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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย

ในปจจุบัน 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย และ 
3) นําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนี เซียที่ เหมาะสม การวิจัย
ประกอบดวย การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดย
สัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 27 คน โดยแบงเปน 2 กลุม ประกอบดวย
(1) ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวน 13 รูป/คน (2) พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป และจัดการสนทนากลุม
1 กลุม มีผูรวมสนทนาจํานวน 9 คน ประกอบดวย (1) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
จํานวน 3 คน (2) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ จํานวน 4 คน และ
(3) กลุมนักวิชาการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน 2 คน ที่ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง และ
วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและการตีความ ในสวนของการวิจัยเชิงปริมาณนั้น
ดําเนินการโดยศึกษากลุมตัวอยางที่เปนพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 400 คน
ประกอบไปดวย (1) เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก จํานวน 14 คน (2) เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ
จํานวน 186 คน และ (3) เมืองจาการตา เขตนครหลวงพิเศษจาการตา จํานวน 200 คน กําหนดขนาด
กลุมตัวอยางดวยการคํานวนตามสูตร ทาโร ยามาเน ซึ่งเลือกมาโดยการสุมแบบแบงชั้นภูมิตาม
สัดสวน และการสุมอยางงาย เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ
วิเคราะหขอมูลดานสถิติ ประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยโดยใชวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน

ผลการวิจัยพบวา 
1) การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน พบวา ดานการพัฒนา

จํานวนของบุคลากรพระธรรมทูต บัณฑิต และผูนําเยาวชนชาวพุทธยังไมเพียงพอ ขาดหลักสูตรอบรม
การเผยแผพระพุทธศาสนา ดานกิจกรรมการเผยแผ ขาดการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ดานวิธีการเผยแผ
ขาดวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ความเหมาะสมตอการเผยแผ ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติชาวพุทธ
ขาดความรูความเขาใจในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน และผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 4.19, S.D. = 0.41) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติอยูในระดับสูงสุด (  = 4.30, S.D. = 0.53) 
รองลงมา คือ ดานการดําเนินกิจกรรม (  = 4.29, S.D. = 0.46) ดานวิธีการเผยแผ ( = 4.17, S.D. = 0.51) 
และดานการพัฒนาบุคลากร ( = 4.02, S.D. = 0.60) ตามลําดับ 
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 2) ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวย 
2 ปจจัย คือ (1) ปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (β = 0.22) ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ ดาน
เครือขายทางสังคม ดานชีวิตความเปนอยู และดานวัฒนธรรม (2) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (β = 0.14) 
ประกอบดวย 3 ตัวแปร คือ ดานทักษะความสามารถองคการ ดานกลยุทธการจัดองคการ และดาน
การจัดการบุคลากร โดยทั้งสองปจจัยสามารถอธิบายความผันแปรของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียไดรอยละ 64.90 (R2= 0.65) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 นอกจากนี้
ยังมีปจจัยอื่นอีก 2 ปจจัย ที่สามารถรวมอธิบายรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา คือ ปจจัยดานความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธอินโดนีเซีย มีความศรัทธาอยางแรงกลาในพระพุทธศาสนามา
ตั้งแตอดีต และในปจจุบันมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่มีอัตลักษณในการเชื่อฟง
ปฏิบัติตามสั่งสอนของครูอาจารย และปจจัยดานความมีเอกภาพบนความหลากหลายที่ทําใหชาว
อินโดนีเซียยอมรับศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกตางไดอยางกลมกลืน จึงสงผลใหรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพ 
 3) รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มีองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการ 
คือ (1) M = พระสงฆ คือ มหาเถรสมาคมควรมีนโยบายการที่ชัดเจนในการบริหารจัดการคณะสงฆไทยในตางแดน 
โดยการเพิ่มปริมาณพระสงฆเถรวาทในตางแดนดวยการมีพระอุปชฌายในตางแดน จัดใหมีกระบวนการ
อบรมพระธรรมทูตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหพระธรรมทูตนําความรูไปใชตรงตามประเทศที่ไปปฏิบัติงาน 
ดําเนินการใหพระธรรมทูตมีความรูในดานหลักธรรมพระพุทธศาสนาเถรวาท เขาใจในวัฒนธรรมประเทศ
อินโดนีเซีย และมีความสามารถใชภาษาอินโดนีเซียในระดับดี (2) E = ขยาย คือ ควรขยายจํานวนพระธรรมทูตไทย 
และบัณฑิต ในประเทศอินโดนีเซีย ดวยการเพิ่มจํานวนพระอุปชฌาย ในประเทศอินโดนีเซียใหพระอุปชฌาย
ในประเทศไทยใหการอุปสมบทแกชาวอินโดนีเซียได ผลิตบัณฑิตใหมีจํานวนเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
เผยแผ (3) D = พัฒนา คือ ควรพัฒนาพระธรรมทูตและบัณฑิต ใหมีความรูความสามารถในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ผานหลักสูตรการอบรมที่มีประสิทธิภาพดวยกลยุทธพัฒนาพระธรรมทูตในประเทศ
อินโดนีเซีย และกลยุทธการพัฒนาบัณฑิตเพื่อแตงตั้งเปนบัณฑิตประจําชุมชน (4) A = กิจกรรม คือ ควรจัด
กิจกรรมอยางมีคุณคา ประกอบดวย การจัดกิจกรรมทําสมาธิ การจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมประกาศตนเปนพุทธมามกะ และ (5) N = เครือขาย คือ ควรเผยแผ
พระพุทธศาสนาผานเครือขายทางสังคม ผานสังคมกลุมชาติพันธุ โดยใชกิจกรรมกลุมและเทคโนโลยี
สื่อสารออนไลน ใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตในเมืองใหญและในชนบทสอดคลองกับวัฒนธรรมชาติพันธุ      
ซึ่งรูปแบบดังกลาวสามารถสรุปได คือ รูปแบบเมดัน 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the current state of 
Buddhism propagation in Indonesia, 2) study the factors affecting the Buddhism 
propagation model in Indonesia, and 3) propose an appropriate model for Buddhism 
propagation in Indonesia. This study combined qualitative and quantitative approaches. 
The qualitative research was conducted through structured interviews with 27 key 
informants, divided into 2 groups: (1) 13 buddhist organizations / persons, (2) 14 monks of 
Dhammaduta. Moreover, a group discussion was conducted with 9 participants formed 
of (1) 3 Buddhist missionaries, (2) 4 foreign missionaries, and (3) 2 academicians in 
propagation. They were selected purposively. The data were analyzed using content 
analysis and interpretation. The quantitative research was conducted by studying a 
sample of 400 Buddhists in Indonesia, consisting of (1) 14 Buddhists in Bandung city, 
West Java, (2) 186 Buddhists in Medan city, Northern Sumatra province, and (3) 200 
Buddhists in the Jakarta Metropolitan Municipality. They were selected using the 
proportional stratified random sampling and simple random sampling techniques. 
The data were collected using a 5-level rating scale questionnaire and the statistics 
used for data analysis consisted of percentage, mean, standard deviation and 
stepwise regression analysis. 
 The research findings were as follows: 
 1) The study of the current state of Buddhism propagation in Indonesia 
revealed that the aspect of personnel development on the amount of Dhammaduta 
was weak, meaning learners and Buddhist youth leaders lacked a training curriculum. 
The aspect of propagation activities lacked appropriate activities for the propagation 
of Buddhism. The aspect of method lacked appropriate methods. The aspect of 
Buddhism implementation lacked knowledge and understanding of daily life 
applications. The quantitative research revealed that Buddhism propagation in 
Indonesia was, overall, at a high level ( = 4.19, S.D. = 0.41). Considering each aspect 
individually revealed that the aspect of Buddhism implementation was at the highest   
( = 4.30, S.D. = 0.53), followed by the aspect of activity operations ( = 4.29, S.D. = 0.46), 
propagation methods ( = 4.17, S.D. = 0.51) and the aspect of personnel development         
( = 4.02, S.D. = 0.60), respectively. 
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 2) The study of the factors affecting Buddhism propagation in Indonesia 
revealed that there were 2 key factors composed of (1) the factor of Indonesian context       
(β = 0.22) composed of 3 variables, namely social network, livelihood, and culture,  
(2) the factor of management (β = 0.14) composed of 3 variables, namely organization 
capacity, organization strategy and personnel management. These 2 factors could explain 
64.90 percent (R2 = 0.65) of the variation in Buddhism propagation in Indonesia at a 
statistical significance level of 0.05. Moreover, there were 2 more factors which could 
explain Buddhism propagation in Indonesia. They were the historical active faith in 
Buddhism and the fact that nowadays they have respect for Theravada and the 
identity provided by the elders’ teachings, and the factor of acceptance of unity in 
the plurality of diversity. This helped Indonesians accept Buddhism and live harmoniously 
with different cultures.  
 3) The proposed model for Buddhism propagation in Indonesia consists of  
5 key components (1) M = Monk: the Mahathera council should provide clear policies 
for the Thai sangha management abroad by increasing the number of Theravada 
teachers abroad. They should have an efficient process for the Dhammaduta to be 
applied in action, acknowledge Theravada Buddhism, understand Indonesian culture 
and be able to fluently use the Indonesian language, (2) E = Expand: they should expand 
the number of Thais and Indonesian Dhammadutas and learners who work in 
Indonesia. They should also increase the number of Thai sangha teachers entering the 
monkhood in Indonesia to create learners that are knowledgeable and able to 
conduct Buddhism propagation through an efficient training curriculum involving the 
strategy of Dhammaduta development in Indonesia, (3) D = Develop: Dhammadutas and 
learners should be developed to be known and be able to perform Buddhism 
propagation through an efficient training curriculum involving the strategy of 
Dhammaduta development in Indonesia. The strategy for learner development should be 
appointed to them in the community, (4) A = Action: the activities which are valuable 
should be organized and consist of a strategy for meditation, Ratanattaya worship of the 
important days in Buddhism and announce one to be devoted to the Buddha, and    
(5) N = Network: the networking of Buddhism propagation should be promoted through 
social networks of ethnic groups based on group activities and online technology 
that is congruent with their lifestyles in large cities and ethnic culture in rural areas. 
The model of Buddhism propagation in Indonesia could be concluded as the MEDAN 
Model, where M stands for Monk, E stands for Expand, D stands for Develop, A stands 
for Action, and N stands for Network. 
 
Keywords: Buddhism Propagation, Missionary, Buddhist  



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณไดน้ัน ผูวิจัยขอขอบคุณประธานหลักสูตรและคณาจารยทุก
ทานโดยเฉพาะ อาจารย พลเอก ดร.เกษมชาติ นเรศเสนีย ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ          
รองศาสตราจารย ดร.ภาณุวัฒน  ภักดีวงศ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ซ่ึงไดดูแลตรวจสอบพรอม
แนะนําแกไขขอบกพรองอยางดี 
 กราบขอบพระคุณกรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) พระธรรมทูตไทยและอินโดนีเซีย กรรมการบริหารองคการชาวพุทธอินโดนีเซียที่
ไดใหอนุเคราะหในการใหขอมูลสําคัญ พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีใน
การตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ Mr.Supriyanto B.A., M.A. เพื่อนชาวอินโดนีเซีย ท่ีไดตรวจสอบ
แบบสอบถามฉบับภาษาอินโดนีเซีย อุบาสก อุบาสิกา วัดเดนสะเดา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร       
ที่ไดใหการสนับสนุนต้ังแตเริ่มการศึกษา อุบาสก อุบาสิกา วัดศาลาประชาสมาคม เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ไดใหที่พํานักและสนับสนุนการศึกษาในขณะท่ีไปรวบรวมขอมูล เพื่อนรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต 
รุนที่ 17 ทุกทานที่ไดใหกําลังใจดวยดีเสมอมา แมเสรือน (มารดา) และครอบครัวตรงเที่ยง ตลอดทานที่
ไมไดกลาวนามไว ณ ที่น้ี ท่ีชวยเปนธุระและชวยเหลือดวยดี 
 คุณคาและประโยชนจากการวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของหลวง
ปูมีชัย กามฉินโท (ตรงเท่ียง) วัดปราการชัยพัฒนาราม อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร หลวงปูผูให
กําลังใจและทุนทรัพยในการศึกษาจนสําเร็จ หลวงพอประนอม อุชุจาโร (ตรงเที่ยง) หลวงพอผูสนับสนุน
ใหศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา เปนแบบอยางในการดํารงชีวิตท้ังในทางโลกและทางธรรม บูรพาจารยและ
ผูมีพระคุณทุกทานที่มีสวนสงเสริมใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตและหนาท่ีการงาน 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนหมูมาก เพื่อความสุขแก
ชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหชาวโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
พวกเธออยาไดไปทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด 
จงประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ พรอมอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริบูรณครบถวน สัตวทั้งหลายพวก
ที่มีกิเลสธุลีในจักษุนอยก็มีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตวเหลานั้นยอมเสื่อม ผูรูทั่วถึงธรรมไดจักมีอยู” 
(พระไตรปฎก) 
 พระพุทธพจนที่ยกมาขางตนนี้เปนพระโอวาทที่พระพุทธเจาทรงแสดงในคราวสงพระ
อรหันตสาวกไปประกาศพระธรรมยังหมูบานตําบล หรือนิคมชนบทตาง ๆ ของอินเดีย โดยกอนจะ
สงไปนั้น ไดทรงรับสั่งใหประชุมพระอรหันตทั้ง 60 รูปแลวทรงประทาน พระโอวาทนี้จึงถือเปนอุดม
คติในการเผยแผพระพุทธศาสนา จากพระพุทธพจนนี้เปนเครื่องชี้ชัดถึง อุดมคติในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอันเปนบทบาทสําคัญของการทําหนาที่ประกาศศาสนธรรมของพระภิกษุสาวกจาก
อดีตสูปจจุบัน นอกจากนี้ การสงพระอรหันตสาวกรุนแรกไปประกาศพระศาสนาทั่วอินเดียนี้ถือวาเปน
จุดกําเนิดการดําเนินงานพระธรรมทูตอีกดวย การดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาจึงเปนงานที่
สําคัญยิ่งตอความมั่นคงและดํารงอยูของพระพุทธศาสนาทั้งในอดีตและปจจุบัน เพราะเปนจุดชี้ขาดถึง
ภาวะความรุงเรืองหรือภาวะเสื่อมถอยซบเซาแหงพระพุทธศาสนา ในสถานการณปจจุบัน การที่จะ
หาทางใหคนนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนเรื่องที่ตองใชวิธีการเผยแผอยางถูกวิธีและเหมาะสมกับ
บริบทของผูนับถือดวย อยางไรก็ตาม การจะทําใหคนที่ยังไมนับถือใหหันมานับถือพระพุทธศาสนา 
หรือทําใหคนที่นับถืออยูแลวใหมีความศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงยิ่งขึ้น จะตองคงหลักการเผยแผไวใหเปน
เอกลักษณเฉพาะของพระพุทธศาสนา แตสามารถเปลี่ยนวิธีการบางอยางใหเหมาะสมกับบุคคล ภูมิประเทศ 
สภาพสังคม และสภาพแวดลอมตาง ๆ ดังนั้น ผูมีหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาจึงควรมีการศึกษา
หลักการและแนวคิดตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจามีวิธีการในการประสานมนุษย
สัมพันธโดยตระหนักในเหตุ 3 ประการอยูเสมอ คือ 1) ทรงคนหาพื้นเพเดิมของเขา 2) ทรงวิจัยความ
ตองการของเขา 3) ทรงรูวิธีเขาถึงจิตใจของ ดังนั้น การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาจึงมี
หลายรูปแบบ เชน การแสดงธรรม การสนทนาธรรม การแนะนําสั่งสอน การปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใส 
และการตอบปญหาขอของใจสงสัย โดยในรูปแบบขางตนนั้นพระพุทธเจาทรงประทานหลักในการ
ปฏิบัติคือ การแสดงธรรมใหมีเหตุผลตอเนื่อง ไปโดยลําดับ ชี้แจงใหเขาใจชัดเจน ในแตละประเด็น
แสดงธรรมดวยจิตเมตตา มุงประโยชนตอผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไม
ยกตนขมทานและไมเสียดสีขมขูผูอื่นใหเกิดความกระทบกระเทือน ในดานหลักธรรม พระพุทธศาสนา
มุงสอนดวยเหตุดวยผล ไมไดสอนใหเชื่ออยางงมงาย พระพุทธเจาทรงสอนอยูเสมอวาใหคิดตรึกตรอง
ใหดีกอนแลวจึงเชื่อ ดังนั้นหลักใหญของพระพุทธศาสนาอยูที่เหตุผล ผลทุกประการยอมมาจากเหต ุ
ถาไมมีเหตุก็ไมมีผล ดวยเหตุนี้บทบาทการเผยแผจึงควรมีลักษณะมีเหตุผลที่ดี อะลุมอลวย มีน้ําใจ
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กวางไมผูกมัดผูอื่นดวยความคิดของตนเอง ในดานประโยชนการเผยแผ พระพุทธเจาทรงประสงค
ประโยชนสูงสุด 3 ประการ คือ 1) ประโยชนในปจจุบัน คือ ประชาชนสามารถนําหลักธรรมพระพุทธศาสนา
ไปพัฒนาตนเองจนมีเปนคนเกง เปนคนดี เปนคนมีความสุข 2) ประโยชนในภพหนา คือประชาชน
สามารถนําหลักธรรมพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติจนไดรับผลเปนความสุขหลังจากสิ้นชีวิตจากโลกนี้ไปแลว 
3) ประโยชนสูงสุด คือประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักพุทธธรรมจนถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
คือ พระนิพพาน 
 พระพุทธศาสนาเขามาสูดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบันเมื่อประมาณ พ.ศ. 2536 สมัยเดียวกัน
กับประเทศศรีลังกาดวยการสงพระสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศตาง ๆ 9 สายโดยการอุปถัมภ
ของพระเจาอโศกมหาราชกษัตริยอินเดียในขณะนั้นประเทศไทยรวมอยูในดินแดนที่เรียกวา สุวรรณภูมิ
ซึ่งมีขอบเขตกวางขวางมีประเทศรวมกันอยูในดินแดนสวนนี้ทั้ง 7 ประเทศในปจจุบันไดแก ไทย พมา 
ศรีลังกา เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ซึ่งสันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่จังหวัดนครปฐมของไทย
เนื่องจาก ไดพบโบราณวัตถุที่สําคัญเชนพระปฐมเจดียและรูปธรรมจักรกวางหมอบเปนหลักฐานสําคัญ
แตพมาก็สันนิษฐานวามีใจกลางอยูที่เมืองสะเทิมภาคใตของพมาพระพุทธศาสนาเขามาสูสุวรรณภูมิใน
ยุคนี้นําโดยพระโสณะและพระอุตตระพระเถระชาวอินเดียเดินทางมาเผยแผพระพุทธศาสนาในแถบนี้
จนเจริญรุงเรืองมาตามลําดับตามยุคสมัย ปจจุบันอุดมคติในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สืบเนื่องมาจาก
อดีตไดรับสืบตอถึงปจจุบัน คณะสงฆไทยไดดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนภารกิจหลักของ
คณะสงฆไทย โดยแบงภารกิจออกเปนการเผยแผพระพุทธศาสนาภายในประเทศและการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในตางประเทศ การเผยแผพระพุทธศาสนาภายในประเทศเปนการเผยแผตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช 2505 และแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2535 เรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2550”  
สวนงานเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศนั้น เปนภารกิจที่สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลอนุมัติให
กรมการศาสนา (สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติในปจจุบัน) จัดสงพระธรรมทูตไปเผยแผ
พระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อปพุทธศักราช 2507 โดยมีการสรางวัดพุทธประทีปขึ้น ณ 
ประเทศอังกฤษ การนี้ กรมการศาสนาไดขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งโครงการฝกอบรมพระธรรมทูต
ไปตางประเทศเพื่อไปปฏิบัติศาสนากิจในวัดที่จัดตั้งในตางประเทศ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติใน
หลักการใหกรมการศาสนาดําเนินการได สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศจึงไดกอตั้งขึ้น
ดวยความรวมมือทั้งฝายสงฆทั้งสองนิกายและฝายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อเลือกเฟนและ
ฝกอบรมพระสงฆไทย ใหสามารถประกาศพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เพื่อเผยแผเกียรติคุณของ
ชาติไทย เพื่อสงเคราะหทางดานจิตใจแกคนไทยในตางประเทศ และเพื่อใหเกิดศาสนสัมพันธอันดี 
ระหวางพุทธศาสนิกชนกับองคการศาสนาอ่ืน 
 การฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศไดจัดขึ้นรวมกันทั้งสองนิกายในระหวางป 
พุทธศักราช 2509-2510 ใชเวลาฝกอบรมหนึ่งปหกเดือนจึงสําเร็จหลักสูตรและไดออกไปปฏิบัติ
ศาสนกิจในตางประเทศในปพุทธศักราช 2512 ในยุคตอมา การฝกอบรมดังกลาวไดวิวัฒนาการแบง
ออกเปนสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศในสังกัดของคณะสงฆมหานิกาย และสํานัก
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) แตยังคงมีวัตถุประสงคและหลักการในการบริหารงานและ
การฝกอบรมที่สืบทอดตอเนื่องมาจากอดีต ในสวนการบริหารงานของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป



3 

ตางประเทศ (ธรรมยุต) นั้น หลังจากที่ไดมีการแตงตั้งกรรมการบริหารแลว ไดมีการออกระเบียบ
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) วาดวยการไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศ
สําหรับพระธรรมทูต พ.ศ. 2543 ซึ่งในระเบียบดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติศาสนกิจของ
พระธรรมทูตในตางประเทศของคณะสงฆธรรมยุต กรอบการบริหารงาน ภาระงาน จริยาพระธรรมทูต 
และใหมีสํานักงานเลขานุการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) เพื่อเปนศูนย
ประสานการดําเนินงานดานฝกอบรม การบริหารและการเผยแผอยางเปนระบบและเปนเอกภาพ  
และไดจัดสงพระธรรมทูตที่สําเร็จจากสํานักฝกอบรมฯ ไปปฏิบัติศาสนกิจหลายประเทศ 
 และประเทศอินโดนีเซียเปนประเทศหนึ่งที่มีพระธรรมทูตไทยไปปฏิบัติศาสนกิจ ประเทศ
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีพื้นที่สวนใหญเปนเกาะ มีเกาะประมาณ 17,508 เกาะ มีพื้นที่เปนทะเล
มากกวาพื้นดิน มีประชากรประมาณ 245 ลานคน ขอมูลทางศาสนาระบุวา ชาวอินโดนีเซีย รอยละ 87 
นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 10 นับถือศาสนาคริสต แบงเปนรอยละ 6 นับถือศาสนาคริสตนิกาย     
โปรแตสแตนท รอยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก ที่เหลืออีกรอยละ 3 นับถือศาสนาฮินดู
และพุทธซึ่งแบงสัดสวนได คือ รอยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และรอยละ 1.2 นับถือศาสนาพุทธ  
ถึงแมวาในปจจุบันประเทศอินโดนี เซียจะเปนประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แตอดีตเคยมี
พระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาประดิษฐานอยู พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมาก ประมาณพุทธ
ศตวรรษที ่12 มีโบราณสถานที่สําคัญอยูในอินโดนีเซีย คือ โบโรบุดูรหรือบรมพุทโธ ตั้งอยูที่ราบเกตุ (Kedu) 
ในภาคกลางของชวา ตอมาเมื่ออิสลามไดขยายอํานาจครอบงําอินโดนีเซียในปพุทธศักราช 2012 
นับตั้งแตนั้นชาวอินโดนีเซียสวนใหญจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม ตอมา ภายหลังจากที่
พระพุทธศาสนาสวนใหญไดเลือนหายไปจากอินโดนีเซียแตก็ยังมีชาวพุทธสวนหนึ่งพยายามรักษา
ธรรมเนียมชาวพุทธโดยการสวดมนตตามสถานที่สําหรับสวดมนต ซึ่งมีอยูจํานวนมากทั่วประเทศ โดย
ชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซียสวนใหญที่อยูในชนบทและมักจะเปนชาวชวา สวนชาวพุทธที่อาศัยอยู
ในเมืองใหญ สวนใหญเปนชาวจีน แมจะเปนพุทธที่ผสมผสานกับความเชื่อของบรรพบุรุษคือลัทธิเตา
และขงจื้อ การนี้ทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเปนการเผยแผไปสูเจาของ
ประเทศโดยตรง 
 คณะสงฆไทย เริ่มเผยแผพระพุทธศาสนาสูประเทศอินโดนีเซียในเมื่อปพุทธศักราช 2512  
โดยพระชินรักขิตหัวหนาชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนั้นไดเดินทางเขามาประเทศไทย และ
พํานักที่วัดบวรนิเวศวิหาร ไดทบทวนถึงเรื่องการขอใหคณะสงฆไทยออกไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง ดังที่ไดเคยปรารภไวกบัพระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒนมหาเถร) เมื่อครั้ง
เยือนอินโดนีเซียครั้งแรก ในปพุทธศักราช 2511 จากนั้นคณะสงฆไดรวมกับกรมการศาสนาในนามของ
รัฐบาลไทย ไดจัดสงพระภิกษุผูสําเร็จการฝกอบรมจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศแลว
เปนพระธรรมทูตออกไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียชุดแรก 4 รูป พระธรรมทูต
ชุดนี้ นับเปนพระธรรมทูตที่สําเร็จการฝกอบรมจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศรุนแรก
ที่ออกไปปฏิบัติศาสนาในตางประเทศ และไดผลัดเปลี่ยนกันไปปฏิบัติศาสนกิจตั้งแตครั้งนั้นจนถึง
ปจจุบันนี้เปนระยะเวลากวา 48 ป ซึ่งปจจุบันคณะกรรมการบริหารสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) ไดตั้งสํานักงานพระธรรมทูตไทยประจําประเทศอินโดนีเซีย (STT) ตั้งอยูที่วัด
วิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย โดยปรากฏผลการดําเนินการโดยสรุปไดดังนี ้
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 ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาในยุคแรก มีชาวพุทธสนใจเปนจํานวนมาก พระธรรมทูตพูด
ไดเพียงภาษาอังกฤษ ตองมีคนแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาอินโดนีเซียอีก จากนั้นประมาณ 1 ป 
พระธรรมทูตจึงสามารถแสดงธรรมเปนภาษาอินโดนีเซียได เรื่องที่แสดงก็เปนเรื่องธรรมพื้นฐาน เชน
การรักษาศีล บําเพ็ญสมาธิ และการบริจาคทาน สอดคลองกับคํากลาวของพระคําใส สุมโน ที่กลาววา 
ชาวพุทธในอินโดนีเซียตางตองการศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนา แตบุคลากรที่เผยแผมีนอย แมวาพระธรรมทูต 
ที่อยูที่นี่เกินกวาหนึ่งปจะพูดสื่อสารดวยภาษาพ้ืนเมืองได แตการแสดงธรรมตองใชความชํานาญพิเศษ 
เพราะที่ประเทศอินโดนีเซียตองอธิบายธรรมเปนภาษาอินโดนีเซียเปนหลัก ชาวพุทธในประเทศ
อินโดนีเซียรูวาตนเองเปนพุทธแตไมรูวาศาสนาพุทธสอนอะไร มีหลักปฏิบัติอยางไร แตเมื่อไดฟงการ
แสดงธรรมจึงทําใหเขาใจมากขึ้น ชาวพุทธอินโดนีเซียไดนิมนตพระธรรมทูตไปแสดงธรรมในที่ตาง ๆ 
บางครั้งตองเดินทางไกลมากจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งอาจตองใชเวลาทั้งวัน พระธรรมทูตตอง
เดินทางไปแสดงธรรมทุกวัน สถานที่ที่แสดงธรรมมีทั้งในหมูบาน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในดาน
การสรางศาสนทายาท ไดมีการอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทเปนครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียในป
พุทธศักราช 2513 โดยพระราชวราจารย (วิญญ วิชาโน) หัวหนาพระธรรมทูตประจําประเทศอินโดนีเซีย 
ไดทูลอาราธนาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เมื่อครั้งที่ทรงสมณศักดิ์ที ่
พระสาสนโสภณ พรอมดวยคณะ ออกไปใหการอุปสมบทแกสามเณร ณ ประเทศอินโดนีเซียจํานวน 5 รูป  
ปจจุบันพระภิกษุที่ไดรับการอุปสมบทในครั้งนั้นที่ยังอยูในสมณเพศคือ ทานชินธัมโม ซึ่งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พุทธศักราช 2559 ไดเขารับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระวิเทศธรรมญาณ พระราชาคณะชั้นสามัญ
ยกฝายวิปสสนาธุระ อายุ 76 พรรษา 47 ทานจึงเปนพระที่มีอายุพรรษามากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย 
ขณะนี้ทานดํารงตําแหนงเปนประธานสงฆคณะสงฆสังฆะอากุง (SAGIN) จําพรรษาที่วัดบุโรพุทโธ 
เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย 
 หลังจากมีการอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทเปนครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียแลว ก็มีกุลบุตร
ชาวอินโดนีเซียไดมีศรัทธาเดินทางเขามาอุปสมบทในประเทศไทยมากเปนลําดับ เมื่อไดศึกษาพระธรรมวินัย
ไดแตกฉานแลว ทานเหลานี้ไดเดินทางกลับไปปฏิบัติงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย  
ปจจุบันคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซียมีพระอุปชฌายใหการอุปสมบทไดเอง โดยเมื่อปพุทธศักราช 2530 
คณะพระธรรมทูตไดเสนอพระเหียนกิม สุเขโม ชาวอินโดนีเซีย ผูที่ไดมาบวชและศึกษาอยูในประเทศไทย
เปนผูมีอายุพรรษาและคุณสมบัติที่จะเปนพระอุปชฌายได คณะสงฆจึงไดแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌาย
รูปแรกของคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย เมื่อมีพระอุปชฌายแลวก็มีการอุปสมบทกุลบุตรชาว
อินโดนีเซีย ซึ่งปจจุบันมีเปนจํานวนมาก จึงไดจัดตั้งเปนคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย (STI) จัดการ
บริหารองคการดวยตนเอง โดยโครงสรางการบริหารคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย จัดแบงเปนตําแหนง
สังฆปาโมกข หากเทียบกับประเทศไทย คือ ตําแหนงพระสังฆราช อุปสังฆปาโมกข เปนตําแหนงรอง
พระสังฆราช อธิกรณนายก เปนตําแหนงประธานตุลาการสงฆ สังฆนายกการกสังฆสภา เปนตําแหนง
ประธานสังฆสภา และยังมีอีกหลายตําแหนงตามภารกิจงานที่รับผิดชอบ 
 การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากมีองคการคณะสงฆพุทธเถรวาท 3 องคการ 
ไดแก คณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย (STI) คณะสงฆสังฆะอากุง (SAGIN) และคณะสงฆพระธรรมทูตไทย 
(STT) และยังมีคณะสงฆมหายาน คณะสงฆตันตระยาน พรอมทั้งคณะสงฆจากประเทศตาง ๆ หลายประเทศ 
และยังมีชาวพุทธสวนหนึ่งที่ไมเปนพระสงฆแตดําเนินกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการ



