก็ต้องสามัคคีกันให้ดี 
ท างานเป็นทีม (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) ความชัดเจนในการส่งพระธรรมทูตออกสู่ต่างประเทศนั้น  
สังคมสงฆ์ไทยกระแสหลักเป็นชุมชนระบบอุปถัมภ์ การท างานเผยแพร่ไม่สัมพันธ์กับความต้อง  
การด้านแนวคิดสันตินิยมส่วนใหญ่  โครงสร้างที่ไม่ยืดหยุ่น กระด้าง และยึดติดกับอ านาจนิยมระดม
อุปถัมภ์ ท าให้การเผยแพร่เป็นไปในลักษณะสังคมวงแคบ ไม่เฉียบแหลมในสถานการณ์ ส่งผลของผล
ของงานเผยแพร่ที่เน้นแค่รักษาฐานเก่า (เอาแค่คนไทย หรือคนที่นับถือพุทธอยู่แล้ว) ไม่สร้างฐานใหม่ 
(เชิงรุก) โดยมาก (พระมหาเทวประภาส วชิร าณเมธี (มากคล้าย), 2561) สถานที่เล็กและคับแคบ
เกินไป รองรับผู้คนและที่จอดรถได้ไม่มาก การบริหารงานที่ซับซ้อนท าให้ขาดเอกภาพเกิดปัญหา
ภายใน (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) อีกทั้งความไม่เป็นเอกภาพ ต่างคนต่างท า  
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), สัมภาษณ์วันที่ 18 สิงหาคม 
2561) และขาดการติดตาม เยี่ยมเยือน ช่วยเหลือ สนับสนุน ที่เป็นรูปแบบอย่างต่อเนื่อง  (พระมหา
สุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)   

    โอกาส  คือ มีโอกาส ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้ เนื่องจากสังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ซึ่งมีฐานองค์ความรู้ทางการบริหาร และงานวิชาการอยู่แล้ว  (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  
ภูริปญฺโ , 2561)  และสถาบันพระพุทธศาสนาของชาติมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  มีศาสนสถานกระจาย
อยู่ เต็มพ้ืนที่  ชุมชน หมู่บ้าน ต าบล    พุทธศาสนิกชนให้ความส าคัญต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์   
มีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์   องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา องค์กรเอกชนประชาชนเครือข่าย  
เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการท านุบ ารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของชาวไทย เอ้ือต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา   มีพระธรรมทูต
ท างาน เพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561)  มีสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่ว
โลก (มีวัดทั่วโลก เพ่ือใช้เป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) และในทุก
พ้ืนที่ไม่มีองค์กรจัดตั้ง ท าให้มีโอกาสในการขยายองค์กรของพระธรรรมทูตให้เข้าไปมีบทบาท เช่น  
มีพระธรรมทูตที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง หรือความรู้เฉพาะพ้ืนที่เข้าไปเผยแผ่ในประเทศ 
นั้น ๆ หรือประจ าอยู่ในองค์กรที่จัดตั้งในประเทศนั้น ๆ มีความรู้ด้านภาษาเฉพาะถิ่น (พระปลัดระพิน  
พุทฺธิสาโร )ด้วงลอย( ,  2561) 
    โอกาสอีกประการหนึ่งคือ การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงมีประสิทธิภาพเพราะวัดได้
กลายเป็นศูนย์รวมที่ส าคัญต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแผ่พระศาสนา สร้างบุคลากร 
เตรียมความพร้อมทุก ๆ กิจกรรม (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) ซึ่งโอกาสขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพหรือการบริหารจัดการของวัดหรือองค์กรที่เข้าไปเผยแผ่  (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี  
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(เบ้าค า), 2561) มีโอกาสในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและจัดตั้งองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือในประเทศที่ไม่กีดกันทางศาสนา  
แผ่ (พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), 2561) 

   อีกประเด็นหนึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรม
ทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ซึ่งองค์กรนี้มีแนวโน้มในการขยายงานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์พระธรรม
ทูตในต่างประเทศได้ดีมาโดยตลอด (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) มีโอกาสส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในประชาคมอาเซียนและพัฒนาระดับฐานข้อมูลเครือข่ายจิตอาสาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
ในประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยในประชาคมอาเซียน (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561)  
    อุปสรรค สภาพภูมิศาสตร์แห่งทุรกันดารไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน วัดยังไม่ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นที่พ่ึงทางจิตใจของชุมชนอย่างแท้จริง  การศึกษาสงฆ์ยังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือมุ่งเป็น
พระนักเผยแผ่เท่าที่ควร  อุปสรรคที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ค่านิยมโลกา
ภิวัตน์ตลอดจนสื่อที่ไม่สร้างสรรค์  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนนโยบาย ท าให้แผน
และการปฏิบัติงานเป็นไปไม่ต่อเนื่อง  (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) สิ่งที่เป็นอุปสรรคของพระธรรรมทูต
ในด้านองค์กร คือ การสื่อสาร ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งแต่ละประเทศมีองค์กรในการเผยแผ่เป็นของ
ตัวเอง  (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,  2561)  และขาดความอิสระในการบริหารงาน  
(พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) ทั้งการตัดสินใจของแนวทางองค์กรมักมีความขัดแย้งมี
ความเห็นไม่ตรงกัน (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือความ
หลากหลายขององค์การด้านศาสนามีจ านวนมาก การขยายเครือข่ายจิตอาสาจึงต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานมาก (พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561) แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่
ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่นศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่างประเทศก็ท าหน้าที่
อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่า
พระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วก็
ต้องผ่านขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมากและให้เวลาใน
การพ านักในประเทศนั้น ๆ น้อยท าให้เกิดความไม่ต่อเรื่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (พระมหา 
ชัยฟ้า ธญฺญกุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561)  
  ข้อเสนอแนะ  การจัดองค์การให้เหมาะสมกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสมัยใหม่ 
จ าเป็นต้องอาศัยวิทยาการด้านการจัดการบริหารเข้ามาสนับสนุนองค์กร เพ่ือเสริมพลังการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (บุคคล) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสนับสนุน ด้านฐานข้อมูล การสร้างบุคลากรในองค์กรให้
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มีความสามารถ (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) และควรจะก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน
รูปแบบการเข้าถึงชุมชนและเป้าหมายที่อบรมนั้น ไม่ใช่จะส่งไปแต่ทวีปยุโรป แต่อย่างให้มองที่กลุ่ม
ประเทศอาเซียนด้วยกัน (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) และองค์กรสงฆ์ทุกระดับที่
เกี่ยวข้องกับงานพระธรรมทูตควรให้ความส าคัญในการเผยแผ่ในต่างประเทศ ต้องติดตาม เยี่ยมเยือน 
ช่วยเหลือ สนับสนุน เต็มรูปแบบและต่อเนื่อง (พระมหาสุวรรณ าณธโร (ศรีวัง), 2561) ควรผลักดัน
ให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ และศาสนาประจ าชีวิต  รวมทั้งผลักดันให้เกิดธนาคาร  
กองทุน เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบในระดับนานาชาติของพระธรรมทูต (พระมหา
เผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 2561) สถานทูตในแต่ละประเทศที่มีพระธรรมทูตอยู่ ควรก าหนดเป็น
นโยบายในการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่พระธรรมทูตจะไปเผย
แผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของการคงอยู่ของวัดในต่างประเทศ
ด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาวัด การจัดกิจกรรม และการสร้างความเข้าใจระหว่างชาวพุทธ
และชาวศาสนาอื่น (พระมหาชัยฟ้า ธญฺ กุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561) 
 สรุป ด้านองค์การ จุดแข็ง ดังนี้ พระธรรมทูตมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต  และมีองค์การ
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ จุดอ่อน คือ ด้านความรู้ในเรื่อง
ของการบริหารการจัดการองค์การ  ปัจจัยการเชื่อมโยงกันองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา   
และการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ  โอกาส คือ สามารถพัฒนาองค์กร
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนา สร้างศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมี
คณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในอาเซียน อุปสรรค คือ สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน 
กฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ  และความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์การของทุก
ภาคส่วน 
   (3) ด้านบุคลากร  

   จุดแข็ง บุคลากรพระธรรมทูตมีความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย 
และจิตใจ โดยผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต มีจิตใจที่มุ่ งมั่นในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและมีอุดมการณ์ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชากรโลกได้อยู่จักหลักธรรมค า
สอนของศาสนาพุทธอย่างแน่วแน่ (บุญทัน ดอกไธสง , 2561) ซึ่งมีระบบและกลไกในการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณภาพ  โดยมีหลักสูตรพระธรรมทูต (ส าราญ  ศรีค ามูล , 2561) และจุดแข็งอีกประการ
หนึ่งคือบุคลากรที่มีความสามารถในการเผยแผ่มีเพียงพอกับการท างานบุคลากรมีความรู้ทางด้าน
พระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี   มีการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านธรรมทูตผ่านสถาบันการศึกษาทาง
สงฆ์อย่างต่อเนื่อง  พุทธบริษัทที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมืออย่างดีในการ 
เผยแผ่ (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) บุคลากรมีหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ 
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เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน พูดด้วยค าลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม และ การสร้างเครือข่าย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียน (กฤตสุชิน  
พลเสน, 2561) 

  พระพุทธศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีความหลากหลายในด้านศาสนา วัฒนธรรม 
และจารีตประเพณี มีจุดศูนย์รวมเป็นหนึ่งเดียว คือเป็นพุทธเหมือนกัน เพราะก่อก าเนิดมาจากที่
เดียวกัน ต้องอาศัยการเผยแผ่ เข้าหา เข้าถึง ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันของพระธรรมทูตไทย
กับวัดและองค์กรทั้งฝ่ายศาสนาและฝ่ายบ้านเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี 
(เบ้าค า), 2561) พระธรรมทูตควรมีความรู้ความสามารถ และอุดมการณ์ในการเผยแผ่  มีจิตรักในการ
เปยแผ่รักงานเผยแผ่  อบรมมาเป็นพระธรรมทูต ไม่ใช่พระท ามาเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น    
พระธรรมทูตควรมีวิสัยทัศน์มองเห็นสถานการณ์ที่ไม่มั่นคงของพระพุทธศาสนาปัจจุบัน และมีความ
ตั้งใจน าพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่สู่สังคมอาเชียนมากยิ่งข้ึน เพ่ือสร้างความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
ให้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป โดยใช้ หลักสังคหวัตถุธรรม 4 อย่าง คือ ทาน  การแบ่งปัน , ปิยวาจา 
การกล่าวถ้อยค าที่ดีมีประโยชน์ต่อคนในท้องถิ่นและส่วนรวม , อัตถจริยา การท าคุณประโยชน์ต่อคน
และชุมชนที่เราไปอาศัยอยู่ จะได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือ
ประโยชน์พระพุทธศาสนา, สมานัตตา  การวางตนให้เหมาะสมสมณะสารูป สันโดษ  เสมอต้นเสมอ
ปลาย  พร้อมกันนี่คือการพัฒนาตนเอง ฝึกตน ด้านภาษาท้องถิ่นนั้น  ๆ เพ่ือสามารถสร้างความ
ประทับใจและความมั่นใจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มอบหลักธรรมที่ประชาชนสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันได้  เมื่อประชนชนเข้าถึงธรรมแล้ว งานพระศาสนาจะมั่นคงได้ตลอดไป  
(พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) 
    จุดอ่อน  พระธรรมทูตเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ยังขาด
เทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายในการดึงมวลชนหรือศานิกชนให้สนใจการหลักพุทธศาสนา 
ดังนั้นพระธรรมทูตจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้เทคนิคและประยุกต์วิธีการที่
หลากหลายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา (บุญทัน ดอกไธสง, 2561) บุคลากรเหล่านี้ไม่ได้สังกัดในองค์กร จึงขาดกระบวนให้
ค าปรึกษาแก่พระที่เข้าอบรม (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 2561) และจุดอ่อนของพระ
ธรรมทูต คือ การไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่ยังติดในลาภสักการะมากเกินไป จนท าให้ลืมภาวะ
ความเป็นภิกษุไปชั่วขณะ บางครั้งกิจกรรมหลักนั้นไม่ใช่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแต่เป็นการ
ก่อสร้างวัตถุทางสังคม มากกว่าสร้างหลักธรรมภายในจิตใจ จนท าให้พระธรรมทูตเองละเลยการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา (พระมหาไพฑูรย์ ปนฺตนนฺโท (วรรณบุตร), 2561) บุคลากรผู้เผยแผ่มี
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศมีจ านวนจ ากัด ขาดพระภิกษุสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถในการ
เผยแผ่ในบางประเทศ  บุคลากรขาดความสามารถในการใช้งานสื่อที่ทันสมัยในการเผยแผย่ให้ทันต่อ



223 
 
การเปลี่ยนแปลง  มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย จนท าให้ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน  
บุคลากรขาดแรงจูงใจในการท าหน้าที่เป็นพระธรรมทูตนักเผยแผ่ ขาดการสนับสนุนการด าเนินงาน
บางอย่างจากองค์กรศาสนา เมื่อไปอยู่ต่างประเทศแล้ว ต้องแสวงหาทุกอย่างด้วยตนเอง  ความคงอยู่
ของพระธรรมทูตในการท าหน้าที่ในต่างประเทศมีจ านวนน้อย (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) บุคลากรที่
คัดเลือกยังขาดประสบการณ์ในการเผยแผ่ บางครั้งลืมปธิธาน ความเป็นพระธรรมทูตของตนเอง 
(ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) ศาสนาพุทธ เป็นพระพุทธศาสนาที่มีเหตุมีผล สามารถพิสูจน์ได้มากกว่า 
ศาสนาคริสต์ โบสถ์ล้าง คนศาสนาคริสต์ก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และการท าสมาธิมีผู้สนใจกัน
มากแต่ว่าต้องขึ้นกับตัวผู้เผยแผ่ด้วยเช่นกันว่ามีความเข้าใจเรื่องเหล่านี้ มากมายลึกซึ้งมากน้อย
เพียงใด (พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) 
    โอกาส  ได้รับการตอบรับที่ดี จากองค์ระหว่างประเทศ ทั้งภาคพ้ืน อเมริกา และ
ภาคพ้ืนทวีปยุโรป  (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) สภาพการแข่งขันระหว่างศาสนา  
จึงท าให้ต้องพัฒนาศักยภาพของศาสนิกในการเผยแผ่  ความคาดหวังของพุทธศาสนิกชนใน
ต่างประเทศให้บุคลากรต้องปรับตัว (การท างานของหน่วยงานรับผิดชอบ) ส่งผลต่อการเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์ 2561) และจะพัฒนาเป็นองค์กรก้าวสู่ความ
เป็นเลิศค่อนข้างสูงมาก (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, 2561)  ถ้าพระธรรมทูตไปสอนคน
ต่างประเทศ มีโอกาสเยอะมากที่จะท างานในเชิงรุก ต้องวางแผนว่าจะไปเผยแผ่กับใคร ถ้าเก่งเรื่อง
กรรมฐาน ต้องไปสอนกรรมฐานแต่ไม่ใช่กับคนไทยในวัด ต้ องสอนแก่ชาวต่างประเทศได้  
ถ้าภาษาอังกฤษยังใช้ไม่ได้ ต้องมีใครสักคนมาเป็นล่าม พระธรรมทูตบางรูปอายุมากแล้วจะพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ดีคงยาก แต่ต้องยอมรับว่าโอกาสยังมี เพราะบางคนนเป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม 
(conservative) ชอบเรื่องพระพุทธศาสนา โอกาสดี (Opportunity) คือ มีผู้สนใจธรรมะศาสนาไหน
เข้ามาจะรับไว้ก่อนทั้งนั้นนี่เป็นโอกาสดีของพระธรรมทูต (กฤตสุชิน พลเสน , 2561) พัฒนาศักยภาพ
ของพระธรรมทูตในพ้ืนที่ประเทศนั้น ๆ ต้องปรับตัวทั้งสิ่งแวดล้อม ศึกษากฎหมายและที่ส าคัญคือ
ภาษาประจ าถิ่น และพระวิทยากรเพียงพอในการให้บริการฝึกอบรมคุณธรรม  (พระมหาชัยฟ้า  
ธญฺ กุโล (ธัญญสาธุกุล), 2561) 

  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอโดยมีการจัดสัมมนา และจัดประชุม 
พระธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) และเมื่อไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เฉพาะทาง หรือเฉพาะด้าน เช่น ด้านภาษาท้องถิ่น เป็นต้น จึงมีโอกาสที่จะสามารถสร้างบุคลากร
เฉพาะด้านให้มีความรู้ ให้มีทักษะในด้านนั้น ๆ พัฒนาให้สอดคล้องกับภาระงานในแต่ละพ้ืนที่ 
ประชาคมอาเซียน (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร (ด้วงลอย) , 2561) สามารถพัฒนาตนเองทางด้าน
ภาษาท้องถิ่น (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) ซึ่งโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนนั้น
ขึ้นอยู่กับความสนใจ ขวนขวายของพระธรรมทูตเองและประชาชนในประเทศนั้น ๆ (พระมหาอภิชาติ 
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กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) ดังนั้น โอกาสจึงมีมากในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่าง
เต็มที ่(พระมหาสุวรรณ าณธโร (ศรีวัง), 2561)  
   อุปสรรค  ในอดีตกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็มีอุปสรรคในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา เนื่องจากในสมัยพุทธกาลมีเจ้าลัทธิจ านวนมากและมีหลักค าสอนที่หลากหลาย 
งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตก็เช่นกัน ในประชาคมอาเซียนมีประชากรที่นับ
ถือศาสนาที่หลากหลาย การที่จะอธิบายหรือขยายความของหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาให้
ประชาชนเหล่านั้นเข้าใจเป็นงานยากของพระธรรมทูต อาจเกิดอุปสรรคทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ด้านจิตใจที่ทอ้แท้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (บุญทัน ดอกโธสง, 2561) ซึ่งภัยคุกคามจากลัทธิและ
ศาสนาอ่ืน และมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในการปฏิบัติตามค าสอนพุทธศาสนาน้อยลง  
วิถีชีวิตของสังคมปัจจุบันท าให้ครอบครัว และชุมชนอ่อนแอ ละเลยต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมของ
ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอย่างต่อเนื่องกฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนที่
บุคลากรจะไปเผยแผ่ศาสนามีความแตกต่างกัน (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) ความแตกต่างทางด้าน
ประเพณี วัฒนธรรม อุดมการณ์ ที่แน่นอน ของพระธรรมทูต  (พระมหาสกล านวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 
2561) อุปสรรคอีกประการหนึ่งคือ เมื่อพระธรรมทูตเดินทางไปยังประเทศในประชาคมอาเซียนแล้ว
ไม่สามารถท่ีจะสื่อสารหรือท างาน ประสานงานกับชาวต่างประเทศได้ เนื่องจากการเรียนรู้ด้านภาษา
ยังไม่ช านาญมากนัก จึงท าให้งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนมีประสิทธิภาพ
น้อยลง (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) และนักเผยแผ่ยังไม่แตกฉานในองค์แห่งธรรมกถึกครบถ้วน การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเป็นการล าบากในการสร้างความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนต่างชาติ   
(พระมหาเผด็จ จิรกุโล (จงสกุลศิริ), 25661) 
   ภาษา บุคคลกรไม่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เท่าที่ควร การปิดกั้นโอกาส  
จากพระสงฆ์ด้วยกันเอง เช่น วัดใคร วัดนั้น สายวัดสระเกศ ก็ต้องเป็นพระวัดสระเกศ วัดยานนานวา 
ก็ต้องเป็นพระวัดยานนาวา ไม่มีการเปิดโอกาสเท่าที่ควร เด็กเส้น เด็กฝาก มาก พระตาสี ตาสา  
จะเข้าไปยาก ต้องมีคุณสมบัติ ค่าเครื่องบิน ปัจจัย การเป็นอยู่ (พระมหาสกล านวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 
2561) ต้องสร้างบุคคลกรให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่องภาษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไม่มุ่งเน้นเป็น
เฉพาะ พระธรรมทูตที่ ประกอบศาสนาพิธีเท่านั้น เพราะว่าคนสนใจเรื่องหลักธรรม ควรที่จะอธิบาย
เรื่องเหล่านี้ให้ลึกซ้ึง ให้คนเข้าใจจากง่ายไปยาก เป็นต้น (พระมหาสกล ฐานวุฑโฒ (วงษ์เขียด), 2561) 

  ข้อเสนอแนะ พระธรรมทูตต้องมีการพัฒนาตนเองท้ังด้านสมถะและวิปัสสนาท างานอุทิศ
ตน เสียสละตน ไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคและภัยคุมคามที่เกิดขึ้น มีสมาธิตั้งมั่นในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของหลักภาษาและหลักวิชาการ (บุญทัน  
ดอกไธสง, 2561) พระธรรมทูตต้องพร้อมเป็นผู้เผยแผ่พระศาสนาได้ในทุกโอกาสที่ปรากฎกาย (พระ
มหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561) และควรพัฒนาตนเองให้มากในทุกด้าน หลักธรรมที่ควร
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น ามาใช้ ควบคู่คือ สังคหวัตถุธรรม 4  คือ ทาน , ปิยะวาจา, อัตถจริยา,สมานัตตา (พระมหาสุวรรณ 
ญาณธโร (ศรีวัง), 2561) ควรบริหารจัดองค์กรให้เป็นระบบและการจัดอบรมในแต่ละปปนั้น ได้สร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและส่งในประชาคมอาเซียน (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , 2561)  
   สรุป  ด้านบุคลากร คือ มีระบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลากร มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน คือ ขาดเทคนิคและ
วิธีการเผยแผ่ที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่มีความแตกฉานในด้านหลักธรรมและหลักภาษา และขาด
การติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  โอกาส  สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายได้  
พัฒนาและท าความเข้าใจหลักธรรมและหลักภาษา มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อุปสรรค 
คือความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานของพระธรรมทูต  
   (4) ด้านงบประมาณ   
   จุดแข็ง ด้านงบประมาณ เมื่อพระธรรมทูตมีการประพฤติปฎิบัติที่เป็นไปตามหลัก 
พระธรรม วินัยแล้ว ประกอบกับมีความรู้ความสามารถ ประชาชนผู้พบเห็นย่อมเกิดความเลื่ อมใส 
ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของชาวพุทธและชาวต่างประเทศ ซึ่งในตัวงบประมาณนั้นขึ้นอยู่กับความ
ประพฤติปฎิบัติของพระธรรมทูตเอง (บุญทัน ดอกไธสง, 2561) มีทุนทางสังคมที่เรียกว่าศรัทธา  
หรือการบริจาค มีชาวพุทธยินดีที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ (พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร  
(ด้วงลอย), 2561) ได้งบประมาณที่ชัดเจนแน่นอน และยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพถวาย  
ด้านงบประมาณก็จะเป็นจุดเข็งของโครงการนี้ (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโญ, 2561)   
อีกท้ังยังมีงบประมาณจากภาครัฐในการสนับสนุนการด าเนิน มีการจัดท าแผนการใช้งบประมาณอย่าง
ชัดเจน  มีการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามแผน (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) มีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อย่างเพียงพอ  (ส าราญ ศรีค ามูล, 2561) มีการระดมทุนจากการรับ
บริจาคเป็นไปได้ง่ายได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากประชาชนทุกภาคส่วน  (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ 
(ค าแพง), 2561) มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนมาก (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี 
(เบ้าค า), 2561)   
  ด้านงบประมาณในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน
ค าแรกคือจุดแข็ง (Strength) ได้แก่ เวลาที่จะลงไปในพ้ืนที่ใดต้องหาข้อมูลให้ได้ก่อนว่า พ้ืนที่นั้นมี
อะไรเป็นจุดแข็งที่ท าให้เราน่าจะท างานก้าวหน้าไปด้วยดี จากประสบการณ์จากหลายแห่งที่เคยไป
ท างานมาเปรียบเทียบดู เช่น ถ้าดูจุดแข็งของการเผยแผ่พระธรรมทูตในต่างประเทศ จุดแข็ง คือความ
เข้มแข็งของชุมชนชาวไทย ซึ่งข้อนี้เป็นจุดดี เพราะคนไทยชาวพุทธรวมกลุ่มกันสร้างวัดและให้  
การสนับสนุนเป็นอย่างดี นี่คือฐานที่มั่นจุดดีของคนไทยในต่างประเทศคืออยากบริจาคทรัพย์ท าบุญ  
เมื่อบริจาคก็ท าให้วัดมีเงินมาก ในยุโรปก็เช่นเดียวกัน แต่ในอินเดียนั้นไม่ใช่คนไทยในอินเดียบริจาค 
แต่เป็นคนไทยในประเทศไทยไปบริจาคสร้างวัดไทยในต่างแดน เพราะฉะนั้นคนไทยทั้งในและ
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ต่างประเทศให้การสนับสนุนเรื่องเงินเป็นอย่างดีในการสร้างวัด (กฤตสุชิน พลเสน, 2561) 
  จุดอ่อน บริหารงบประมาณไม่สอดคล้องกับผลผลิตที่มีคุณภาพ (พระครูสังฆรักษ์
จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , 2561) ท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการด าเนินงานเนื่องจากงบประมาณการ
เผยแผ่มีจ านวนจ ากัด  ความไม่ช านาญเรื่องกฎ เกณฑ์ การเบิกจ่ายงบประมาณของบุคลากรทาง
ศาสนาจนเป็นผลให้มีความล่าช้า และติดปัญหาการใช้งบประมาณ (กฤตสุชิน พลเสน , 2561)
งบประมาณส าหรับบ ารุงพระธรรมทูตในบางประเทศ ไม่เสมอภาคเนื่องจากปัจจัยหลายด้านทั้งปัจจัย
สิ่งแวดล้อม ปัจจัยเรื่องพ้ืนที่และตัวของพระธรรมทูตเอง จึงท างานงบประมาณในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องมีการจ าแนกให้เพียงพอต่อการเผยแผ่โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัย
หลาย ๆ ด้าน คือมองอย่างรอบด้านในการบริหารงบประมาณ  (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) และไม่มี
การบริหารจัดการงบประมาณอย่างเป็นระบบ ขาดการจัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณอย่าง
เป็นระบบ (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,  2561) การสื่อสาร การส่งข่าวการขอรับบริจาคยัง
ไม่ทั่วถึง งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 
2561) ขาดงบประมาณสนับเรื่องการเดินทางและดูแลสุขภาพ งบประมาณในการเผยแผ่ สร้างวัดใน
ต่างแดน สร้างองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีองค์กรกลาง สนับสนุน (พระมหาชัยฟ้า ธญฺ กุโล  
(ธัญญสาธุกุล), 2561) 