5 

จัดตั้งเปนสมาคม เปนมูลนิธิซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก องคกรตาง ๆ ที่กลาวมานี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งในดานองคการ บุคลากร ศาสนวัตถ ุและจํานวนพุทธบริษัท 
 ผลกระทบที่มากับการมีองคการชาวพุทธหลายองคการทําใหมีปญหาระหวางองคการชาวพุทธ
หลายประการเชน การไมเปนเอกภาพในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา การนําเสนอหลักคําสอน
ในพระพุทธศาสนาที่ขัดแยงกันทําใหชาวพุทธเกิดความสับสน การดําเนินกิจกรรมเผยแผซ้ําซอนกัน
เพราะขาดการประสานงานระหวางองคการชาวพุทธ และการไมใหความรวมมือกับองคการชาวพุทธ
อื่น ๆ เพราะคิดวาไมใชองคการชาวพุทธที่ตนเองเปนสมาชิก เปนตน เมื่อพิจารณาถึงการเพิ่มขึ้นของ
จํานวนองคการชาวพุทธ ศาสนวัตถุ และพุทธบริษัทขางตน ยอมแสดงถึงความเจริญและมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย แตเมื่อพิจารณาใหลึกเขาไปอีกจะพบวา หากไมมีการบริหารจัดการ
ในองคการและประสานงานระหวางองคการที่ดี ก็ยอมเปนสิ่งบั่นทอนความเจริญและความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดวยเชนกัน  
 ดังนั้น พระธรรมทูตโดยเฉพาะพระสงฆไทยจึงควรที่จะมีรูปแบบหลักในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแกชาวอินโดนีเซียใหสามารถเขาใจหลักธรรมและนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนไดจริง 
การนี้ไดตั้งขอสังเกตของประเด็นในการสรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ดังนี้ 
1) นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคการพระธรรมทูตสอดคลองกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียหรือไม 2) องคการการเผยแผของพระธรรมทูตเหมาะสมกับงานเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียหรือไม และ 3) วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเหมาะสมกับวัฒนธรรม
อินโดนีเซียหรือไม 
 การนี้ทําใหผูวิจัยซึ่งเปนผูหนึ่งที่เคยไดปฏิบัติหนาที่เปนพระธรรมทูต และผานการฝกอบรม
หลักสูตรพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอินโดนีเซีย เห็นประเด็น
ที่นาศึกษาวา ประเทศอินโดนีเซียในอดีตพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดอันมีเจดียบุโรพุทโธ
และเจดียตาง ๆ เปนหลักฐานยืนยัน และปจจุบันถึงแมจะเปนประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม     
ที่มากที่สุดในโลก แตพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะดํารงอยูไดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และจาก
ประเด็นที่ไดตั้งขอสังเกตการเผยแผพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียไวนั้นผูวิจัยไดพิจารณาถึงโอกาสการ
เผยแผพระพุทธศาสนาจากบริบทที่เก่ียวของคือ นโยบายการปกครองของประเทศอินโดนีเซียสงเสริม
ใหประชาชนชาวอินโดนีเซียมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยรัฐบาลอินโดนีเซียมีหนวยงานของรัฐ
ดูแลคือ กรมการศาสนาของแตละศาสนา มีหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
ทางศาสนา เปนหนวยในการจัดการดูแลกิจการทางศาสนาของแตละศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธก็มีหนวย
ดังกลาวเปนผูดูแล ในสวนองคการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดมีการรวมกลุมกัน
ของชาวพุทธจัดตั้งเปนองคการพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดตั้งอยางเปนทางการในรูปแบบของวัด 
สมาคม มูลนิธิ และมีรูปแบบการบริหารแบบกรรมการ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการองคการให
เหมาะสมแลวจักสงผลใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพ แตปจจุบัน
ภาพดังกลาวก็ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ ในดานวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย จากประวัติศาสตร
อันยาวนานที่ประชาชนชาวอินโดนีเซียไดรับการเผยแผพระพุทธศาสนามาแตในอดีต สงผลใหวิถีชีวิต
ของชาวพุทธอินโดนีเซียมีความออนโยนมีความเอื้อเฟอตอผูอื่น ดําเนินชีวิตอยางเรียบงาย มีความ
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ศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางแข็งแรง จึงเปนกําลังสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อนิโดนีเซีย 
 จากการพิจารณาบริบทขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยมุงศึกษาใหเขาใจในรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเพื่อนํามา
สรางเปนรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ
อินโดนีเซีย อันเปนการกําหนดโจทยของการศึกษาในครั้งนี้ โดยไดกําหนดหัวขอในการศึกษาวา
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียผูวิจัยมีคําถาม
ในการวิจัยดังนี้ คือ  
 1.2.1 ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีอะไรบาง 
 1.2.2 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัยไวดังนี้ คือ  
 1.3.1 เพื่อศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน 
 1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 1.3.3 เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม 
 
1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และวารสาร  
ผูวิจัยไดมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและเสนอรูแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยยึดแนวคิดเกี่ยวกับเผยแผพระพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ
อินโดนีเซีย นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
องคการของ แมคคินเซย (Mckinsey, 1980) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Certo & 
Certo (2006) และ Kreitner (2007) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ Anderson 
(1970) และ Owen (1933) ซึ่งการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดังภาพที่ 1.1  
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.5 สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดมีสมมติฐานของ
การวิจัยในนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการบริหารจัดการและวิถีชีวิต วัฒนธรม 
และเครือขายทางสังคมของประชาชนอินโดนีเซียมีผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตดานพื้นที ่
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาพื้นที่เขตการปกครองแบบจังหวัด คือ เมืองบันดุง เมืองเมดาน 
และเขตการปกครองแบบเมืองพิเศษ คือ เมืองจาการตา ในประเทศอินโดนีเซีย โดยแตละเมืองมี
องคการชาวพุทธเถรวาท 3 องคการ คือ 1) องคการชาวพุทธคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย (STI) 2) องคการ
พุทธชาวพุทธคณะสงฆสังฆะอากุง (SAGIN) 3) องคการชาวพุทธคณะสงฆพระธรรมทูตไทย (STT) 
และมีวัด มูลนิธิ สมาคมชาวพุทธตาง ๆ รวมเปนสมาชิกในองคการเหลานี้ 

นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
1. การสงเสริมการศึกษาพระพทุธศาสนา 
2. การสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
3. การสงเสริมพุทธศาสนิกชน 

 

รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

1. ดานการพัฒนาบุคลากร 
2. ดานการดําเนินกิจกรรม 
3. ดานวิธีการเผยแผ 
4. ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัต ิ
 

ปจจัยการบริหารจดัการ 
1. กลยุทธการจัดองคการ 
2. โครงสรางองคการ 
3. ระบบการปฏิบตัิการองคการ 
4. การจัดการบุคลากร 
5. ทักษะความรูความสามารถองคการ 
6. ภาวะผูนาํองคการ 
7. คานิยมรวม 

บริบทวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย 
1. ชีวิตความเปนอยู 
2. วัฒนธรรม 
3. เครือขายทางสังคม 
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 1.6.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้ มีการศึกษาตัวแปร ดังนี้ 
  1) ตัวแปรอิสระ ไดแก นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
และบริบทของประเทศอินโดนีเซีย ดังรายละเอียดคือ 
   นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 1) การสงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนา 2) การสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 3) การสงเสริมพุทธศาสนิกชน 
   ปจจัยดานการบริหารจัดการ ประกอบดวย 1) กลยุทธการจัดองคการ 2) โครงสราง
องคการ 3) ระบบการปฏิบัติการองคการ 4) การจัดการบุคลากร 5) ทักษะความรูความสามารถองคการ 
6) ภาวะผูนําองคการ และ 7) คานิยมรวม  
   บริบทของประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวย 1) ชีวิตความเปนอยู 2) วัฒนธรรม 
3) เครือขายทางสังคม 
  2) ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ประกอบดวย 1) ดานการพัฒนาบุคลากร 2) ดานการดําเนินกิจกรรม 3) ดานวิธีการเผยแผ และ 4) ดานการ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติ 
 1.6.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  การวิจัยใชประชากรในการศึกษาครั้งนี้ม ี3 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวน 13 รูป/คน 
  กลุมที ่2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป 
  กลุมที ่3 พุทธศาสนิกชน   จํานวน 652,361 คน 
 1.6.4 ขอบเขตดานระยะเวลาการวิจัยครั้งนี้ระยะเวลาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
1.7 คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 1.7.1 องคการชาวพุทธ หมายถึง การรวมกันของชาวพุทธอินโดนีเซียจัดตั้งเปนองคการ
เพื่อดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 1.7.2 ผูบริหารองคการชาวพุทธ หมายถึง ผูไดรับเลือกจากชาวพุทธใหเปนคณะกรรมการ
บริหารองคการชาวพุทธเพื่อดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 1.7.3 พระธรรมทูต หมายถึง พระภิกษุผูทําหนาที่เผยแผหลักคําสอนพระพุทธศาสนาไปสู
ประชาชนในประเทศอินโดนีเซีย 
 1.7.4 เจาอาวาส หมายถึง พระสงฆผูที่ไดรับการอาราธนาจากคณะกรรมการบริหารองคการชาวพุทธ
ใหเปนผูบริหารงานของวัด 
 1.7.5 บัณฑิตะ หมายถึง ฆราวาสผูทําหนาที่ผูเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 1.7.6 ผูนําเยาวชนชาวพุทธ หมายถึง เยาวชนชาวพุทธที่เปนผูดําเนินกิจกรรมพระพุทธศาสนาใน
สถานที่ตาง ๆ  
 1.7.7 พุทธศาสนิกชน หมายถึง ประชาชนผูนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
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 1.7.8 นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา หมายถึง นโยบายของหนวยงานที่อยูเหนือ
องคการ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ที่มีผลใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียประสบ
ความสําเร็จ ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
  1) การสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา หมายถึง การสนับสนุนระบบการศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียใหมีความมั่นคงและถูกตองตามหลักพระพุทธศาสนา มีสถานที่
ใหการศึกษาหลักปริยัติธรรมและสถานที่ฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูเผยแผพระพุทธศาสนา พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนา ตัวบงชี้คือ โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา การสอบธรรมศึกษา 
หลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต หลักสูตรการอบรมบัณฑิตะ หลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ 
  2) การสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง การสนับสนุนการเพิ่ม
ปริมาณของพระธรรมทูตและบัณฑิตะในประเทศอินโดนีเซีย การสนับสนุนพระธรรมทูต บัณฑิตะและ
ผูนําเยาวชนพุทธใหมีความรูความเขาในหลักพระพุทธศาสนา โดยผานการศึกษา การอบรมและการ
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ตัวบงชี้คือ กองทุนสําหรับผูเผยแผพระพุทธศาสนา ปริมาณพระธรรมทูต
ในประเทศอินโดนีเซีย การสงเสริมการอบรมพระธรรมทูต การสงเสริมการอบรมบัณฑิตะ การสงเสริม
การอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ 
  3) การสงเสริมพุทธศาสนิกชน หมายถึง การสนับสนุนชาวพุทธในการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ทั้งกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทางศาสนา และสนับสนุนใหชาวพุทธมีกิจกรรมทางสังคม
กับศาสนิกตางศาสนาเพื่อใหศาสนิกชนแตละศาสนามีความสัมพันธที่ดีตอกัน ตัวบงชี้คือ กิจกรรมรับ
บริจาคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยผูปวย กิจกรรมทางสังคมรวมกับ
รัฐบาล การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมกับองคการการกุศลอื่น ๆ การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม
รวมกับศาสนิกตางศาสนา 
 1.7.9 ปจจัยการบริหารจัดการ หมายถึง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวย 7 ดาน คือ 
  1) กลยุทธการจัดองคการ หมายถึง นโยบาย ทิศทางและขอบเขตการทํางานของ
องคการในระยะยาว แผนการดําเนินงานที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมภายใน
ภายนอกองคการ ตัวบงชี้คือ การจัดองคการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน วิธีการบริหารองคการ
ที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น การจัดระบบงานสวนตาง ๆ อยางเหมาะสม แผนการพัฒนาการทํางาน
เผยแผอยางเหมาะสม ความเขาใจในเปาหมายการเผยแผอยางชัดเจนของบุคลากร  
  2) โครงสรางองคการ หมายถึง โครงสรางการบริหาร โครงสรางงานขององคการ 
ความสัมพันธระหวางกลุมงานและความสัมพันธทางอํานาจหนาที่ภายในองคการ ตัวบงชี้คือ 
โครงสรางการบริหารองคการอยางที่เหมาะสม ลําดับชั้นที่การบริหารที่เหมาะสม กฎระเบียบในการ
ทํางาน การแบงงานกันทํากิจกรรมอยางเหมาะสม งานที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
  3) ระบบการปฏิบัติการองคการ หมายถึง ขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ชวยให
บุคลากรในองคการพุทธศาสนิกชนปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวบงชี้คือ การวางแผนการ
ทํางานเปนระบบ การติดตามการดําเนินงานเผยแผ ขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากร
มาดําเนินงาน คูมือในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
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  4) การจัดการบุคลากร หมายถึง ทรัพยากรมนุษยในองคการ สมาชิกคนสําคัญใน
องคการ และคุณภาพของสมาชิกองคการ แบบแผนและพฤติกรรมที่องคการปฏิบัติตอสมาชิกองคการ 
ตัวบงชี้คือ บุคลากรในองคการมีระเบียบวินัย มีแรงจูงใจในการทํางาน ปริมาณบุคลากรเพียงพอตอการ
ปฎิบัติงาน การพัฒนาตนเองของบุคลากร บุคลากรมีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 
  5) ทักษะความรูความสามารถองคการ หมายถึง ความสามารถและประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององคการ ตัวบงชี้คือ องคการชาวพุทธมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ ความชํานาญใน
การพัฒนางานเผยแผ การจัดการความรูในหลักการเผยแผ พระธรรมทูตมีทักษะดานภาษาทองถิ่นใน
การสื่อสารกับประชาชน พระธรรมทูตมีความสามารถในการแสดงธรรมเปนภาษาทองถิ่น 
  6) ภาวะผูนําองคการ หมายถึง บุคลิกภาพและภาวะผูนําของผูบริหาร วิธีการและ
แนวทางการบริหารงานของผูบริหาร ตัวบงชี้คือ ผูนําองคการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน สราง
บรรยากาศที่ดใีนการทํางาน ความสามารถในการดําเนินงาน ความชัดเจนในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน การ
ตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ 
  7) คานิยมรวม หมายถึง วัฒนธรรมองคการและวัฒนธรรมการอยูรวมกันของสมาชิก
ในองคการ ความคาดหวังขององคการ แนวคิดพ้ืนฐานขององคการ ตัวบงชี้คือ บุคลากรมีความศรัทธา
ในผูนําองคการอยางหนักแนน บุคลากรมีความเชื่อมั่นในแนวทางการเผยแผวาเปนสิ่งที่ดี บุคลากรมี
ความมั่นคงในการเผยแผ บุคลากรมีการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีอยางเหมาะสม บุคลากรมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงตอประโยชนสวนรวม 
 1.7.10 บริบทประเทศอินโดนีเซีย หมายถึง วิถีการดํารงชีวิตของประชาชนชาวอินโดนีเซีย
ทีม่ีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ประกอบดวย 3 ดาน คือ 
  1) ชีวิตความเปนอยู หมายถึง สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนอินโดนีเซียที่มี
สวนสัมพันธกับการเผยแผพระพุทธศาสนา ตัวบงชี้คือ มีวิถีชีวิตมีอาชีพที่มั่นคงเพียงพอที่จะสนับสนุน
การเผยแผพระพุทธศาสนา มีวิถีการดํารงชีวิตที่เหมาะตอการรับการเผยแผพระพุทธศาสนา มีเทคโนโลยีใน
การสื่อสารกับผูอื่นไดอยางสะดวก การรับบริการดานสุขภาพที่ดีจากรัฐบาล มีความสะดวกในการ
เดินทางมารวมกิจกรรมท่ีวัด 
  2) วัฒนธรรม หมายถึง คานิยมและวัฒนธรรมของประชาชนและคุณลักษณะของ
ประชนชนอินโดนีเซียที่มีความสัมพันธกับงานเผยแผพระพุทธศาสนา ตัวบงชี้คือ วัฒนธรรมชาวพุทธ
อินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอตอผูอื่น การใหความชวยเหลือสังคม การประกอบอาชีพที่สุจริต การมีสวนรวม
ในการสรางสรรคพัฒนาสังคม การมีสวนรวมในการแกปญหาสังคม 
  3) เครือขายทางสังคม หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบโทรคมนาคม 
เครื่องมืออุปกรณตลอดถึงนวัตกรรมสมัยใหมที่สงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ตัวบงชี้คือ การ
พัฒนาองคกรเครือขายพระพุทธศาสนา การดําเนินกิจกรรมกุศลรวมกับองคกรชาวพุทธอื่น มีระบบ
การประสานงานกับองคการชาวพุทธอื่น การพัฒนาเพิ่มเครือขายองคการชาวพุทธในพื้นที่ตาง ๆ การรวมมือ
กันปฏิบัติงานกับองคการตางศาสนา 
 1.7.11 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย หมายถึง เปนวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา อันเปนภารกิจของคณะสงฆที่มีความสําคัญตอสถานะความมั่นคงแหงพระพุทธศาสนา ซึ่ง
มแีผนและนโยบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบดวย 4 ดาน คือ 
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  1) ดานการพัฒนาบุคคล หมายถึง การเพิ่มปริมาณและพัฒนาพระธรรมทูต การ
เพิ่มปริมาณและพัฒนาบัณฑิตะ ตัวบงชี้คือ พระธรรมทูตมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ
เผยแผธรรมะ พระธรรมทูตมีความเขาใจในวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตเปนแบบอยาง
ที่ดีใหกับชาวพุทธ พระธรรมทูตมีความสามารถที่ดีในการใชภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร พระธรรมทูตมี
ความสามารถที่ดีในการใชภาษาอินโดนีเซียเพื่อการเผยแผธรรมะ 
  2) ดานการดําเนินกิจกรรม หมายถึง กลยุทธการจัดกิจกรรมที่เปนวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตัวบงชี้คือ ชาวพุทธรวมดําเนินกิจกรรมอยางเขมแข็ง ชาวพุทธรวมกิจกรรมการเรียน
พระพุทธศาสนาในวันอาทิตย ชาวพุทธรวมกิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธรวมการ
รักษาศีลฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวพุทธมาทําบุญที่วัดในวันหยุดเชนวันหยุดทาง
ศาสนาอิสลาม 
  3) ดานวิธีการเผยแผ หมายถึง กลยุทธการดําเนินงานเพื่อใหคําสอนในพระพุทธศาสนา
เผยแผออกไป ดวยวิธีการอันหลากหลาย ตัวบงชี้คือ ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อ
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากการอานหนังสือธรรมะ ชาวพุทธ
ไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสังคมออนไลน ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากพระธรรมทูต
ในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อมัลติมีเดีย     
(ซีดีธรรมะ) 
  4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ หมายถึง พุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียสามารถนํา
คําสอนพระพุทธศาสนาไปใชในชีวิตประจําวัน ตัวบงชี้คือ ชาวพุทธมีเมตตาเอื้อเฟอผูอื่น ชาวพุทธ
ประกอบอาชีพที่สุจริต ชาวพุทธมีความรักในครอบครัว ชาวพุทธชอบพูดความจริงและงดเวนจากการ
เสพสิ่งเสพติดมึนเมา ชาวพุทธมีความรูความเขาอยางลึกซ้ึงในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
 
1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีประโยชนที่คาดวา
จะไดรับ ดังนี้ 
 1.8.1 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นองคประกอบที่สงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย 
 1.8.2 ผลการวิจัยทําใหทราบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย 
 1.8.3 ผลจากงานวิจัยที่ไดสามารถนําไปใชเปนรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศที่มีการนับถือศาสนาอื่น โดยการนําไปใช ประกอบเปนขอมูลสําหรับการประกาศใชกฎหมาย 
หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เปนตน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เปนการศึกษา
การเผยแผพระพุทธศาสนาตามภารกิจหลักของคณะสงฆที่มีความสําคัญยิ่งตอสถานะความมั่นคงดํารง
อยูอยางยั่งยืนแหงพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของการวิจัย
ตามลําดับดังตอไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเผยแผพระพุทธศาสนา 
 2.2 นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.6 การวิเคราะห SWOT Analysis 
 2.7 บริบทประเทศอินโดนีเซีย 
 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับเผยแผพระพุทธศาสนา 
 ในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศไทยและตางประเทศจําเปนตองมีการกําหนด
แนวทางในการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนจึงจําเปนตองอาศัยหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาและจากดานการบริหารจัดการเขามารองรับในการศึกษา รวมทั้งเปน
กรอบในการวิเคราะหขอมลูที่เกี่ยวของมาประยุกตใชรวมกัน ดังนี้ 
 2.1.1 แนวคิดการเผยแผพระพุทธศาสนา 
  1) ความหมายเกี่ยวกับการเผยแผ  
   จากการทบทวนเอกสารตาง ๆ ปรากฏวา มีนักวิชาการในประเทศไทยไดให
ความหมายเกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาหลากหลายประเด็นตาง ๆ ดังนี้  
   วศิน  อินทสระ (2536, น. 37) กลาววา การเผยแผวา หมายถึง “การพูดการสั่งสอน 
การแนะนํา การเขียนหนังสือ การเปนตัวอยาง การทําใหดู การอยูใหเห็น” 
   กรมการศาสนา (2540, น. 9) ไดใหความหมายไววา การเผยแผพระพุทธศาสนา 
หมายถึง การดําเนินการประกาศพระพุทธศาสนา ใหศาสนทายาทและประชาชนไดรับทราบในทุก ๆ 
วิธีที่ไมขัดตอพระธรรมวินัย โดยมุงเนนใหประชาชนมีความรูความเขาใจในหลักธรรมแลว นอมนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ไดแก การเทศนา การปาฐกถาในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ เชน หนังสือ 
หนังสือพิมพ หรือวีดีทัศน ภารกิจดานนี้ ครอบคลุมถึงการที่วัดหรือพระสงฆ จัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น ใน
วัดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการเผยแพรธรรมหรือตองการใหประชาชน ไดเขาวัดปฏิบัติธรรม หรือ
มุงเนนสืบสานวัฒนธรรมไทยท่ีไดรับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา การดําเนินการใดของพระสงฆใน
พระพุทธศาสนาที่เปนไปเพื่อการเผยแผธรรมทางศาสนาทั้งในวัดและนอกวัด ชื่อวาภารกิจดานการ
เผยแผทั้งสิ้น 
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   พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2540, น. 15) กลาววา การเผยแผ หมายถึง 
“ขยายออกไป การทําใหขยายออกไป หมายถึง สิ่งที่ยิ่งใหญอยูแลวทําใหขยายออกไป เชน การแผกฤษดาภินิหาร
ของพระเจาจักรพรรดิ เชน พระเจาอโศกมหาราชทรงแผกฤษดาภินิหารดวยการสง พระมหินทะไปยัง
ประเทศศรีลังกา” 
   พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2540, น. 53) กลาววา วิธีการเผยแผ
พุทธธรรมในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจาทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกตเขากับสภาพแวดลอมทาง
ภูมิศาสตรประวัติศาสตรทางสังคม จารีต ประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกันมากมาย ไมวา
จะทรงใชวิธีไหนก็ตาม เชน ทรงใชอุบายในการเลือกบุคคล รอจังหวะหรือโอกาส เปนตน. 
   ธีรวัส  บําเพ็ญบุญบารมี (2550, น. 53) ไดกลาวไววา หลักการเผยแผพระพุทธศาสนา
ตั้งแตครั้งพุทธกาลมาจนถึงปจจุบัน ไดใหความสาคัญตอศาสนทายาท คือ พระภิกษุสงฆผูออกเผยแผ
ธรรมเปนอยางยิ่ง และตองพ่ึงพาอาศัยบุคคลภายนอกที่เปนคฤหัสถ เขามามีบทบาทใน การสนับสนุน 
หรือที่เรียกวา อุบาสก อุบาสิกา คือ ผูถึงพระรัตนตรัย เปนกลุมคนที่สําคัญตอพระพุทธศาสนาสืบ
เรื่อยมา  
   พระประทิน ยสินฺธโร (2551, น. 577) ไดกลาวไววา การเผยแผ หมายถึง การ
เปดเผยสิ่งที่ถูกปดบังใหคนอ่ืนไดรับรู คือ การเผยสิ่งที่ดีที่งามคนยังไมรูไมเห็นไดรูเห็นทั่วกัน และคํานี้
มักจะใชกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน แผความสุข ความชวยเหลือเผื่อแผ สวนคําวา เผยแพร หมายถึง 
การขยายหรือการกระจายออกไปในวงกวางก็ใชคําวา เผยแพร และคํานี้มักจะใชกับสิ่งที่เปนรูปธรรม 
เชน แพรภาพ แพรขาว แพรเชื้อ ดังนั้นหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาอยูในฐานที่เปนนามธรรม จึง
สมควรที่จะใชคําวา เผยแผจะเหมาะกวาใชคําวาเผยแพร   
   สรุปไดวา การเผยแผพระพุทธศาสนาหมายถึง หนาที่การสืบตอพระพุทธศาสนา
ของพุทธบริษัททั้งสี่ คือภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ดวยวิธีการพูด การสั่งสอน การแนะนํา การ
เขียนหนังสือ การเปนตัวอยาง การทําใหดู การอยูใหเห็น ผานกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมจารีตประเพณีแตละทองถิ่น เพื่อใหประชาชนไดรับทราบหลักคําสอนใน
พระพุทธศาสนาและนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันใหมีความสุข 
  2) แนวคิดเกี่ยวกับหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งนักวิชาการไดกลาวถึงการเผยแผพระพุทธ 
ศาสนาไว ดังนี้  
   2.1) นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    การเผยแผเปนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาบุคคลทางดานจิตใจใหมีความ
เคารพเลื่อมใส ยําเกรง ในพระรัตนตรัย นอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแหงการปฏิบัตินั้น เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุง
เพื่อประโยชนสุขแกชาวโลก เปนศาสนาแหงสันติภาพของโลกและสันติภาพแหงโลกสากล สมดังพระ
ดําริที่จะสงพระอรหันตสาวก 60 องค ออกไปเผยแผพุทธธรรมใหชาวโลกไดรับรู จึงไดตรัสกับภิกษุ
ทั้งหลายวา “จรถ ภิกฺขเว จาริก พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทว
มนุสฺสาน แปลวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ จงเที่ยวไป เพื่อประโยชน และความสุข แกชนหมูมาก เพื่อ
อนเุคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล และความสุขแกเหลา ทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย” และใหเกิด
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ประโยชนสูงสุดตามที่พระองคทรงประสงค 3 ประการ คือ 1. ทิฏฐธรรมิกัตถะ คือ ประโยชนปจจุบัน 
ประโยชนโลกนี้ ประโยชนขั้นตน 2. สัมปรายิกัตถะ คือ ประโยชนเบื้องหนาหรือในภพหนา ประโยชน
สูงขึ้นไป 3. ปรมัตถะ คือ ประโยชนสูงสุด จุดหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน (พระพิพิธธรรมสุนทร
(สุนทร ญาณสุนฺทโร), 2547, น. 41) 
    หนาที่หลักของพระสงฆ คือ เผยแผธรรม นําการปฏิบัติ พัฒนา และปรึกษากิจ 
ดังนั้น งานเผยแผจึงเปนงานแรกที่ทุกรูป จะพึงกระทํา แตทําไมจึงทําไมไดดี เพราะมีสาเหตุใหญ ๆ 
อยู 3 ประการ คือ 1. ผูเผยแผขาดความรูความแตกฉานในธรรม มีความรูขั้นสัญญา ไมถึงขั้นทิฏฐิ 
และระดับญาณ 2. ผูเผยแผขาดความรูความสามารถในการถายทอดธรรม ไมเคยฝกการพูด ในที่
ชุมนุมชน หรือพัฒนาบุคลิกภาพ ใชเสียงเบา ใชบาลีมาก ยกหัวขอธรรมมาก ไมเตรียมตัว ไมสังเกต 
ติดรูปแบบ ใชเวลามาก เปนตน 3. ผูเผยแผขาดความพอใจ เต็มใจ และความรักในการสอนธรรม เผยแผธรรม 
เอาแตฝายรับ ไมทําแบบฝายรุก (พระสุธีวรญาณ (ณรงค จิตฺตโสภโณ), 2551, น. 63) 
    การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนธุระหนาที่ของพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ตอง
รวมมือรวมใจทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุสงฆเปนแกนนํา โดยประยุกตใชวิธี การเผยแผให
เขากับสภาพแวดลอมสังคมปจจุบัน รับฟงความคิดเห็นของกลุมคนอื่นมีเหตุผลที่ดี มีน้ําใจกวางไม
ผูกมัดผูอื่นดวยความคิดของตนอาศัยศักยภาพของวัดที่เปนศูนยกลางของ ชุมชนจัดการมีสวนรวมกับ
ชุมชนผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการอุทยานการศึกษา สวนสมุนไพรในวัด ลานวัดลานใจการกีฬา 
ทํางานเผยแผเชิงรุกมากขึ้น (พระครูใบฎีกาชิตวัสส ธวชฺชโย (ทนนาน), 2555, น. 37) 
   2.2) การบริหารจัดการ 
    งานพระธรรมทูตในประเทศไทย หรือโครงการพระธรรมทูตที่ตองการศึกษานี้ 
ไดเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 เนื่องจากกรมการศาสนามีความประสงคที่จะฟนฟูงานพระธรรมทูต 
โดยการนําเอารูปแบบการปฏิบัติงานเผยแผพระพุทธศาสนาในสมัยพระพุทธเจาเริ่ม สงพระสาวกออก
เผยแผพระพุทธศาสนามาใช ตามความมุงหวังที่ปรากฏในคํากราบบังคับทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในโอกาสที่อธิบดีกรมการศาสนา (พ.อ.ปน  มุทุกันต) ไปปฏิบัติงานพระศาสนาที่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีขอความบางตอนวา “เนื่องดวยกรมการศาสนา ไดประมวล
ขอสังเกตของบุคคลหลายฝายซึ่งมีความปรารถนาดีตอประเทศชาติศาสนา ไดสอดคลองตองกันวาทุก
วันนี้ประชาชนพลเมืองจํานวนมาก มีความอุตสาหะวิริยะที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระ
ศาสนาลดนอยลง ความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆพุทธสาวกก็ลดถอย ทั้งยังมีผูนําเอาลัทธิอันอาจเปน
ปฏิปกษตอความมั่นคงของประเทศชาติศาสนา และตอความสงบสุขของประชาชนมาเผยแพรชักจูงใจ
อีกดวย เพื่อปองกันความเสื่อมทางดานจิตใจของประชาชนพลเมืองในอนาคต กรมการศาสนาจึง
วางแผนที่จะฟนฟูสัมมาปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน...โดยสงพระธรรมทูตออกเผยแผพระศาสนา
แบงเปน 9 สาย ตามแบบอยางการสงพระธรรมทูตออกประกาศพระพุทธศาสนาสมัยพระเจาอโศก
มหาราช...” (ปน มุทุกันต, 2507, น. 5-6) 
    ในการจัดทําโครงการนี้ กรมการศาสนาปรารถนาจะใหเปนงานของพระสงฆ
ในความอุปถัมภของกรมการศาสนา แตเนื่องจากเปนโครงการใหมและตองการจะทดลองทําเพื่อ
ศึกษาใหไดขอสรุปใน เบื้องตนกอน จึงไมไดแตงตั้งเจาคณะตามรูปแบบการปกครองคณะสงฆขึ้น
รับผิดชอบทั่วประเทศ ไดใชวิธีการอาราธนาพระเถระผูใหญเปนหัวหนาสายจัดพระธรรมทูตออกแยกยาย 
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จาริกเปน 7 สายไปกอน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานสวนใหญคือชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคใต (รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2508 วันจันทรที่ 13 ธันวาคม 2508) 
    จนกระทั้งสองปผานไปปรากฏวา การปฏิบัติงานเปนไปดวยดี และไดผล 
เกินคาด กรมการศาสนาพิจารณาเห็นวาควรจะไดจัดองคกรการบริหารแตละระดับใหสมบูรณ มีเจา
คณะรับผิดชอบแตละระดับอยางเต็มรูปแบบ จึงไดอาราธนาพระเถระหัวหนาพระธรรมทูต ทุกสายมา
ประชุมปรึกษาหารือในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2508 ที่ประชุมมีความเห็นพองตองกันวา สถานการณ
ของโลกปจจุบันยังเปนเงื่อนไขที่จําเปนจะตองดําเนินงานพระธรรมทูต ใหไดผลดียิ่งขึ้น และควรใหรับ
โครงการนี้เปนงานของคณะสงฆ โดยเสนอใหคณะกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาลงมติรับรองและ
มอบหมายใหพระเถระรูป ใดรูปหนึ่งเปนแมกองดําเนินการ กรมการศาสนาจึงไดรางแผนงาน
โดยสังเขปของ “โครงการเผยแพรศีลธรรมโดยพระธรรมทูต” ขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและ 
กราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม ในที่สุดคณะกรรมการ
มหาเถรสมาคมไดมีมติรับไวเปนโครงการถาวรและเปนงานของ พระสงฆทั้งสองนิกายและมอบให 
    1. สมเด็จพระวันรัต (ปุน ปุณฺณสิริ ) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
กรรมการมหาเถรสมาคม เปนแมกองงานพระธรรมทูต 
    2. สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) วัดพระศรีมหาธาตุ กรรมการ
มหาเถรสมาคม เปนรองแมกองงานฯ รูปที่ 1 
    3. พระอุบาลีคุณูปมาจารย (ธีร ปุณฺณโก) วัดจักรวรรดิราชาวาส กรรมการ
มหาเถรสมาคมเปนรองแมกองงานฯ รูปที่ 2 เปนผูดําเนินการตามนโยบายของมหาเถรสมาคมและ
ขอเสนอของกรมการศาสนา พรอมกันนั้น พันเอกปน มุทุกันต อธิบดีกรมการศาสนา ไดเขียนหนังสือ
คูมือการปฏิบัติงานพระธรรมทูตขึ้นถวาย เพื่อชี้แจงการจัดระเบียบโครงสรางของการปฏิบัติงานของ    
พระธรรมทูต 
    การบริหารวัดดานการเผยแผพระพุทธศาสนาวาเปนการประกาศธรรมเปน
บทบาทที่สาคัญของสถาบันสงฆการเผยแผพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนการชวยเหลือ
ผูอื่นใหพนจากทุกขดวยอาศัยความเมตตาและกรุณาของพระสงฆงานเผยแผพระสงฆที่ทํากันอยูทั่วไป
ในปจจุบัน (บุญศรี พานะจิตต, 2545, น. 21) มีดังนี ้ 
    1. งานพระธรรมทูต ดําเนินงานโดยใชมติมหาเถรสมาคม วาดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 โดยจัดพระสงฆผูสมัครบําเพ็ญ
ประโยชนแกพระศาสนา ออกไปเผยแผจาริกหลักธรรมแกประชาชนทั่วประเทศ เปนงานที่นําพุทธ
บริษัทและประชาชนทั่วไปใหเกิดความคิดถึงคุณคาของพระธรรมและความจําเปนที่จะตองปฏิบัติธรรมะ 
สามารถนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกวิธีและถูกตอง รวมทั้งสามารถใชธรรมะแกปญหา
ตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจ สังคม การปกครองและสิ่งแวดลอม งานพระธรรมทูต เปนงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและเปนงานที่เปนรากฐานแหงความมั่นคงของประเทศชาติ แนวการปฏิบัติงานของ
พระธรรมทูต ไดแก การเทศน การบรรยาย การสนทนา ธรรมกถา นําฝกสมาธิ นําเปนพุทธมามกะ 
เยี่ยมเยียน นําพัฒนาทองถิ่น สาธิตและนําจัดกิจกรรม 
    2. หนวยอบรมประชาชนประจําจังหวัด (อ.ป.ต.) เปนกิจกรรมคณะสงฆไทย
ตามระเบียบมหาเถรสามคม วาดวยตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 ความมุงหมาย 
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ที่พัฒนาทองถิ่นระดับตําบลสูหมูบาน โดยใหพระสงฆในชนบทมีบทบาท และเปนแกนนําในการ
สงเสริมวัดใหเปนศูนยกลางพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น 
    3. งานอบรมจริยธรรมนักเรียน ขาราชการและประชาชน เพื่อใหผูเขารับ
การอบรมมีทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระพุทธศาสนา สามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาวพุทธไดอยาง 
ถูกตองและเหมาะสมและนอมนําพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการนําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนา 
ตนเองและสังคม  
    4. งานบรรพชาสามเณรฤดูรอน เปนการจัดบรรพชาเยาวชนอายุตั้งแต 10 ป 
เพื่อใชเวลาวางใหเกิดประโยชนในการศึกษาธรรมมะในชวงปดฤดูรอนประมาณเดือนเมษายน  
    5. การสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว เปนหนวยสงเคราะหที่
วัดและประชาชนจัดใหมีขึ้นในวัด ในหมูบานเพื่อฝกอบรมดานความรู ความประพฤติและจิตใจโดย มี
พระสงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว เรียก
พุทธมามกาจารย แบงเปน 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ ไดแก เด็กอายุ 7-10 ขวบ คณะ
มัธยมพุทธมามกะ ไดแก เด็กอายุ 11-15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ ไดแก เด็กอายุ 16-18 ป  
    6. การเผยแผทางสื่อสารมวลชน เปนการดําเนินการโดยเผยแผทางวิทยุ 
โทรทัศน วารสาร นิตยสารเผยแผธรรมและการเผยแผในตางประเทศ อาจมีการตั้งวัดในตางประเทศ  
    7. การเผยแผตามศักยภาพของวัด เปนโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชุมชนตามศักยภาพของวัด ไดแก โครงการอุทยานการศึกษา การจัดสวนสมุนไพรในวัดโครงการลาน
วัดลานใจการกีฬา เปนตน 
   2.3) การเผยแผพระพุทธศาสนาตามระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
    ระเบียบมหาเถรสมาคมวาอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ตรี แหง
พระราชบัญญัติคณะสงฆพุทธศักราช 2505 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2535 มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว  (ระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผ
พระพุทธศาสนา, 2550) ดังตอไปนี ้
    ขอ 1 ระเบียบมหาเถรสมาคมนี้เรียกวา “ระเบียบมหาเถรสมาคม วาดวย 
การเผยแผพระพุทธศาสนา พุทธศักราช 2550” 
    ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในแถลงการณคณะสงฆ    
เปนตนไป 
    ขอ 3 ตั้งแตวันใชระเบียบนี้ใหยกเลิกบรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่น
ใดของมหาเถรสมาคมและสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ในสวนที่ระเบียบนี้กําหนดไวแลว หรือ
ขัดแยงกับระเบียบนี้ 
    หมวด 1 บททั่วไป 
    ขอ 4 ในระเบียบนี้ 
      4.1 ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ หมายถึง สํานักงานกลางที่
ทําหนาที่บริหารจัดการกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาและเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ 
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      4.2 ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจั งหวัด หมายถึง 
สํานักงานที่ทําหนาที่บริหารจัดการกิจการเผยแผพระพุทธศาสนาประจํากรุงเทพมหานครและจังหวัด
ในสวนภูมิภาค และเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ จังหวัด 
      4.3 บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุก
ระดับชั้น เลขานุการเจาคณะจังหวัด เลขาเจาคณะอําเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน พระวิปสสนาจารย     
พระจริยานิเทศก พระปริยัตินิเทศ ครูสอนพระปรยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาและครูพระสอนศีลธรรม ในสถานศึกษา 
      4.4 คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
    ขอ 5 ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ศูนยการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 
สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหมีอุดมการณ ความรู 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชน 
ใหนําไปประยุกตใชในการประกอบสัมมาชีพและดําเนินชีวิตอยางมีความสุขสอดคลองกับแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมีสํานักงานกลางตั้งอยูที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
    ขอ 6 ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ศูนยการเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยประสานงานกลางประจําจังหวัด อํานวย
ความสะดวก เปนที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาใหการอุปถัมภ และปฏิบัติตาม
นโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค และอ่ืน ๆ ตามที่ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กําหนดหรือมอบหมายใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีสํานักงานตั้งอยูที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด 
    ขอ 7 ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประกอบดวย 
      7.1 กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป 
      7.2 แมกองงานพระธรรมทูต 
      7.3 เจาคณะภาค 5 รูป จาก 5 หน 
      7.4 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      7.5 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
      7.6 ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
      7.7 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
      7.8 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
      7.9 ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
      7.10 ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
      7.11 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ 
      7.12 ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจ (ทรท.) 
      7.13 อธิบดีกรมการศาสนา 
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      7.14 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 รูป/คน 
      7.15 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติเปนกรรมการ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ จํานวน 5 คน 
    ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ประกอบดวย 
      8.1 เจาคณะภาค และรองเจาคณะภาคในเขตการปกครองคณะสงฆ
ของจังหวัดนั้นเปนที่ปรึกษา 
      8.2 เจาคณะจังหวัดหรือผูที่เจาคณะจังหวัดมอบหมายเปนประธาน 
      8.3 รองเจาคณะจังหวัดเปนรองประธาน 
      8.4 ผูแทนเจาคณะจังหวัด เจาคณะอําเภอ เจาคณะตําบล เจาอาวาส 
และเลขานุการ จํานวน 5 รูป แตไมเกิน 7 รูป 
      8.5 ผูแทนบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 8 รูป 
      8.6 หัวหนาสวนราชการ และผูนําทองถิ่น จํานวน 5 คน 
      8.7 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 รูป/คน 
      8.8 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเปนกรรมการ
เลขานุการและผูชวยเลขานุการ จํานวน 5 คน 
    ขอ 9 กรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการผูชวยเลขานุการ แตงตั้งโดยมหาเถรสมาคม และใหอยูในตําแหนงไดคราวละ 
4 ป เมื่อพนจากตําแหนงใหรักษาการไปจนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม และอาจไดรับ
การแตงตั้งอีกก็ได 
    หมวด 2 อํานาจหนาที่ 
    ขอ 10 คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
      10.1 บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
      10.2 กําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      10.3 กํ ากั บดู แลและสนับสนุนส ง เ สริ ม ให ศู นย การ เผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด ไดดําเนินกิจกรรมการตามนโยบายและแผนแมบท 
      10.4 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      10.5 ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผแกบุคลากร
การเผยแผพระพุทธศาสนา 
      10.6 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
      10.7 ออกประกาศ มติ คําสั่ง ระเบียบ หรือ และอื่น ๆ เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ 
    ขอ 11 ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
      11.1 เปนสํานักงานกลางและศูนยประสานงานบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
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      11.2 จัดทํานโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ โครงการ เปาหมาย การวางแผน
งานแผนปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ
กําหนด 
      11.3 สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      11.4 จัดทํ า งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนย เผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
      11.5 จัดทํารายงานผลการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอ
มหาเถรสมาคม 
      11.6 ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยรวบรวมขอมูล สารสนเทศ 
      11.7 ดําเนินการใหมีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ตําราวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา 
      11.8 สงเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      11.9 สนับสนุนสงเสริมตลอดจนดําเนินการศึกษาจัดประชุมสัมมนา
ดานพระพุทธศาสนา 
      11.10 จัดตั้งกองทุนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      11.11 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
      11.12 เรื่องอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากมหาเถรสมาคม 
    ขอ 12 คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีอํานาจและ
หนาที่ภายในพื้นที่ของจังหวัด ดังนี้ 
      12.1 บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
      12.2 ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา 
      12.3 กํากับบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดใหดําเนิน
กิจกรรมอยางมีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
      12.4 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาจังหวัด 
      12.5 ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแผแกบุคลากร
การเผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัด 
      12.6 พิจารณาโครงการและเสนอแนะใหความเห็นชอบงบประมาณตาง  ๆ
เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติ 
      12.7 พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
งบประมาณประจําปของจังหวัด 
      12.8 เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
      12.9 กํากับจริยา จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    ขอ 13 ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
      13.1 เปนศูนยกลาง และประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในจังหวัด 
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      13.2 ปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและ
อื่น ๆ ตามที่ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมาย 
      13.3 จัดทํา รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท บุคลากร 
การเผยแผพระพุทธศาสนาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการสอนและการเผยแผ
ประจําศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
      13.4 อํานวยความสะดวกและเปนที่ปรึกษาในการดําเนินงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
      13.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในจังหวัด 
      13.7 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําปเสนอศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
      13.8 จัดทําจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและ
บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
    หมวด 3 การพนจากตําแหนง 
    ขอ 14 การพนจากตําแหนงคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติและจังหวัด 
      14.1 มรณภาพ ลาสิกขา หรือตาย 
      14.2 ลาออก 
      14.3 หมดวาระการดํารงตําแหนงตามระเบียบที่กําหนด 
      14.4 ใหออกโดยผูมีอํานาจแตงตั้ง 
    หมวด 4 การประชุม 
    ขอ 15 การประชุมคณะกรรมการ มี 2 กรณ ี
      15.1 การประชุมสามัญ ใหประชุม 2 เดือน ตอครั้ง 
      15.2 การประชุมวิสามัญไดแกการประชุมนอกจากการประชุม
สามัญเพื่อพิจารณาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามอํานาจหนาที่ 
      15.3 การประชุมทุกครั้งใหกรรมการเลขานุการศูนยการเผยแผ
พระพุทธศาสนา สงระเบียบวาระใหคณะกรรมการทราบกอนการประชุม อยางนอย 3 วัน 
      15.4 การประชุมคณะกรรมการ ตองมีคณะกรรมการมาประชุมไม
ต่ํากวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองคประชุม ถาประธานไมมาหรือไมอยูในที่ประชุม
ใหรองประธานเปนประธานที่ประชุม ถาประธาน รองประธานไมมาหรือไมอยูใหที่ประชุมเลือก
คณะกรรมการผูหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การประชุมวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขาง
มากในการลงคะแนนเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
เปนเสียงชี้ขาด 
    หมวด 5 กองทุนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    ขอ 16 ใหจัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และการพัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
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    ขอ 17 ใหคณะกรรมการการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ออกกฎ 
ระเบียบ วาดวยการบริหารและจัดการเงินกองทุนเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    ขอ 18 ใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดเปนที่ตั้งกองทุน 
เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด 
    หมวด 6 บทเบ็ดเตล็ด 
    ขอ 19 ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติและศูนยการเผยแผ
พระพุทธศาสนาประจําจังหวัด รับเงินบริจาคอุดหนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน และผูมีจิตศรัทธาบริจาค เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาได 
   2.4) บริบทวัฒนธรรมกับการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    การเผยแผพุทธธรรมในสมัย พุทธกาลพระพุทธเจามีวิธีการดําเนินการใน
การประสานมนุษยสัมพันธโดยตระหนักในเหตุ 3 ประการอยูเสมอ และในทุก ๆ กรณีที่พระพุทธองค
ทรงดําเนินการ คือ 1) ทรงคนหาพื้นเพเดิมของเขา 2) ทรงวิจัยถึงความตองการของเขา 3) ทรงรูวิธี
เขาถึงจิตใจของเขา (ปน มุทุกันต, 2507, น. 205) 
    พระสงฆควรมีบทบาท ชวยแกไขปญหาสังคมใหมากขึ้นและอยางเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเขาถึงประชาชนอยางแทจริง บทบาทของพระสงฆจึงไมควรจะเปนเพียงการ
แสดงธรรมและประกอบพิธีกรรมเชนในอดีตเทานั้น ควรนําสิ่งที่สอนนั้นไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมใน
ลักษณะของกิจกรรมรวมกับชุมชนจนถึงรากหญา เพราะโอกาสที่ประชาชนจะเรียนรูพุทธธรรมอยาง
เต็มรูปแบบดวยตนเองนั้นเปนการยาก และการเรียนทฤษฎีเชิงปริยัติที่ขาดพื้นฐานทางพุทธธรรมที่ดี
พอใหเขาใจไมใชเรื่องงายเชนกัน พระสงฆจึงควรนําหลักคําสอนดานปริยัติหรือทฤษฎีนั้นไปเสนอ แก
ชุมชนผานการทํากิจกรรมรวมกัน เชนเดียวกับการสอนผานพิธีกรรมของพระสงฆในอดีต (พระมหาหรรษา 
ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 2552, น. 36-37) 
   2.5) วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 
    กลาวไดวา การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทํากันหลายรูปแบบ 
เชน การแสดงธรรมการสนทนาธรรม การแนะนําสั่งสอน การปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใส และการ
ตอบปญหาขอของใจสงสัย เปนตน โดยที่พระพุทธเจาไดทรงประทานแมแบบ (หลัก) ในการปฏิบัติ
(การแสดงธรรม) ใหมีเหตุผลตอเนื่อง ไปโดยลําดับ ชี้แจงใหเขาใจชัดเจน ในแตละประเด็นแสดงธรรม
ดวยจิตเมตตา มุงประโยชนตอมหาชนผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ แสดงธรรมไมยก
ตนขมทานและไมเสียดสีขมขูผูอื่น ใหเกิดความกระทบกระเทือนทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเปน
ศาสนาที่มุงสอนใหเกิดประโยชนแกมหาชน สอนดวยเหตุผล เปนศาสนาที่มีในโลก ที่องคผูประดิษฐานและ    
ผูเผยแผ ไมไดสอนใหเชื่ออยางงมงาย พระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนอยูเสมอวาใหคิดตึกตรองเสียใหดีกอน 
แลวจึงเชื่อ ใหเชื่อภายหลังที่เขาใจเหตุผลดี ไมใชใหเชื่อเสียกอน แลวจึงเขาใจภายหลังหลักใหญของ
พระพุทธศาสนานั้นอยูที่เหตุผล ผลทุกประการยอมมาจากเหตุ ถาไมมีเหตุ ก็ไมมีผล ดวยเหตุดังนี้ 
บทบาทการเผยแผมีเหตุผลที่ดี จึงประกาศใหทราบมีลักษณะ อะลุมอลวย แสดงถึงการมีน้ําใจกวางไม
ผูกมัดผูอื่นดวยความคิดของตน อีกทั้งการเผยแผพุทธธรรม นับวาเปนหัวใจของการสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพร (ปน มุทุกันต, 2507, น. 205) 
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    วิธีการเผยแผที่จะประสบผลสําเร็จตองมีศิลปะคือ ตองประกอบดวยสิ่ง
เหลานี้ คือ คําคมนิด สุภาษิตหนอย อรอยตองมีคํากลอน ไมงวงนอนตองมีขําขัน ตรึงใจ ไปนานตองมีแหล 
รวมความวา ตองมีทั้ง “ศาสตร” และ “ศิลป” ศาสตร คือ ความรู ศิลป คือวิธีการหรือเทคนิค (พระพิจิตร
ธรรมพาที (ชัยวัฒน ธมฺมวฑฺฒโน), 2543, น. 137) 
    สรุปไดวา การเผยแผพระพุทธศาสนาเปนหนาที่ของพระสงฆและพุทธศาสนิกชน
ในการเผยแผธรรม นําการปฏิบัติ พัฒนา และนอมนําเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูปฏิบัติตามสมควรแหงการปฏิบัตินั้น เพราะวาพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่
มุงเพ่ือประโยชนสุขแกชาวโลก 
 