  จุดอ่อน อีกประการหนึ่ง คือ งบประมาณจ ากัด กระจัดกระจาย ไม่ต่อเนื่อง ใช้งบไม่ตรง
ประเด็น (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า),2561)  เพราะต้องรอแต่จากผู้มีจิตศัรทธาสนับสนุน 
(พระมหาสุวรรณ าณธโร (ศรีวัง), 2561) ขาดการสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง ในหลาย ๆ ประการ เช่น 
การน าเสนอ ด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ น าเสนองบประมาณการ เดินทางและงบประมาณด้านการ
เผยแผ่  (พระมหาภาธร อาภาธโร (อินทะพูล), 2561) 

   โอกาส มีศักยภาพในการสร้างกิจกรรมหารายได้จากพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา
เลื่อมใส (วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) และมีโอกาสที่สามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่าง 
เป็นระบบโดยการจัดตั้งกองทุนหรือหน่วยงานด้านงบประมาณในการบริหารงานด้านการเผยแผ่ของ
พระธรรมทูตอย่างเป็นระบบ เช่น ร่วมกันรับบริจาคจากวัดแต่ละวัดทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งสามารถ
บริหารจัดการให้เพียงพอต่อการเผยแผ่ของพระธรรมทูตได้ทั่วโลก กองทุนศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
กองทุนเพ่ือการบริหารสาธนูปการ กองทุนเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  (พระปลัดระพิน   
พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,  2561) ให้ใช้สื่อต่าง ๆ ที่บุคคลเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและวิธีการที่หลากหลาย 
ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอรับบริจาค   (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง),2561)  
การเข้าถึงแหล่งงบประมาณ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนตัวของพระธรรมทูตเอง (สายบุญ สายธาร
ศรัทธา สายลูกศิษย์ครูบาอาจารย์) (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า),  2561) แสดงความรู้
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ความสามารถให้ประชาชนได้เห็นประจักษ์ในกิจกรรมเผยแผ่จนประชาชนอย่างมีส่วนร่วมสนับสนุน
กิจกรรมเผยแผ่ (พระมหาสุวรรณ ญาณธโร (ศรีวัง), 2561)    

   อุปสรรค สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ การมองเป้าหมายขององค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เป็นอุปสรรคในการบริหารงานด้านงบประมาณของกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและใน
อาเซียน มองต่างกัน เป้าหมายไม่ชัด เป้าหมายด้านงบประมาณไม่ตรงกัน (พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร 

 )ด้วงลอย ( ,  2561) งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งระบบของการเผยแผ่   
(วรวุฒิ สุขสมบูรณ์, 2561) ขาดความต่อเนื่องเรื่องการประชาสัมพันธ์  ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านการระดมทุน  (พระปลัดวัฒนา อภิวฑฺโฒ (ค าแพง), 2561) งบน้อย งานเยอะ 
ยุ่งยากการจัดการ (พระมหาอภิชาติ กรณฺยวสี (เบ้าค า), 2561 ) และงบประมาณที่ไม่แน่นอน 
ขาดการติดตาม ช่วยเหลือ (พระมหาสุวรรณ าณธโร (ศรีวัง), 2561) และขาดการเชื่อมโยงการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณกับกลุ่มประชาคมอาเซียน (พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโ , 
2561) 

     ข้อเสนอแนะ  ควรมีค่านิตยภัตให้ส าหรับพระธรรมทูต  ควรจัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา อย่างต่อเนื่อง  (ส าราญ  ศรีค ามูล, 2561) เมื่อการบริหารงานด้าน
งบประมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้ว จ าเป็นต้องบริหารงานตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่
พระองค์ได้ทรงวางไว้ คือ เป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกัน ซึ่งความเสมอกันจะเป็นเป้าหมายส าคัญต่อการ
บริหารงานขององค์กรและการท างานร่วมกัน  การท างานเชิงระบบ สร้างระบบขึ้นมาแล้วบริหาร
ระบบแล้ว บริหารงานตามกลไกเชิงระบบ ด้านหลักการ ด้านองค์กร ด้านบุคลากร งบประมาณ  
ต้องสร้างระบบ ด าเนินการตามระบบ (พระปลัดระพิน  พุทฺธิสาโร  )ด้วงลอย ( ,  2561) และจัดสรร
งบประมาณอย่างพอเพียงในการการท างานของพระธรรมทูตเพ่ือความเรียบร้อยดีงาม การบูรณะและ
การปรับปรุงหน่วยงานที่สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต สถานทูตควรจัดให้มี
การเข้าดูแลการเจ็บป่วยของพระธรรมทูต วิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหา ความต้องการของ  
พระธรรมทูต รวมทั้งกิจกรรมภารกิจที่กระท าเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (พระมหาเผด็จ จิรกุโล  
(จงสกุลศิริ), 2561) 
  สรุป ด้านงบประมาณ จุดแข็ง คือ มีการสนับสนุนจากชาวพุทธทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จุดอ่อน  งบประมาณการเผยแผ่มี
จ านวนจ ากัด  ขาดความรู้เรื่องการจัดการงบประมาณ แลไม่มีการจัดตั้งกองทุนในการบริหาร
งบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรมโอกาส คือ  หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม พัฒนาความรู้เรื่องการ
จัดการงบประมาณ จัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ อุปสรรค ได้แก่ เป้าหมายด้าน
งบประมาณไม่ตรงกัน งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  และขาดการติดตาม 
ประเมินผลช่วยเหลือ พระธรรมทูตอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม   
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  4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์ 
  ผลการวิจัยเชิงปริมาณ (Survey Regression) พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการ
วางแผนด าเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ การด าเนินงานตามแผน และการติดตามและประเมินผล อยู่
ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ    
  ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัยด้าน
หลักธรรม  มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านองค์การ และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ตามล าดับ 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน  สมมติฐานที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการ
ด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม  (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน 
 สมมติฐานที่ 2  พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
โดยรวม (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน  
 สมมติฐานที่  3 พบว่า ปัจจัยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการการถดถอยมี 2 ปัจจัย คือ  
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (X1) และปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(X2)  ซึ่งมีอิทธิพลร่วมกันยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 (F = 390.467, p – value = .000)  
  ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (In – Depth Interview) พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา มีการวางแผนด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา คือ การประชุมวางแผนก่อน
การก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้านพระธรรมทูต ได้ก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตามหลักพุทธโอวาท ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน    
มีการก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพ่ือการ
น าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนด 
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่ชัดเจน มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
การติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น 
จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
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การติดตามและประเมินผล  มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคม
อาเซียน 

 ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านหลักธรรม จุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามีคัมภีร์
พระไตรปิฎกท่ีเด่นชัด มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   จุดอ่อน คือ ความ
เข้าใจในหลักธรรมที่การเผยแผ่ การใช้ภาษาเฉพาะในชื่อเฉพาะหลักธรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โอกาส คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม มีหลักธรรม
สากลเดียวกัน และเผยแผ่หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาส  และอุปสรรค คือ อุปกรณ์ เครื่องมือและสื่อ
ต่าง ๆ และหลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
 ด้านองค์การ จุดแข็ง ดังนี้ พระธรรมทูตมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต  และมีองค์การ
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ  จุดอ่อน คือ ด้านความรู้ในเรื่อง
ของการบริหารการจัดการองค์การ  ปัจจัยการเชื่อมโยงกันองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ  โอกาส คือ สามารถพัฒนาองค์กรเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนา  สร้างศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมีคณะกรรมการ
บริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในอาเซียน  อุปสรรค คือ  สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน  กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ  และความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์การของทุกภาคส่วน 
 ด้านบุคลากร คือ มรีะบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากร  
มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน คือ ขาดเทคนิคและวิธีการเผยแผ่
ที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่มีความแตกฉานในด้านหลักธรรมและหลักภาษา และขาดการติดตาม
ประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  โอกาส  สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายได้  พัฒนาและ
ท าความเข้าใจหลักธรรมและหลักภาษา  มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อุปสรรค คือความ
หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และแรงจูงในใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานของพระธรรมทูต  
 ด้านงบประมาณ จุดแข็ง คือ มีการสนับสนุนจากชาวพุทธทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จุดอ่อน  งบประมาณการเผยแผ่มี
จ านวนจ ากัด  ขาดความรู้เรื่องการจัดการงบประมาณ แลไม่มีการจัดตั้งกองทุนในการบริหาร
งบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรมโอกาส คือ หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม พัฒนาความรู้เรื่องการ
จัดการงบประมาณ จัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ อุปสรรค ได้แก่ เป้าหมายด้าน
งบประมาณไม่ตรงกัน งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  และ ขาดการติดตาม 
ประเมินผลช่วยเหลือพระธรรมทูตอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม   
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4.3 ผลการน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียน 
 4.3.1 ผลการสนทนากลุ่ม 
    ผู้วิจัยได้ท าการสนทนากลุ่ม โดยใช้หัวข้อปัญหาและค าถามที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยข้อมูลส าคัญเก่ียวกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในประชาคมอาเซียนจ านวน 9 รูปหรือคน ผลการสนทนากลุ่มมีรายละเอียดดังนี้ 
    ผลการสนทนากลุ่มยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน สรุปผลได้ดังนี้ คือ (1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน ควรมีวิธีการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความ
หลากหลาย เข้าใจง่าย และควรมีการน าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  ควรมีการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยอยู่ทุกเมื่อ (2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน   ควรมีนโยบายการยกระดับการ
บริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตท้ังภายในและภายนอกให้มีศักยภาพเทียบเท่ากับองค์การการ
เผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาอ่ืน ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบงานให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ เ พ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนร่วมกัน  
(3) ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน ควรเพ่ิมศักยภาพของพระธรรมทูตด้วยการจัดอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างพระธรรม
ทูตอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนาศักยภาพของธรรมทูต ด้วยการพัฒนาทักษะด้านร่างกายและด้านจิต
ให้ให้แข็งแกร่งและมุ่งมั่นในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดเวลา  โดยอาศัยหลักสูตรอบรมพระ
ธรรมทูตเป็นเครื่องมือการกลั่นกรองและวัดคุณสมบัติของพระธรรมทูต ให้ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นพระธรรมทูตต้นแบบ เป็นพระนักเผยแผ่ต้นแบบใน
ประชาคมอาเซียน 
   ผลการสนทนากลุ่มการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สรุปผลได้ดังนี้ คือ  
ควรวางแผนการด าเนินงานโดยยึดหลักนโยบายโอวาทปาฎิโมกข์ ซึ่งเป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
และควรมีการจัดประชุมวางแผนอย่างต่อเนื่อง และมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และควรมี
วิธีการด าเนินการตามแผนโดยให้ความเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมและเป็นสากล  
และควรมีการติดตามประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน
อย่างต่อเนื่อง 
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   ผลการสนทนากลุ่มปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสรุปผลได้ดังนี้ คือ  (1) ด้าน
หลักธรรม ควรมีการบูรณาการการเผยแผ่หลักธรรมให้เข้ากับสภาพสังคมในประเทศอาเซียน เลือก
หลักธรรมให้เหมาะสมกับจริตของผู้ฟัง และควรอธิบายหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าใจง่าย 
และควรอธิบายเป็นภาษาถิ่นนั้น ๆ (2)  ด้านองค์การ ควรมีการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนาร่วมกันในประชาคมอาเซียน และจัดตั้งศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน และควรมีคณะกรรมการบริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนอย่างเป็น
รูปธรรม (3) ด้านบุคลากร  ควรมีการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน และท าความเข้าใจในด้านหลักธรรมที่น าไปเผยแผ่ให้มีความแตกฉานในด้าน
หลักธรรมและหลักภาษาที่ใช้สื่อสาร และควรมีระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลบุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนอย่างต่อเนื่อง (4) ด้านงบประมาณ ควรมีการพัฒนา
ความรู้ด้านการบริหารจัดการงบประมาณแก่พระธรรมทูตผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน และจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณให้ เพียงพอส าหรับงานด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และควรมีการจัดจัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ  
  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงประมาณ ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ และข้อมูล 
การสนทนากลุ่มโดยยึดตถุประสงค์ของการวิจัยเป็นหลัก  เพ่ือรวบรวมข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค (SWOT)  ได้สรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) จุดแข็ง (Strength = S) 
  - มีคัมภีร์พระไตรปิฏกและหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน 
  - มีองค์การหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  - มีระบบและกลไกในการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ โดยการจัด
อบรมหลักสูตรพระธรรมทูต 
  - ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  2)  จุดอ่อน (Weakness = W) 
  - ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในหลักคัมภีร์พระไตรปิฎกแตกต่างกัน 
  - การติดประสานงานในการเชื่อมโยงองค์การเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
อาเซียนไม่ต่อเนื่อง 
  - ไม่ช านาญในการใช้ภาษาถ่ินในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  - การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณไม่ต่อเนื่อง 
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 3) โอกาส ( Opportunities = O) 
 - หลักคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นสากล สามารถเผยแผ่ได้ทุกโอกาส 
 - พัฒนาองค์การเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาเซียนร่วมกัน 
 - พัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของบุคลากรให้มีความหลากหลาย 
 - ร่วมกันจัดตั้งกองทุนการบริหารจัดการงบประมาณให้เหมาะสม 
 4) อุปสรรค  (Threats = T) 
  - อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ ในการเผยแผ่ที่เหมาะสม 
  - ความแตกต่างด้านบริบทด้านสังคม ภาษา และกฎหมายแต่ละประเทศต่างกัน 
  - ความหลากหลายทางศาสนาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างานของบุคลากร 
  - งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ 
 