2.2 นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 ความเปนมาของนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาสูตางประเทศของมหาเถรสมาคม 
 เมื่อรัฐบาลอนุมัติใหกรมการศาสนาจัดสงพระธรรมทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา ณ 
ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2507 เปนเหตุใหมีการสรางวัดพระพุทธศาสนา คือ วัดพุทธปทีปขึ้น ณ 
ประเทศนั้น กรมการศาสนาเห็นวาควรจะไดมีการจัดการฝกอบรมพระธรรมทูตสําหรับไปปฏิบัติ 
ศาสนกิจในตางประเทศ และเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งวัดพระพุทธศาสนาในตางประเทศดังกลาว
ตอมากรมการศาสนาจึงไดดําเนินการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้งโครงการฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ ภายใตการควบคุมดูแลของมหาเถรสมาคมขึ้น คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติในหลักการให
กรมการศาสนาดําเนินการได โดยใหมีคณะกรรมการอํานวยการฝกอบรมฯ คณะหนึ่ง ประกอบดวย
กรรมการทั้งที่เปนบรรพชิตและคฤหัสถ มีหนาที่จัดการฝกอบรมพระสงฆเปนพระธรรมทูต เพื่อสงไป
ปฏิบัติศาสนกิจประกาศพระศาสนาในตางประเทศ ดังนั้น จึงเห็นไดชัดวาการกอตั้งสํานักฝกอบรมพระธรรมทูต
ไปตางประเทศนั้น เปนความรวมมือและเปนความตองการในอันที่จะริเริ่มและสนับสนุนงานการประกาศ
เผยแผพระพุทธศาสนาทั้งของฝายพุทธอาณาจักรคือคณะสงฆและฝายราช อาณาจักรคือรัฐบาล 
 หลักการเหตุผลและวัตถุประสงคในการกอตั้งระบุไวในหนังสือประวัติวัดบวรนิเวศ วิหาร วา 
“สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยไดทํานุบํารุงและเชิดชูพระพุทธศาสนาเปนศาสนา ประจําชาติมา
เปนเวลาชานาน ภายใตพระบรมราชูปถัมภและการสนับสนุนของรัฐบาลจนเปนหลักฐานมั่นคงมี
เกียรติคุณแพรไปในนานาประเทศเปนเวลานาน ตอมาชาวตางประเทศไดแสดงออกซึ่งความสนใจใน
พระพุทธศาสนามากขึ้น ไดติดตอขอรับการศึกษาบาง ขอหนังสือและเอกสารบาง ขอนักปราชญทาง
ศาสนาไปแนะนําสั่งสอนในประเทศของตนบาง ทางดานรัฐบาลและคณะสงฆไทยก็ปรารถนาที่จะเผยแผ
พระพุทธศาสนาไปยังตางประเทศ จึงไปสรางวัดไทยที่พุทธคยา ประเทศอินเดียอุดหนุนทางการเงิน
การศึกษาแกวัด และพระสงฆในประเทศมาเลเซีย  ใหทุนแกพระสงฆตางประเทศเขามาศึกษาใน
ประเทศไทย สงพระธรรมทูตไปเผยแผพระศาสนาในประเทศอังกฤษ และประเทศลาว ปรากฏวา
ประชาชนในประเทศตาง ๆ ไดหันมาสนใจศึกษาปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนามากขึ้นโดยลําดับ  
และเปนผลดีแกคนไทยในประเทศนั้น ๆ ดวย ในขณะเดียวกันฝายอาณาจักร รัฐบาลโดยกรมการ
ศาสนา ก็ไดสนองงานดานการเผยแผของคณะสงฆ ดังเชนการรับสนองนโยบายของรัฐบาลโดยได
สนับสนุนพระสงฆไปประกาศพระศาสนาในตางประเทศ 2 สาย คือ ประเทศลาวและประเทศอังกฤษ 
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ทั้งไดใหพระสงฆประจําวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดีย ปฏิบัติหนาที่เผยแผพระศาสนาดวยในฐานะ
เปนพระธรรมทูตในความอุปถัมภของรัฐบาล 
 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ในสมัยนั้น) มีพันเอก ปน มุทุกันต เปนอธิบดีไดดําริวา 
การที่รัฐบาลตั้งงบประมาณใหทุนการศึกษาแกพระสงฆตางประเทศที่เขามาศึกษา พระปริยัติธรรมใน
ราชอาณาจักรนั้น ก็ดวยปรารถนาที่จะประกาศพระพุทธศาสนาและเกียรติคุณของชาติใหแพรไปใน
นานาประเทศ หากไดแบงงบประมาณนั้นสักสวนหนึ่งมาทําการฝกอบรมพระสงฆไทยใหสามารถไป 
ประกาศพระศาสนาในตางประเทศก็จะเปนการดี จึงไดกําหนดโครงการฝกอบรม พระธรรมทูตไป
ตางประเทศขึ้นแลว ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาหารือเมื่อวันที่ 
16 กรกฎาคม 2507 อนุมัติในหลักการใหกรมการศาสนาดําเนินการได โดยใหมีคณะกรรมการอํานวยการ
ฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ประกอบดวยบรรพชิตและคฤหัสถ โดยมีวัตถุประสงค คือ     
(วัดบวรนิเวศวิหาร, 2547, น. 25) 
 1. เพื่อเลือกเฟนและฝกอบรมพระสงฆไทย ใหสามารถประกาศพระพุทธศาสนาใน
ตางประเทศ 
 2. เพื่อเผยแพรเกียรติคุณของชาติไทย 
 3. เพื่อสงเคราะหทางดานจิตใจแกคนไทยในตางประเทศ 
 4. เพื่อใหเกิดศาสนสัมพันธอันดี ระหวางพุทธศาสนิกชนกับองคการศาสนาอ่ืน  
 จากคํากราบทูลของพระสาสนโสภณ (ปจจุบัน คือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก) ประธานกรรมการอํานวยการฝกอบรมฯ ในพิธีเปดการฝกอบรมพระธรรมทูต
รุนแรก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2509 ทําใหทราบถึงหลักการและเหตุผลของวัตถุประสงคของการกอตั้ง
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ดังปรากฏในคํากราบทูลสวนหนึ่งในวันเปดฝกอบรมพระธรรมทูต 
(วัดบวรนิเวศวิหาร, 2547, น. 20) ความวา “บัดนี้พระพุทธศาสนาไดเปนที่สนใจใครจะรูจะปฏิบัติของ
บุคคลในประเทศตาง ๆ ทางฝายตะวันตก และแมทางฝายตะวันออกดวยมากขึ้น นักเรียนไทยตลอด
ถึงขาราชการไทยในตางประเทศไดถูกซักถามเรื่องพระพุทธศาสนา ไดมีการเชิญใหไปแสดงเรื่อง
พระพุทธศาสนา บุคคลผูสนใจในพระพุทธศาสนาไดรวมกันตั้งสมาคม หรือองคการทางพระพุทธศาสนาขึ้นใน
ประเทศตาง ๆ หลายแหง บางแหงก็ตองการจะไดศึกษาพระพุทธศาสนาจากพระภิกษุสงฆไทย ที่ได
ติดตอนิมนตพระภิกษุไทยออกไปก็มี นอกจากนี้ก็ไดมีพระภิกษุเดินทางออกไปยังตางประเทศเอง 
โดยเฉพาะในประเทศใกลเคียงนี้ ไดมีพระภิกษุไทยเดินทางออกไปอยูประจําในที่ตาง ๆ เปนเวลานาน
มาแลว แตเดิมยังไมมีระเบียบเขมงวดตอพระภิกษุที่จะเดินทางออกไปมากนัก ตอมาเมื่อปรากฏวา
พระภิกษุผูที่เดินทางออกไปมากขึ้นและปรากฏผลบางอยาง แสดงวาควรมีการควบคุม ทางคณะสงฆ
จึงไดวางระเบียบควบคุมรัดกุมขึ้นดังที่ใชอยูในปจจุบัน และทางฝายตะวันตกไกลซึ่งบัดนี้มีเหตุการณ
แสดงวาเริ่มจะไมไกลนักสําหรับ การพระพุทธศาสนา ตลอดถึงพระสงฆไทยจึงเปนที่รูสึกวานอกจาก
จะมีการควบคุมการเดินทางของพระ ภิกษุดังกลาวแลว ยังควรมีการเตรียมการฝกอบรมพระภิกษุใหมี
ความรูความสามารถเดินทางออกไป ประกาศพระพุทธศาสนาไดในประเทศตาง ๆ อีกดวย 
 เจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก จึงมีสวนเกี่ยวของ
กับงานพระธรรมทูตมาตั้งแตการฝกอบรมครั้งแรก ในยุคตอมา แมวาสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ จะไดวิวัฒนาการแบงออกเปนสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศ ในสังกัดของ
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คณะสงฆมหานิกาย และสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) แตยังคงมี
วัตถุประสงคและหลักการในการโดยการบริหารงานและการฝกอบรมที่สืบ ทอดตอเนื่องมาจากอดีต 
 เมื่อคณะสงฆและรัฐบาล ไดจัดตั้งสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตแลว กรมการศาสนาไดรับ
สนองนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนพระสงฆไปประกาศพระศาสนาในตางประเทศในฐานะเปน
พระธรรมทูตใน ความอุปถัมภของรัฐบาลไทย การดําเนินการตาง ๆ ไดเริ่มทําแต พ.ศ. 2507 เปนตนมา 
และไดรายงานมหาเถรสมาคมทราบเปนระยะ ๆ ทั้งนี้มีการดําเนินการที่สําคัญคือการเลือกเฟน
พระสงฆที่จะทําการฝกอบรมและ สงไปปฏิบัติศาสนกิจใหไดผล จะตองไดทานผูมั่นคงในศาสนา มีบุคลิกภาพ
นาเลื่อมใส มีความรูความสามารถเพียงพอ และอุทิศตนเพ่ือพระศาสนาอยางแทจริง 
 ใน พ.ศ. 2509 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องคประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 
จึงไดมีพระบัญชาแตงตั้งกรรมการคณะหนึ่ง ทําหนาที่ฝกอบรมพระธรรมทูตและบริหารงานอื่น ๆ ซึ่ง
ประกอบดวยพระสงฆและคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการชุดนี้มีชื่อเรียกวา “คณะกรรมการ
อํานวยการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ” ถือวาเปนคณะกรรมการชุดแรกที่ทําหนาที่
บริหารงานพระธรรมทูตไปตางประเทศ โดยมีพระสาสนโสภณ (ปจจุบัน คือ สมเด็จญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช) และมีคณะกรรมการ ดังนี้  
 มหาเถรสมาคมไดมีมติใหใชตําหนักลาง วัดบวรนิเวศวิหาร เปนที่ตั้งของสํานักฝกอบรม 
ธรรมทูตไปตางประเทศ และตอมาในวันที่ 1 ตุลาคม 2509 จึงไดประกอบพิธีเปดการฝกอบรมพระธรรมทูต
ไปตางประเทศรุนที่ 1 ขึ้น ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงเปนประธานในพิธี 
 พระสาสนโสภณในสมัยนั้นปจจุบันคือเจาพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก นอกจากนั้นยังมีพระเถระที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักดีในปจจุบันคือ
พระราชชัยกวี (เงื้อม อินฺทปฺโญ) หรือพุทธทาส พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)
วัดปาบานตาด อุดรธานี รวมเปนกรรมการ 
 พระเถระที่เขารับการฝกอบรมเปนพระธรรมทูตรุนแรก ในปจจุบันยังมีชีวิตอยูเชนพระสา
สนโสภณ (พิจิตร ฐิตวณฺโณ) เจาอาวาสวัดโสมนัส พระธรรมเจติยาจารย วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
เปนตน 
 ในสวนของคณะกรรมการอํานวยการฝกอบรม ไดประชุมกันพิจารณากําหนดหลักการและ
วิธีการฝกอบรมหลายครั้ง และตั้งไดอนุกรรมการขึ้นพิจารณาหลักสูตรการอบรมขึ้นคณะหนึ่ง ไดตกลง
กําหนดสรุปเปนหลักใหญ ๆ เพื่อบริหารงาน ดังนี้ 
 1. การฝกอบรมใหมีทั้งในขั้นปริยัติและขั้นปฏิบัติ และโดยเฉพาะใหมีการฝกใหสามารถใช
ภาษาไดดี และใหมีความรูทางศาสนาและทางอื่นที่ควรรูเปนวิชาประกอบพอเพียง และฝกทางปฏิบัติ
ใหถึงระดับที่สมควร 
 2. ในขั้นปริยัติที่จะเปดสถานฝกอบรมให เลือกพระภิกษุผูสํ าเร็จชั้นปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยสงฆสองแหง คือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
แหงละ 10 รูป ดวยมอบใหเลขาธิการมหาวิทยาลัยสงฆทั้ง 2 แหงนั้นเปนผูเลือกเสนอ กับใหกรรมการ
ฝกอบรมฝายบรรพชิตซึ่งมีอยู (ในระยะแรก) 6 รูป เลือกพระภิกษุอีกทานละ 1 รูป โดยใหเลือก
พระภิกษุผูมีระดับความรูชั้นปริญญาสงฆหรือเทียบเทา จึงรวมพระภิกษุผูเขารับการฝก 26 รูป สวนในขั้น
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ปฏิบัติ นอกจากจะมีการฝกพระภิกษุทั้ง 26 รูปในทางปฏิบัติดวยแลว ไดตกลงขอใหกรรมการฝาย
บรรพชิตเลือกพระภิกษุผูเปนนักปฏิบัติโดยเฉพาะไว อีกดวย จะไดมีกําหนดการอาราธนามารวม
ปฏิบัติอบรมเพื่อใหอยูในแนวที่รับรองตองกัน ในโอกาสตอไปเพราะในการออกไปปฏิบัติศาสนกิจนั้น 
ควรจะมีพระภิกษุผูมีความรูสามารถทั้งทางปริยัติและปฏิบัติคูกันไป ทั้งควรจะปฏิบัติดวยตนเองและ
แสดงแกผูอ่ืนในแนวเดียวกัน ตามแบบพระสงฆไทยสายเถรวาททั้งหมด 
 3. หลักสูตรที่กําหนดในการฝกอบรม ไดกําหนดวิชาตาง ๆ หลายแขนงในระดับที่สูงกวาขั้น
ปริญญาตามที่ไดศึกษามาแลวในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แหงนั้น แตสรุปวาใหอยูในหลักการฝกดังนี้คือ ฝกการ
ถายทอด การวางตัว และการวางโครงการดําเนินงาน เพราะการถายทอดเปนเรื่องสําคัญของการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในดานภาษาทั้งในดานวิชาจะตองมีความสามารถที่จะถายทอดจะตองมีการวาง ตัวดี  
อันหมายถึงการปฏิบัติธรรมวินัยดี ตลอดถึงการปฏิบัติวางตัวดีโดยประการอื่น และจะตองมีโครงการ
ปฏิบัติอันเหมาะสม ในการนี้ไดกําหนดเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งบรรพชิตและคฤหัสถทั้งชาวไทยและชาว 
ตางประเทศหลายทานมารวมเปนวิทยาทายก ซึ่งก็ไดรับความรวมศรัทธาเปนอันด ี
 4. สถานที่ฝกอบรม ตกลงใหใชที่ชั้นบนแหงตําหนักเดิมของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรม
พระยาวชิรญาณวโรรส ที่เรียกวา “ตําหนักลาง” ซึ่งใชเปนที่ทํางานและที่ประชุมมานานแลว และมีที่
วางพอเปนที่ใชฝกอบรมได ทั้งนี้เพราะสมเด็จพระมหาสมณเจาพระองคนั้น ไดทรงฟนฟูสงเสริม
การศึกษาและการปกครองคณะสงฆใหมีระดับสูงขึ้นเปนอันมาก ดังที่ไดปรากฏเปนที่รับรองยกยอง
นับถือกันทั่วไป การที่พระภิกษุสงฆในปจจุบันเจริญขึ้นดวย การศึกษาและการปฏิบัติยอมกลาวไดวา 
เนื่องจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหาสมณเจาพระองคนั้น แมงานเกี่ยวกับพระธรรมทูตใน
บัดนี้ ยอมเนื่องมาจากพระกรุณาธิคุณของพระองคทานเชนเดียวกัน ฉะนั้นการเปดฝกอบรมพระธรรมทูต
ไปตางประเทศขึ้นเปนสถาบันครั้งแรก  ณ ตําหนักที่พระองคทานเคยประทับ ยอมจะเปนอนุสติถึง
พระกรุณาธิคุณ ซึ่งยังปกแผอยูเปนที่พึ่งตานทานอุปสรรคทั้งปวง ทางวัดบวรนิเวศวิหารไดอนุญาตให
ใชไดตามตองการ 
 5. ระยะการฝกอบรม กําหนดหนึ่งปกับหกเดือน และจะมีการฝกปฏิบัติงานเหมือนอยางไป
ปฏิบัติงานในตางประเทศจริง กับการฝกปฏิบัติทางจิตใจในอรัญญิกาวาสในระยะตาง ๆ อีกดวย” 
  การฝกอบรมพระธรรมทูตสายตางประเทศไดจัดขึ้นรวมกันทั้งสองนิกายในระหวางป 
พ.ศ. 2509-2510 และไดหยุดลงดวยเหตุปจจัยจําเปนบางประการ แตยังมีพระสงฆไทยไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาตางประเทศมากขึ้น 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม จึงใหมีการ
รื้อฟนโครงการนี้ขึ้นมาใหม โดยถวายใหสมเด็จพระพุฒาจารย (เกี่ยว อุปเสโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม 
เปนกรรมการอํานวยการฝกอบรมพระสงฆมหานิกาย และสมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กนฺตาจาโร) 
กรรมการมหาเถรสมาคม เปนกรรมการอํานวยการฝกอบรมพระสงฆธรรมยุต พระมหาเถระทั้งสองได
มอบภาระงานนี้ แกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
โดย ลําดับเปนหนวยงานดําเนินการ นับตั้งแตป พ.ศ. 2538 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 
 สรุปไดวา นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาสูตางประเทศของมหาเถรสมาคมนั้น โดย
ความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม ซึ่งจะตองมีการฝกอบรมใหมีทั้งในขั้นปริยัติและขั้นปฏิบัติ และ
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โดยเฉพาะใหมีการฝกใหสามารถใชภาษาไดดี และใหมีความรูทางศาสนาและทางอื่นที่ควรรูเปนวิชา
ประกอบพอเพียง และฝกทางปฏิบัติใหถึงระดับที่สมควร 
 2.2.1 การจัดองคกรพระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย (ธรรมยุต) 
  ในสวนของการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) นั้น หลังจากที่มหา
เถรสมาคมไดมอบหมายใหสมเด็จพระพุทธชินวงศแลวนั้น ก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
สํานักฝกอบรมฯ ประกอบดวย พระเถรานุเถระ จากคณะธรรมยุต และผูบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยและคฤหัสถผูทรงคุณวุฒิ และในสวนการฝกอบรมพระธรรมทูตนั้น ก็ไดมอบมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการเรื่อยมา 
  การบริหารงานของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) นั้น
หลังจากที่ไดมีการแตงตั้งกรรมการบริหารแลว ก็ไดมีการออกระเบียบสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) วาดวยการไปปฏิบัติศาสนกิจในตางประเทศสําหรับพระธรรมทูต พ.ศ. 2543 
ซึ่งในระเบียบดังกลาว ไดกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในตางประเทศของ
คณะสงฆ ธรรมยุต กรอบการบริหารงาน ภาระงาน จริยาพระธรรมทูต และใหมีสํานักงานเลขานุการ 
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) เพื่อเปนศูนยประสานการดําเนินงานดานการ
ฝกอบรม การบริหารและการเผยแผอยางเปนระบบและเปนเอกภาพ 
  หนวยงานภายในของสํานักฝกอบรมนั้น จากการที่ระเบียบสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตฯ 
ระบุใหมีสํานักงานเลขานุการ และใหมีตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 
และใหมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนเลขานุการสํานักงานพรอมมีเจาหนาที่
ปฏิบัติงานประจํา ซึ่งนอกจากจะเปนพระธรรมทูตที่ผานการฝกอบรมและผานการปฏิบัติงานจากตางประเทศ
มารวมปฏิบัติหนาที่แลว ยังมีผูบริหารและเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยรวม
ดําเนินการดวย นอกจากนั้นยังจัดตั้งและขยายหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เชน 
มีการจัดตั้งสถาบันฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ขึ้น ณ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน
เมื่อ พ.ศ. 2547 เพื่อเปนศูนยฝกอบรมพระธรรมทูตในภาควิชาการ และมีวัดที่รวมดําเนินการในการ
ฝกอบรมดวยคือวัดเทพพิทักษปุณณาราม ตําบลกลางดง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปน
ศูนยฝกอบรมภาคจิตภาวนา และวัดเขาสุกิม ตําบลเขาบายศรี อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี วัดปาสิริ
วัฒนวิสุทธิ์ในพระองค ตําบลทํานบ อําเภอทาตะโก จังหวัดนคสวรรค เปนศูนยฝกอบรมภาคนวกรรม 
  คณะกรรมการของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ชุดปจจุบัน
นั้น มีสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสเปนประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2557 
สมเด็จพระธีรญาณมุนี ประธานกรรมการบริหารไดลงนามในคําสั่งที่ 3/2557 เรื่องแตงตั้งพระ
เถรานุเถระและเจาหนาที่ประจําสํานักงานเลขานุการ สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ธรรมยุต) ทําใหมีคณะกรรมการ 3 ฝาย คือ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการฝายบริหาร 
และเจาหนาที่ประจําสํานักงานเลขานุการ 
  สรุปไดวา พระธรรมทูตนั้นตองผานการฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ จากผูบริหาร
และเจาหนาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อใหพระธรรมทูตทําหนาที่ดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมได การสรางวัด การบริหารจัดการวัด และการสอนธรรม นอกจากนั้นยังจัดตั้งและ
ขยายหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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  บริบทวัฒนธรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  ประเทศอินโดนีเซียมีพื้นที่กวางใหญไพศาล มีเกาะประมาณ 17,508 มีพื้นที่เปน
ทะเลมากกวาพื้นดิน มีประชากร 245 ลานคน มากเปนอันสี่ของโลก ขอมูลทางศาสนาระบุวาชาว
อินโดนีเซียรอยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 10 นับถือศาสคริสตซึ่งแบงเปนรอยละ 6 นับถือ
ศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท รอยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก ที่เหลืออีกรอยละ 3 
นับถือศาสนาฮินดูและพุทธ ซึ่งแบงสัดสวนได คือ รอยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู และรอยละ 1.3 นับถือ
ศาสนาพุทธ (ศุภลักษณ สนธิชัย, 2549, น. 5) ขอมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แตจากขอมูลดังกลาว
หมายความวามีชาวพุทธไมถึงสิบลานคน 
  ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร หนังสือประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาระบุวา 
“ถึงแมวาในปจจุบันประเทศอินโดนีเซียจะเปนประเทศนับถือศาสนาอิสลาม แตอดีตเคยมี
พระพุทธศาสนาแบบมหายานเขามาประดิษฐานอยู พระพุทธศาสนาไดรุงเรืองมาก ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12 มีโบราณสถานที่สําคัญสองแหงอยูในอินโดนีเซียคือ โบโรบุดูร หรือ บรมพุทโธ ตั้งอยูที่
ราบเกตุ (Kedu) ในภาคกลางของชวา หางจากเมืองยอกยาการตา (Jogjagata) ในปจจุบันทางเหนือ
ประมาณสี่สิบกิโลเมตร และพระวิหารเมนดุต (Mendut) ซึ่งอยูหางจาก โบโรบุดูรไปทางทิศตะออก
สามกิโลเมตร ตอมาเมื่ออิสลามไดขยายอํานาจครอบงําอินโดนีเซียในปพุทธศักราช 2012 ชาวอินโดนีเซีย
สวนใหญจึงเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามนับตั้งแตนั้นเปนตนมาขณะที่พระพุทธศาสนาตกอยูใน
ภาวะเสื่อมโทรมตลอดระยะเวลาอันยาวนาน”  
  พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีสวนผสมของฮินดูจนบางครั้งแยกกันไมออก ฮินดู
และพุทธจึงอยูรวมกันจนมีผูมองวา “ศาสนาพุทธแตกกิ่งกานมาจากฮินดู แตมีความออนโยนและ
ลึกซึ้งกวา แผขยายสูจีนและผานทางการออกธุดงคของพระสงฆ กอนเขาสูชวาและสุมาตรา โดย
พื้นฐานแลวศาสนาพทุธแตกสาขามาจากฮินดูก็จริง แตละทิ้งแนวคิดเรื่องวรรณะเชนเดียวกับความเชื่อ
ในเรื่องเทพเจาหลายองค และเสนอแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักศีลธรรม ชาวพุทธใน
อินโดนีเซียสวนใหญเปนคนจีน แมจะเปนพุทธที่ผสมผสานกับความเชื่อของบรรพบุรุษคือลัทธิเตาและ
ขงจื้อ แตคนจีนสวนใหญชอบบอกวาตนเปนคนพุทธ (ศิริพร โตกทองคํา, 2549, น. 63) 
  โบราณสถานโบราณวัตถุที่เกิดจากศรัทธาในพระพุทธศาสนาในอดีตยังคงหลงเหลือ
ใหเห็นเปนจํานวนมากดังที่เอลซา ไซนุดินไดบันทึกไววา “อาณาจักรตาง ๆ ในชวาทิ้งโบราณวัตถุทั้งหลาย
อยางหรูหราไวเปนอันมาก ในระหวาง ค.ศ. 750-850 มีการสรางปูชนียสถานในพระพุทธศาสนาที่นา
ประทับใจที่สุดในชวากลางคือเจดียบุโรพุทโธซึ่งยังคงอยูมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เจดียบุโรพุทโธแสดง
ใหเห็นแบบการกอสรางที่แสดงความคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับจักรวาล และตามภาพแกะสลัก
อันยาวเหยียดรอบระเบียงทั้งสี่ดานก็เปนภาพพุทธประวัติทั้งสิ้น” (เพ็ชรี  สุมิตร, 2552, น. 59) 
  หลักฐานของอิทธิพลพุทธฮินดู นั้น เห็นอยูชัดเจนเพียงพอในอินโดนีเซียภาคตาง ๆ 
ที่มีจารึกภาษาสันสกฤตที่อาจอางยอนหลังไปไดถึงคริสตศตวรรษที่ 5 และไดมีการคนพบโบราณสถาน
และประติมากรรมฮินดูจํานวนมากในบริเวณหมูเกาะ แมวาในอินเดียลัทธิฮินดูและพุทธศาสนาจะแบง
แยกกันอยางชัดเจน แตในอินโดนีเซียยากที่จะแบงแยกสิ่งเหลานั้นออกจากกัน โดยเฉพาะสิ่งที่พวก
เขายอมรับมักจะเปนการผสมของปรัชญาฮินดูและพุทธซึ่งเขากับความเชื่อทางศาสนาเกา ๆ ที่มีอยูใน
อินโดนีเซียเวลานั้น ลัทธิฮินดูนั้นเปนระบบเกี่ยวกับราชสํานักโดยเฉพาะ รวมทั้งเนนถึงเรื่องวรรณะ
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และความสัมพันธทางสังคมของชนชั้นตาง ๆ ที่มีอยูระหวางกัน และยังเนนถึงบทบาทของกษัตริยที่มี
สภาวะเชนพระเจา ผูที่จะตองมีความประพฤติที่ถูกตองอันจะนําความปลอดภัยและความอุดม
สมบูรณใหแกอาณาจักรของพระองค 
  อีกดานหนึ่งพุทธศาสนามีลักษณะเปนสถาบันนอยกวาและเปนกันเองมากกวาทุกคน
อาจบรรลุถึงความหลุดพนจากสิ่งทั้งหลายหรือนิพพานไดโดยไมจํากัดเฉพาะผูที่มีกําเนิดสูง แต
เกี่ยวของกับการทําสมาธิ อดอาหารและการปฏิบัติชอบ พุทธศาสนานิกายที่มายังอินโดนีเซียคือ
มหายานนั้นเนนถึงการปฏิบัติชอบและการสรางวัดตลอดจนอนุสาวรีย บุคคลที่บรรลุถึงความหลุดพน
และอยูระหวางที่จะบรรลุนิพพานอาจปฏิเสธรางวัลอันสูงสุดนี้เพื่อสิ่งอื่น คือเขาจะกลายเปนพระโพธิสัตว
พระพุทธเจาในระยะเริ่มแรกนี้เปนผูที่คนเคารพนับถือ (ประวัติศาสตรอินโดนีเซีย, 2552, น. 53-61) 
  ในป ค.ศ. 1814 (พ.ศ. 2357) เซอร สแตมฟอรด แรฟเฟลล (Sir Stamford Raffles) สง
รอยโท ตอรเนลิอัส (Lieutenant Cornelius) แหงกองทัพอังกฤษไปสํารวจบริเวณที่เชื่อสืบกันมาวา
เปนที่ตั้งของปูชนียสถานแตโบราณ เขาไดพบซากปรักหักพังทั้งหลายและรายงานสิ่งที่เขาไดคนพบ 
และในระหวางป ค.ศ. 1907-1911 (พ.ศ. 2450-2454) คณะนักโบราณคดีชาวฮอลันดาเริ่มบูรณะปูชนียวัตถุ
เหลานั้น นัยวาในป ค.ศ. 1896 (พ.ศ. 2439) รัฐบาลอาณานิคมของฮอลันดาถวายรูปสลักหินถึงแปด
เลมเกวียนใหแกพระเจาแผนดินไทยเมื่อคราวที่เสด็จเยือนอินโดนีเซีย  
  มหาเดียบูโรบูดูรหรือบรมพุทโธเปนสิ่งที่แสดงออกถึงพลังศรัทธาของชาวพุทธ เปน
สัญญลักษณที่แสดงถึงสาระสําคัญและจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา จนมีผูอธิบายไววา “มีผูมองบุโร
พุทโธมิใชเปนเพียงตัวแทนของพุทธจักรวาลและเปนทาง 10 ขั้นเพ่ือบรรลุนิพพานอันสูงสุดเทานั้น แต
ยังมีความผูกพันกับในอดีตกาล ดังนั้นบุโรพุทโธเองจึงมิใชเปนสถูปในความหมายดั้งเดิมคือเปนสถานที่
ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา แตเปนสถานที่บรรจุพระศพกษัตริยราชวงศไศเลนทรที่
ถวายพระเพลิงและฝงพระศพไวบนพื้นฐานชั้นตน ๆ ของสิ่งกอสรางนี้ จึงเทากับผูกโยงปูขนียสถานใน
พระพุทธศาสนาไวกับการบูชาบรรพบุรุษรุนเดิม และเจดียยอดแหลมอันกวางขวางแบบอินโดนีเซียแท ๆ  ใน
สมัยกอนไดรับอิทธิพลฮินดูและพระพุทธศาสนา  
  เจดียบุโรพุทโธสรางเปนรูปโดมใหญหรือเปนสถูปรอบ ๆ เขาเตี้ย ๆ เปนสัญลักษณของ
จักรวาลดังที่สาวกของพระพุทธเจาแลเห็น ใตฐานเจดียเปนรูปแกะสลักภาพนูนแสดงใหเห็นโลกของ
ความใครและตัณหา คนดีจะไดรับรางวัลดวยการไปเกิดใหมในชีวิตที่ดีกวา และคนชั่วจะไดรับโทษไป
เกิดใหมในที่ต่ํากวา ที่แปลกก็คือผูสรางที่ไดแกะสลักภาพเหลานี้แลวกลับนําเอากอนหินไปปกปดภาพ     
เหลานั้นเสีย  
  ตามระเบียงทั้งสี่ดานที่อยูสูงขึ้นไปจากชั้นนี้เปนชั้น ๆ ขึ้นไป แสดงใหเห็นโลกของรูป
ในแบบตาง ๆ หากเราเดินเลี้ยวซายจากบันไดกลางเราเดินรอบลานกวางและดานบนระเบียงที่ไมมี
หลังคา มีลูกกรงอยูทางซายและมีจารึกคําสอนหลักอยูบนฝาผนังดานใน พรอมดวยภาพพุทธประวัติ
ในระยะตาง ๆ ที่ทรงแสวงหาทางตรัสรูอีก 1300 ภาพประกอบอยู หลังจากเดินเปนระยะทางสามไมลแลว 
เราก็พนจากโลกของรูปตาง ๆ ออกไปยังโลกที่ปราศจากรูป มีลานกลมกวางไมมีขอบเขตสามระดับ มี
สถูปหินถึง 72 สถูปเรียงรายอยูโดยรอบคือสถูปเล็กเรียงรายอยูรอบสถูปใหญที่ตั้งอยูตรงกลาง และ
เราจะมองผานหุบเขาที่เขียวชอุมไปยังเทือกเขาที่แวดลอมเรียงเปนวงอยูรอบดาน เปนอาณาบริเวณที่
นาชมอยางยิ่ง (ประวัติศาสตรอินโดนีเซีย, 2552, น. 60) สถูปที่เล็กกวานั้นบรรจุพระพุทธรูปไวจํานวนมาก
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และนักทองเที่ยวมักไดรับเชิญใหเอามือลอดลูกกรงไปจับตองพระหัตถหรือพระบาทพระพุทธรูปที่อยู
ภายใน ขณะที่มัคคุเทศกทองบทสวดมนตที่เหมาะสมใหฟง สถูปองคกลางที่ใหญกวาก็แสดงใหเห็น
นิพพานซึ่งเปนสัญลักษณของความวางเปลา 
  มีโบราณสถานที่เล็กกวาอยูสองแหงในบริเวณที่รวมกันอยูนี้ จันดีเมนดุต เปนสถูปที่
เชื่อกันวาพระโพธิสัตวทั้งเกา องคที่ปรากฎอยูนั้นเปนอดีตกษัตริยทั้งเกาในราชวงศไศเลนทร ซึ่งเมื่อ
ยางเขาสูสมัยที่ 10 ก็มีเรื่องยุงยากเกิดขึ้น และจันดีปาวัน ก็เปนสถานที่ที่เชื่อกันวาใชเผาบูชาเพื่อ
ชําระตนใหบริสุทธิ์กอนจะเขาไปในบริเวณบุโรพุทโธ เจดียทั้งสามอยูไมหางกันนักใกล ๆ กับเจดียเมน
ดุตปจจุบันมีวัดของคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย เปนที่จําพรรษาของพระสังฆปาโมกขแหงอินโดนีเซีย
คือ พระศรปีญญาวโรมหาเถร  
  อิทธิพลของฮินดูยังมีปรากฎเปนหลักฐานที่ชัดเจนแหงหนึ่งคือจันดีพราหมณัน ซึ่งอยู
หางจากเจดียบุโรบูดูรประมาณสี่สิบกิโลเมตร เจดียแหงนี้สรางขึ้นตามความเชื่อในเรื่องของรามยณะ
ปจจุบันมีใหเห็นอยูหกองค ภายในเจดียแตละองคจะเปนที่ประดิษฐานของเทพเจาตามความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ภายในเจดียองคหนึ่งมีภาพโคนอนนิ่งอยูภายใน 
  เกี่ยวกับชาวฮินดูนั้นมีระบุไววา “ชาวฮินดูอินโดนีเซียอยูในบาหลีเปนสวนใหญคิด
เปนรอยละ 90 ของชาวฮินดูท้ังประเทศ และมีพัฒนาการตางไปจากฮินดูในอินเดีย สิ่งสําคัญของฮินดู
บาหลีหรือ อะกามา ฮินดู ธรรมะ คือ ความเชื่อในสมดุลของพลังที่ตรงกันขามกันเชนดีและชั่ว มืดและสวาง 
ชายและหญิง บวกและลบ ระเบียบและวานวาย พลังทั้งสองอยูรวมกันและมีพลังพอกัน  
  พระพุทธศาสนาและฮินดูเจริญรุงเรืองควบคูกันมาโดยตลอด ในขณะที่ฮินดูยังคงอยู
ในสังคมอินโดนีเซียโดยเฉพาะมีอิทธิพลมากที่เกาะบาหลี ในขณะที่พระพุทธศาสนาไดเลือนหายไป
จากสังคมเหลือไวเพียงโบราณสถานตาง ๆ และเจติยะเล็ก ๆ อีกเปนจํานวนมาก 
  คําวา “เจติยะ” กับ “จันดี” ตางกันอยางไรนั้นไดสอบถามอุบาสิกาทานหนึ่งที่วัด
พทุธเมตตา จาการตา ไดเลาใหฟงสั้น ๆ วา “เจติยะเปนสถานที่เล็ก ๆ คลาย ๆ กับศาลากลางบานใช
เปนที่ประกอบพิธีกรรมเชนสวดมนต นั่งสมาธิสําหรับชาวพุทธในหมูบานหนึ่งอาจมีเจติยะหลายแหง 
บางคนมีเจติยะประจําตระกูลก็มี สวนจันดีนั้นหมายถึงเจดียองคใหญไมใชที่อยูแตเปนศาสนสถาน 
ดังนั้น จันดีจึงมีขนาดใหญกวาเจติยะเชนจันดีบูโรบูดูร จันดีปะวาน จันดีเมนดุต จันดีพราหมณัน เปนตน 
  ภายหลังจากที่พระพุทธศาสนาไดเลือนหายไปจากอินโดนีเซีย แตก็ยังมีชาวพุทธสวน
หนึ่งพยายามรักษาธรรมเนียมชาวพุทธโดยการสวดมนตตามเจติยะตาง ๆ ซึ่งมีอยูจํานวนมากทั่ว
ประเทศ มีพระภิกษุสงฆจากศรีลังกา พมา เดินทางเขาไปเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อใหฟนมาอีกครั้ง  
แตก็ยังไมคอยประสบความสําเร็จมากนัก 
  จนกระทั่งปพุทธศักราช 2512 พระชินรักขิตหัวหนาชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย
ขณะนั้น ไดเดินทางเขามาประเทศไทย และพักที่วัดบวรนิเวศวิหาร ไดมาทบทวนถึงเรื่องการขอให
คณะสงฆไทยออกไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่ง ดังที่ไดเคยปรารภไว
กับพระสาสนโสภณ (สุวฑฺฒนมหาเถร) เมื่อครั้งเยือนอินโดนีเซียครั้งแรก (พ.ศ. 2511) เปนเหตุให
คณะสงฆรวมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทย ไดจัดสงพระภิกษุผูสําเร็จการฝกอบรมจาก
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศแลวเปนพระธรรมทูตออกไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนาใน
อินโดนีเซียชุดแรก 4 รูป คือ 
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  1. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ (วิญญ วิชาโน) วัดบวรนิเวศวิหาร ตอมาไดเลื่อน
สมณศักดิ์ที่พระราชวราจารย ปจจุบันมรณภาพแลว 
  2. พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย (บุญเรือง ปฺุญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ ปจจุบัน
คือ พระธรรมเจติยาจารย เจาอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ และกรรมการบริหาร
สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศและเจาคณะภาค 9 ธรรมยุต 
  3. พระมหาประแทน เขมทสฺสี วัดยานนาวา  
  4. พระมหาสุชีพ เขมาจาโร วัดระฆังโฆษิตาราม 
  พระธรรมทูตชุดนี้ออกเดินทางจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2512 
นับเปนพระธรรมทูตที่สําเร็จการฝกอบรมจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศรุนแรก ที่ออกไป
ปฏิบัติศาสนาในตางประเทศ และประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจเปนอยางดียิ่ง (จากหนังสือ 
“พระศาสนกิจในตางประเทศ” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เมื่อครั้งที่ทรงสมณศักดิ์ที่ (พระสาสนโสภณ, 2549, น. 24) 
  การอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทครั้งแรกในอินโดนีเซียนั้นมีขอมูลจากหนังสือ       
“พระศาสนกิจในตางประเทศ” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เมื่อครั้งที่ทรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ พิมพเผยแพรใน “อนุสรณการบําเพ็ญกุศลอัฏฐิถวายพระ
ราชวราจารย (วิญญ  วิชาโน) อดีตผูชวยเจาอาวาสวัดบวรนิเวศซิหาร และหัวหนาพระธรรมทูตไทย
สายประเทศอินโดนีเซีย (27-28 กันยายน 2549) ระบุวา “ครั้น พ.ศ. 2513 พระชินรักขิต ผูนําชาวพุทธใน
ประเทศอินโดนีเซียขณะนั้น ไดอาราธนา พระสาสนโสภณ พรอมดวยคณะ คือ พระธรรมโสภณ (สนธิ์ กิจฺจกาโร 
ภายหลังไดเปนที่ พระญาณวโรดม) วัดบวรนิเวศวิหาร พระขันติปาโล (ลอเรนส มิลล) วัดบวรนิเวศวิหาร 
ม.ล. สุเจต นพวงศ ไวยาวัจกร ออกไปใหการบรรพชาอุปสมบทแกกุลบุตร ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
พระสาสนโสภณและคณะไดออกเดินทางจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2513 
  พระชินรักขิตอุปสมบทในประเทศพมา เมื่อ 17 ปที่แลว และเมื่อกลับไปประเทศของตนแลว 
ไดพยายามกอตั้งคณะสงฆและพุทธสมาคมของฝายฆราวาสขึ้น กอนแตนี้พระพุทธศาสนาใน
อินโดนีเซีย มีอยูเฉพาะวัดพระพุทธศาสนาฝายมหายาน และพุทธศาสนิกชนสวนใหญก็เปนชาว
อินโดนีเซียเชื้อสายจีน ชาวพื้นเมืองมีอยูจํานวนไมมากที่ประกาศตนเองวาเปนชาวพุทธ และที่เรียก
ตนเองวาเปนชาวพุทธเหลานี้สวนใหญเปนผูมีการศึกษาดี และไดเรียนรูพระพุทธศาสนาผาน Theosophical 
Society หลังจากประเทศอินโดเนเซียไดรับอสิรภาพ และในโอกาสฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ชาวอินโดนีเซียเริ่ม
มาสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น และเริ่มหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษของตน มีกลุมคนที่เรียกตนเองวาเปนชาวพุทธอยูตามภูเขาแตพวกเขาก็รูเรื่องคําสอนของ
พระพุทธศาสนาเพียงเล็กนอย และตอมาเมื่อชาวอินโดนีเซียถูกบังคับใหนับถือศาสนาโดยรัฐบาล (ผูไม
นับถือศาสนาถือวาเปนพวกคอมมิวนิสต ซึ่งถูกหามตามหลักการปฏิวัติใน พ.ศ. 2508) มีมุสลิมเพียง
จํานวนนอยประกาศตัวเองวาเปนชาวพุทธ  
  คณะของพระสาสนโสภณไดรับอาราธนานิมนตมาใหการอุปสมบทแกกุลบุตร 5 คน 
ซึ่งบรรพชาเปนสามเณรอยูแลว เปนพระภิกษุ เพราะอินโดนีเซีย ไมมพีระสงฆพอที่จะใหการอุปสมบท
เองได พิธีอุปสมบทพระภิกษุเถรวาทครั้งแรกจัดขึ้นที่จันดีโบโรบุดูร ถึงแมจะไมมีลักษณะของอุโบสถ 
จึงไดจัดพิธีอุปสมบทกลางแจง หลังจากปรึกษาหารือกันแลวก็ลงความเห็นกันวา จะใชลานเจดียเล็ก ๆ 
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ที่อยูชั้นสูงสุดเปนพระประธาน และลานเจดียที่รองลงมาใชสําหรับพระสงฆประกอบสังฆกรรม เพราะ
ประชาชนจะไดเห็นพิธีอุปสมบทไดอยางสะดวก สวนการเลือกใชทางทิศตะวันออกนั้นก็เพราะชวง
บายทิศนั้นจะมีรมเงา ไมตองตากแดดในระหวางการประกอบพิธี เมื่อเดินดูโดยรอบแลว ก็กลับไปที่
มุนตีลันเพื่อฉันเพล  
  หลังจากฉันเพลแลว ก็มีการเตรียมการอุปสมบท โดยตระเตรียมขาวของตาง ๆ เพื่อ
นําไปประกอบพิธี มีการตั้งพระพุทธรูป ภปร. หนาตัก 5 นิ้ว รูปพระแกวมรกต ดอกไมธูปเทียน แจกัน
ทองเหลืองเปนตน ซึ่งนําไปจากประเทศไทย มีการตั้งโตะหมูบูชาที่หนาพระเจดียใหญ เมื่อจัดสถานที่
เรียบรอยแลว พระสาสนโสภณไดประพรมน้ําหอมโดยรอบในขณะที่พระสงฆรูปอื่นยืนพนมมือถวาย
สักการะ แลวสามเณร 5 รูป ที่จะรับอุปสมบทบูชาพระรัตนตรัย ดวยการจุดธูปเทียนบูชา สามเณร 5 รูป      
ที่อุปสมบทคือ 
  1. S. Jinasuryabhumi (U.P. Dhamapala Nirihuwa Bernardus เกิดวันอาทิตยที่ 10 
มกราคม 2447 อายุ 67 ไดรับฉายาวา อคฺคชินมิตฺโต  
  2. S. Pandita Dhammasiha (Tan Hiap Kik) เกิดวันอาทิตยที่ 10 กุมภาพันธ 2461 
อายุ 52 ไดรับฉายาวา อุคฺคธมฺโม 
  3. S. Dhammavijayo (Tjong Khouw Siw) เกิดวันศุกรที่ 20 ธันวาคม 2478 
อายุ 36 ไดรับฉายาวา สิริวิชโย 
  4. S. Dhammasushisyo เกิดวันวันอังคารที่ 3 กันยายน 2486 อายุ 29 ไดรับ
ฉายาวา ชินธมฺโม 
  5. S. Djumadi เกิดวันศุกรที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1947 ไดรับฉายาวา สจฺจมโน  
  พิธีอุปสมบทเริ่มเวลาประมาณบาย 3 โมง พระสงฆในพิธีอุปสมบทมีดังตอไปนี้       
พระสาสนโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร เปนพระอุปชฌาย พระธรรมโสภณ วัดบวรนิเวศวิหาร และพระครูปลัด
อรรถจริยานุกิจ หัวหนาพระธรรมทูตไทย เปนคูสวด พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย วัดพระศรีมหาธาตุ 
พระขันติปาโล (ชาวอังกฤษ) พระสุภาโต (ชาวอินโดนีเซีย) ซึ่งทั้งสองอุปสมบทที่วัดบวรนิเวศวิหาร 
สวนพระภิกษุสามเณรอื่น ๆ นั่งทางซาย มีพระชินรักขิต หัวหนาชาวพุทธอินโดนีเซีย พระมหาประแทน  
เขมทสฺสี วัดยานวา พระมหาสุชีพ วัดระฆัง พระคิรีรักขิต ชาวบาหลี อุปสมบทจากวัดเบญจมบพิตร 
และพระ Soeyono Jinarata บวชที่สิงคโปร โดยมีเจาภาพบวชคือ มหาอุบาสก สารีปุตร สโดโน  
  พิธีอุปสมบทเสร็จเวลา 17.17 น. ขณะนั้นไดมีฝนตกลงมาเล็กนอย พระสงฆและ
ฆราวาสทําประทักษิณเวียนเทียนรอบเจดียแลวเปนอันเสร็จพิธี พระภิกษุที่ไดรับการอุปสมบทในครั้ง
นั้นปจจุบันยังอยูในสมณเพศคือ “พระชินธัมโม” อายุ เจ็ดสิบสี่ปพรรษา 47 สวนอีกสี่รูปบางรูปลา
สิกขา บางรูปก็มรณภาพแลว พระชินธัมโมจึงเปนพระที่มีอายุพรรษามากที่สุดในอินโดนีเซีย และ
ปจจุบันทานเปนประธานสงฆคณะสงฆพุทธยานอินโดนีเซีย 
  สรุปไดวา ประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันเริ่มสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้น และเริ่ม
หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาดั้งเดิมของบรรพบุรุษของตน มีกลุมคนที่เรียกตนเอง
วาเปนชาวพุทธ โดยตองการศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
  ปจจุบันคณะสงฆอินโดนีเซียมีพระอุปชฌายใหการอุปสมกุลบุตรไดเองดังที่ปรากฏใน
หนังสือพระธรรมทูตสี่สมัย ไดบันทึกไววา “ปพุทธศักราช 2530 พระธรรมทูตไดเสนอพระเหียนกิม สุเขโม 
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ชาวอินโดนีเซีย ผูที่ไดมาบวชและศึกษาอยูในประเทศไทยผูมีอายุพรรษาและคุณสมบัติที่จะเปนพระ
อุปชฌายได คณะสงฆจึงไดแตงตั้งใหเปนพระอุปชฌายรูปแรกของคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย”     
(พระราชวราจารย (วิญญ วิชาโน), 2530, น. 63) 
  เมื่อมีพระอุปชฌายก็มีการอุปสมบทกุลบุตรชาวอินโดนีเซีย ซึ่งปจจุบันมีเปนจํานวน
มาก คณะสงฆเถรวาทแหงอินโดนีเซียไดจัดการบริหารองคกรดวยตนเอง พระเหียนกิม สุเขโมเรียนจบ
จากคณะศาสนาปรัชญา สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย รุนที่ 33 พุทธศักราช 2530 รุนเดียวกับ    
พระเมธีธรรมสาร ผูอํานวยการมหาปชาบดีวิทยาลัย และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธวัช หอมทวนลม 
อาจารยประจําคณะศาสนาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (สภาการศึกษามหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2530) 
  โครงสรางการบริหารของคณะสงฆเถรวาทในอินโดนีเซีย วันที่ 2 พฤษภาคม 2553
คณะสงฆไทยมีสมเด็จพระวันรัตเปนประธาน ไดรวมประชุมกับคณะสงฆเถรวาทแหงอินโดนีเซีย ทําให
ไดทราบขอมูลลาสุดวา “คณะสงฆเถรวาทในอินโดนีเซียปจจุบันที่สําคัญมีสามกลุมคือคณะสงฆเถรวาท
อินโดนีเซีย คณะสงฆพระธรรมทูตไทย และคณะสงฆพุทธยานอินโดนีเซีย  
  คณะผูบริหารคณะสงฆในปจจุบันมีพระปญญาวราภรณ (ศรี ปญญาวโรมหาเถระ)
ดํารงตําแหนงสังฆปาโมกข พระศรี สุพลรตโนมหาเถระเปนอุปสังฆปาโมกข พระสุเขโมมาหเถระเปน
อธิกรณนายก พระธัมมสุโภเถระเปนประธานคณะสงฆผูอาวุโส (เถรนายก) พระโชติธัมโม เปนสังฆนายก      
การกสังฆสภา นอกจากนั้นยังมีอีกหลายตําแหนงเชนดานการศึกษา สังคมวัฒนธรรม ธุรการสมาคม 
เลขานุการ ภัตตุเทสสังฆทาน ผูที่ไมคุนเคยฟงแลวอาจมึนงง แตการบริหารของคณะสงฆเถรวาทแหง
อินโดนีเซียมีการจัดตั้งองคกรยังเมืองตาง ๆ มีพระเถระทําหนาที่คลาย ๆ เจาคณะจังหวัดในประเทศไทย 
ปจจุบันในอินโดนีเซียมีเจาคณะจังหวัดถึง 23 จังหวัดเชนพระสิริรตโนเปนเจาคณะจังหวัดสูลาเวสีใต
เปนตน 
  คณะสงฆอีกกลุมหนึ่งคือพระธรรมทูตจากประเทศไทยก็มีการจัดตั้งองคกรคลายกัน 
ปจจุบันมีพระครูประกาศธรรมนิเทศ (วงศสิน ลาภิโก) เจาอาวาสวัดวิปสสนาคราหะ บันดุง เปนประธาน
กรรมการบริหารคณะพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย พระมหาวิรัตน เขมจารี สํานักสงฆพุทธบารมี 
ปงกัลปนัง เปนเลขานุการฯ  
  นอกจากคณะสงฆสองกลุมที่มีการจัดตั้งองคกรในการบริหารที่ชัดเจนแลวยังมี
พระสงฆอีกกลุมคือพระชินธัมโม ที่ไดรับการอุปสมบทครั้งแรกที่บรมพุทโธ พระเถระรูปนี้ หลังจาก
ไดรับการอุปสมบทที่บรมพุทโทแลวทานไดเดินทางมาศึกษาตอที่มหามกุฎราชวิทยาลัยและศึกษาหลัก
กรรมฐานที่วัดปาบานตาด กับพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน) เปนเวลา
ประมาณ 3 ป ในป พ.ศ. 2516 พระชินรักขิต ผูเปนอาจารยไดนิมนตพระชินธัมโม กลับไปชวยงาน
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ทานจึงเดินทางกลับและเปนกําลังสําคัญในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในเกาะชวาและเกาะสุมาตรา ในนามของคณะสงฆพุทธยานอินโดนีเซียที่มีทานพระชินรักขิต
เปนประธานคณะสงฆ ซึ่งมีศูนยกลางการบริหารงานอยูที่เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ เกาะสุมาตรา 
หลังจากที่ทานพระชินรักขิตไดมรณภาพ คณะสงฆพุทธยานอินโดนีเซีย ไดอาราธนาพระชินธัมโม     
ขึ้นเปนประธานสงฆ ในเดือนธันวาคม ปพุทธศักราช 2559 พระชินธัมโม ไดรับพระราชทานสมณศักดิ์ 
ในพระราชทินนามที่ พระวิเทศธรรมญาน พระราชาคณะชั้นสามัญตางประเทศ ฝายวิปสนาธุระ 
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  นอกจากคณะสงฆเถรวาทแลวอินดีเซียยังมีพระสงฆมหายานอีกจํานวนหนึ่ง เผยแผ
พระพุทธศาสนาในเมืองตาง ๆ แตเมื่อมีกิจกรรมก็จะมารวมงานกันได ชาวพุทธสวนหนึ่งที่ไมเปน
พระสงฆแตดําเนินกิจการทางศาสนาโดยการจัดตั้งเปนสมาคม มูลนิธิซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากเชน พุทธสมาคม
บัณฑิตแหงอินโดนีเซีย พุทธสมาคมบัณฑิตเถรวาทแหงอินโดนีเซีย พุทธสมาคมบัณฑิตมหายาน 
สมาคมตรีธรรมะอินโดนีเซีย พุทธสมาคมไมตรียะแหงอินโดนีเซีย เปนตน 
  พระครูประกาศธรรมนิเทศเลาใหที่ประชุมฟงถึงกิจกรรมของคณะพระธรรมทูตไทย
ตอนหนึ่งสรุปวา “พระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียมีผลสืบเนื่องมาจากการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
พระธรรมทูตสี่รูปที่เดินทางมายังอินโดนีเซียครั้งแรก ที่อยูนานที่สุดคือ พระราชวราจารยหรือที่ชาว
อินโดนีเซียมักเรียกติดปากวา “ภันเตวิญญ” ทานไดสรางวัด ที่พักสงฆ สํานักสงฆไวมากมายหลาย
แหง ในแตละปจะมีพระธรรมทูตจากประเทศไทยไปจําพรรษาในสํานักเหลานั้น ปจจุบันพระธรรมทูต
ไทยในอินโดนีเซียมีอยูประมาณ 23 รูป แตละรูปตางก็ทําหนาที่เผยแผพุทธศาสนาตามจังหวัดตาง ๆ 
ในสวนของคณะสงฆไทย นอกจากจะมีการเทศนและการแสดงธรรมเปนประจําแลว ยังมีโรงเรียน
ธรรมวิทยาเปนโรงเรียนสายสามัญเปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี เปนกิจกรรมของชาว
พุทธซึ่งจัดตั้งขึ้นบริหารงานโดยสมาคมชาวพุทธ ตั้งอยูหางจากสนามบินซูการโน-ฮัตตาประมาณ 4 กิโลเมตร
หรือหางจากกรุงจากาตาร 30 กิโลเมตร ปจจุบันมีนักเรียน 1,200 คน นักเรียนนับถือพระพุทธศาสนา 
1,220 คน พระธรรมทูตไทยมีเปาหมายที่จะปลูกฝงศีลธรรมแกนักเรียนที่เปนชาวพุทธเหลานี้ใน
อนาคตอาจจะมีการสอบธรรมศึกษาขึ้นที่โรงเรียนแหงนี้” 
  ปจจุบันโรงเรียนธรรมวิทยามีพระครูประกาศธรรมนิเทศเปนประธานกรรมการบริหาร
โรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนแหงนี้ เมื่อพระสงฆไทยไปเยือนตางก็ใหการตอนรับดวยมรรยาทชาวพุทธ
เชนยกมือไหวกลาวคําทักทายวา “สาธุ ภันเต” แตถาตั้งใจฟงใหดีก็จะฟงเปน “สาตุ ภันเต” เนื่องจาก
ภาษาอินโดนีเซียไมมีตัว ท และ ธ ใชเสียง ต แทน 
  พระภิกษุชาวอินโดเซียอีกกลุมหนึ่งที่อุปสมบทจากประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมาก
ขึ้นทุกป อยูรวมสังกัดทั้งสองคณะคือทั้งอินโดนีเซียและไทย พระอุลลี อุคคธมโม ไดเมตตาเลาใหฟงวา 
“ผมเกิดที่จากาตาร พื้นฐานดั้งเดิมผมเปนคริสต อยูมาวันหนึ่งไดอานหนังสือหลวงพอชา เกิดความ
สนใจขึ้นมา เพราะหนังสืออยางนี้เกิดมาไมเคยอาน จากนั้นมาจึงเริ่มศึกษาพระพุทธศาสนาจาก
หนังสือตาง ๆ เชนประวัติหลวงปูมั่น หลวงปูเทสก หลวงตามหาบัว จนมีความเขาใจพระพุทธศาสนา
ในระดับหนึ่ง เมื่อเรียนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลวจึงเดินทางมาประเทศไทย เดินทางไป
หลายจังหวัดไดพบกับพระภิกษุชาวอินโดนีเซียอีกหลายทาน ในที่สุดก็อุปสมบทที่จังหวัดบุรีรัมย     
ผมมองวาพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียกําลังเจริญ เพราะยังมีชาวพุทธอีกเปนจํานวนมากที่ตองการ
ศึกษาคนควาพระพุทธศาสนา พระสงฆที่นี่ทํางานหนักมาก” สอดคลองกับพระคําใส สุมโน พระธรรมทูตไทยที่
อยูประจําในอินโดนีเซียมานานมากกวาสิบปแลว จนสามารถแสดงธรรมเปนภาษาอินโดนีเซียได ทาน
เลาวา “ตองเดินทางไปแสดงธรรมทุกวัน บางวันสามสี่งานก็มี ทั้งในหมูบาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
ตางก็ตองการศึกษาเรียนรูพระพุทธศาสนา แตบุคคลากรที่ที่เผยแผมีนอย แมวาพระสงฆไทยที่อยูที่นี่
เกินกวาหนึ่งปจะพูดสื่อสารดวยภาษาพื้นเมืองได แตการแสดงธรรมตองใชความชํานาญพิเศษ เพราะท่ี
ประเทศนี้ตองอธิบายธรรมเปนภาษาอินโดนีเซียเทานั้น บางครั้งมีความจําเปนเมื่อชาวบานเดือดรอน
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มาหานิมนตใหไปไลผีก็ตองทํา ที่นี่ผีเขาสิงคนบอยมาก บางครั้งเขาสิงพรอม ๆ กันเปนกลุมสิบยี่สิบคน
ก็มีบางครั้งตองใชเวลาเดินทางเปนวันเพื่อไปแสดงธรรม” 
  พระธรรมเจติยาจารยพระธรรมทูตรุนแรกที่เดินทางมายังประเทศอินโดนีเซียได
เมตตาเลาใหผูรวมเดินทางไปประชุมพระพุทธศาสนาที่อินโดนีเซียครั้งแรกในชวงการเดินทางจากย็อก
จากาตารไปยังศูนยสมาธิภันเตวิญญ ถึงการเผยแผพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียในครั้งนั้นวา “พอไป
ถึงอินโดนีเซียไดพักที่เจติยะเล็ก ๆ แหงหนึ่ง มีชาวพุทธมาสนทนาจํานวนมาก และชาวพุทธไดนิมนต
เพื่อใหไปแสดงธรรมเทศนายังที่ตาง ๆ ในพรรษาแรก ภันเตวิญญ (พระราชวราจารย) กับพระมหาสุชีพ 
ทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนาที่เจติยะ สวนผม (พระธรรมเจติยาจารย) กับพระมหาประแทนได
เดินทางไปยังเมืองตาง ๆ เพื่อแสดงธรรม ในยุคแรกพูดไดเพียงภาษาอังกฤษ ตองมีคนแปลเปนภาษา
อินโดนีเซียอีกทีหนึ่ง เรื่องที่เทศนก็เปนเรื่องธรรมพื้นฐานเชนการรักษาศีล บําเพ็ญสมาธิ และการ
บริจาคทาน คนที่ทําหนาที่แปลสวนมากมักจะเปนขาราชการซึ่งตองทํางานตามเวลาหนัก ๆ เขาผม
และพระมหาประแทนเลยตองเริ่มเทศนเปนภาษาอินโดนีเซียซึ่งมีหลักไวยากรณคลายภาษาไทยมาก 
เมื่อไดศัพทก็พูดได” 
  พอเขาพรรษาที่สองก็ไมตองใชลามแปลอีกตอไป ชาวพุทธที่นี่รูตัวเพียงวาตนเองเปน
พุทธแตไมรูวาศาสนาพุทธสอนอะไร มีหลักปฏิบัติอยางไร แตพอไดฟงการแสดงธรรมจึงทําใหรูและ
เขาใจมากขึ้น การเทศนนั้นบางครั้งตองเดินทางไกลมากจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งบางครั้งใช
เวลาทั้งวัน 
  โดยภาพรวมสรุปไดวา ปจจุบันไดมีการฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียบางแลว 
ครั้งแรกจัดข้ึนในป พ.ศ. 2502 โดยมีพะสงฆจากประเทศไทย ศรีลังกา กัมพูชา พมา และเจาภาพ ได
อุปสมบทชาวพุทธผูหนึ่งที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีพระนารทมหาเถรเปนพระอุปชฌาย และครั้ง
ที่สอง นําโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหาร ได
ไปบวชกุลบุตรที่บริเวณสถูปบรมพุทโธ ป พ.ศ. 2513 (Phrasasanasobhana, 1970) และก็มีพระชาว
อินโดนีเซียมาศึกษาเลาเรียนที่วัดบวรนิเวศวิหาร แลวกลับเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศของตน 
จึงทําใหชาวพุทธที่อินโดนีเซียตองอุทิศงานเพื่อพระพุทธศาสนาอยางมาก เพราะเปนที่รูจักกันดีวา
ประเทศอินโดนีเซียนั้นมีประชากรที่เปนมุสลิมมากที่สุดในโลก เมื่อเปนเชนนี้แลว ศาสนาพุทธจึงตอง
กลายเปนศาสนาของชนกลุมนอยไปโดยปริยาย และจําเปนตองดําเนินกิจการทางพุทธศาสนาภายใน
ขอบเขตสังคมและวัฒนธรรมของชาวมุสลิม 
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ 
 นักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดใหแนวคิดทางความหมายรูปแบบไว ดังนี้ 
 คําวา “รูปแบบ” หรือ “Model” เปนคําที่ใชสื่อความหมายหลายอยาง ซึ่งโดยทั่วไปแลว 
รูปแบบจะหมายถึง สิ่งหรือวิธีการดําเนินงานที่เปนตนแบบของอยางใดอยางหนึ่ง เชน แบบจําลอง 
สิ่งกอสรางรูปแบบในการพัฒนาชนบท รูปแบบในการหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร 
เปนตน “รูปแบบ” เปนการจําลองความจริงของปรากฏการณเพื่อทําใหเขาใจความสัมพันธ ที่สลับซับซอนของ
ปรากฏการณนั้น ๆ ไดงายขึ้นเปนการสรางมโนทัศนเกี่ยวกับปรากฏการณโดยอาศัย หลักการของ
ระบบรูปนัยและมีจุดมุงหมายเพื่อการทําใหเกิดความกระจางชัดของนิยาม ความสัมพันธ และ
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ประพจนที่เกี่ยวของ (Jame & Char Wankel, 1986) รูปแบบในทางสังคมศาสตรวา เปนชุดขอความ
เชิงนามธรรมเกี่ยวกับ ปรากฏการณที่เราสนใจ เพื่อใชในการนิยามคุณลักษณะ และ/หรือ บรรยาย
คุณสมบัตินั้นเพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ รูปแบบจึงไมใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ
อยางละเอียดทุกแงมุม เพราะการทําเชนนั้นจะทําใหรูปแบบมีความซับซอนและยุงยากเกินไปในการ
ทําความเขาใจ สวนรูปแบบหนึ่ง ๆ จะตองมีรายละเอียดมากนอยเพียงใด หรือควรมีองคประกอบ
ใดบางไมไดม ีการกําหนดเปนการตายตัว ทั้งนี้แลวแตปรากฏการณแตละอยาง และวัตถุประสงคของ
ผูสรางรูปแบบ ที่ตองการจะอธิบายปรากฏการณนั้น ๆ อยางไร (Bardo & Hardman, 1982) เปน
โครงสราง โปรแกรมแบบจําลอง หรือแบบที่จําลองสภาพความเปนจริง ที่สรางขึ้น จากการลดทอน
เวลาและเทศะ พิจารณาวามีสิ่งใดบางที่จะตองนํามาศึกษาเพื่อใชแทนแนวคิดหรือ ปรากฏการณใด
ปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบนั้น ๆ (บุญสง หาญพานิช, 
2546) และเปนความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือตัวแปรตาง ๆ ผูวิจัยสามารถใชรูปแบบ
อธิบาย ความสัมพันธระหวางองคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ ที่มีในปรากฏการณธรรมชาติหรือใน
ระบบตาง ๆ อธิบายลําดับขั้นตอนขององคประกอบหรือกิจกรรมในระบบ นอกจากนั้นแลวยังหมายถึง 
แบบจําลองอยางงายของปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายปรากฏการณ  
อยางใดอยางหนึ่งและแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกันดวย (ศุภลักษณ 
เศษธะพานิช, 2544)  
 2.3.1 ความหมายของรูปแบบ 
  ทิศนา แขมมณี (2550) ไดกลาวอธิบายความหมายของรูปแบบไววา รูปแบบ หมายถึง 
เครื่องมือทางความคิดที่บุคคลใชในการสืบสอบหาคําตอบ ความรู ความเขาใจในปรากฏการณที่
เกิดขึ้น โดยสรางมาจากความคิด ประสบการณการใชอุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลักการตาง ๆ 
และแสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
  ณัฐศักดิ์  จันทรผล (2552) รูปแบบหมายถึงโครงสรางโปรแกรม แบบจําลองหรือตัว
แบบที่จําลองสภาพความเปนจริงที่สรางขึ้นการลดทอนเวลาและเทศะ พิจารณาวามีสิ่งใดบาง ที่
จะตองนํามาศึกษาเพื่อใชทดแทนแนวคิดหรือปรากฏการณใดปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบาย
ความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของรูปแบบนั้น 
  รัตนะ  บัวสนธ (2552) ไดใหความหมายของรูปแบบจําแนกออกเปน 3 ความหมาย ดังนี้  
  1) แผนภาพหรือภาพรางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไมสมบูรณเหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพทในภาษาไทยวา “โมเดล” ไดแก โมเดลบาน โมเดลรถยนตโมเดลเสื้อ
เปนตน  
  2) แบบแผนความสัมพันธของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตรที่รูจัก กันในชื่อที่