ตารางท่ี 4.19  สรุปผลการวิเคราะห์  SWOT  
 
ปัจจัยการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาฯ 

S : Strengths 
(จุดแขุง)  

W :Weaknesses 
(จุดอ่อน)  

O :Opportunities 
(โอกาส)  

T : Threats 
(อุปสรรค)  

 
 
ด้านหลักธรรม 

- พระพุทธศาสนามี
คัมภีร์พระไตรปฎิก 
- มีหลักการปฏิบัติที่
ชัดเจน 
- สามารถเข้าถึงข้อมลูได้
ง่าย 
 

- เทคนิคและวิธีการ
เผยแผ่ที่หลากหลาย 
- การใช้ภาษา
เฉพาะในช่ือของ
หลักธรรม  
- วัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกต่าง
กัน 
 

- พัฒนาเทคนิคและ
วิธีการเผยแผ่ที่
หลากหลาย 
- หลักธรรมสากล 
เดียวกัน  
- เผยแผ่หลักธรรมได้
ทุกเวลาทุกโอกาส 
 

- ภาษาของแต่
ละประเทศ  
- อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และ
สื่อต่าง ๆ  
- หลักธรรมที่
เหมาะสม 
 

 
 
ด้านองค์การ 

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
- มหาวิทยาลัยมหามกุฎ
ราชวิทยาลัย 
- องค์การเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา 

- ความรู้ในเรื่องของ
การบริหารการจัดการ 
- ปัจจัยการเชื่อมโยง
กันองค์การเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนา 
- การติดตามและ
ประเมินผล 

- พัฒนาองค์กร
เครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา  
- ศูนย์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
- มีคณะกรรมการ
บริหารสหภาพพระ
ธรรมทูตไทยในอาเซียน 

- สภาพ
ภูมิศาสตร์ท่ี
แตกต่าง 
- กฎหมาย
ท้องถิ่น 
กฎหมายระหว่าง
ประเทศ  
- ความร่วมมือใน
การบริหาร
จัดการ 
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ตารางท่ี 4.19  )ต่อ) 
 
 
 
ด้านบุคลากร 

- ระบบและกลไกในการ
คัดเลือก  
- มีคุณสมบัติตาม
เป้าประสงค ์
- มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- ความแตกฉานใน
ด้านหลักธรรมและ
หลักภาษา 
- การติดตาม
ประเมินผลไม่
ต่อเนื่อง 
 

- ท าความเข้าใจ
หลักธรรมและหลัก
ภาษา 
- การติดตาม
ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- ความ
หลากหลายของ
ศาสนา 
- แรงจูงในใฝ่
สัมฤทธ์ิในการ
ท างาน  
 

 
 
ด้านงบประมาณ 

- พลังศรัทธาจากชาว
พุทธ 
- การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
 

- งบประมาณการ
เผยแผ่มีจ านวน
จ ากัด   
- ความรู้เรื่องการ
จัดการงบประมาณ 
- ขาดการจัดตั้ง
กองทุนในการ
บริหารงบประมาณ  
 

- หาแหล่งสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ม  
- พัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการ
งบประมาณ 
- จัดตั้งกองทุนในการ
บริหารงบประมาณ  
 

- เป้าหมายดา้น
งบประมาณไม่
ตรงกัน 
- งบประมาณ
สนับสนุนไม่
เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 
- ขาดการ
ติดตาม 
ช่วยเหลือ   
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ตารางท่ี 4.20  สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT แบบ Matrix 
 

 
  

  
จุดแขงุ )Strength = S) 

 
1. มีคัมภีร์พระไตรปิฏกและหลักการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน 
2. มีองค์การหรือหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก คือ มจร.และ มมร. 
3. มีระบบและกลไกในการคัดเลือก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติตามเป้าประสงค์ 
 

 
จุดอ่อน )Weakness = W) 
 
1. ความเข้าใจที่ลึกซ้ึงในหลักคัมภีร์
พระไตรปิฎกแตกตา่งกัน 
2. การติดประสานงานในการ
เช่ือมโยงองค์การเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอาเซียนไม่ต่อเนื่อง 
3.ไม่ช านาญในการใช้ภาษาถิ่นในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
4. การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเร่ือง
การบริหารจัดการงบประมาณไม่
ต่อเนื่อง 

โอกาส ) Opportunities = O) 
1. หลักคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นสากล สามารถเผย
แผ่ได้ทุกโอกาส 
2. พัฒนาองค์การเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในอาเซียนร่วมกัน 
3. พัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของบุคลากรให้มีความ
หลากหลาย 
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
  

SO  Strategies 
(การสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน) 

 
กลยุทธ์ : 

การพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน

ให้มีความหลากหลาย 

WO   Strategies 
(การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายใน

การขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน) 

 
กลยุทธ์ : 

การจัดตัง้และพัฒนาองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลือนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน 

อุปสรรค )Threats = T) 
1.อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ ในการเผยแผ่
ที่เหมาะสม 
2. ความแตกต่างด้านบริบทด้านสังคม ภาษา 
และกฎหมายแต่ละประเทศต่างกัน 
3. ความหลากหลายทางศาสนาและแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ในการท างานของบุคลากร 
4. งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่เพียงพอ 

ST   Strategies 
(การเพิ่มและพัฒนาพระธรรมทูตให้มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ในประชาคมอาเซียน) 
กลยุทธ:์ 

การส่งเสริม และสนบัสนุนการศึกษา
หลักสูตรพระธรรมทูต 

 
WT  Strategies 

 
- 

ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอก 
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 ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 
2560-2564  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์ (Vision):  
  พุทธศาสนน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน  
 พันธกิจ (Mission):  
  1) สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
  2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อประสานงานองค์การภาคีเครือข่าย
ในประชาคมอาเซียน 
  3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
 ผลลัพธ์องค์กร (Impact): 
  1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนและประชากรผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน (+5% จากปปฐาน) 
  2) ศูนย์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศองค์การภาคีเครือข่ายพระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน (ข้อมูลพร้อม 100 % ทุกด้าน) 
  3) อันดับความสันติสุขระดับประเทศ (เลื่อนขึ้น 5 ระดับ) 
 
 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน 
  การสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน มีกลยุทธ์ คือ การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
หลากหลาย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  ตัวชี้วัด คือ มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียนส าหรับแผนด าเนินงานนั้น คือ แผนงานการพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
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 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมเซียน มีดังนี้ 
 กลยุทธ์:  
 การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความหลากหลาย   
 วัตถุประสงค์:  
 1) เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ 
 2) และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัด:   
 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
 แผนงาน:  
 แผนงานการพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
 โครงการ:  
 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 
 
 2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน  
 การสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  มีกลยุทธ์ คือ การจัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมจ านวนองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และเพ่ือพัฒนาองค์การภาคีให้ส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัด คือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นขององค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน และองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนได้รับการพัฒนาแผนงาน คือ แผนงานการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โครงการ คือ โครงการจัดตั้งองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
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แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  สรุปได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์:  
 จัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน   
 วัตถุประสงค์:   
 1) เพ่ือเพ่ิมจ านวนองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน  
 2) เพ่ือพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัด:   
 - จ านวนองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 
 -  จ านวนองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียนที่ได้รับการพัฒนา 
 แผนงาน:  
 แผนงานสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
  โครงการ:  
  โครงการจัดตั้งองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
  
 3) ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน  
  การเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน มีกลยุทธ์ที่ คือส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม และเพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  ตัวชี้วัดคือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียน  และจ านวนพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต แผนงาน คือ 
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แผนงานการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  
โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  ด้านการเพ่ิมและพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน  สรุปได้ดังนี้ 
  กลยุทธ์:  
  ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต 
  วัตถุประสงค์:  
  1) เพื่อให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม 
  2) เพื่อเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
  ตัวชี้วัด:   
  - จ านวนการเพ่ิมข้ึนของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
  - จ านวนพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต 
  แผนงาน:  
  แผนงานการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 
  โครงการ:  
  โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
  
 ผู้วิจัยได้ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินยุทธศาสตร์เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยศึกษาจากกลุ่ม
พระธรรมทูตจ านวน 15 รูป ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้ท าการวิ เคราะห์ยุทธศาสตร์และประเมิน
ยุทธศาสตร์โดยพิจารณาจากด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.21  ผลวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
      การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
            (n = 15) 

รายการ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน ์
  ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ  ̅ S.D. ระดับ 
วิสัยทัศน ์
“พุทธศาสนน์มั่นคง   
ด ารงศีลธรรม  น าสังคมสันติ
สุขอย่างยั่งยืน” 

 
4.47 

 
0.52 
 

 
มาก 

 
4.13 

 
0.52 

 
มาก 

 
4.53 

 
0.52 

 
มากที่สุด 

พันธกิจ 
1) สรา้งความรู้ความเข้าใจใน
ด้านพระพุทธศาสนาให้แก่
ประชาชนในประชาคม
อาเซียน 

 
4.40 
 

 
0.83 
 

 
มาก 

 
4.47 
 

 
0.74 
 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.63 

 
มาก 

2) พัฒนาระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศและการติดต่อ
ประสานงานองค์การภาคี
เครือข่ายในประชาคม
อาเซียน 

 
4.60 
 

 
0.63 
 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.40 
 

 
0.63 
 

 
มาก 

 
4.53 

 
0.74 

 
มากที่สุด 

3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทย 

 
4.67 
 

 
0.72 
 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.53 
 

 
0.74 
 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.20 

 
0.77 

 
มาก 

ด้านสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน 
กลยุทธ ์
การพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น
ประชาคมอา เซียนให้มี
ความหลากหลาย   

 
4.27 

 
0.70 

 
มาก 

 
4.27 

 
0.70 

 
มาก 

 
4.67 

 
0.72 

 
มาก
ที่สุด 

วัตถุประสงค ์          
1. เพื่อพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น
ประชาคมอา เซียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
4.47 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.07 

 
0.70 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.83 

 
มาก 

 



240 
 
ตารางท่ี 4.21   (ต่อ) 
 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตในประชาคม
อาเซียน 

 
4.40 

 
0.83 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.74 

 
มาก 

ด้านสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ ์
จัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน 

 
4.27 

 
0.80 

 
มาก 

 
4.33 

 
0.72 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.83 

 
มาก 

วัตถุประสงค ์

1 .  เ พ่ื อ เ พ่ิ ม จ า น ว น
องค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่
พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ใ น
ประชาคมอาเซียน 

 
4.40 

 
0.51 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.51 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.83 

 
มาก 

2. เพื่อพัฒนาองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

 
4.33 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.53 

 
0.74 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.47 

 
0.64 

 
มาก 

ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ ์
 ส่งเสรมิ สนับสนุน
การศึกษาหลักสูตรพระ
ธรรมทูต 

 
4.33 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.53 

 
0.74 

 
มาก
ที่สุด 

 
4.73 

 
0.70 

 
มาก
ที่สุด 
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ตารางท่ี 4.21   (ต่อ) 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้พระธรรมทูตมี
ความรู้  ความแตกฉานใน
หลักพุทธธรรม 

 
4.33 

 
0.82 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.40 

 
0.83 

 
มาก 

2 .  เ พื่ อ เ พิ่ ม และพัฒนา
ศักยภาพของพระธรรมทูต
ในประชาคมอาเซียน 

 
4.27 

 
0.88 

 
มาก 

 
4.47 

 
0.74 

 
มาก 

 
4.07 

 
0.70 

 
มาก 

  
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์การประเมินยุทธศาสตร์ เ พ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
พันธกิจ ข้อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย  

( ̅ = 4.67) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ พันธกิจ ข้อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

และการติดต่อประสานงานองค์การภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ( ̅ = 4.60) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มี

ประสิทธิภาพ ( ̅ = 4.47) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
 2)  ด้านความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
พันธกิจ ข้อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53)  รองลงมา คือ พันธกิจ 
 ข้อการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในประชาคมอาเซียน  
และวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความ

แตกฉานในหลักพุทธธรรม เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน ( ̅ = 
4.47) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ   
 3) ด้านความเป็นประโยชน์  พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

คือ กลยุทธ์ ข้อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต ( ̅ = 4.73) อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา กลยุทธ์ การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
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หลากหลาย ( ̅ = 4.67) และ พันธกิจ ข้อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อ

ประสานงานองค์การภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน ( ̅ = 4.53) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
   
 4.3.2 องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การพัฒนายุทธศาสตร์
การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของ 

พระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน ์
พุทธศาสนน์มัน่คง  ด ารงศีลธรรม  น าสังคมสันติสุขอย่างย่ังยืน” 

 

พันธกิจ 

1) สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
2) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศและการติดตอ่ประสานงานองค์การภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน 
3) ส่งเสริมและพัฒนาทกัษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูไทย 

 

กลยยุทธ์ท่ี 1 : พัฒนาวิธีการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา ในประ ชาคม
อาเซียนให้มีความหลากหลาย  
ตัวชี้วัด : มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
แผนงาน : แผนงานการพัฒนา
วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน 
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศดา้นการเผยแผ่
พระพุ ท ธศาสนา ในประ ชาคม
อาเซียน 
 