เรียกวา “Mathematical Model” 
  3) แผนภาพที่แสดงถึงองคประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ ในความหมายนี้
บางทีเรียกกันวาภาพยอสวนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน รูปแบบการสอน 
รูปแบบการบริหาร รูปแบบการ ประเมิน เปนตน 
  ปญญา ทองนิล (2553) ไดกลาววา รูปแบบ หมายถึง โครงสรางที่เกิดจากทฤษฎี 
ประสบการณ การคาดการณนําเสนอในรูปของขอความหรือแผนผัง 
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  พิสิฐ  เทพไกรวัล (2554) ไดใหความหมายของรูปแบบวา เปนสิ่งที่แสดงโครงสราง
และความสัมพันธของ ปจจัยหรือตัวแปรหรือองคประกอบของสิ่งที่ศึกษา หรืออธิบายคุณลักษณะ
สําคัญของปรากฏการณ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น เพื่อใหเขาใจงายมองเห็นเปนรูปธรรม ไมมีองคประกอบ
ตายตัวหรือใหรายละเอียด ทุกแงมุม โดยผานกระบวนการทดสอบอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความ
แมนตรงและเชื่อถือได แลวนําไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนั้นในงานวิจัย
ฉบับนี้รูปแบบจึง หมายถึง โครงสรางเชิงเหตุและผลของกระบวนการและองคประกอบที่จําลองขึ้น
จากปรากฏการณ 14 และสภาพความจําเปนของเครือขายความรวมมือที่เปนระบบ เพื่อชวยให
สามารถวิเคราะหและ เขาใจสภาพ ลักษณะและรูปแบบเครือขายความรวมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาใน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
  พลอเตอร และพอล (Procter & Paul, 1978) ใหความหมายคําคํานี้ไวใน Longman 
Dictionary of Contemporary English โดยสรุปแลวจะมี 3 ลักษณะใหญคือ Model ที่หมายถึงสิ่ง
ซึ่งเปนแบบยอสวนของจริงความหมายนี้ตรงกับภาษาไทยวา แบบจําลอง เชน แบบจําลองของเรือดําน้ํา 
เปนตน Model ที่หมายถึง สิ่งของหรือคนท่ีนํามาใชเปนแบบอยางในการดําเนินการบางอยาง เชน ครู
แบบอยางนักเดินแบบหรือแมแบบในการวาดภาพศิลป เปนตน Model ที่หมายถึงแบบ หรือรุนของ
ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอรรุน 864X เปนตน 
  สรุปไดวา ความหมายของรูปแบบวาโครงสราง ความสัมพันธของปจจัยหรือตัวแปร
ตาง ๆ หรือองคประกอบที่สําคัญ โดยมีรูปแผนภาพหรือสัญลักษณ ซึ่งผานกระบวนการทดสอบอยาง
เปนระบบ เพื่อใหเกิดเปนรูปแบบจําลอง และตรงกับวัตถุประสงคของรูปแบบที่ตองการอธิบาย
ปรากฏการณนั้น ๆ 
 2.3.2 ประเภทของรูปแบบ 
  โทชิ และคารรอล (Tosi & Carroll, 1982) ไดกลาวถึงประเภทของรูปแบบอาจจะมี
รูปแบบอยางงาย ๆ ไปจนถึงรูปแบบที่มีความ สลับซับซอนมาก ๆ และมีทั้งรูปแบบเชิงกายภาพ 
(Physical Model) ที่เปนแบบจําลองของวัตถุ และรูปแบบเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่
ใชอธิบายปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณ รูปแบบในทางสังคมศาสตรมักหมายถึง ชุดของ
ขอความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณที่เราสนใจ เพื่อใชเปนการนิยามคุณลักษณะหรือบรรยาย
คุณสมบัติอื่น ๆ ใหเกิดความเขาใจไดงาย ดังนั้น รูปแบบจึงไมไดบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ
อยางละเอียดทุกแงทุกมุม เพราะทําใหไดโมเดลมี ความซับซอนและยุงยากเกินไปในการที่จะทําความ
เขาใจ  
  คีพ (Keeves, 1988) ไดจําแนกรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตร ออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี้ 1) รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) เปนรูปแบบที่ใชการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงใน 
การอธิบายปรากฏการณที่เปนนามธรรม เพื่อสรางความเขาใจเชิงนามธรรม สรางขึ้นโดยใชหลักการ 
เทียบเคียงโครงสรางของรูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายคลึงกัน และสอดคลองกับลักษณะ 
ขอมูลหรือความรูที่มีอยู โดยตองมีองคประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบขอมูล    
เชิงประจักษได และสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง 2) รูปแบบ
เชิงขอความ (Semantic Model) เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ 
ที่ศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิด กระบวนการ องคประกอบ 
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และความสัมพันธขององคประกอบของปรากฏการณนั้น ๆ 3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical 
Model) ซึ่งใชสมการทางคณิตศาสตรแสดงความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปร มักนิยมใชใน
การศึกษาสาขาจิตวิทยา โดยเฉพาะดานพฤติกรรมศาสตร ตลอดจนสาขาศึกษาศาสตรและบริหาร
การศึกษา 4) รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เปนรูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิค การวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) รวมกับหลักการสรางรูปแบบเชิงขอความ ที่มีตัวแปรซับซอน ไดโดยตอง
อาศัยทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลระหวาง ตัวแปร 
เพื่อใหไดรูปแบบในลักษณะสมการเสนตรงที่สามารถทดสอบได 
  เฮริทเซร และจอหนสัน (Hersey & Johnson, 1996) ยังไดกลาวอีกวา รูปแบบกับ 
ทฤษฎีไมใชสิ่งเดียวกัน แตมีความสัมพันธกันใน 2 ลักษณะ คือ1) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical 
Model) คือ รูปแบบที่สรางขึ้นจากประสบการณงานวิจัย หรือทฤษฎีที่มีอยูแลวเพื่อหาขอสรุปที่ใชอธิบาย 
ทํานายหรือควบคุมปรากฏการณของเรื่องที่ศึกษา เมื่อทดสอบรูปแบบกับขอมูลที่เก็บ รวบรวมแลว 
ถามีความสอดคลองกับรูปแบบนั้นก็มีความนาเชื่อถือ อันอาจนําไปสูการสรางทฤษฎี ในเรื่องนั้น ๆ ตอไป 
ดังนั้นการสรางรูปแบบเชิงทฤษฎีจึงอาจเปนเพียงขั้นตอนหนึ่งของการสรางทฤษฎีใหม ๆ เทานั้น 2) รูปแบบ
เชิงปฏิบัติ (Practical Model) คือ รูปแบบที่สรางขึ้นจากทฤษฎีที่มี อยูแลวเพื่อทําใหเขาใจทฤษฎีนั้น
ไดงายยิ่งขึ้น หรือเพื่อนนําไปใชอธิบาย ทํานายหรือควบคุม ปรากฏการณที่ศึกษา ดังนั้น รูปแบบจึง
เปนเพียงแบบจําลองอยางหนึ่งที่ไดจากการถายทอดจาก ทฤษฎีสูการปฏิบัติ 
 2.3.3 องคประกอบของรูปแบบ 
  เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ไดสรุปไววา องคประกอบสําคัญของรูปแบบมีอยู 
2 สวน คือ 1) วัตถุประสงคของรูปแบบ 2) กลไกของรูปแบบซึ่งเปนตัวจักรในการทําหนาที่ของ 
รูปแบบเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค โดยมีบริบทเปนเงื่อนไขของการเกิดขึ้นคงอยู และลมสลายของ
รูปแบบที่สรางขึ้น โดยไดใหรายละเอียดในแตละประเด็น โดยกลไกของรูปแบบเปนองคประกอบของ
ระบบงานที่มีความเปนอิสระจากกันและกัน แตทํางานสัมพันธกันและพึ่งพาอาศัยกันในการทํางาน
ตามวัตถุประสงคของรูปแบบ ซึ่งเปรียบเสมือน การทํางานของเครื่องยนตที่ออกแบบไวเพื่อใหสวนประกอบ
ตาง ๆ ทํางานตามหนาที่เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสรางเครื่องยนตอยางไรก็ตามการออกแบบ
รูปแบบไมวาจะเปนรูปแบบที่ครอบคลุมงานทั้งระบบขององคการหรืองานบางสวนขององคการก็ตาม 
ผูออกแบบไมสามารถที่จะออกแบบองคประกอบยอยของระบบนั้น ๆ ไดทั้งหมด เพราะจะมีรายละเอียดและ
ความสลับซับซอน มากเกินไป ดังนั้น การออกแบบรูปแบบจึงกําหนดเฉพาะองคประกอบสําคัญของ
ระบบนั้น ๆ เทานั้น 17 โดยมีสมมุติฐานวา หากองคประกอบเหลานั้นทําหนาที่ตามที่ออกแบบไวแลว 
การดําเนินงานขององคการจะเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวคอนขางจะแนนอน 
  สไตเนอร (Steiner, 1988) รูปแบบแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ 1) รูปแบบเชิงปฏิบัต ิ
(Practical Model or Model) รูปแบบประเภทเปนนี้แบบจําลองทางกายภาพ เชน แบบจําลอง
รถยนต เครื่องบิน ภาพจําลอง 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model or Model) เปนแบบจําลองที่
สรางขึ้นจากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเปนพื้นฐาน ตัวทฤษฎีเองไมใชรูปแบบหรือแบบจําลองเปนตัว
ชวยใหเกิดรูปแบบที่มีโครงสรางตาง ๆ ที่สัมพันธกัน 
  บารดู และฮันแมน (Bardo & Hartman, 1982) ไดกําหนดองคประกอบของรูปแบบ 
ไดแก 1) สถาบัน (Institution) เปนระบบของสังคมที่มีการกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนแนวทาง และมี
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การนําเอาแนวปฏิบัติมาใชอยางสม่ําเสมอ หนวยยอยของสถาบันแบงออกเปน บทบาท (Role) และ
ความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งบทบาทจะเกี่ยวพันกับบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งในบทบาทนั้นจะ
หมายถึง ลักษณะของตําแหนงหนาที่และสภาพซ่ึงอยูภายใตสถาบัน และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของ
ผูสวมบทบาทในสวนของความคาดหวังเปนเรื่องของเกณฑมาตรฐานของสังคมหรือสถาบันที่มุงหวังจะ
ไดรับจากผูสวมบทบาท บทบาทที่สมบูรณควรกําหนดความสัมพันธกับบทบาทอื่น ๆ ภายในสถาบัน 
แนวคิดนี้เอง ทําใหการกําหนดงานในแตละหนาที่เปนไปในรูปของการจัดลําดับขั้น โดยกําหนดให
บทบาทหนึ่งมีบทบาทตอเนื่องไปกับอีกบทบาทหนึ่งตอไปเรื่อย ๆ จนทําใหการดําเนินงานของสถาบัน
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) บุคคล (Individual) เปนองคประกอบที่สําคัญของระบบ 
สังคม สถาบันจะดําเนินการไมไดหากไมมีองคประกอบดานบุคคล ซึ่งมีสวนประกอบยอยที่มี อิทธิพล
ตอการดําเนินงานของสถาบันอยู 2 ประการ คือ บุคลิกภาพ (Personality) และความตองการ (Need 
Disposition) โดยที่บุคลิกภาพของบุคคล มีความสําคัญตอการวางตัว การสวมบทบาท และความตองการ
ในการทํางาน ในสวนของความตองการเปนแนวโนมในการพยายามทําตัวใหเหมาะสม และปฏิบัติตอ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะท่ีแนนอนของแตละคน โดยมีความคาดหวังบนพื้นฐาน ในการแสดงออก 
 สรุปไดวาองคประกอบของรูปแบบนั้น ประกอบไปดวย 1) ความสําคัญของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค
ของรูปแบบ 3) กระบวนการของรูปแบบ 4) ผลที่ควรจะไดรับของการใชรูปแบบ และ 5) การนํา
รูปแบบไปใช 
 2.3.4 การสรางรูปแบบ  
  อํานวย เถาตระกูล (2548) ไดกลาววา การสรางรูปแบบ เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชนได
อยางแทจริง ตัวรูปแบบจะตองมีลักษณะที่สําคัญคือ จะตองมี ความสัมพันธกันเชิงโครงสราง ทํานาย
และขยายผลไดนําไปสูการสรางแนวคิดใหม ๆ เกิดขึ้น สรุปการสรางรูปแบบที่จะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดอยางสูงสุดนั้น รูปแบบตองมีลักษณะที่สําคัญ ประกอบดวย ความสัมพันธกันดานโครงสราง 
สามารถทํานายและขยายผลไดอยางกวางขวาง และสามารถนําไปสูแนวคิดใหม ๆ  
  พิสิฐ เทพไกรวัล (2554) ไดกลาววา การสรางรูปแบบนั้นเปนการศึกษาแนวคิดทฤษฎีใน
การสรางรูปแบบโดยการนําเอาขอมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อกําหนดความสัมพันธเชิง
โครงสรางของกระบวนการ องคประกอบของรูปแบบ โดยกําหนด โครงสรางและขอเสนอของรูปแบบ
เพื่อนําไปสูผลสรุปสําหรับอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้น การวิจัยในครั้งนี้มีการปรับปรุงรูปแบบและ
ตรวจสอบกอนนํารูปแบบไปทดลองใชจริง มีการประเมินผล พัฒนา ปรับปรุงหลังจากการนํารูปแบบ
ไปใชงานจริงแลวนําเสนอรูปแบบ และขยายผลในขั้นตอนสุดทาย 
  คีพ (Keeves, 1988) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวาง ๆ เพื่อกับกําการสรางรูปแบบไว     
4 ประการคือ   
  1) รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปรมากกวา 
ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดาอยางไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเสนตรงแบบธรรมดาทั่วไป นั้นก็
มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ 
  2) รูปแบบควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้น จากการใชรูปแบบได 
สามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได  
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  3) รูปแบบควรจะตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลในเรื่องที่ศึกษาดังนั้น 
นอกจากจะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดควรใชไดควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 
  4) นอกจากคุณสมบัติตาง ๆ ที่กลาวมาแลว รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสราง
มโนทัศนใหมและการสรางความสัมพนัธของตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรู 
  สลิส (Sallis, 2002) ไดกลาวถึงหลักการสรางรูปแบบไว 4 ประการ คือ 1) รูปแบบ
ควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง มากกวาความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา 
อยางไรก็ตามความเชื่อมโยงเชิงเสนตรงแบบธรรมดา ทั่วไปก็มีประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ 2) รูปแบบ ควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่
จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบได สามารถตรวจสอบไดดวย การสังเกตและหาขอสนับสนุนดวยขอมูล
เชิงประจักษได 3) รูปแบบควรตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึง กลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดแลว รูปแบบควรใชในการอธิบายปรากฏการณไดดวย 
4) นอกจากคุณสมบัติตาง ๆ ดังที่กลาวมาแลว รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม 
และการสรางความสัมพันธของตัวแปร ในลักษณะใหม การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานแตกตางกันไป แตโดยทั่วไป จะมีขั้นตอนในการพัฒนา คือ 1) การสรางรูปแบบ (Construct) 
และ 2) การหาความตรง (Validity)  
  สรุปไดวา การสรางรูปแบบเปนการศึกษาจากตัวแปรตาง ๆ เพื่อใหเกิดการปรับปรุง
และการนําไปพัฒนาในหนวยงานหรือองคการตาง ๆ โดยมีการขั้นตอนและการปฏิบัติอยางชัดเจน  
ซึ่งมีความสัมพันธกันของรูปแบบ การสรางรูปแบบยังตองมีการติดตรวจสอบและประเมินผลของ
รูปแบบใชไดเหมาะสมหรือไม เพื่อใหเกิดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในองคการ 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 2.4.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
  มีคําศัพทในภาษาอังกฤษ 2 คํา คือ การบริหาร (Administration) และการจัดการ 
(Management) พบวา การนิยามศัพทและเรียกคําศัพททั้ง 2 คํา มีความแตกตางกันระหวางการ
บริหารและการจัดการ อยางไรก็ตามในปจจุบันมีแนวโนมที่จะใชคําศัพททั้ง 2 คํา ในลักษณะที่
ทดแทนกันได (ธงชัย วงศชัยสุวรรณ, 2540) การบริหาร (Management) ที่บางคนเรียกวา “การจัดการ” 
หรือบางครั้งอาจเรียกวา “การบริหารจัดการ” ซึ่งจะถือวาเปนคํา ๆ เดียวกัน หมายถึง กระบวนการ
ของการวางแผน (Planing) การจัดองคการ (Organizing) การนําและบังคับบัญชา (Leading) และ
การควบคุม (Controlling) ทรัพยากรตาง ๆ ขององคการเพื่อการบรรลุในเปาหมายที่กําหนดไว 
(วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) 
  การบริหาร เปนกระบวนการในการกําหนดวัตถุประสงค และประสานงานการทํางานของ
คนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวเปนกระบวนการในการดําเนินงานใหเกิดผลตามเปาหมายที่
กําหนดไวดวยการกระทําของผูอื่น (ธงชัย สภานุชาติ, 2542) 
  การบริหาร คือ กระบวนการอยางหนึ่งอยางใดที่มีคนตั้งแต 2 คนขึ้นไปรวมมือกัน
กระทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว (จิราภรณ  สวางเนตร, 2543) 
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  การจัดการ เปนกระบวนการในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสั่งการและการทํางานรวมกับผูอื่น สวนการบริหาร คือ การกําหนด
แนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบใหผูปฏิบัติสามารถ
ดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ ซึ่งในทางปฏิบัติสามารถนําทั้งสองคํามาใชทดแทนกันในหลายดาน 
เชน การบริการ หรือจัดการธุรกิจ (Business Administration) (มัลลิกา ตนสอน, 2544) 
 2.4.2 การจัดการ (Management)  
  การจัดการที่มาจากภาษาฝรั่งเศสวา Me’nage มีความหมายเดิมวา การจัดการบานชอง
หรืองานแมบาน เมื่อนําไปใชในทางรัฐประศาสนศาสตรจะมีความหมายถึง กระบวนการทํางานใหสําเร็จ 
โดยใชบุคคลอื่นรวมทั้งมีการใชทรัพยากรทางการบริหารตาง ๆ ในการนี้หนาที่หรือผูจัดการก็คือ ตอง
ทําการรวบรวมทรัพยากรทางการบริหาร (Administrative Resources) และเทคนิคตาง ๆ แลว
กํากับสั่งการใหเกิดการกระทําขึ้น โดยใหดําเนินการกระทําใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่
กําหนดไว (จิราภรณ สวางเนตร, 2543) 
  การบริหารจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ที่เขามา
ทําหนาที่ประสานใหการทํางานของบุคคลที่ตางฝายตางทํา และไมอาจประสบความสําเร็จจากการ
แยกกันทํา ใหสามารถบรรลุผลสําเร็จไดดวยดี (ธงชัย สันติวงษ, 2545) 
  การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ เพื่อ
นําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ (รัตนา อัตภูมิสุวรรณ, 2547) 
  การจัดการ หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2548) 
  การจัดการ โดยความหมายแลวจะเหมือนกันกับคําวา “บริหาร” และ “การจัดการ” 
มักถูกนําไปใชปะปนรวมกันจนแยกไมออกวาทั้ง 2 คํานี้ มีความหมายเหมือนกัน ตางกันอยางไร จนดู
เหมือนวามีความหมายเหมือนกันและใชแทนกันได แตโดยขอเท็จจริงแลว ความหมายของการบริหาร
และการจัดการ (สมนึก นนธิจันทร, 2538) มีความแตกตางกันในบางประการ คือ  
  1) ความหมายแตกตางกันในลักษณะการใช คําวา การบริหารมักจะใชในงานภาครัฐ 
หรืองานราชการ เรียกวาการบริหารราชการ ไมเรียกวาการจัดการราชการ แตถาเปนธุรกิจเอกชนเรา
จะเรียกใชไดทั้งการบริหารและการจัดการ เชน เราอาจใชคําวา การบริหารธุรกิจและการจัดการธุรกิจ 
  2) ความแตกตางในความสําคัญและขอบเขตของงาน เพราะการบริหารจะใหความสําคัญ
กับการกําหนดนโยบายดวย จึงมีขอบเขตที่กวางขวางกวามาก เพราะการจัดการจะมุงเนนความสําคัญ
เฉพาะที่การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy Implementation) คุกค และ ฮันเซคเกอร (Cook & 
Hunsaker, 2001) กลาววา การจัดการ เปนวิธีปฏิบัติการอํานวยการ การจัดองคการ และการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และเงินในระบบที่ใหความสําคัญกับงานที่ผลิตสินคาและบริการไปสูผูอื่น 
  การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมหรืองานที่สอดประสานกัน 
เพื่อใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผานบุคคลอ่ืน (Robbins & Coulter, 2002) 
  การจัดการ คือ กระบวนการของการบรรลุวัตถุประสงคองคการ ในสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลง อยางมีสมดุลของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเทาเทียมกัน ใหไดมากที่สุดจาก
ทรัพยากรที่จํากัด โดยดําเนินการรวมกันและผานบุคคลอื่น (Naylor, 2004) 
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  การจัดการ หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่มุงเนนไปยังทรัพยากรขององคการ ดวยความ     
มุงหมายของความสําเร็จของวัตถุประสงคองคการ ในประเด็นของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Griffin, 2005) 
  การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา การควบคุม ของบุคคลและ
ทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (George & 
Jone, 2006) 
  การจัดการ เปนกระบวนการของการทํางานรวมกันและผานบุคคลอื่น เพื่อบรรลุ
เปาหมายขององคการในสภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลง หลักสําคัญ คือ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิภาพผลของการใชทรัพยากรที่จํากัด (Kreitner, 2007) 
  การบริหารจัดการ คือ การกําหนดเปาหมาย โดยกําหนดหนาที่ที่เกี่ยวของ ไดแก 
การวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การนํา และการควบคุม และประสานทรัพยากรตาง ๆ 
ขององคการประกอบดวย ขอมูล วัสดุ เงิน และคน (Plunkett, Attner & Allen, 2008) 
  สรุปไดวา การบริหารจัดการเปนกระบวนการทํางานรวมกัน การประสานงาน 
ตลอดจนการสั่งการผานบุคคลอื่นของผูบริหาร ในการจัดสรรและใชทรัพยากรขององคการที่มีอยู
อยางจํากัดใหมีความสมดุล เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายขององคการ 
 2.4.3 องคประกอบของการบริหาร 
  โดยทั่วไปการบริหารประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ (จิราภรณ 
สวางเนตร, 2543) 
  1) การมีบุคคลรวมอยูในการบริหาร กิจกรรมใดก็จะเรียกวาเปนการบริหารไดก็
ตอเม่ือในกิจกรรมนั้น ๆ มี “คน” รวมอยูดวย 
  2) การกระทําเกิดขึ้น การบริหารก็จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อคนไดลงมือกระทําบางสิ่ง
บางอยาง มิใชเพียงการมอง การดู ความพึงพอใจ เทานั้น 
  3) มีการปฏิสัมพันธ ในการบริหารตองมีการประสานงานกัน หรือมีความสัมพันธใน
ระหวางกันของคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
  4) มีกิจกรรมรวมกัน ในกิจกรรมบางอยาง แมวาจะมีปฏิสัมพันธเกิดขึ้น แตตองมี
กิจกรรมรวมกันดวย 
  5) เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางหนึ่งอยางใดที่กําหนด 
 2.4.4 องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการ 
  1) ดานการกําหนดวัตถุประสงค 
   การบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค เปนการบริหารงานที่มีการกําหนดวัตถุประสงค
หรือเปาหมายของงานไวลวงหนา เขียนเปนลายลักษณอักษร แลวดําเนินการทุกอยางใหบรรลุ
เปาหมายตามที่กําหนดไว ในการกําหนดวัตถุประสงคนั้นจะเกี่ยวของกับเรื่องของการวางแผน โดยผูที่
ทําหนาที่หัวหนาและลูกนองจะรวมกันกําหนดนโยบายหรือวางแผน พรอมกําหนดภาระงานที่ตอง
ปฏิบัติโดยมีวิธีการดังนี้ คือ 
   - การบริหารจัดการจะตองดําเนินการไปตามแผนที่วางไว โดยการพิจารณาอยาง
รอบคอบ 
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   - มีการกําหนดแนวทางเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 
   - เปนระบบการบริหารที่ไมเอาใจคนแตมุงเนนผลงานเปนหลัก 
  2) ดานการติดตอสื่อสาร 
   การติดตอสื่อสาร หรือบางที่ก็เรียกวา การสื่อความหมาย การสื่อขอความ การสื่อสัมพันธ
การติดตอราชการ (กิติมา ปรีดิลก, 2529, น. 277) การติดตอสื่อสารถือวาเปนเรื่องที่สําคัญมากตอ
ความสําเร็จของการบริหารงานในองคกร 
   การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการทางการบริหารที่จะสงขาวสาร และความ
เขาใจของบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง หรือหนวยงานหนึ่งไปสูอีกหนวยงานหนึ่ง เพื่อใหบุคคลหรือ
หนวยงานทํางานไดตรงตามวัตถุประสงค ชวยใหการประสานงานดีขึ้น อีกทั้งใหทุกคนในหนวยงานได
เขาใจและทราบความเคลื่อนไหวของการทํางานอยางท่ัวถึง (นพพงษ บุญจิตราดุล, 2534, น. 63) 
  3) ดานการบริหารจัดการ 
   การบริหารจัดการนั้นจะมุงประเด็นไปที่บุคคล คือคนที่จะมาทําหนาที่ในการ
บริหารจัดการจะตองมีความเปนผูนําเพราะผูนํานั้นจะเปนผูที่ทําหนาที่รับผิดชอบสนับสนุนชวยเหลือ
รวมมือ วางแผน ควบคุม ชี้แนวทางในการทํางานของกลุม โดยไดรับการยอมรับและยกยองใหเปน
ผูนําสามารถแสดงบทบาทและสอดแทรกอิทธิพลบางอยางกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และทําให
กิจกรรมของกลุมดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 
  4) ดานความสามารถในการทํางานเปนทีม 
   ทีมงานที่มีประสิทธิภาพเปนทีมงานที่ทํางานเพื่อเปาหมายรวมกัน มีความขัดแยง
ระหวางสมาชิกนอยมาก สมาชิกแตละคนมีพฤติกรรมที่สนับสนุนกันและกัน มีการติดตอสื่อสารที่
เปดเผยและบุคคลมีแนวโนมที่จะทํางานรวมกันเกี่ยวกับเปาหมายตาง ๆ (สุนันทา เลาหนันทน, 2531) 
   นักวิชาการมคีวามเห็นเกี่ยวกับทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Likert, 1961) 
   - สมาชิกทุกคนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนและมีความรับผิดชอบ 
ทั้งของผูนําและผูตามเปนอยางด ี
   - ทีมงานจะตองมีเวลาพอท่ีจะสรางหรือพัฒนาความสัมพันธตอกัน 
   - สมาชิกแตละคนและทีมงานมีความเชื่อม่ันและไวใจกันสูงมาก 
   - สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคหรือคานิยม 
   - มีการจูงใจใหสมาชิกทุกคนไดยึดมั่นในวัตถุประสงคหรือคานิยม 
   - ผูนําของทีมงานเปนผูสรางบรรยากาศของความรัก ความอบอุน ความชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน การรวมแรงรวมใจในการทํางานมากกวาการสรางภาพในเรื่องของการแขงขัน 
   - ผูนําของทีมและสมาชิกมีความเชื่อมั่นและพยายามสงเสริมใหสมาชิกแตละคน
มีความพยายามที่จะทําในสิ่งที่คนทั่วไปเขาใจวายากกวาจะตองทําใหสําเร็จใหจงได 
   - ทีมงานที่มีประสิทธิผลนั้นจะไมยอมใหสมาชิกแตละคนยอมตามความเห็นของ
หัวหนาทีมงานโดยไมมีเหตุผล 
  5) ดานการแกไขปญหาความขัดแยง 
   ความขัดแยงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายของ
คําวา “ขัดแยง” วา หมายถึง ไมลงรอยกัน “ขัด” หมายถึง การไมทําตาม ฝาฝน “แยง” หมายถึง ไมตรง 