 

กลยยุทธ์ท่ี 2 : จัดตั้งและพัฒนา
อ งค์ ก า ร ภาคี เ ค รื อ ข่ า ย ใน กา ร
ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร เ ผ ย แ ผ่
พระพุ ท ธศาสนา ในประ ชาคม
อาเซียน 
ตัวชี้วัด : จ านวนองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 
แผนงาน : แผนงานสร้างองค์การ
ภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 
โครงการ : โครงการจัดตั้งองค์การ
ภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่นการ
เผยแผ่พระพทุธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ์ท่ี 3 : ส่งเสรมิ สนับสนุนการศกึษาหลักสูตรพระธรรมทูต 
ตัวช้ีวัด จ านวนการเพิ่มขึน้ของพระธรรมทตูในประชาคมอาเซียน และจ านวนพระสงฆท์ี่ได้รับการศึกษาหลกัสูตรพระธรรมทตู 
แผนงาน : แผนงานการพัฒนาพระธรรมทตูให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
โครงการ : โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 

ภาพที่ 4.1 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
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 4.3.3 สรุปผลการวิเคราะห์ 
 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มี 3 กลยุทธ์ คือ 
 กลยุทธ์ที่ 1 คือ การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
หลากหลาย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการใช้ระบบเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  
ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานได้ แผนงานการพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที่ 2  คือ การจัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และเพ่ือพัฒนาองค์การภาคีให้ส่วนร่วม 
ในการด าเนินงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  ตัวชี้วัด 
คือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นขององค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน และองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนได้รับการพัฒนาแผนงาน คือ แผนงานการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โครงการ คือ โครงการจัดตั้งองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
 กลยุทธ์ที ่3  คือส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม และเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของ
พระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  ตัวชี้วัดคือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นของพระธรรมทูตในประชาคม
อาเซียน  และจ านวนพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต  แผนงาน คือ แผนงานการ
พัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  โครงการ คือ 
โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
 

 



บทที่ 5 
สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน”  ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อหัวของการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อ 
คือ 5.1 สรุปผลการวิจัย 5.2 อภิปรายผลการวิจัย และ 5.3 ข้อเสนอแนะของการวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สรุปผลยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  
 1)  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27  รองลงมา คือ ด้านการเพ่ิมและ
พัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.25 และด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ เผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ 
 2) สรุปผลการวิจัยเชิงเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ดังนี้ 
  2.1) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการสร้างความม่ันคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน ต้องมี
วิธีการเผยแผ่โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และมีวิธีการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย โดยยึดหลักธรรมกถึก 5 ระการ คือ 1) กล่าวความไปตามล าดับ 
แสดงหลักธรรมตามล าดับความง่าย ยาก ลุ่มลึก มีเหตุผลสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป  2) ชี้แจงยกเหตุผลมา
แสดงให้เข้าใจชัดในแต่ละประเด็น โดยอธิบายขยายความ ไปตามเหตุและผล 3) แสดงธรรมด้วย
เมตตาจิต มุ่งจะให้เป็นประโยชน์  4) ไม่แสดงธรรมด้วยเห็นแก่อามิส มิใช่สอนเพราะมุ่งที่ที่จะได้ลาภ 
หรือผลประโยชน์ตอบแทน 5) แสดงธรรมไม่กระทบตนและผู้อ่ืน สอนตามหลัก ตามเนื้อหา มุ่งแสดง
อรรถ แสดงธรรมให้เข้าใจง่ายและเกิดประโยชน์แก่ชนหมู่มาก อีกทั้งวิธีการเผยแผ่โดยใช้ทฤษฎี 4 ส. 
ประกอบด้วย (1) สัททัสสนา-แจ่มแจ้ง (2) สมาทปนา-จูงใจ (3) สมุเตชนา-แกล้วกล้า (4) สัมปหังสนา-
ร่าเริง และหลักกัลยาณมิตรธรรม 7 ได้แก่ เป็นที่รัก เป็นที่เคารพ เป็นที่ยกย่อง รู้จักชี้แจง เป็นผู้อดทน 
พูดด้วยค าลึกซึ้งได้ ไม่ชักน าในทางเสื่อม เป็นต้น 
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  2.2) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน
นั้น เป็นการยกระดับการบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตทั้งภายในและภายนอกให้มีศักยภาพ
เทียบเท่ากับองค์การการเผยแผ่หลักค าสอนทางศาสนาอ่ืน ๆ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย  พัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้เพ่ือให้วัดในประชาคมอาเซียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เชิงพุทธโดยวิธีการส่งเสริมองค์การภาคีเครือข่ายให้เข็มแข็ง ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาโดยจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงใน
อาเซียน ก าหนดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารจัดการองค์การเครือข่ายความร่ วมมือในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
  2.3) ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยกระบวนการกลั่นกรอง
พระธรรมทูตให้เป็นมีความรู้ความสามารถตามคุณสมบัติที่ก าหนด มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
อุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง  โดยอาศัย
หลักวิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย  พัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ ความสามารถ ทักษะ และ
วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และจัดตั้งคณะกรรมการประเมินติดตามผลการด าเนินงานของ
พระธรรมทูตอย่างต่อเนื่อง   
 5.1.2 สรุปผลปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม 
ทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
 1)  สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการส ารวจ สรุปได้ดัวนี้ 
    1.1) การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยการวางแผนด าเนินงานมากที่สุด รองลงมา คือ 
การด าเนินงานตามแผน และการติดตามและประเมินผล อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ    
    1.2) ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัย
ด้านหลักธรรม  มากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านองค์การ และด้านงบประมาณ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ตามล าดับ 
     1.3) ผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยรวม  (X1) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และ
รายด้านทุกด้าน 
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   สมมติ ฐานที่  2  พบว่ า  ค่ าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ์ ระหว่ า ง ปั จจั ยการ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา โดยรวม (X2) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน โดยรวม (Y) และรายด้านทุกด้าน  
   สมมติฐานที่ 3 พบว่า ปัจจัยที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการการถดถอยมี 2 ปัจจัย คือ  
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (X1) และปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(X2)  ซึ่งมีอิทธิพลร่วมกันยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 (F = 390.467, p – value = .000)  
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่า การด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา   มีอิทธิพลสูงสุดต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน (Beta = 0.472)  รองลงมา คือ ปัจจัยการเผยแผ่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(Beta = 0.416) 
  2) สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุปได้ดังนี้ 
   2.1) การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการวางแผนด าเนินงานการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาคือ การประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะบริหารงานด้าน 
พระธรรมทูต ได้ก าหนดเปูาหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้เป็นไปตาม
หลักพุทธโอวาท ก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและปัจจุบัน มีการก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือ
นโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพ่ือการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ    
   ส าหรับการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียนนั้น ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่
เปูาหมายที่ชัดเจน  มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่ชัดเจน   
   การติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลผ่านจ านวนของพระ
ธรรมทูตที่เพ่ิมขึ้น จ านวนของผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนา ซึ่ งมีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
ธรรมทูตในประชาคมอาเซียน 
   2.2) ปัจจัยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ด้านหลักธรรม จุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามี
คัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย จุดอ่อน คือ 
ความเข้าใจในหลักธรรมที่การเผยแผ่ การใช้ภาษาเฉพาะในชื่อเฉพาะหลักธรรม และวัฒนธรรม
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ประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ โอกาส คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม 
มีหลักธรรมสากลเดียวกัน และเผยแผ่หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาส  และอุปสรรค คือ อุปกรณ์ 
เครื่องมือและสื่อต่าง ๆ และหลักธรรมที่เหมาะสมในการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
    ด้านองค์การ จุดแข็ง ดังนี้ พระธรรมทูตมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต  และมีองค์การ
เครือข่ายทางพระพุทธศาสนาร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ  จุดอ่อน คือ ด้านความรู้ในเรื่อง
ของการบริหารการจัดการองค์การ  ปัจจัยการเชื่อมโยงกันองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และ
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ  โอกาส คือ สามารถพัฒนาองค์กรเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนา  สร้างศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมีคณะกรรมการ
บริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในอาเซียน  อุปสรรค คือ  สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ  และความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์การของทุกภาคส่วน 
    ด้านบุคลากร คือ มีระบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
บุคลากร มีคุณสมบัติตามเปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดอ่อน คือ ขาดเทคนิคและ
วิธีการเผยแผ่ที่หลากหลาย บุคลากรยังไม่มีความแตกฉานในด้านหลักธรรมและหลักภาษา และขาด
การติดตามประเมินผลไม่ต่อเนื่อง  โอกาส  สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่หลากหลายได้  
พัฒนาและท าความเข้าใจหลักธรรมและหลักภาษา  มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อุปสรรค 
คือความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และแรงจูงในใฝุสัมฤทธิ์ในการท างานของพระธรรมทูต  
    ด้านงบประมาณ จุดแข็ง คือ มีการสนับสนุนจากชาวพุทธทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จุดอ่อน  งบประมาณการเผยแผ่มี
จ านวนจ ากัด  ขาดความรู้เรื่องการจัดการงบประมาณ แลไม่มีการจัดตั้งกองทุนในการบริหาร
งบประมาณ อย่างเป็นรูปธรรมโอกาส คือ  หาแหล่งสนับสนุนงบประมาณเพ่ิม   พัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการงบประมาณ  จัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ  อุปสรรค ได้แก่  เปูาหมายด้าน
งบประมาณไม่ตรงกัน  งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  และ ขาดการติดตาม 
ประเมินผลช่วยเหลือ พระธรรมทูตอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม   
  5.1.3 การน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ 
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน 
  1)  การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการส ารวจ สรุปได้ดังนี้ 
     ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์การประเมิน
ยุทธศาสตร์เพ่ือน าเสนอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยในประชาคมอาเซียนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ 
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   (1) ด้านความเหมาะสม พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือพันธกิจ ข้อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ พันธกิจ ข้อมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อ
ประสานงานองค์การภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน และวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
   (2)  ด้านความเป็นไปได้ พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ พันธกิจ ข้อการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยและ
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ พันธกิจ ข้อการสร้างความรู้
ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในประชาคมอาเซียน และวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม 
เพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน  อยู่ในระดับมากที่สุด ตามล าดับ   
   (3) ด้านความเป็นประโยชน์  พบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ กลยุทธ์ ข้อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา กลยุทธ์ ข้อการพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
หลากหลาย  และ พันธกิจ ข้อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อประสานงาน
องค์การภาคีเครือข่ายในประชาคมอาเซียน อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้สรุปแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนา 2560-2564  มีรายละเอียดดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ (Vision):  
   พุทธศาสนน์มั่นคง ด ารงศีลธรรม น าสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน  
   พันธกิจ (Mission):  
   1) สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพระพุทธศาสนาให้แก่ประชาชนในประชาคมอาเซียน 
   2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อประสานงานองค์การภาคีเครือข่าย
ในประชาคมอาเซียน 
   3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
   ผลลัพธ์องค์กร (Impact): 
   1) อัตราการเพ่ิมขึ้นของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนและประชากรผู้นับถือ
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน (+5% จากปีฐาน) 
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   2) ศูนย์ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศองค์การภาคีเครือข่ายพระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน (ข้อมูลพร้อม 100 % ทุกด้าน) 
   3) อันดับความสันติสุขระดับประเทศ (เลื่อนขึ้น 5 ระดับ) 
 
   ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน มีดังนี ้
   1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคม  มีกลยุทธ์ คือ การพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
หลากหลาย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  มีการใช้ระบบ
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น สามารถก าหนดแผนการด าเนินงานได้ แผนงานการ
พัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
   2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน  มีกลยุทธ์ คือ การจัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมจ านวนองค์การภาคีเครือข่ายใน
การขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และเพ่ือพัฒนาองค์การภาคีให้ส่วน
ร่วมในการด าเนินงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัด คือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นขององค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน และองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียนได้รับการพัฒนาแผนงาน คือ แผนงานการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน โครงการ คือ โครงการจัดตั้งองค์การภาคี
เครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน 
   3) ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประชาคมอาเซียน มีกลยุทธ์ที่ คือ ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธธรรม และเพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน ตัวชี้วัดคือ จ านวนการเพ่ิมขึ้นของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียน  และจ านวนพระสงฆ์ที่ได้รับการศึกษาหลักสูตรพระธรรมทูต  แผนงาน คือ 
แผนงานการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน  
โครงการ คือ โครงการฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1 ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประชาคม
อาเซียน 

 1) ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน  เป็นการพัฒนาวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนให้มีความ
หลากหลาย  โดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้มีมีการใช้
ระบบเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
ประชาคมอาเซียน ส าหรับแผนด าเนินงานนั้น สามารถก าหนดแผนงานการพัฒนาวิธีการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ซึ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัยอยู่ทุกเมื่อ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาบุญไทย ปุญฺ มโน (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน” ผลการวิจัยพบว่า คณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน
การได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นจ านวนมาก โดยเนื้อหา
หลักอยู่ที่ประวัติขององค์กร หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมขององค์กร  