43 

หรือไมลงรอยเดียวกัน ตานไว ทานได ดังนั้น พอเห็นไดวาความขัดแยง นั้น ประกอบดวยอาการทั้งขัด ทั้งแยง 
คือ แตละฝายนอกจากจะไมทําตามกันแลวยังตานทานเอาไวอีกไดมีผูใหความหมายของความขัดแขง
ไวตาง ๆ กัน 
   ความขัดแยงเปนความลมเหลวของกลไกขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจของบุคคลที่มี
ประสบการณตางกันในการเลือกกระทําสิ่งตาง ๆ ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อบุคคลจะตองตัดสินใจ ความขัดแยง
ตอตนเองก็คือ ความขัดแยงในการตัดสินใจของตนเองนั้นเอง (March & Simon, 1958) 
   ความขัดแยงคือ การที่ทั้งสองฝายมีการรับรูที่ไปดวยกันไมไดในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การกระทําหรือจุดมุงหมาย ไมวาการรับรูนั้นจะถูกตองหรือไมถูกตองก็ตาม คนที่อยูในความขัดแยงจะ
มีความรูสึกวา ถาหากฝายหนึ่งชนะ อีกฝายหนึ่งก็จะแพ (Myens, 1983) 
 2.4.5 หลักการบริหาร 
  หลักการบริหาร ถูกคิดคนครั้งแรกโดย Henri Fayol นักวิศวกรรมชาวฝรั่งเศส ในป ค.ศ. 1916 
ไดประมวลความรูและประสบการณในการบริหาร ในป ค.ศ. 1949 Fayol ไดเสนอหลักการบริหารไว 14 ขอ 
ซึ่งไดพิสูจนแลววามีประโยชนตอวิชาชีพ การเปนผูบริหารในองคกรคือ (วิชัย สงวนวงศวาน, 2521) 
  1) หลักการแบงงาน (Division of Work)  
   นักเศรษฐศาสตรเรียกหลักการนี้วา “ความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง” (Specialization) 
หลักการแบงงานนี้สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพในองคกร โดยเปดโอกาสใหสมาชิกขององคกรทํางาน
เฉพาะดานหรือลดขอบขายของงานใหแคบลง การแบงงานกันทําสามารถนําไปใชไดกับการปฏิบัติงาน
ทุกอยางใหเกิดประสิทธิผล เพราะผูปฏิบัติงานจะเกิดความเชี่ยวชาญหรือคุนเคยกับงานในความ
รับผิดชอบ สามารถทํางานใหเกิดผลดีและประหยัดเวลาดวย 
  2) การมอบอํานาจและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) อํานาจ
และความรับผิดชอบตองควบคูกันไปกับการมอบงานหรือหนาที่ หรือความรับผิดชอบใหบุคคล
ดําเนินการใดบุคคลนั้นจะตองไดรับอํานาจใหเพียงพอ เพื่อใหการทํางานในหนาที่ทีไดรับมอบหมาย
สําเร็จลุลวงไปดวยดี และอํานาจที่มอบไปใหตองมีความสมดุลกับหนาที่ความรับผิดชอบไมมากหรือไม
นอยเกินไป เชน ตํารวจจราจรมีหนาที่จัดการเดินรถใหเปนระเบียบเรียบรอยก็ควรจะไดรับอํานาจ
จับกุม หรือปรับผูขับขี่ที่ฝาฝนกฎหมายได มิฉะนั้นหนาที่ความรับผิดชอบของเขาก็จะไมมีทางที่จะ
สําเร็จเปนผลดีได 
  3) การมีระเบียบวินัย (Discipline) 
   การปฏิบัติงานภายในองคกรซึ่งประกอบดวยบุคคลจํานวนมากจําเปนตองมีการ
กําหนดระเบียบวินัยหรือกฏเกณฑเปนกติกาใหสมาชิกยึดถือปฏิบัติเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและ
มีประสิทธิภาพ หากสมาชิกขององคกรคนใดทํางานดวยความขยันขันแข็งเปนผลดีก็มีการใหรางวัล 
เลื่อนขั้นเงินเดือนตามระเบียบ ในทางตรงขาม หากสมาชิกขององคกรละเลยหนาที่หรือไมตั้งใจทํางาน 
ทําใหเกิดผลเสียก็มีระเบียบกฎเกณฑลงโทษดวยวิธีตาง ๆ เชน หักเงินเดือน ตัดเงินเดือน หรือไลออก
ตามแตกรณ ี
  4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 
   ผูอยูใตบังคับบัญชาควรไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว เพื่อใหการสั่งงาน
ถูกตองแนนอนไมสับสน ในองคกรขนาดใหญ ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ หลายหนวยงานและหลายระดับ 
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แตละระดับและแตละหนวยงาน จะมีผูบังคับบัญชาเฉพาะอยูโดยตรง ทําหนาที่รับผิดชอบและสั่งการ
ผูใตบังคับบัญชาในหนวยงานนั้น ๆ เชน หนวยงานในธนาคารพาณิชยอาจแบงเปนฝายกอง แผนก 
หากตองการสั่งงานใหพนักงานในแผนกกระทําการใด หัวหนาฝายจะสั่งการมายังหัวหนากอง และ
หัวหนากองจะสั่งตอมายังหัวหนาแผนก และใหหัวหนาแผนกเปนผูออกคําสั่งแกพนักงานคนนั้น 
หัวหนาฝายหรือหัวหนากองถึงแมจะเปนผูบริหารชั้นเหนือก็ไมควรเปนผูออกคําสั่งโดยตรงกับพนักงานนั้น 
มิฉะนั้นจะเปนการกาวกายอํานาจ หรือทําใหการทํางานในแผนกเสียดุลบังคับบัญชาได 
  5) เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) 
   ในแตละหนวยงานหรือในแตละองคกรก็ตามควรมีแผนงานหรือเปาหมายที่
แนนอนเพียงอยางเดียว และมุงดําเนินการใหบรรลุเปาหมายนั้นโดยตรง หลักการนี้นํามาใชในการจัด
แผนกงานตาง ๆ ขององคกร คือจัดใหแผนกงานที่มีจุดประสงคเดียวกันหรือจําเปนตองรวมกันอยาง
ใกลชิดในการปฏิบัติงานมาอยูรวมกันในกองเดียวกัน หรือฝายเดียวกันและมีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน
เพื่อใหการอํานวยการสามารถทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมขัดแขงกัน เชน ในมหาวิทยาลัยงานที่
เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมผลการศึกษาของนักศึกษากับงานที่เกี่ยวกับการออกใบสําคัญและแสดงผล
การศึกษา อาทิ ใบรับรองผลการศึกษาหรือปริญญาบัตรควรอยูในสํานักงานหรือฝายเดียวกัน เปนตน 
  6) ประโยชนสวนบุคคลตองถือเปนรองจากประโยชนสวนรวม (Subordination of 
Individual Interest to General Interest) 
   ในการบริหารงานขององคกรนั้นจําเปนตองถือเอาประโยชนสวนรวมขององคกร
เหนือกวาผลประโยชนสวนบุคคลของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ในหลักการขอนี้ ดังที่
ไดศึกษามาแลววา โดยปกติผลประโยชนหรือความตองการหรือจุดประสงคสวนบุคคลของสมาชิกใน
องคกรจะตองสอดคลองกับผลประโยชนขององคกรอยูแลว ดังนั้นการตัดสินใจขององคกรในกรณีใดก็
ตามที่มุงประโยชนสวนรวม จึงหมายถึงมุงถึงประโยชนสวนใหญของสมาชิกสวนใหญใหสอดคลองหรือ
ใกลเคียงกันไดมากเทาหลักการขอนี้ ก็จะยิ่งยังประโยชนใหกับองคกรนั้นไดมาก สวนผลประโยชน
สวนบุคคลใดที่ไมสอดคลอง หรือผิดแผกไปจากผลประโยชนสวนรวมก็อาจจําเปนตองถูกละลาย 
หรือไมไดรับการสนองอยางเต็มที ่
  7) การใหผลตอบแทนแกสมาชิกขององคกร (Remuneration of Personnel) 
   เมื่อสมาชิกเขามาปฏิบัติงานตาง ๆ ใหกับองคกร องคกรจําเปนตองใหผล
ประโยชนตอบแทนในรูปตาง ๆ ตามความเหมาะสมและสมาชิกเกิดความพึงพอใจดวยกันไมวาจะเปน
รูปเงินเดือน หรือคาจางจะตองอยูในเกณฑเหมาะสมกับคุณวุฒิและผลงานของสมาชิกแตละคน 
สวัสดิการตาง ๆ การกําหนดผลงาน การจัดสภาพการทํางาน การใหรางวัลพิเศษแกผูทํางานดีเดน ฯลฯ 
จะตองมีหลักเกณฑท่ีกําหนดไวอยางยุติธรรมและเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย คือองคกรและสมาชิก 
  8) การรวมอํานาจ (Centralization) 
   ในแตละองคกรควรมีศูนยกลาง ซึ่งทําหนาที่บริหารและควบคุมหนวยงานตาง ๆ
ทั้งหมดขององคกร หากเปนองคกรขนาดใหญมีหนวยงานตาง ๆ มาก การกระจายอํานาจจําเปนตองมี
เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัวสะดวกรวดเร็ว การจะรวมอํานาจในเรื่องใด
หรือมากนอยเพียงใด และจะกระจายอํานาจสวนใดขนาดไหนนั้น ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละ
องคกร เพื่อใหเกิดประโยชนสวนรวมมากที่สุด ทั้งนี้โดยพิจารณาถึงผลดีผลเสียของทั้งการรวมอํานาจ
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และกระจายอํานาจ เปาหมายและนโยบายขององคกรและสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนไปโดยสรุปก็
คือ ไมจําเปนตองรวมอํานาจการตัดสินใจไวกับผูบริหารระดับสูงในสวนกลางเทานั้น 
  9) การจัดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) 
   การบริหารงานในองคกรจะตองมีการจัดสายบังคับบัญชาลดหลั่นกันลงไป โดย
เริ่มจากผูบริหารชั้นสูงสุดลงมาถึงผูบริหารชั้นต่ําสุดโดยไมขาดตอน ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติตามคําสั่ง
หรือนโยบายขององคกรมีขั้นตอนเปนระเบียบแบบแผน อยางไรก็ดีในทางปฏิบัตินั้นไมจําเปนที่
ผูบังคับบัญชาชั้นลางจะตองรอฟงคําสั่งจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปทุกกรณี ในบางครั้ง
ผูบังคับบัญชาแตละระดับชั้นอาจจําเปนตองตัดสินใจสั่งการ หรือดําเนินการตามที่เห็นสมควรถึงแมวา
จะมิไดรับมอบหมายก็ตาม หากเห็นวาในสถานการณนั้น ๆ จะเปนการลาชาที่ตองรอคําสั่งจากหนวยเหนือ 
และการตัดสินใจนั้นจะบังเกิดผลดีมากกวาการรอคําสั่งจากผูบังคับบัญชาชั้นสูง 
  10) ระเบียบและคําสั่ง (Order) 
   ในองคกรซึ่งประกอบดวยสมาชิกจํานวนมากจําเปนตองมีการจัดระเบียบและถือ
การปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา เพื่อใหปฏิบัติงานเปนระเบียบเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ระเบียบและคําสั่งขององคการถือไดวาเปนกติกาใหคนในองคกรรวมกันยึดถือ และปฏิบัติตาม
หากองคกรใดไมมีการจัดระเบียบไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง การดําเนินการตาง ๆ ก็เปนไปไมได หรือ
เปนไปไดโดยไมมีประสิทธิภาพ และจะตองเกิดการสูญเสียทรัพยากรที่มีอยูไปอยางเปลาประโยชน 
ระเบียบตาง ๆ ที่องคกรทั่วไปจําเปนจะตองมี เชน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเวลามาทํางาน การเลิกงาน 
การลาปวย ลากิจ ลาบวช ลาคลอด ระเบียบวาดวยผลงาน เปนตน หากไมมีการปฏิบัติตามระเบียบ
มาทํางานสาย หรือขาดงาน หรือมีผลงานต่ํากวาเกณฑที่กําหนด หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ยอมถือวาไมปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งขององคกร จําเปนตองมีการ
ลงโทษ เชน ตําหนิโทษ ลดขั้นเงินเดือน ลดตําแหนง หรือไลออก ทั้งนี้เพื่อใหระเบียบคําสั่งมีความ
ศักดิ์สิทธิ์และจะไดไมเปนเยี่ยงอยางแกสมาชิกคนอื่น ๆ ขององคกรตอไป 
  11) การเสมอภาค (Equity) 
   ผูบริหารที่ดีจําเปนตองวางตัวอยางถูกตองในการปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาทั้ง
มวลอยางเสมอภาค ไมเลือกที่รักมักที่ชัง หรือปฏิบัติอยางลําเอียงแกผูใตบังคับบัญชาในคุณสมบัติ
ดังกลาวนี้จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเลื่อมใส ในทางตรงกันขามหากผูบังคับบัญชามีความเอนเอียงไมถือ
หลักยุติธรรมยอมจะเกิดความไมพอใจในกลุมสมาชิก ซึ่งอาจมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ผลประโยชนสวนรวมขององคกรดวย 
  12) ความมั่นคงในการทํางาน (Stability of Tenure of Personnel) 
   ผูปฏิบัติงานองคกรจะทํางานอยางขยันขันแข็ง และมีประสิทธิภาพหากมี
ความรูสึกมั่นใจวาหนาที่การงานที่ปฏิบัตินั้นมีความมั่นคง คือจะไมถูกพิจารณาใหออกจากงานโดยไม
มีเหตุผลและมีโอกาสเลื่อนขั้นตําแหนงใหสูงขึ้นตามสมควร ดังนั้น ผูบริหารที่ดีจําเปนตองพิจารณา
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหทํางานในแผนกตาง ๆ อยางเหมาะสมและใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาได
ปฏิบัติงานหรือเรียนรูงานเปนระยะเวลานานพอสมควรกอนที่จะประเมินผลงาน ไมใชวิธีปลดคนงาน
ออกพร่ําเพรื่อโดยไรเหตุผลสมควร นอกจากนั้นยังตองใหความรูตาง ๆ เพื่อใหคนงานสามารถ
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รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางดีรวมทั้งจัดการดูแลสภาพการทํางาน อันไดแกสิ่งแวดลอมตาง ๆ 
เพื่อเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไปดวย 
  13) ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
   บุคคลทั้งหลายลวนเปนผูมีความคิดริเริ่มทั้งสิ้น แตโอกาสที่จะแสดงออกหรือ
เสนอแนะความคิดนั้นตางกันไปแลวแตสิ่งแวดลอม ระเบียบ ประเพณี สังคม และการยอมรับของ
ผูบริหารองคกรควรจะมีใจกวาง ยอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิดตาง ๆ จากผูใตบังคับบัญชาและ
พิจารณาขอเสนอแนะนั้นดวยความเปนธรรมและดวยเหตุผล ทั้งยังควรสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชา
ฝกหัดการใชความคิดริเริ่มดวย องคกรใดก็ตามมีสมาชิกที่มีความคิดริเริ่มไมเพียงแตจะทําใหองคกร
นั้นไดขอคิด หรือขอเสนอแนะใหม ๆ ที่ดีเทานั้น แตตัวสมาชิกเองจะเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในการ
ยอมรับของผูบังคับบัญชารูสึกวาตนเองเปนบุคคลที่ผูบริหารหรือองคกรนั้นใหความสําคัญ และรูสึกวา
ตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร ความรูสึกเชนนี้ยอมจะเกิดผลดีแกการปฏิบัติงานเพราะเขาจะทุมเท
กําลังใจใหกับการทํางานอยางเต็มที่ดวย 
  14) ความสามัคคี (Esprit De Corps) 
   การปฏิบัติงานภายในองคกรเปรียบไดกับการเลนฟุตบอลเปนทีม จําเปนตองมี
ความสมัครสามัคคี รวมมือกันทํางานเพื่อเปาหมายความสําเร็จขององคกร งานที่ไดรับมอบหมาย
ใหกับหนวยงานหรือกลุมสมาชิกใดปฏิบัติจึงจําเปนตองใหผูปฏิบัติรวมกันนั้นมีความกลมเกลียวกันดวย 
และก็เปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองหาวิธีการตาง ๆ ใหเกิดความสามัคคีขึ้นในกลุมของสมาชิกดวย
วิธีการตาง ๆ 
 2.4.6 หนาที่ทางการบริหารจัดการ 
  นักวิชาการไดกลาวถึงหนาทีท่างการบริหารจัดการไว ดังนี้ 
  หนาที่ทางการบริหารจัดการที่สําคัญ คือ การวางแผนการจัดองคการ การนํา และ
การควบคุม (วิโรจน  สารรัตนะ, 2542) 
  การบริหารจัดการมีหนาที่ที่สําคัญ 5 หนาที่ (มัลลิกา ตนสอน, 2544) ไดแก 
  1) การวางแผน (Planning) เกี่ยวของกับการกําหนดทิศทาง (Direction) ภารกิจ 
(Mission) เปาหมาย (Goals) และวัตถุประสงค (Objectives) ขององคการ ตลอดจนกรอบความคิด 
(Framework) แนวทางและวิธีการปฏิบัติ (Procedure) เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามที่
ตองการ ความซับซอนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในปจจุบัน ทําใหผูบริหารจําเปนตอง
อาศัยการวิเคราะหขอมูลและการตัดสินใจในการวางแผนอยางมีประสิทธิภาพ 
  2) การจัดองคการ (Organizing) เปนงานที่ใหความสําคัญกับการจัดโครงสรางองคการ 
(Organization Structure) และกําหนดระบบงาน (Work System) บทบาท (Role) อํานาจหนาที่ 
(Authority) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และหนาที่ (Duty) ของบุคลากร เพื่อใหปฏิบัติงานให
เปนระบบและสอดคลองกันภายในหนวยงาน ซึ่งจะทําใหองคการสามารถดําเนินงานสูเปาหมาย
รวมกันอยางราบรื่น และใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
  3) การจัดบุคคลเขาทํางาน (Staffing) เปนงานสําคัญที่จะตองจัดบุคคลใหเหมาะสม
กับงานทั้งในดานคุณภาพ ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ ประสบการณและปริมาณงาน (Man 
Power) ที่ตองการ ตลอดจนธํารงรักษาและพัฒนาแรงงานที่มีคุณภาพใหอยูกับองคการอยางตอเนื่อง 
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  4) การนํา (Leading) เปนการใชอิทธิพลและความสัมพันธระหวางผูนําและผูตามใน
การชี้เปาหมาย ชักจูง กระตุน และเปลี่ยนแปลงผูติดตามหรือผูใตบังคับบัญชา ใหปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถดวยความเต็มใจ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนแกองคการอยางเต็มที ่
  5) การควบคุม (Controlling) เปนกระบวนการในการกําหนดเกณฑและมาตรฐาน
ขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไข ใหการดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือ
ปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน ใหสอดคลองกับขอจํากัดของเหตุการณและสภาพแวดลอมจริง 
  หนาที่ทางการบริหารจัดการประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การจัดคน
เขาทํางาน การสั่งการ และการควบคุม (ธงชัย สันติวงษ, 2545) 
  หนาที่ทางการจัดการมี 4 ประการ (วิทยา ดานธํารงกูล, 2546) ดังนี้ 
  1) การวางแผน เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายของงาน และระบุกิจกรรมที่ตอง
ทําเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
  2) การจัดองคการ เปนการจัดสรรงาน ทรัพยากรและกําหนดความสัมพันธของงาน
ตาง ๆ เพื่อที่จะตอบสนองความสําเร็จของแผนงาน 
  3) การนําและบังคับบัญชา เปนกระบวนการกระตุนและผลักดัน ใหพนักงานเกิด
ความกระตือรือรนที่จะทํางาน และทุมเทใหกับองคการ เพื่อการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
  4) การควบคุม เปนกระบวนการวัดและประเมินผลงานที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ
ผลงานกับเปาหมายที่กําหนด และดําเนินการแกไขปรับปรุงหากจําเปน 
  หนาที่พื้นฐานทางการจัดการประกอบดวย กระบวนการจัดการ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 
2548) ดังตอไปนี ้
  1) การวางแผน หมายถึง การเลือกวิธีการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ
และกําหนดวาจะทํางานนั้นอยางไร การวางแผนเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสําเร็จขององคการใน
อนาคตอันใกลในระยะสั้น (Short Term) และระยะยาว (Long Term) 
  2) การจัดองคการ หมายถึง การนําแผนงาน มากําหนดหนาที่สําหรับบุคลากรหรือ
กลุมบุคคลที่จะปฏิบัติงานภายในองคการ เปนการเริ่มตนของกลไกในการนําเอาแผนงานไปสูการปฏิบัติ 
บุคลากรในองคการไดรับการมอบหมายงานที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย โดยงานของแตละ
บุคคลหรือกลุมตางประสานสอดคลองกันสูความสําเร็จขององคการ 
  3) การนํา เกีย่วของกับการจูงใจ ภาวะผูนําและการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการ
เพื่อชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามตองการ วัตถุประสงคของการนํา คือ การเพิ่มผลผลิตของ
องคการโดยผานแนวคิดการใหความสําคัญกับคน (Human Orlented Work Situations) มากกวา
การใหความสําคัญกับงาน (Task Oriented Work Situations) 
  4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง หนาที่ทางการจัดการในการรวบรวมขอมูลเพื่อใช
เปนมาตรวัดผลการทํางานในองคการ รวมทั้งการวัดผลการทํางานในปจจุบันเพื่อกําหนดมาตรฐานขึ้น 
และเปรียบเทียบกับผลงานที่ทําไดเพื่อปรับปรุงแกไขผลการทํางานใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดขึ้น 
  หนาที่ทางการบริหารจัดการธุรกิจจะประกอบดวยหนาที่หลัก 5 ประการ คือ การวางแผน
ในองคการธุรกิจ การจัดองคกรในองคการธุรกิจ การบริหารงานบุคคลในองคการธุรกิจ การอํานวยการใน
องคการธุรกิจ และการควบคุมในองคการธุรกิจ (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2548) 
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  หนาที่ทางการจัดการ (Griffin, 2005) ประกอบดวย 
  1) การวางแผนและการตัดสินใจ คือการกําหนดเปาหมายขององคการและตัดสินวิธี
ที่ดีที่สุดในการบรรลุเปาหมาย 
  2) การจัดองคการ เกี่ยวของกับการกําหนดวิธีการจัดกลุมกิจกรรมและทรัพยากร
เขาดวยกัน 
  3) การนํา เปนชุดกระบวนการที่ใหสมาชิกขององคการทํางานดวยกัน 
  4) การควบคุม เปนการติดตามความคืบหนาขององคการไปสูการบรรลุเปาหมาย 
  หนาที่ทางการจัดการพื้นฐานมี 4 ประการ (Hellriegel, Jackson & Stocum, 2005) 
ดังนี้ 
  1) การวางแผน เกี่ยวของกับการกําหนดเปาหมายขององคการและวิธีการไปถึงเปาหมาย 
  2) การจัดองคการ เปนกระบวนการในการตัดสินวาจุดใดตองทําการตัดสินใจ ใครตอง
ปฏิบัติงานอะไร และใครตองการรายงานถึงใครในองคการ 
  3) การนํา เกี่ยวของกับการจัดใหปฏิบัติงานที่จําเปน โดยการจูงใจเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ 
  4) การควบคุม เปนกระบวนการที่บุคคล กลุม หรือองคการติดตามการปฏิบัติงาน
อยางมีสติและแกไขการปฏิบัติงาน 
  หนาที่ทางการบริหารจัดการ (George & Jone, 2006) ประกอบดวย 
  1) การวางแผน เปนกระบวนการในการกําหนดและเลือกเปาหมายที่เหมาะสม
รวมถึงแนวการปฏิบัติ 
  2) การจัดองคการ เปนกระบวนการที่ผูจัดการใชกําหนดโครงสรางความสัมพันธของ
ทํางาน ที่ยอมใหสมาชิกองคการมีปฏิสัมพันธและรวมมือกัน เพื่อบรรลุเปาหมายองคการ 
  3) การนํา เปนการแสดงออกถึงวิสัยทัศนที่ชัดเจน สรางพลังและความสามารถของ
สมาชิกองคการ เพื่อใหเขาใจสวนของงานที่ปฏิบัติในการบรรลุเปาหมายขององคการ 
  4) การควบคุม เปนการประเมินความสําเร็จขององคการ และดําเนินการเพื่อรักษา
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 
  หนาที่ทางการบริหารจัดการพ้ืนฐานที่เปนกิจกรรมในการสรางกระบวนการจัดการมี 
4 ประการ (Certo & Certo, 2006) ดังตอไปนี ้
  1) การวางแผน (Planning) เกี่ยวของกับการเลือกงานที่ตองปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายองคการ เปนโครงรางของงานที่ตองปฏิบัติ และบงบอกถึงเวลาที่ตองปฏิบัติ กิจกรรมการ
วางแผนจะใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมาย ผูจัดการวางโครงรางอยางละเอียดวาอะไรที่องคการ
ตองทําเพื่อประสบผลสําเร็จผานแผน การวางแผนเกี่ยวของกับความสําเร็จขององคการในอนาคตอันใกล 
และในระยะยาว รวมถึงในอนาคต 
  2) การจัดองคการ (Organization) คือ การมอบหมายงานที่ถูกพัฒนาขึ้นไปสูบุคคล
หรือกลุมจํานวนมากภายในองคการ การจัดองคการเปนการสรางกลไกในการนําแผนไปปฏิบัติ บุคคล
ในองคการจะไดรับการมอบหมายงานที่สงเสริมเปาหมายของบริษัท งานตาง ๆ ถูกจัดวางเพื่อให
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ผลผลิตของแตละบุคคล สนับสนุนไปสูความสําเร็จของฝาย ความสําเร็จของสวน และความสําเร็จของ
องคการในที่สุด 
  3) การใชอิทธิพล (Influencing) หมายถึง การจูงใจ การนํา การอํานวยการ การกระตุน
เกี่ยวของกับบุคคลภายในองคการเปนอยางแรก การชักจูงสามารถกําหนดเปนกิจกรรมแนะแนวของ
สมาชิกองคการในทิศทางที่เหมาะสม ที่ชวยใหองคการมุงไปสูการบรรลุเปาหมายวัตถุประสงคสูงสุด
ของการชักจูงคือเพื่อเพิ่มผลิตผล งานที่มุงเนนกับบุคคลโดยปกติจะชวยสรางผลผลิตในระดับที่สูงใน
ระยะยาวมากกวางานที่มุงเนนที่ตัวงาน 
  4) การควบคุม (Controlling) เปนหนาที่ทางการจัดการ ที่ผูจัดการตองรวบรวม
ขอมูลในการวัดประสิทธิผลในองคการ เปรียบเทียบผลงานในปจจุบันกับมาตรฐานผลการทํางานที่ตั้งขึ้น 
และกําหนดแนวทางที่ควรปรับปรุงไปสูมาตรฐานการที่ไดตั้งไว การควบคุมเปนกระบวนการที่ดําเนิน
ไปอยางตอเนื่อง ผูจัดการรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง ทําการเปรียบเทียบและคนหาแนวทางใหม ๆ 
ในการปรับปรุงผลผลิตผานการปรับปรุงองคการ 
  หนาที่ทางการจัดการ ประกอบดวย 8 ขั้นตอน (Kreitner, 2007) ดังนี้ 
  1) การวางแผน (Planning) เปนการวางแนวปฏิบัติในอนาคต 
  2) การตัดสินใจ (Decision Making) เปนการตัดสินใจเลือกแนวการปฏิบัติอื่น 
  3) การจัดองคการ (Organizing) เปนการพิจารณาโครงสราง เชน สายการบังคับบัญชา 
แผนกงาน และมอบหมายความรับผิดชอบ 
  4) การจัดคน (Staffing) ประกอบดวย การจัดหา การฝกอบรม และการพัฒนา
บุคลากร ที่สามารถสงเสริมความพยายามขององคการ 
  5) การสื่อสาร (Communicating) เปนการถายทอดความรูทางเทคนิค คําสั่ง กฎ 
และขอมูล ที่ตองการใหเกิดการทํางาน 
  6) การจูงใจ (Motivating) เปนการกระตุนใหบุคคลมุงไปยัวัตถุประสงค โดยการ
ตอบสนองความตองการและใหไดตามความคาดหวัง 
  7) การนํา (Leading) การที่ผูจัดการทําหนาที่เปนตนแบบบทบาท และปรับปรุง
รูปแบบการบริหารงานเพื่อตอบสนองความตองการในแตละสถานการณ 
  8) การควบคุม (Controlling) เปนการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานที่ตองการกับ
ผลการปฏิบัติงานจริง และทําการแกไขการปฏิบัติที่จําเปน 
 2.4.7 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการบริหารจัดการ 4 ทฤษฎี ประกอบไปดวย 
  1) ทฤษฎีวิเคราะหระบบ (System Approach หรือ General System Theory)
เปนทฤษฎีวิเคราะหระบบเปนทฤษฎีที่มีคุณคาในการตรวจสอบ หาขอบกพรองของกระบวนการ
บริหารทั้งปวงรวมทั้งการบริหารการศึกษาดวย โดยการวิเคราะหสิ่งนําเขา วิเคราะหกระบวนการ และ
วิเคราะหผลผลิตวาสิ่งที่ลงทุนไปคุมคาหรือไม แลวรวบรวมขอมูลหาจุดบกพรองแลวปรับปรุงแกไข
ตอไป ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 ทฤษฎีวิเคราะหระบบ (System Approach) 
 
  2) ทฤษฎีระบบสังคมของ Getzels และ Guba ไดสรางขึ้นเพื่อวิเคราะหพฤติกรรม
ในองคการตาง ๆ ที่จัดขึ้นเปนระบบสังคม แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก 
   2.1) ดานสถาบันมิติ ประกอบดวย  
    2.1.1 สถาบัน (Institution) ไดแก หนวยงานหรือองคการ ซึ่งจะเปน กรม 
กอง โรงเรียน โรงพยาบาล บริษัท รานคา หรือโรงงานตาง ๆ ที่มีวัฒนธรรม (Culture) ของหนวยงาน
หรือองคการนั้นครอบคลุมอยู  
    2.1.2 บทบาทตามหนาที่ (Role) สถาบันจะกําหนดบทบาท หนาที่ และ
ตําแหนงตาง ๆ ใหบุคคลปฏิบัติ มีกฎและหลักการอยางเปนทางการ และมีธรรมเนียม (Ethics) การ
ปฏิบัติที่มีอิทธิพลตอบทบาทอยู 
    2.1.3 ความคาดหวังของสถาบันหรือบุคคลภายนอก (Expectations) เปน
ความคาดหวังที่สถาบัน หรือบุคคลภายนอกคาดวาสถาบันจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย เชน โรงเรียน
มีความคาดหวังที่จะตองผลิตนักเรียนที่ดีมีคุณภาพ ความคาดหวังมีคานิยม (Values) ของสังคม
ครอบคลุมอยู  
   2.2) ดานบุคลามิติ ประกอบดวย  
    2.2.1 บุคลากรแตละคน (Individual) ซึ่งปฏิบัติงานอยูในสถาบันนั้น ๆ 
เปนบุคคล ในระดับตาง ๆ เชน ในโรงเรียนมีผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย คนงาน ภารโรง มีวัฒนธรรมยอยที่
ครอบคลุมตางไปจากวัฒนธรรมโดยสวนรวม 
    2.2.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความรู ความถนัด ความสามารถ 
เจตคติ อารมณ และแนวคิด ซึ่งบุคคลที่เขามาทํางานในสถาบันนั้นจะมีความแตกตางปะปนกันอยูและ
มีธรรมเนียมของแตละบุคคลเปนอิทธิพลครอบงําอยู 
    2.2.3 ความตองการสวนตัว (Need-dispositions) บุคคลที่มาทํางานสถาบันม ี
ความตองการที่แตกตางกันไป บางคนทํางานเพราะตองการเงินเลี้ยงชีพ บางคนทํางานเพราะความรัก 

สภาพแวดลอม 
(Environment) 

สิ่งนําเขา 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Output 

ขอมูลยอนกลับ 
Feed Back 
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บางคนตองการเกียรติยศชื่อเสียง ความกาวหนา บางคนตองการการยอมรับ บางคนตองการความมั่นคง 
ปลอดภัย เปนตน นอกจากนั้นยังมีคานิยมของตนเองครอบคลุมอยู  
   สรุปไดวา ในดานสถาบันมิตินั้นจะยึดถือเรื่องสถาบันซึ่งมีบทบาทตาง ๆ เปนสําคัญ 
บทบาทที่สถาบันไดคิดหรือกําหนดไวจะตองชี้แจงใหบุคลากรในสถาบันไดทราบอยางเดนชัด เพื่อจะได
กําหนดการคาดหวังที่สถาบันไดกําหนดไวในบทบาทของตนออกมา ตรงกับความตองการของผลผลิต
ของสถาบันนั้น สวนในดานบุคลามิติ ประกอบดวย ตัวบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูในสถาบันนั้น ซึ่งบุคคลที่
ปฏิบัติงานอยูก็มีบุคลิกภาพที่เปนตัวเองที่ไมเหมือนกัน ในแตละคนตางก็มีความตองการในตําแหนง
หนาที่การงานที่แตกตางกันออกไป ทั้งสองมิตินี้ระบบสังคมเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอการบริหารงานเปน
อันมาก ถาหากวาทุกสิ่งทุกอยางราบรื่นดี การบริหารงานนั้นสามารถที่จะสังเกตพฤติกรรมได (Social 
Behavior or Observed Behavior) ดังภาพที่ 2.2 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 ทฤษฎีระบบสังคมของ Getzels และ Guba 
 
  3) ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว 
   Abraham H. Maslow เปนบุคคลแรกที่ไดตั้งทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ 
(Maslow's General Theory of Human and Motivation) ไวและไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษยไว 3 ประการ ดังนี้  
   3.1) มนุษยมีความตองการ ความตองการมีอยูเสมอและไมมีสิ้นสุด แตสิ่งที่ 
มนุษยตองการนั้นขึ้นอยูกับวาเขามีสิ่งนั้นอยูแลวหรือยัง ขณะที่ความตองการใดไดรับการตอบสนอง
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แลวความตองการอยางอื่นจะเขามาแทนที่ กระบวนการนี้ไมมีที่สิ้นสุด และจะเริ่มตนตั้งแตเกิด
จนกระทั่งตาย 
   3.2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของ พฤติกรรม
อีกตอไป ความตองการที่ไมไดรับตอบสนองเทานั้น ที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  
   3.3) ความตองการของมนุษย มีเปนลําดับขั้นตามลําดับความสําคัญ กลาวคือ 
เมื่อความตองการในระดับต่ํา ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการ
ตอบสนองทันที Maslowไดแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษยไวดังนี้ ดังภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว  
 
  4) ทฤษฎีการประเมินผลของ Model ของ McKinney 7-S Framework 
   ในทฤษฎีการประเมินผลของ Model ของ McKinney 7-S Framework โดย
วิเคราะหองคการในสวนของ SWOT ในดานของปจจัยภาพในวาองคการนั้นๆมีจุดแข็งและจุดออนใน
ปจจัยทั้ง 7 อยางไร แผนภาพขางลางนี้เปน Model ของ McKinney 7-S Framework ซึ่งจะเห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหวางปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

ความตองการความสมหวังของชีวิต 
(Self Actualization Needs) 

ความตองการชื่อเสียง-ยกยอง 
(Self-esteem Needs) 

ความตองการดานสังคม-ความรักความพอใจ 
(Belonging and Love Needs) 

ความตองการความปลอดภัย 
(Safety or Security Needs) 

ความตองการทางดานรางกาย 
(Physiological Needs) 
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ภาพที่ 2.4 ทฤษฎีการประเมินผลของ Model ของ McKinney 7-S Framework 
 