  วิธีการน าเสนอมีหลายอย่างทั้งเอกสารที่เป็นตัวอักษร ภาพ เสียง โดยผ่านเว็บเพจหลาย
เว็บในโฮมเพจเดียว กระบวนการในการใช้มีแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีองค์ประกอบคล้ายกันคือมี
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขององค์กร มีโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการสร้างเว็บไซต์ได้เอง ข้อมูลมีมาก
พอและมีการเคลื่อนไหว ระบบการสื่อสารข้อมูลใช้ช่องทางคืออินเทอร์เน็ตแต่มีการเชื่อมต่อหลาย
แบบแตกต่างกันตามสมควร บุคลากรส่วนมากยังคงเป็นผู้เสพสาร ผู้ผลิตยังมีไม่เพียงพอบางเว็บไซต์มี
คนผลิตเพียงคนเดียว ระเบียบปฏิบัติและคู่มือเว็บไซต์ส่วนมากด าเนินตามระเบียบ และแนวทางใน
การพัฒนารูปแบบกระบวนการของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ตในอนาคตนั้น คณะสงฆ์
ไทยต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ทันกับความเจริญทาง
เทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิผล คณะสงฆ์ไทยควรมีองค์กรเพ่ือให้การ
สนับสนุนและควบคุมดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับสภาวะ เพราะในอนาคตวัดต่าง  ๆ  
มีความจ าเป็นต้องใช้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางอินเทอร์เน็ตมากข้ึน 

  2) ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน
ประชาคมอาเซียน  มีการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นการยกระดับ
การบริหารจัดการองค์การของพระธรรมทูตให้มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย พัฒนาระบบงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในอาเซียนร่วมกัน เพ่ือให้มีการด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการ
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จัดตั้งและพัฒนาองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน  และการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน ให้องค์การภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และเพ่ือระดมสรรพก าลังองค์การภาคีเครือข่ายใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พรชัย  พิญญพงษ์ (2560) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการสร้างเครือข่ายขององค์กรพุทธโลก”  
พบว่า ผล องค์ประกอบของการสร้างเครือข่าย ประกอบด้วย 1) สมาชิกต้องรู้จักรับรู้ข้อมูลที่
เหมือนกัน (Common Perception) 2) สมาชิกต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) 3) การมี
ความสนใจร่วมกัน หรือค านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย (Mutual interests) 4) 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) 5) มีการเสริมสร้าง
ความเข้าใจระหว่างกัน (Complementary Relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน 
(Interdependence) 7) การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) เมื่อวิเคราะห์การสร้าง
เครือข่ายขององค์กรพุทธโลก ทั้ง 3 องค์กร คือ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พสล.) สภา
สากลวันวิสาขบูชาโลก (สสวล.) ท างานร่วมกับสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานาชาติ (สมพน.) 
และ องค์การพุทธโลก (พล.) พบว่าในทุกองค์กร เป็นเครือข่ายประเด็นกิจกรรม และ เป็นเครือข่าย
จัดตั้ง ทุกเครือข่ายมีสมาชิกองค์กรพุทธ และชาวพุทธที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีส านักงานใหญ่เป็น
ศูนย์กลางประสานงานการ และ มีผู้ประสานงานที่ชัดเจน ส าหรับรูปแบบการสร้างเครือข่ายของ
องค์กรพุทธโลก มีองค์ประกอบ 8 ด้านคือ ทัศนคติที่ดี (Attitude) มีการเรียนรู้พัฒนา (Learning) 
สร้างคุณค่าความเป็นผู้น า (Leadership) ด ารงอัตลักษณ์ (Identity) จัดหนักกิจกรรม (Activities)  
ค้ าจุนสนับสนุน (Nurture) มุ่งมั่นรับผิดชอบ (Commitment) ทุกองค์ประกอบเท่าเทียมกัน 
(Equality) หรือ รูปแบบพันธไมตรี (ALLIANCE MODEL) 
 องค์กรพุทธทั่วไป สามารถประยุกต์ใช้ รูปแบบพันธไมตรี “ALLIANCE MODEL”  

เพ่ือน าไปขยายเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่สากลได้ เนื่องจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต่อในการสร้างเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์ต่อชาวโลก ที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างยั่งยืน 
 3) ด้านการเพิ่มและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ประชาคมอาเซียน  โดยอาศัยกระบวนการกลั่นกรองพระธรรมทูตให้เป็นมีความรู้ความสามารถ การ
พัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตด้วยหลักวิชาการและหลักนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยการส่งเสริม 
สนับสนุนการศึกษาหลักสูตรพรธรรมทูต เพ่ือให้พระธรรมทูตมีความรู้ ความแตกฉานในหลักพุทธ
ธรรม และเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน และการพัฒนารูปแบบ
และวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่หลากหลาย  พัฒนารูปแบบและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
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ในประชาคมอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพระธรรมทูตกับ 
ศาสนิกชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาอ านวย ทีปธมฺโม (มีราคา) (2559) ได้วิจัยเรื่อง 
“แนวทางในการเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์”พบว่า 
แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ ควรมีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ด้านการบริหาร ควรมีการฝึกอบรมพระสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ด้านงานเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ สร้างพลังศรัทธาให้เกิดมีในการปฏิบัติ
เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรม ในการเดินทางไปเผยแผ่ การพิจารณาพระสงฆ์ที่มีความเหมาะสม ท างานให้
เป็นทีมเพ่ือให้เกิดความสุขด้วยการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตได้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุบลรัตน์ เตียรัตน์ (2560)  ได้วิจัยเรื่อง “ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรม
ทูตในประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะส าคัญส่วนตนของพระธรรมทูตไทย 
ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับการปฏิบัติงานจะต้องประกอบด้วย 
สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตได้แก่สมรรถนะ
ตามโอวาทปาฏิโมกข์ และสมรรถนะตามหลักองค์แห่งทูต 8 ประการ การพัฒนาระบบการพัฒนา
สมรรถนะของพระธรรมทูต มี 3 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาบทบาทหน้าที่และสมรรถนะของพระธรรมทูต
ในประเทศไทย 2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่  
3. สร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตไทย ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้างหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะ 2) ท าการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 3) ทดลองงาน 4) ปฏิบัติงานจริง 5) ประเมินผล  
6) ปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขปัญหา ผลการตรวจสอบระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูต
ในประเทศไทย พบว่าระบบมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้พัฒนาพระธรรมทูตไทย และ
ประยุกต์ใช้ในงานพระประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศได้ 
 5.2.2  ปัจจัยที่มีผลต่อยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียน 
 1) การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 
   1.1) การวางแผนด าเนินงาน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
ประชาคมอาเซียนนั้น มีการวางแผนงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น วางนโยบายตามหลักการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยยึดหลักพุทธโอวาทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้า ทรงส่งพระสาวก
ออกไปประกาศศาสนายังดินแดนต่าง ๆ ว่า จรถ ภิกฺขเว จาริก  พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺ
ปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสาน . (วิ. มหา. 4/32/ 40) เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์
และความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและ
มนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งพระธรรมทูตยึดหลักการนี้เป็นนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทย สอดคล้องกับงานวิจัย พระมหาอ านวย ทีปธมฺโม (มีราคา) (2559) ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางใน
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การเผยแพร่พุทธศาสนาในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์” พบว่า แนวคิด วิธีการ
และเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมให้เหมาะสม
กาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรมด้วยจิตเมตตา โดยมุ่งประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่
ลาภสักการะ เพราะเปูาหมายการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น เพ่ือประโยชน์ เกื้อกูล ความสุข แก่
บุคคลทั้งที่เป็นชาวพุทธและมิใช่ชาวพุทธ โดยมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการด าเนินชีวิตได้
ด้วยตนเอง ใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางในการชี้น าบุคคลให้ตั้งอยู่ในความไม่
ประมาท เพราะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนั้นต้องอาศัยการจัดกิจกรรมภายในวัด เช่น 
การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและวันส าคัญของชาติ การเทศน์  
การปาฐกถา เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธในต่างประเทศ 
   1.2) การด าเนินการตามแผน มีการประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์โดยคณะ
บริหารงานด้านพระธรรมทูต ได้ก าหนดเปูาหมายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอดีตและ
ปัจจุบัน  มีการก าหนดพันธกิจที่สอดคล้องกับแผนการเผยแผ่หรือนโยบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
เพ่ือการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ส าหรับการด าเนินการตามแผนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
พระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียนนั้น  ได้มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  โดยก าหนดนกล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธกิจมีผลด าเนินการ
ก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เปูาหมายที่ชันเจน  มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจน  ในส่วนของการติดตามและประเมินผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงมีการด าเนินงานตาม
แผนงานของพุทธโอวาทปาติโมกข์มีหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6   
 ส าหรับหลักการ 3 คือ การไม่ท าบาปทั้งปวง การท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตใจให้
บริสุทธิ์  อุดมการณ์ 4  คือ ความอดทนอดกลั้น เป็นสิ่งที่พระธรรมทูตต้องปฎิบัติ การมุ่งเปูาหมายคือ
พระนิพพาน หรือมุ่งเปูาหมายเพ่ือการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มิใช่ลาภสักการะ การไม่ท าความ
เบียดเบียนผู้อ่ืนให้ทุกข์กายให้ทุกข์ใจทุกกรณี และการท าจิตใจให้สงบจากกิเลสตัณหา ความโลภ 
โกรธ หลง เป็นต้น  วิธีการ 6 คือ วิธีการที่พระธรรมทูตใช้ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งพระธรรมทูต
มีจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมือนในเพ่ือให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และถูกต้องตามหลักธรรมวินัย ได้แก่ การไม่กล่าวร้าย การไม่กล่าวโจมตีผู้อ่ืนหรือศาสนาอ่ืน 
การไม่ท าร้าย ไม่บังคับข่มขู่ผู้อ่ืน, การรักษาความประพฤติให้เป็นไปตามธรรมวินัย, การรู้จักประมาณ 
คือ ความพอเพียงในปัจจัยสี่, ความเป็นผู้สันโดษ,และการมีความเพียร การพัฒนาจิตใจด้วยสมถะและ
วิปัสสนา สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดร เขียวอ่อน (2561) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ” ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่ส าคัญของพระธรรมทูตสาย
ต่างประเทศ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลิกภาพ พระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้มีความ
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อดทนไม่แสดงกิริยาท่าทีอันจะท าให้เสียบุคลิกภาพ ในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ มีความอดทน อดกลั้น
เป็นตบะอย่างยิ่ง เป็นผู้รู้จักข่มจิตใจการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เห็นแก่ความยากล าบาก ยอมตรากตร า
ท างานเพ่ือพระศาสนา 2) ด้านคุณธรรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรมเป็นอุดม
คติประจ าตัวซึ่งคุณธรรมลักษณะพ้ืนฐานของพระธรรมทูตในโอวาทปาฏิโมกข์ คือ การไม่ท าบาปทั้ง
ปวงการท ากุศลให้ถึงพร้อม การท าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ซึ่งเป็นคติประจ าตัวที่พระธรรมทูตไม่ท าบาป
ทั้งด้วยกาย วาจาและใจ เป็นผู้ท าแต่ความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้มีจิตใจเบิกบาน มี
ความเมตตาปราณีต่อทุกคน มีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ 3) ด้านการด าเนินชีวิต พระ
ธรรมทูตสายต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ด าเนินชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป มีชีวิตแบบเรียบง่ายไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เป็นผู้ส ารวมระวังในการบริโภค การใช้สอยเสนาสนะ เป็นผู้ด าเนินชีวิตอยู่
ด้วยความสงัดไม่เบียดเบียนใคร มีแต่แผ่เมตตาธรรมให้แก่บุคคลอ่ืน   
 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงวิทย์ แก้วศรี (2550) ได้ศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์
ยุทธวิธีในการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า” ผลการวิจัยพบว่า 1) พระพุทธเจ้าทรงประกาศ
ศาสนาด้วยพระปรีชาสามารถและกุศโลบายอันแยบยล ลึกซึ้ง 2) ทรงสามารถน าพระศาสนาช าแรก
แทรกขึ้นในหมู่ประชาชนในชมพูทวีปใช้เวลาเพียง 4 ปี 3) ผลการวิจัยพบว่า พระพุทธเจ้าตั้ งทฤษฎี
จากปัญหาคือความรู้ 2 ประการ ได้แก่ จินตามายปัญญาและสุตมยปัญญา จึงเป็นการตั้งสมมุติฐาน
แล้วคิดหาวิธีการเพ่ือไปสู่เปูาหมายโดยคาดคะเนเอาว่าจะต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งอาจไม่แน่นนอน  
แต่พระพุทธเจ้าทรงคิดค้นทฤษฎีจากภาวนามยปัญญาได้ผ่านการทดลองปฎิบัติการจนเห็นผลมาแล้ว  
4) ยุทธวิธีการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกขั้นตอนใช้กระบวนการคิดแบบโยนิโสมนสิการ  
การตัดสินใจใช้ปริญญา 3 อธิษฐาน 4 และปปัญจธรรม 3 การวางแผนใช้โกศล 3 และสัมมัปปธาน 4 
การบริหารใช้อิทธิบาท 4 พละ 4 และทิฎฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 ภาวะผู้น าใช้อัตตหิตสั มบัติ 
ปรหิตปฎิบัติ และยุทธการแบบทหารมืออาชีพตามที่ตรัสไว้ในโยธาชีวสูตร และ 5) ยุทธวิธีของ
พระพุทธเจ้านั้น สามารถบูรณาการออกมา 3 รูปแบบ คือแบตรีกรรม แบบจตุราริยสัจ และแบบ
รัตนตรัย 1.3) การติดตามและประเมินผล  มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
โดยมีระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเพ่ิมศักยภาพในการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหา
มนตรี ติกฺขวีโร (ศรีบุญฮุง) (2550)  ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบแนวทางวิธีการพัฒนาพระธรรมทูต
สายต่างประเทศ ควรมีกระบวนการพัฒนาพระธรรมทูตแบบมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมิน
และการติดตามประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูงานจากการปฏิบัตินั้น ๆ ของพระธรรมทูตด้วยใน
อนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุบลรัตน์ เตียรัตน์ (2560)  ได้วิจัยเรื่อง “ระบบการพัฒนา
สมรรถนะของพระธรรมทูตในประเทศไทย” ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบสมรรถนะส าคัญส่วนตน
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ของพระธรรมทูตไทย ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ส าหรับการปฏิบัติงาน
จะต้องประกอบด้วย สมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหน้าที่ สมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรม
ทูตได้แก่สมรรถนะตามโอวาทปาฏิโมกข์ และสมรรถนะตามหลักองค์แห่งทูต 8 ประการ การพัฒนา
ระบบการพัฒนาสมรรถนะของพระธรรมทูต มี 3 ขั้นตอน คือ  1. ศึกษาบทบาทหน้าที่และสมรรถนะ
ของพระธรรมทูตในประเทศไทย  2. ศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของพระธรรมทูตที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่  3. สร้างระบบการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตไทย ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ 1) สร้าง
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ 2) ท าการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 3) ทดลองงาน 4) ปฏิบัติงานจริง  
5) ประเมินผล 6) ปรับปรุงกระบวนการ แก้ไขปัญหา ผลการตรวจสอบระบบการพัฒนาสมรรถนะของ
พระธรรมทูตในประเทศไทย พบว่า ระบบมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้พัฒนาพระธรรมทูตไทย 
และประยุกต์ใช้ในงานพระประชุมสัมมนาพระธรรมทูตในประเทศได้  2) ปัจจัยด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
   2.1) ด้านหลักธรรม มีจุดแข็ง คือ พระพุทธศาสนามีคัมภีร์พระไตรปิฎกที่เด่นชัด  
มีหลักการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย   จุดอ่อน คือ ความเข้าใจในหลักธรรมที่
การเผยแผ่  การใช้ภาษาเฉพาะในชื่อเฉพาะหลักธรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเทศ   โอกาส คือ ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้หลักธรรม มีหลักธรรมสากลเดียวกัน 
และเผยแผ่หลักธรรมได้ทุกเวลาทุกโอกาส   และอุปสรรค คือ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสื่อต่าง ๆ และ
หลักธรรมที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินชีวิตของประชาชนในประเทศนั้น ๆ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์ (ประเวท ถาฐาน) (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการแบบสื่อสมัยใหม่
ประยุกต์พุทธวิธีการในการเผยแผ่ให้เป็นการเผยแผ่แบบเชิงรุก คือการเข้าใจและเข้าถึงด้วยการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ทันสมัย การเผยแผ่ที่ประยุกต์เข้ากับสังคมที่มีความหลากหลายแตกต่างกันได้ หลักค าสอน
ก็ต้องสามารถเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิม แต่ต้องประยุกต์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเผยแผ่ค าสอนผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีระบบเครือข่ายของคณะสงฆ์ไทย
และจะกลายเป็นเครือข่ายสังคมพระพุทธศาสนาออนไลน์ที่สามารถศึกษาได้ทุกหนทุกแห่งและ
ตลอดเวลาเป็นรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกปัจจุบันให้มั่นคงเจริญรุ่งเรือง 
   และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต (สุกันยา  อรุโณ) (2557) ได้
กล่าวไว้ในเรื่อง “พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ทางสังคม” พบว่า การด าเนินชีวิตตามหลักธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่าง ท าให้วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนในชาติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กล่าวคือ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีเดียวกันและช่วยกันรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามของบรรพบุรุษ ขณะเดียวกันพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ในประเทศลาวก็มีการปรับบทบาท
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ของตัวเองอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ ซึ่งสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การเป็นผู้มี
บทบาทน าในทุกสถานการณ์ เช่น ในยามสงบอยู่ภายใต้การปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชย์ 
พระสงฆ์ก็ท าหน้าที่ในการรักษาพระพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชน เป็นที่พ่ึงและสงเคราะห์
ประชาชนตามควรแก่ฐานานุรูปแม้นเมื่อยามพระพุทธศาสนาถูกรังแกท าลายก็ลุกขึ้นมาปกปูอง
คุ้มครองร่วมกับประชาชนอย่างเข้มแข็งและมั่นคง จึงท าให้พระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยลาวยังคงมีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ทางสังคมที่แนบแน่นอยู่กับ
ประชาชนและผ่านกาลเปลี่ยนแปลงในยุคต่าง ๆ จนสามารถด ารงอยู่อย่างม่ันคงถาวรถึงปัจจุบัน 
   2.2) ด้านองค์การ จุดแข็ง มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นองค์การในการคัดเลือกพระธรรมทูต และมีองค์การเครือข่าย
ทางพระพุทธศาสนาร่วมระหว่างประเทศและต่างประเทศ จุดอ่อน คือ ด้านความรู้ในเรื่องของการ
บริหารการจัดการองค์การ  ปัจจัยการเชื่อมโยงกันองค์การเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และการ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ  โอกาส คือ สามารถพัฒนาองค์กรเครือข่ายทาง
พระพุทธศาสนา  สร้างศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน และมีคณะกรรมการ
บริหารสหภาพพระธรรมทูตไทยในอาเซียน  อุปสรรค คือ  สภาพภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน กฎหมาย
ท้องถิ่น กฎหมายระหว่างประเทศ  และความร่วมมือในการบริหารจัดการองค์การของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุริยา วรเมธี (2556) วิจัยเรื่อง ศึกษาแนวคิดและหลักการในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา พบว่า  พระธรรมทูตยังไม่เข้าใจภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผ่ ท าให้การสื่อสารกับคนในประเทศนั้นได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
ด้านองค์กรสงฆ์ที่มีส่วนในการดูแลพระธรรมทูตยังก็ไม่เข้มแข็งพอ แม้ปัจจุบันจะมีหลายหน่วยงานที่
ก ากับดูแลโดยตรงแต่ก็ยังครอบคลุมได้ไม่ทั่วถึง เช่น ศูนย์ควบคุมดูแลพระไปต่างประเทศก็ท าหน้าที่
อย่างหนึ่ง ส านักฝึกอบรมพระธรรมทูตก็ท าหน้าอีกอย่าง อบรมพระธรรมทูตแล้วส่วนการคัดเลือกว่า
พระสงฆ์รูปใดจะได้เดินทางไปประเทศไหนนั้นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วก็
ต้องผ่านขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง ขอวีซ่าเข้าประเทศ บางประเทศก็ยากมากและให้เวลาใน
การพ านักในประเทศนั้น ๆ น้อยท าให้เกิดความไม่ต่อเรื่องในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  2.3) ด้านบุคลากร มีระบบและกลไกในการคัดเลือก บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  บุคลากร  
มีคุณสมบัติตามเปูาประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาเทคนิคและวิธีการเผยแผ่ที่
หลากหลายได้  พัฒนาและท าความเข้าใจหลักธรรมและหลักภาษา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระมหามนตรี ติกฺขวีโร (ศรีบุญฮุง) (2550)  ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า” ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคคลภาพภูมิรู้ภูมิธรรม 
แนวคิดอุดมการณ์ในการทางานของพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2551 -2560) จะต้องเป็นผู้มี 
ศีลาจารวัตรที่งดงามสามารถเป็นผู้นาทางจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริง มีขันติความอดทน และควรมี
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ความเมตตาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน เมื่อไปอยู่ที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะด้วยความสงบ
สุขพร้อมที่จะเสียสละเพ่ือการท างานให้แก่พระพุทธศาสนา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศได้ ความรู้ทางโลกจะต้องไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี มีความรู้แตก ฉานใน
พระไตรปิฎก เชื่อมั่น ในพระรัตนตรัย เข้าใจในจิตภาวนา มีความช านาญในการสื่อสมัยใหม่ได้เป็น
อย่างดี และจะต้องเข้าใจและติดตามเหตุการณ์ของโลกปัจจุบันอยู่เสมอ ในอนาคตผู้ที่จะเป็นพระ
ธรรมทูตควรจะต้องจบหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศมาโดยตรง  ด้านแนวทาง 
รูปแบบ วิธีการ และยุทธวิธี ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส าหรับพระธรรมทูต ในทศวรรษหน้า 
(พ.ศ.2551-2560) จะต้องเผยแผ่ทาง wed site ใช้ภาษาให้เป็นสากลมากขึ้น โดยน าเสนอค าสอนที่
เป็นภาษาร่วมสมัยที่สุด น าเสนอเป็นสิ่งพิมพ์เป็นเล่มเล็ก ๆ ที่สะดวกในการหยิบอ่าน ศึกษาวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือการสร้างเครือข่ายกระจายการ เผยแผ่ไปยังจุดต่าง  ๆ โดยยึดหลักการตามที่ตามที่ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนว่าพวกเธอจงเที่ยวไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของมหาชน ด้าน
รูปแบบแนวทางวิธีการพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ควรมีกระบวนการพัฒนาพระธรรมทูต
แบบมีระบบคัดเลือกการอบรมมีการประเมินและการติดตามประเมินผลตลอดถึงการติดตามดูงาน
จากการปฏิบัตินั้น ๆ ของพระธรรมทูตด้วยในอนาคตควรมีวิทยาลัยพระธรรมทูตสายต่างประเทศ 
หรือเปิดหลัก สูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาโท ด้านพระธรรมทูตจัดหลักสูตรให้เอ้ือต่อการ
ปลูกฝังอุดมการณ์การเผยแผ่ สร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นพระธรรมทูตให้อยู่ในใจของพระธรรมทูต
จริง ๆ สร้างพระธรรมทูตให้เป็นผู้มีความรู้และความประพฤติดี มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้ 
  2.4) ด้านงบประมาณ มีพลังศรัทธาสนับสนุนจากชาวพุทธ และมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แต่งบประมาณการเผยแผ่มีจ านวนจ ากัด  ขาดความรู้เรื่องการจัดการ
งบประมาณ และไม่มีการจัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ อย่างเป็น ต้องพัฒนาความรู้เรื่อง
การจัดการงบประมาณ จัดตั้งกองทุนในการบริหารงบประมาณ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด (2560)  ได้วิจัยเรื่อง การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของส านักปฏิบัติธรรมใน
จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ด้านการบริหาร จ าเป็นต้องบริหารคน บริหารงบประมาณ โดยยึด
หลักพระธรรมวินัย มีระเบียบ ระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนควรตั้งมูลนิธิ กองทุนในการเผย
แผ่ไว้เฉพาะ  ควรมีการสัมมนาให้ความรู้ในการตั้งทุน การหาทุน และเรื่องบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหานงค์ อับไพ (2555) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารการเผยแผ่พุทธ
ศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม ผลการวิจัยพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนามี
งบประมาณท่ีสนับสนุนน้อยและสื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนายังไม่ทันสมัย จนพระสงฆ์ที่ท างานด้าน
การเผยแผ่มีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนพระสงฆ์และชาวพุทธทั้งประเทศ ได้  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระมหาปรีชา สาเส็ง (2560) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตอาสาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรในการเผยแผ่ที่ใช้ในการ
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บริหารเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานเผยแผ่ ได้แก่ งบประมาณ อุปกรณ์ในการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ 
คอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ต่าง  ๆ เครื่องบันทึก เครื่องสื่อสาร การถ่ายรูป ยานพาหนะในการเดินทาง 
สื่อการเรียนการสอน บุคลากร การประชาสัมพันธ์ หลักธรรม งานเผยแผ่อยู่ได้ พระศาสนาจะอยู่รอด 
และต้องมีการติดตามประเมินผล   
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    1)  ควรมีนโยบายการจัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกในประชาคม
อาเซียนหรือทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก 
    2) ควรมีการก าหนดนโยบายการฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตร่วมกัน
ระหว่างพระธรรมทูตไทยและองค์การพระธรรมทูตต่างประเทศในประชาคมอาเซียน  หรือศาสนิก
ต่างประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
    3) ควรมีนโยบายส าหรับพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาระหว่างองค์การพระธรรมทูตไทยและต่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

 5.3.2 ข้อเสนอเชิงปฏิบ ติั 
    1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกใน
ประชาคมอาเซียนหรือทวีปอื่น ๆ ทั่วโลก  
    2)  จัดการฝึกอบรมและจัดท าหลักสูตรพระธรรมทูตร่วมกันระหว่างพระธรรมทูตไทย  
และองค์การพระธรรมทูตต่างประเทศในประชาคมอาเซียนหรือศาสนิกต่างประเทศอ่ืน  ๆ เพ่ือ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
    3) จัดท าแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ระหว่างองค์การพระธรรมทูตไทยและต่างประเทศในประชาคมอาเซียน 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศ เน้นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
    2) ควรศึกษายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสาย
ต่างประเทศในทวีปอ่ืน ๆ ที่มีพระธรรมทูตไทยไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา   
   3) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศ 
ในทวีปอื่น ๆ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 

สู่ประชาคมอาเซียน 
THE STRATEGY FORMULATION  OF BUDDHISM PROPAGATION OF THAI 

DHAMMADUTA  FOR  ASEAN COMMUNITY ENTERTING. 
 

 
ค าชี้แจง: 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ในเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขว้างยิ่งขึ้นไป   ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
และพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย 

ข้อมูลที่ได้ จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้น  ไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงานของท่าน แต่อย่างใด 

แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น  4  ตอน   คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยทีม่ีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ตอนที่ 4 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่

ประชาคมอาเซียน 
  

 
 ผู้วิจัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็น
อย่างดี จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

นายกรกต ชาบัณฑิต 
นักศึกษาปริญญาเอก  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เรื่อง การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

THE STRATEGY FORMULATION  OF BUDDHISM PROPAGATION OF THAI 
DHAMMADUTA  FOR  ASEAN COMMUNITY ENTERTING. 

 
 
 
 
ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงใน          หน้าข้อความตามสภาพที่เป็นจริงเกี่ยวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. อาย ุ
 ต่ ากว่า 25 ปี 25 – 34 ปี 
 35 – 44 ปี 45 ปี ขึ้นไป  
 
2. ระดับการศึกษาทางโลก 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก     อ่ืนๆ……………….. 
 
3. ประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 น้อยกว่า 4 ปี 4 – 6 ปี  
 7 – 9 ปี 10 ปี ขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ที ่
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

ธรรมทูต 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. การวางแผนด าเนินงาน      
1 มีการประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยุทธศาสตร์      
2 มีการก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชัดเจน      
3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่อย่างครอบคลุม      
4 มีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ชัดเจน      
5 มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ      
 2. การด าเนินงานตามแผน       
1 มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้      
2 มีการด าเนินการด้านกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ 
     

3 มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยึดตามพันธ
กิจ 

       

4 มีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่
ชันเจน 

     

5 มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่
ชัดเจน 

     

 3. การติดตามและประเมินผล      
1 มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง 
     

2 มีกลไกในการติดตามและประเมินผล      
3 มีการน าผลการประเมินยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนา      
4 มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน

การติดตามและประเมินผล 
     

5 มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ที ่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 1. ด้านหลักธรรม      
1 มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อใช้ในการบริหารองค์การ      
2 มีการก าหนดหลักธรรมในการเผยแผ่ที่เหมาะสมกับสภาพสังคม

และสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 
     

3 มีการบูรณาการหลักธรรมกับศาสตร์สมัยใหมเ่พื่อการเผยแผ่      
4 มีการเผยแผ่หลักธรรมที่หลากหลายเป็นภาษาอาเซียน      
5 มีแหล่งข้อมูลหลักพุทธธรรมที่เข้าถึงง่ายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ      
 2. ด้านองค์การ      
1 มีการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับพันธกิจ      
2 มีสถานท่ีตั้งขององค์การเป็นเอกเทศ      
3 มีการสร้างองค์กรภาคเีครือข่ายภายในประเทศ        
4 มีการขยายองค์กรภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ      
5 มีการประชุมร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายสม่ าเสมอ      

 3. ด้านบุคลากร      
1 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเผยแผ ่      

2 มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประสานงานติดต่อกับองค์กร
ภายนอก 

     

3 มีบุคลากรที่มีความรู้หลากหลายในด้านภาษาและวัฒนธรรมใน
อาเซียน 

     

4 มีการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเสมอ      
5 มีระบบฐานข้อมลูบุคลากรที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน      
 4. ด้านงบประมาณ      
1 มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ      
2 มีงบประมาณในการด าเนินการที่เพียงพอ      
3 มีการสรรหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ      
4 มีการจัดตั้งมูลนิธเิป็นการเฉพาะเพื่อสนับสนุนองค์กรภาคี

เครือข่าย 
     

5 องค์กรภาคีเครือข่ายมีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
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 ตอนที ่4  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่     
   ประชาคมอาเซียน 

 ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ที่ 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสูป่ระชาคม
อาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

 1. ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน 

     

1 มีการส่งเสริมสวัสดิภาพ และสวสัดิการให้แก่บุคลากรผู้
เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

     

2 มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

3 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ทนัสมัยเปน็ปัจจุบนั 

     

4 มีการสนับสนนุ ส่งเสริมให้ใช้กลไกระบบคณะกรรมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกระดบัในการด าเนนิงาน 

     

5 มีหน่วยงาน หรือองค์การที่อุปถัมภ์ ส่งเสริม สนบัสนนุ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน 

     

 2. ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม
อาเซียน 

     

1 มีการจัดตั้งและพฒันาศักยภาพขององค์การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาอยา่งทั่วถึงในอาเซียน 

     

2 มีการระดมสรรพก าลังในการสนับสนุน ส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนา 

     

3 มีองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

     

4 มีรูปแบบกาสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
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ที่ 
แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสูป่ระชาคม
อาเซียน 

ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5 มีองค์การเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มจ านวนมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

     

 3.ด้านการเพิ่มและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มี
ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคม
อาเซียน 

     

1 มีการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี
ความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม 

     

2 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ ความสามารถ 
ทักษะ และวิธีการในการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาอยา่ง
ต่อเนื่อง 

     

3 มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่
พระพุทธศาสนา 

       

4 มีระบบการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถของ
บุคลากร 

     

5 มีจ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพทุธศาสนาเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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แบบสัมภาษณ์ 
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 

 
เรื่อง การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย 

สู่ประชาคมอาเซียน 
THE STRATEGY FORMULATION OF BUDDHISM PROPAGATION OF THAI DHAMMADUTA  

FOR  ASEAN COMMUNITY ENTERTING. 
 

ค าชี้แจง: 
แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้   มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์ในเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้กว้างขว้างยิ่งขึ้นไป   ทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรค และ
พัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย 
 
แบบสัมภาษณ์นี้ แบ่งเป็น  2   ประเด็น   คือ 

ประเด็นที่  1  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ประเด็นที่   2 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต
ไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

ประเด็นที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์  
 ชื่อ  –  ฉายา – นามสกุล : ................................................................................................ 
 วัน /เดือน/ปส ที่สัมภาษณ์ : ............................................................................................... 
 เวลาสัมภาษณ์ : ..............................................................................................................  
 สถานที่สัมภาษณ์ : ...........................................................................................................  
 บันทึกข้อมูล : ผู้วิจัย ,ผู้ช่วยนักวิจัย  ทจดบันทึก,บันทึกเสียง,บันทึกภาพท  
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ประเด็นที่  2 แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่
ประชาคมอาเซียน 
4.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน  ด้านการเพ่ิมและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มีศักยภาพใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมอาเซียน เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... ..... 
4.2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน   ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียน เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
4.3 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมอาเซียน   ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในประชาคมเซียน เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคม 
 1) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านการวางแผนด าเนินงาน โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุป
ข้อเสนอแนะ เป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .... 
................................................................................................................................................................ 



281 
 
 2) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านการด าเนินงานตามแผน โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุป
ข้อเสนอแนะ เป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 3) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านการติดตามและประเมินผล โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุป
ข้อเสนอแนะ เป็นอย่างไร?  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 4) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านหลักธรรม โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุปข้อเสนอแนะ 
เป็นอย่างไร  
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. ................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 5) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านองค์การ โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุปข้อเสนอแนะ เป็น
อย่างไร?  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................................................................ 
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 6) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านบุคลากร โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุปข้อเสนอแนะ เป็น
อย่างไร?  
.............................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
 7) ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรม
ทูตไทยสู่ประชาคม ด้านงบประมาณ โดยมีจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสรุปข้อเสนอแนะ 
เป็นอย่างไร? 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข   
ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบสอบถาม 
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ผลการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เร่ือง การก าหนดยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ที่ 
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระธรรมทตู 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

 1. การวางแผนด าเนินงาน         

1 มีการประชุมวางแผนก่อนการก าหนดยทุธศาสตร์ 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 มีการก าหนดเป้าหมายในการเผยแผ่ที่ชดัเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในการเผยแผ่อย่างครอบคลุม 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีพันธกิจที่สอดคล้องกับการเผยแผ่ที่ชัดเจน 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2. การด าเนินงานตามแผน          

1 มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว ้ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการด าเนินการด้านกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน ์

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการโดยยดึตาม 

พันธกิจ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 มีผลด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่น าไปสู่เป้าหมายที่

ชันเจน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 มีระบบและกลไกในการด าเนินการก าหนดกลยุทธ์ที่

ชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 3. การตดิตามและประเมินผล         

1 มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์อย่าง

ต่อเนื่อง 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

2 มีกลไกในการติดตามและประเมินผล 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ที่ 
การด าเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ของพระธรรมทตู 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

3 มีการน าผลการประเมินยุทธศาสตร์ไปสูก่ารพัฒนา 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการเปิดโอกาสให้หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งมีส่วนร่วม

ในการติดตามและประเมินผล 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผลทีส่อดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตร์ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

 1. ด้านหลักธรรม         

1 มีการบูรณาการหลักธรรมเพื่อใช้ในการบริหาร

องค์การ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการก าหนดหลักธรรมในการเผยแผ่ที่เหมาะสมกับ

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการบูรณาการหลักธรรมกบัศาสตร์สมัยใหม่เพื่อ

การเผยแผ ่

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการเผยแผ่หลักธรรมที่หลากหลายเป็นภาษา

อาเซียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีแหล่งข้อมูลหลักพุทธธรรมที่เข้าถึงง่ายโดยผ่านสื่อ

ต่าง ๆ 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 2. ด้านองค์การ         

1 มีการจัดการองค์การให้เหมาะสมกับพันธกิจ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

2 มีสถานที่ตั้งขององค์การเป็นเอกเทศ 0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 มีการสร้างองค์กรภาคีเครือข่ายภายในประเทศ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการขยายองค์กรภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ 1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 มีการประชุมร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่าย

สม่ าเสมอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

 3. ด้านบุคลากร         

1 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการเผยแผ่ 1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านการประสานงานติดต่อกับ

องค์กรภายนอก 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 มีบุคลากรที่มีความรู้หลากหลายในด้านภาษาและ

วัฒนธรรมในอาเซียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการประเมินประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรเสมอ 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 1 0.80 ใช้ได้ 

 4. ด้านงบประมาณ         

1 มีการสนับสนุนงบประมาณจากหนว่ยงานภาครัฐ 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2 มีงบประมาณในการด าเนินการที่เพยีงพอ 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการสรรหางบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น  ๆ 1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการจัดตั้งมูลนิธิเป็นการเฉพาะเพื่อสนบัสนุน

องค์กรภาคีเครือข่าย 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

5 องค์กรภาคีเครือข่ายมีความเป็นอิสระในการบริหาร

จัดการงบประมาณ 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ที่ 

แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูไทยสู่ประชาคม

อาเซียน 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

 1. ด้านการสร้างความมั่นคงในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระธรรมทตูไทยในประชาคม

เซียน 

        

1 มีการส่งเสริมสวัสดิภาพ และสวัสดิการให้แก่

บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ใช้กลไกระบบ

คณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทกุระดับใน

การด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีหน่วยงาน หรือองค์การทีอุ่ปถัมภ ์ส่งเสริม 

สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยา่งชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 2. ด้านการสร้างองค์การภาคีเครือข่ายในการ

ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประชาคม

อาเซียน 

        

1 มีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพขององค์การเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอยา่งทั่วถึงในอาเซียน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการระดมสรรพก าลังในการสนับสนุน ส่งเสริมการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

3 มีองค์กรทุกภาคส่วนมีสว่นร่วมในการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

4 มีรูปแบบกาสรา้งความร่วมมือในการขับเคลื่อนการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างชัดเจน เปน็รูปธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

5 มีองค์การเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อนการ

เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มจ านวนมากขึ้นอย่าง

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
 

ผู้เชี่ยวชาญคนที ่

  
1 2 3 4 5 รวม ค่า IOC แปลผล 

ต่อเนื่อง 

 3. ด้านการเพิ่มและการพัฒนาพระธรรมทูตให้มี

ศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคม

อาเซียน 

        

1 มีการพัฒนาบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มี

ความรู้แตกฉานในหลักพุทธธรรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

2 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีอุดมการณ์ ความสามารถ 

ทักษะ และวธิีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่าง

ต่อเนื่อง 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

3 มีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรผู้เผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช้ได้ 

4 มีระบบการประเมินศักยภาพและขีดความสามารถ

ของบุคลากร 

1 1 1 0 1 4 0.80 ใช้ได้ 

5 มีจ านวนบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพิ่มมาก

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช้ได้ 

 



 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

รายชื่อผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
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ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)      

 
1) พระอุดมสิทธินายก (ก าพล คุณงฺกโร) ผศ.ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2) พระมหาสุนันท์  สุนนฺโท, ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3) พระกีรติ กิตฺติโก  (นวลกระจ่าง พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น 12   
4) พระศักดิ์ชาย  คุณยุตฺโต (เห็นความดี) พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น 12   
5) พระมหากฤษฎา  กิตติโสภโณ,ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6) รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
7) ผศ.ดร.เกียรติ  สุขเหลือง อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
8) ผศ.บุษกร วัฒนบุตร อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
9) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ธิลาว  อาจารย์ประจ าภาควิชารัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
   

 



 
 

 
ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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