   4.1) กลยุทธขององคกร (Strategy) 
     การบริหารเชิงกลยุทธเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยใหผูบริหารตอบ
คําถามที่สําคัญ อาทิ องคกรอยูที่ไหนในขณะนี้ องคกรมีเปาหมายอยูที่ไหน พันธกิจของเราคืออะไร 
พันธกิจของเราควรจะเปนอะไร และใครเปนผูรับบริการของเรา การบริหารเชิงกลยุทธจะมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง การบริหารเชิงกลยุทธจะชวยใหองคกร กําหนดและพัฒนาขอไดเปรียบ
ทางการแขงขันขึ้นมาไดและเปนแนวทางที่บุคคลภายในองคกรรูวาจะใชความพยายามไปในทิศทางใด
จึงจะประสบความสําเร็จ 
   4.2) โครงสรางองคการ (Structure) 
     คือ โครงสรางที่ไดตั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหนาที่ของงานโดยมีการรับ
บุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝายตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่ตั้งไว หรือหมายถึง การจัดระบบ
ระเบียบใหกับบุคคล ตั้งแต 2 คนขึ้นไป เพื่อนําไปสูเปาหมายที่วางไว-เนื่องจากองคกรในปจจุบันมี
ขนาดใหญ การจัดองคกรที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอนหรือ
ขัดแยงในหนาที่ ชวยใหบุคลากรไดทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ มีความสะดวกในการติดตอ
ประสานงาน ผูบริหารสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
   4.3) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
     ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาประสงคตามที่กําหนดไว
นอกจากการจัดโครงสรางที่เหมาะสมและมีกลยุทธที่ดีแลว การจัดระบบการทํางาน (Working 
System) ก็มีความสําคัญยิ่ง อาทิ ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุ 
(Supply System) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ
ติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 
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   4.4) บุคลากร (Staff) 
     ทรัพยากรมนุษยนับเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกร 
องคกรจะประสบความสําเร็จหรือไมสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับการจัดการทรัพยากรมนุษย (Human 
Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการวิเคราะหความตองการ
ทรัพยากรมนุษยในอนาคต โดยการตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรนั้นควรมีการวิเคราะหที่อยูบนพื้นฐาน
ของกลยุทธองคการที่เปนสิ่งกําหนดทิศทางที่องคการจะดําเนินไปใหถึง ซึ่งจะเปนผลใหกระบวนการ
กําหนดคุณลักษณะ และการคัดเลือกและจัดวางบุคลากรไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 
   4.5) ทักษะ ความรู ความสามารถ (Skill) 
     ทักษะในการปฏิบัติงานของทรัพยากรบุคคลในองคการสามารถแยกทักษะ
ออกเปน 2 ดานหลัก คือ ทักษะดานงานอาชีพ (Occupational Skills) เปนทักษะที่จะทําใหบุคลากร
สามารถปฎิบัติงานในตําแหนงหนาที่ได ตามหนาที่ และลักษณะงานที่รับผิดชอบเชน ดานการเงิน 
ดานบุคคล ซึ่งคงตองอยูบนพ้ืนฐานการศึกษาหรือไดรับการอบรมเพิ่มเติม สวนทักษะ ความถนัด หรือ
ความชาญฉลาดพิเศษ (Aptitudes and Special Talents) นั้นอาจเปนความสามารถที่ทําใหพนักงานนั้น ๆ 
โดดเดนกวาคนอ่ืน สงผลใหมีผลงานที่ดีกวาและเจริญกาวหนาในหนาที่การงานไดรวดเร็ว ซึ่งองคการ
คงตองมุงเนนในทั้ง 2 ความสามารถไปควบคูกัน 
   4.6) รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) 
     แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางหนึ่งของสภาพแวดลอมภายในองคกร พบวา ความเปนผูนําขององคกรจะมีบทบาทที่สําคัญตอ
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกร ผูนําที่ประสบความสําเร็จจะตองวางโครงสรางวัฒนธรรมองคกร
ดวยการเชื่อมโยงระหวางความเปนเลิศและพฤติกรรมทางจรรยาบรรณใหเกิดขึ้น 
   4.7) คานิยมรวม (Shared Values) 
     คานิยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือรวมกันโดยสมาชิกขององคกรที่ไดกลายเปน
รากฐานของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบัติของบุคลากรและผูบริหารภายในองคกร หรืออาจ
เรียกวาวัฒนธรรมองคกร รากฐานของวัฒนธรรมองคกรก็คือ ความเชื่อ คานิยมที่สรางรากฐานทาง
ปรัชญาเพื่อทิศทางขององคกร โดยทั่วไปแลวความเชื่อจะสะทอนใหเห็นถึงบุคลิกภาพและเปาหมาย
ของผูกอตั้งหรือผูบริหารระดับสูง ตอมาความเชื่อเหลานั้นจะกําหนดบรรทัดฐาน เปนพฤติกรรม
ประจําวันขึ้นมาภายในองคกร เมื่อคานิยมและความเชื่อไดถูกยอมรับทั่วทั้งองคกรและบุคลากร
กระทําตามคานิยมเหลานั้นแลวองคกรก็จะมีวัฒนธรรมที่เขมแข็งในการประเมินสมรรถนะของ
องคการถือวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการสรางความยั่งยืนในการพัฒนา เนื่องจากจะทําใหเราไดรู
สภาพความเปนจริงวาองคการของเรามีสมรรถนะอยางไร อาจเปรียบไดกับการตรวจรางกายของคน
เพื่อที่จะทราบถึงความแข็งแร็งและสมบูรณ และคนหาโรคภัยตาง ๆ ในกรณีองคการก็เชนเดียวกัน 
การคนพบจุดออนก็เปรียบการคนพบโรคที่จําเปนตองไดรับการเยียวยารักษาใหหายหรือทุเลาลงไป 
เพื่อพรอมที่จะดํารงอยูอยางมั่นคงและสามารถไปสูเปาหมายที่ฝนไวใหไดนั่นเอง 
   ดังนั้นสรุปไดวา การบริหารจัดการนั้นตองมีการวางแผน การจัดองคการ การนํา 
และการควบคุม และเปนกระบวนการกําหนดเปาหมายของงาน และระบุกิจกรรมที่ตองทําเพื่อให
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บรรลุเปาหมาย พรอมทั้งเปนการสรางกลไกในการนําแผนไปฏิบัติ บุคคลในองคการจะไดรับการ
มอบหมายงานตาง ๆ เพื่อใหผลผลิตของแตละบุคคลสนับสนุนไปสูความสําเร็จขององคการในที่สุด 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
 2.5.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
  นักวิชาการไดใหความหมายของนโยบายสาธารณะที่ชัดเจนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศไวดังนี้ 
  กิจกรรมทุกประเภทไมวาจะเปนระดับใดในหนวยงานใด ลวนมีกําเนิดมาจาก
ความคิดอันเปนกรอบนําทางวาควรจะทําอะไร เมื่อใด ที่ไหน โดยใคร และอยางไร หากปราศจาก
ความคิดที่ชัดเจน การกระทําที่ตามมาคงปราศจากทิศทางที่แนนอนชัดเจนในการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล 
ความคิดหรือเจตนารมณก็เกิดขึ้นกอนเชนเดียวกัน จากนั้นก็คอย ๆ พัฒนาชัดเจนขึ้นกลายเปนกรอบ
กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งในความหมายกวาง ๆ ก็คือ 
นโยบายของรัฐบาล หรือ นโยบายสาธารณะ (Public Policy) นั่นเอง (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2550) 
  การจําแนกองคประกอบของนโยบายสาธารณะของลาสเวลส และแคปแลน 
(Lasswell & Kaplan, 1970) ที่เนนการอธิบายวาเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับรัฐบาลและเกี่ยวของกับ
ปจจัยอื่น ๆ ของสังคม นั่นคือ 1) องคประกอบแรกตองเปนแผนงานของรัฐบาลที่ไดกําหนดไว กลาวคือ 
เปนแผนงานของรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งแผนงานดังกลาวนี้อาจเปนแผนที่กําหนดขึ้นมาใหมในรัฐบาลนั้น 
หรืออาจเปนแผนที่กําหนดขึ้นมาใหมในรัฐบาลนั้นหรืออาจเปนแผนงานของรัฐบาลชุดกอนที่ชุด
ปจจุบันยอมรับนํามาใชมาสานตอ 2) นอกจากจะเปนงานของรัฐบาลที่ดํารงตําแหนงในขณะนั้นแลว 
ยังเปนโครงการที่ระบุกิจกรรมไวอยางชัดเจนและระบุไวลวงหนาดวย การกระทําเชนนี้ก็เพื่อแยกแยะ
ใหเห็นความแตกตางกับการแกปญหาเฉพาะหนา ทั้งนี้เพราะวาการกําหนดเปนแผนงานและโครงการ
นั้น จําตองมีการศึกษาพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบทุกแงทุกมุมมากอน 3) แผนงานดังกลาวนี้
จําเปนตองเปนเรื่องท่ีเกี่ยวกับจุดมุงหมายของชาติ คุณคาอยางหนึ่งอยางใดและการปฏิบัติของรัฐบาล
ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง นโยบายสาธารณะยอมมีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดเชนเดียวกับกิจกรรมในรูปแบบอื่น ๆ 
จากจุดเริ่มตนจนถึงจุดสิ้นสุดหรือแปรสภาพไปเปนนโยบายอื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นนั้นอาจเรียกไดตาม
ภาษาทางชีววิทยาวาเปนวงจรชีวิต (Life Cycle) ของนโยบายหรือเรียกงาย ๆ วาขั้นตอนนโยบาย ซึ่ง
จะแบงขั้นตอนนโยบายออกเปน 3 ขั้นตอนใหญ ๆ เพื่องายตอการเขาใจไดดังนี้ 1) ขั้นแรก คือ การ
กําหนดนโยบาย 2) ขั้นที่สอง คือ การนํานโยบายไปปฏิบัติ และ 3) ขั้นที่สาม คือ การประเมินผล
นโยบาย ในขั้นการกําหนดนโยบายนั้นจะหมายรวมถึงการระบุประเด็นปญหาพัฒนาทางเลือกและการ
เสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อกําหนดเปนนโยบาย สวนในขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะรวมการ
แปลความนโยบายใหอยูในรูปที่วางแผนปฏิบัติได การรวบรวมทรัพยากร การวางแผน การจัดองคการ 
และการดําเนินงานในขั้นการประเมินผลนโยบายจะหมายความรวมถึงการนําผลการประเมินไปใช ซึ่ง
อาจสงผลไปสูการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนนโยบายในที่สุด (ศุภชัย ยาวะประภาษ, 2550) 
  นโยบายสาธารณะ ตามความหมายกวางก็คือความคิดของรัฐบาลที่วา จะทําอะไร
หรือไม อยางใด เพียงใด เมื่อใด โดยนาจะมีองคประกอบ 3 ประการ คือ 1) การกําหนด เปาหมายของ
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สิ่งที่ตองการกระทํา 2) การกําหนดแนวทางใหม ๆ และ 3) การกําหนดการสนับสนุนตาง ๆ (อมร รักษาสัตย, 
2554) 
  นโยบายสาธารณะ คือ ชุด (Course) หรือ แบบแผน (Pattern) ของกิจกรรมของรัฐ 
(Activity) ที่มีความตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงมี
น้ําหนักมากวาการใชดุลยพินิจตัดสินใจของรัฐบาลที่จะกระทําบางสิ่งบางอยางเทานั้น เพราะการ
ตัดสินใจของรัฐบาลในหลายกรณีอาจไมมีการปฏิบัติที่เปนจริงก็ได ดังนี้ สิ่งที่ Rose พยามยามเนนให
เห็นความแตกตางระหวางการตัดสินใจทั่ว ๆ ไป ของรัฐบาลกับกิจกรรมของรัฐบาลที่ถือวาเปน
นโยบายสาธารณะ ก็คือการตัดสินใจของรัฐบาลอาจนําไปสูการกระทําหรือไมก็ได แตนโยบาย
สาธารณะจะตองนําไปสูการกระทําเสมอและการกระทํานั้นตองมีระบบ มีกระบวนการที่เรียกวาเปน
ชุดของการกระทําหรือแบบแผนของกิจกรรม โดยมีเปาประสงคที่จะตองกระทําใหบังเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา 
(Rose, 1969) 
  นโยบายสาธารณะเปนแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดขึ้นเพื่อตอบสนองตอปญหาตาง ๆ 
ที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่งคือแนวทางที่รัฐบาลหรือองคกรของรัฐบาลกําหนดขึ้นเพื่อแกไขปญหา และ
มองวานโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติหรือการกระทําซึ่งมีองคประกอบหลายประการ 
ไดแก ผูปฏิบัติหรือชุดของผูกระทําที่จะตองรับผิดชอบในการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม โดยมี
จุดมุงหมายที่ชัดเจนวา สิ่งใดที่จะตองกระทําใหสําเร็จ มิใชสิ่งที่รัฐบาลพียงตั้งใจจะกระทําหรือเสนอให
กระทําเทานั้น เปนการจําแนกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางนโยบายกับการตัดสินใจของ
รัฐบาล ซึ่งเปนประเด็นสําคัญระหวางการเลือกตั้งที่ตองเปรียบเทียบกัน (Competing Alternatives) 
กลาวคือ การตัดสินใจของรัฐบาลอาจแสดงออกถึงความตั้งใจหรือขอเสนอของรัฐบาลที่จะกระทํา
เทานั้น โดยในความเปนจริงอาจไมเกิดการกระทําขึ้นเลยก็ได แตในดานนโยบายสาธารณะนั้นจะตอง
ปรากฏการกระทําที่มีจุดมุงหมายชัดเจน (Anderson, 1970) 
  นโยบายสาธารณะ หมายถึง กิจกรรมที่กระทําอยางตอเนื่องโดยกลุมผูกําหนด
นโยบาย ซึ่งใชสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบในการทําความชัดเจนและการแสดงออก
เกี่ยวกับคานิยมในสิ่งตาง ๆ ที่แตละสถาบันเห็นวาเปนสิ่งที่พึงปรารถนาของสังคม ความเห็นของ 
Allison มีความสอดคลองกับแนวความคิดของนักวิชาการหลายทานที่กลาวมาแลว โดย Allison ให
ความสําคัญตอความตอเนื่องของกิจกรรมของรัฐ และกิจกรรมเหลานั้นตองตอบสนองตอคานิยมของสังคม 
โดยมีสถาบันหรือหนวยงานของรัฐที่ เกี่ยวของเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งยังขาดสาระสําคัญอีกหลายประเด็น
เชนกัน (Allison, 1971) 
  นโยบายสาธารณะ คือ ความสัมพันธระหวางองคการของรัฐกับสิ่งแวดลอมของ
องคการ ซึ่งเปนความหมายที่คอนขางกวางและยากที่จะเขาใจความหมายที่แทจริง เพราะสิ่งแวดลอม
ขององคการอาจจะหมายถึง สิ่งแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง สวนองคการของรัฐอาจมี
ความหมายครอบคลุมถึงองคการทั้งหมดของรัฐ สวนลักษณะความสัมพันธระหวางองคการของรัฐกับ
สิ่งแวดลอมขององคการก็อาจมีหลายลักษณะ จึงกลาวไดวาเปนความหมายที่มิไดระบุสาระสําคัญของ
นโยบายสาธารณะอยางชัดเจน (Eyestone, 1971) 
  นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการกระทําของรัฐบาลหรือสิ่งที่รัฐบาลไมกระทํา
มากกวาการตัดสินใจหรือการกระทําที่เฉพาะเจาะจงของรัฐบาล หรือในอีกทางหนึ่งหมายถึง สิ่งที่
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รัฐบาลตกลงใจที่จะกระทําจริง ๆ โดยประกอบไปดวยชุดของการกระทําที่เปนระบบที่จะนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายที่พึงปรารถนา อยางไรก็ตาม Heclo ใหขอสังเกตไววา ปญหาในการนิยามนโยบาย
สาธารณะนั้น นักวิเคราะหแตละคนอาจจะใหนิยามแตกตางกันไปตามทัศนะของแตละคน นิยามของ
คนหนึ่งอาจไมไดรับการยอมรับจากอีกคนหนึ่ง แตในที่สุด ความหมายของนโยบายสาธารณะจะกลาว
ใหงาย ก็คือ “สิ่งที่ขาพเจาไดกลาวไวนั่นเอง” (Heclo, 1972) 
  นโยบายสาธารณะ หมายถึง การตัดสินใจที่มีจุดยืนของรัฐบาล (Standing Decision) ซึ่ง
จะตองมีการกระทําที่ตอเนื่องสม่ําเสมอ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง นโยบายสาธารณะ คือ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมที่มีพันธะผูกพันในการดําเนินการอยางตอเนื่อง (Consistency and Repetitiveness) 
อยางไรก็ตาม Eulau & Prewitt ใหขอสังเกตไววา ประชาชนจะพบนโยบายสาธารณะภายใตความหมาย
ดังกลาวมากนอยแคไหน เพราะมีกิจกรรมของรัฐบาลจํานวนไมนอยที่ไมมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
สม่ําเสมอ (Eulau & Prewitt, 1973) 
  นโยบายสาธารณะหมายถึง แบบแผนของการกระทําเพื่อแกไขปญหาความขัดแยง
หรือการใหสิ่งตอบแทนสําหรับความรวมมือของประชาชน (Frohock, 1979) โดยมีลักษณะที่สําคัญ คือ 
  ประการแรก นโยบายสาธารณะ คือ การกระทําทางสังคม (Social Practice) มิใช
กรณีเฉพาะที่เก่ียวของกับคนคนเดียวหรือเหตุการณเฉพาะบุคคล 
  ประการที่สอง นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่เปนโอกาสซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการ
ของประชาชน อาจเปนความตองการในการขจัดความขัดแยงหรือการกําหนดผลตอบแทนสําหรับการ
กระทํารวมกัน 
  นโยบายสาธารณะมีความหมายในลักษณะใด ลักษณะหนึ่งหรือหลาย ๆ ลักษณะ 
(Considine, 1994) ดังตอไปนี ้
  ประการแรก การกําหนดความชัดเจนของคานิยมและความตั้งใจของสังคม (Values 
and Intentions) 
  ประการที่สอง พันธะผูกพันในการจัดสรรงบประมาณและบริการแกประชาชน 
  ประการที่สาม ใหสิทธิและเอกสิทธิ์แกประชาชน (Rights and Entitlements) 
  นโยบายสาธารณะ คือ ชุดของการกระทําเพื่อแกไขปญหาบางประการของสังคมให
บรรลุผล อาจกลาวไดวาเปนความหมายที่คอนขางกระชับและมุงเฉพาะประเด็นการแกไขปญหาบาง
ประการของสังคม ซึ่งโดยความเปนจริง นโยบายสาธารณะควรจะเกี่ยวของกับการแกไขปญหาทุก
ประการของสังคม Lineberry พยายามเนนใหเห็นความสําคัญของลักษณะกิจกรรมที่ใชในการแกไข
ปญหาของสังคมวาจะตองเปนชุดของกิจกรรม กลาวคือ ตองเปนระบบมีกระบวนการที่ชัดเจนและ
ตองมีแผนงานหรือโครงการที่จําเปนอยางครบถวน เพื่อใหการปฏิบัติบรรลุเปาหมายที่ตองการ 
แนวความคิดของ Lineberry คงใหความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ ไดบางสวนเทานั้น 
(Lineberry, 1983) 
  นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือของรัฐที่จะไปสูการบรรลุเปาประสงคของสังคม 
นโยบายสาธารณะจึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ ทฤษฎีของการเลือก (Theory of Choice) และการศึกษา
เกี่ยวกับตนทุนของกิจกรรมของรัฐบาล แนวความคิดของ March & Olsen ชี้ใหเห็นวา การดําเนิน
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กิจกรรมตาง ๆ ของรัฐบาลเพื่อบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนานั้น อาจมีทางเลือกในการดําเนินการ
ไดหลายทางเลือก (March & Olsen, 1983) 
  ความแตกตางระหวางนโยบายสาธารณะและการตัดสินใจวานโยบายสาธารณะจะ
เกี่ยวของกับชุดของการตัดสินใจมากกวาการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง และนโยบายสาธารณะจะเกี่ยวของ
กับปฏิสัมพันธระหวางบุคคลจํานวนมาก โดยจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจไมมากก็นอย (Hogwood & 
Gunn, 1984)   
  สรุปไดวา นโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือของรัฐที่จะไปสูการบรรลุเปาประสงคของ
สังคมโดยกระทํากิจกรรมอยางตอเนื่องโดยกลุมผูกําหนดนโยบาย ซึ่งใชสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวของ
เปนผูรับผิดชอบในการทําความชัดเจนและการแสดงออกเกี่ยวกับคานิยมในสิ่งตาง ๆ ทั้งยังมุงเแกไข
ปญหาบางประการของสังคมเพื่อใหบรรลุเปาประสงคที่พึงปรารถนาอยางชัดเจน 
 2.5.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ 
  จากความสําคัญนโยบายสาธารณะเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐบาลในการบริหารและ
พัฒนาประเทศ ทั้งในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตนโยบายสาธารณะจะมีความสมบูรณก็
ตอเม่ือไดรับการนําไปปฏิบัติใหปรากฏเปนจริง เพราะนโยบายสาธารณะมิใชเปนสิ่งที่แสดงเจตจํานงที่
จะกระทําหรือไมกระทําสิ่งใดเทานั้น มีผลตอกําหนดนโยบายและตอการเผยแผพระพุทธศาสนาตอศา
สนิกชนประกอบไปดวย 
  1) ประเภทของการวางแผน 
   การวางแผนโดยการจําแนกลักษณะของการวางแผนออกเปน 2 รูปแบบ คือ การวาง
แบบไมเปนทางการ การวางแผนลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและอาจเปลี่ยนแปลงไดอยาง
รวดเร็ว และการวางแผนแบบเปนทางการ ลักษณะการวางแผนประเภทนี้เปนที่นิยมใชกันแพรหลาย
ในองคการที่มีการบริหารและการจัดการสมยัใหม นอกจากนั้นแลวการวางแผนยังจําแนกได ดังนี้ 
   1.1) การวางแผนโดยการจําแนกตามความถี่ของการใชแผน วัตถุประสงคของ
การวางแผนอาจมีความแตกตางกัน วัตถุประสงคของการวางแผนอาจมีความแตกตางกันในเรื่อง
ระยะเวลาของการใชประโยชน กลาวคือ การวางแผนในบางกรณีมีวัตถุประสงคเพื่อการใชประโยชน
เพียงครั้งเดียว แตในบางกรณีมีวัตถุประสงคที่จะใชอยางตอเนื่องถาวร ดังนั้น การจําแนกการวางแผน
โดยพิจารณาจากความถี่ของการใชประโยชน จึงจําแนกได 2 ประเภท คือ 1) การวางแผนเพื่อใช
ประโยชนเพียงครั้งเดียว ลักษณะของการวางแผนประเภทนี้มีจุดมุงหมายชัดเจนวาจะใชประโยชน
เพียงครั้งเดียว 2) การวางแผนเพื่อใชประโยชนถาวร ลักษณะของการวางแผนประเภทนี้จะเกี่ยวของ
กับกิจกรรมที่มีลักษณะตอเนื่องยาวนาน การวางแผนจึงตองคํานึงถึงองคการที่จะตองรับผิดชอบใน
ระยะยาว รวมทั้งทรัพยากรที่ตองใชในการปฏิบัติตามแผน ทั้งเรื่องงบประมาณบุคลากรและอุปกรณ
ใชสอยท่ีจําเปนตาง ๆ 
   1.2) การวางแผนโดยจําแนกตามระดับการบริหาร โดยทั่วไปการบริหารของ
องคการตาง ๆ จะจําแนกการบริหารองคการออกเปนระดับ ๆ ไดแก (1) ผูบริหารระดับสูง (Top 
Executives) มีบทบาท หนาที่ในการนําภารกิจที่กําหนดโดยคณะกรรมการมาแปลงเปนแผนกลยุทธ 
(Strategic Plan) เพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารองคการไดบรรลุเปาหมายตามภารกิจที่
คณะกรรมการกําหนด (2) ผูบริหารระดับกลาง (Middle-level Managers) มีบทบาทหนาที่ในการ
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เชื่อมโยงระหวางผูบริหารระดับสูงและผูบริหารระดับตน โดยทําหนาที่แปลงแผนกลยุทธใหเปนแผน
บริหาร (Managerial Plan) ซึ่งจะมีความเปนรูปธรรมชัดเจนขึ้น เพื่อใหผูบริหารระดับตนสามารถ
นําไปจัดทําแผนปฏิบัติให สอดคลองกับเปาประสงคและวัตถุประสงคของแผนกลยุทธ (3) ผูบริหาร
ระดับตน (First-level Managers) มีบทบาทในการแปลงแผนบริหารไปเปนแผนปฏิบัติการ (Operational 
Plan) เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
   1.3) การวางแผนโดยจําแนกตามระดับพื้นที่ การจําแนกประเภทของการ
วางแผนอีกลักษณะหนึ่งที่ปรากฏอยูมากในภาครัฐ คือ การจําแนกตามระดับพื้นที่ การวางแผน
ลักษณะนี้จะยึดถือพื้นที่ เปนหลัก โดยจําแนกเปน แผนระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด  
  2) กระบวนการวางแผน 
   การวางแผนเปนกระบวนการ (Process) ที่จะตองจัดทําอยางเปนระบบ (Systematic 
Approach) โดยจะตองอาศัยขอมูลทั้งขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) และขอมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Data) ที่เกี่ยวของกับสภาพการณปจจุบันและสภาพการณในอนาคตที่คาดวาจะเปน
ผลการวิเคราะหขอมูลจะทําใหนักวางแผนสามารถตัดสินใจโดยใชหลักเหตุผลไดวาควรกําหนด 
เปาประสงค วัตถุประสงค กลยุทธ แนวทางปฏิบัติหรือชุดของทางเลือกอยางไร จึงจะเหมาะสมกับ
การบรรลุเปาประสงคขององคการ ซึ่งสามารถแบงขั้นตอนได ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปญหาและ
พยากรณเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการวางแผน 2) การกําหนดโครงรูปของการวางแผน 3) การกําหนด
วัตถุประสงค 4) การวิเคราะหทางเลือกและการจัดทําแผน 5) การปฏิบัติตามแผน 6) การประเมินผล
และการปรับปรุงแผน 7) ความสัมพันธของกระบวนการวางแผน จากกระบวนการวางแผนดังกลาว 
สามารถแสดงความสัมพันธของลําดับขั้นของการวางแผน  
  3) องคประกอบการตัดสินใจ 
   รูปแบบทั่วไปของการตัดสินใจจะประกอบไปดวยองคประกอบจําเปนดังตอไปนี้      
(1) ผูทําหนาที่ตัดสินใจ (2) เปาหมายหรือวัตถุประสงคของการตัดสินใจ (3) ทางเลือก (Alternative)    
(4) สภาวะแวดลอม (Environment) เปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งของการตัดสินใจทั้งนี้ 
เพราะสภาวะแวดลอมมีทั้งที่เปนสิ่งผลักดันใหเกิดการตัดสินใจ หรือเปนตัวหนวงเหนี่ยวการตัดสินใจ
นั้นบิดเบือนไป 
   กระบวนการตัดสินใจแบงออกไดเปนขั้นตอนสําคัญ 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้     
(1) กิจกรรมทางดานความสามารถหรือปญหาทางเลือก (Alternative) (2) กิจกรรมประการที่สอง 
ไดแก กิจกรรมการออกแบบ (Design Activities) (3) กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกทางเลือก (Choice 
Activities) เปนกิจกรรมตอเนื่องขั้นที่สอง จากขั้นตอนการตัดสินใจที่ชี้ใหเห็นวา กระบวนการตัดสินใจ  
สวนหนึ่งเดินตาม หลักเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร และอีกสวนหนึ่งจะยอมรับวามนุษยนั้นไมใชเปน
บุคคลที่มีเหตุผลอยูตลอดเวลา ดังนั้น การตัดสินใจของมนุษยจึงมีสวนที่ไมมีเหตุผล (Non-Rational) 
ปนอยูดวยเสมอ (4) การตัดสินใจเกี่ยวของกับโครงสรางขององคการ จะเห็นวาผูบริหารในแตละ
ระดับชั้นก็มีหนาที่ในการตัดสินใจตางกัน กลาวคือ ผูบริหารระดับสูงจําเปนตองตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
(Strategic Decision) เปนการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางที่ถูกตองเพื่อใชทรัพยากรที่จําเปนใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่กําหนดไว ผูบริหารระดับกลางจะตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการ (Management Decision) เปนการตัดสินใจเพื่อใหสามารถใชทรัพยากรอยางมี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูบริหารระดับตนจะตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการ (Operational 
Decision) เปนการตัดสินใจดําเนินการควบคุมงานใหสําเร็จตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว 
(Simon, 1960) 

  สรุปไดวา นโยบายสาธารณะนั้นเปนเครื่องมือสําคัญในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
โดยตองมีการวางแผน  มีกระบวนการวางแผน และมีการตัดสินใจเพื่อเปาหมายหรือวัตถุประสงคใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา 
 2.5.3 ทฤษฎีการตัดสินใจเลือกนโยบายสาธารณะ 
  การตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision Making) เกี่ยวของกับการกระทําของขาราชการ
หรือองคการที่มีอํานาจในการใหความเห็นชอบ (Adopt) ดัดแปลง (Modify) หรือปฏิเสธ (Reject)  
ทางเลือกนโยบายที่นําเสนอเพื่อการพิจารณา กระบวนการดังกลาวสวนใหญจะกระทําในรูปของการ
ประกาศใชเปนกฎหมายหรือกระทําโดยฝานบริการในรูปของมติคณะรัฐมนตรี ในขั้นตอนของการรับ
หรือการใหความเห็นชอบของนโยบายนั้น มิใชกระบวนการที่จะเลือกทางเลือกนโยบายที่ไดรับการ
พัฒนาอยางสมบูรณที่สุด (Full Blown Policy Alternatives) แตเปนกระบวนการที่จะพิจารณาให
ความเห็นชอบตอทางเลือกนโยบายที่มีโอกาสชนะมากกวา ถึงแมวาทางเลือกนั้นจะมิใชทางเลือกที่
ถูกใจมากที่สุดก็ตาม และในการพิจารณาตัดสินใจเลือกนโยบาย บางนโยบายอาจไดรับความเห็นชอบ 
บางนโยบายอาจไดรับการปฏิเสธ บางนโยบายอาจไดรับความเห็นชอบและบางนโยบายอาจไดรับการ
ดัดแปลงแกไข โดยความเปนจริงแลวกระบวนการตัดสินใจนโยบายเปนเพียงรูปแบบของความเปน
ทางการในการพิจารณาทางเลือกนโยบายเทานั้น เพราะการตัดสินใจที่แทจริงวาจะไดรับหรือไมไดรับ
ทางเลือกนโยบาย ไดกระทําสิ้นสุดกอนหนานี้แลวโดยกลุมการเมืองที่เกี่ยวของ เพราะการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกคือการแสดงออกขั้นสูงสุดของการใชอํานาจทางการเมือง อยางไรก็ตามความแนนอน
ของการตัดสินใจนโยบายจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อไดมีการประกาศใชนโยบายอยางเปนทางการเทานั้น  
สําหรับการตัดสินใจนโยบายนั้น แมวาจะยังคงปรากฏความเห็นที่ไมลงรอยกันจํานวนมากระหวางนัก
รัฐศาสตรและนักสังคมสงศาสตร รวมทั้งประเด็นของแนวทางการศึกษาและแนวทางการพิจารณาวา
การตัดสินใจนโยบายกระทําไดอยางไร และอะไรที่กอใหเกิดการตัดสินใจ ซึ่งเปนเรื่องที่จะตองหาขอยุติกัน 
แตการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกนโยบายตอไปนี้จะพิจารณาจากทฤษฎีการตัดสินใจ 4 ทฤษฎี 
ของ Dye (1984) ประกอบดวย 
  1) ทฤษฎีชนชั้นผูนํา (Elite Theory)  
   ทฤษฎีชนชั้นผูนําเปนการกําหนดนโยบาย จากความปรารถนาและความตองการ
ของชนชั้นผูนําประเทศเนื่องจากประเทศถูกปกครอง ดวยระบอบอํานาจนิยมเปนของผูปกครอง
ประเทศแตผู เดียว ซึ่ งผูนํ าในระบอบนี้ ใชอํานาจอยางเบ็ดเสร็จหรือแบบเผด็จการ หรือ
สมบูรณาญาสิทธิราชย ฯลฯ เพราะหลักการของตัวแบบชนชั้นผูนําที่ใชในการวิเคราะหการกําหนด
นโยบายสาธารณะ จะใหความสําคัญกับบทบาทหรืออิทธิพลของชนชั้นผูนําหรือชนชั้นผูปกครอง ที่มี
อํานาจในการตัดสินใจ นโยบายสาธารณะอยางเด็ดขาด โดยชนชั้นปกครองเหลานี้จะยึดถือความพึงพอใจ 
(Preference) หรือคานิยม (Values) ของตนเองและพวกพองที่ใกลชิดเปนเกณฑในการตัดสินใจ
นโยบาย ดวยเหตุนี้นโยบายจึงเปนสิ่งที่สะทอนถึงความพอใจหรือคานิยม สวนตัวของชนชั้นผูนํา



61 

โดยตรง ขาราชการเปนเพียงผูทําหนาที่นํานโยบายที่กําหนดโดย ชนชั้นผูนําไปสูประชาชนเทานั้น 
ทิศทางของการกําหนดนโยบายจึงเปนทิศทางแบบแนวดิ่ง (Vertical) จากชนชั้นผูปกครองลงมาสูประชาชน 
  2) ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) 
   ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) ไดกลาวถึงทุกระบบตองมีองคประกอบหรือ
สิ่งตาง ๆ เพื่อดําเนินงานสัมพันธกันเปนกระบวนการ เพื่อใหได ผลลัพธ ตามวัตถุประสงคที่องคการไดตั้งไว 
ดังนั้นภายในระบบจึงมีองคประกอบดังนี้ 
   สิ่งที่ปอนเขาไป (Input) หมายถึง ปจจัยตาง ๆ และองคประกอบแรกที่จะนําไปสู
การดําเนินงานของระบบ โดยรวมไปถึงสภาพแวดลอมตาง ๆ อันเปนที่ตองการของระบบนั้นดวย ในระบบ
การศึกษาตัวปอนเขาไป ไดแก นักเรียน สภาพแวดลอมของนักเรียน โรงเรียน สมุด ดินสอ และอื่น ๆ 
เปนตน 
   กระบวนการ (Process) เปนองคประกอบที่สองของระบบ หมายถึง วิธีการตาง ๆ      
ที่จะนําไปสูผลงานหรือผลผลิตของระบบ และในระบบการศึกษาไดแก วิธีการสอนตาง ๆ เปนตน 
   ผลงาน (Output) หรือ ผลิตผล (Product) ซึ่งเปนองคประกอบสุดทายของ
ระบบ หมายถึง ความสําเร็จในลักษณะตาง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผล ในระบบการศึกษา 
ไดแก นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในลักษณะตาง ๆ หรือนักเรียนที่มีความรู ความสามารถที่
จะดํารงชีวิตในอนาคตไดตามอัตถภาพ เปนตน 
   ทั้ง 3 องคประกอบ มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ขาดสิ่งใดไมได นอกจากนั้นทั้ง 
3 องคประกอบยังมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการดวย 
ในขณะท่ีองคการตองดําเนินกิจกรรมนั้น สิ่งที่ชวยใหองคการสามารถตรวจสอบวากิจกรรมตาง ๆ นั้น
บรรลุวัตถุประสงค หรือไม มีสวนใดที่ตองแกไขปรับปรุง จึงตองอาศัย ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
ซึ่งจะชวยใหองคการสามารถปรับปรุง ตัวปอน (Input) กระบวนการ (Process) 
  3) ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Theory)  
   ทฤษฎีเกี่ยวกับสถาบัน (Institutional Theory) แสดงใหเห็นถึงนโยบายสาธารณะ      
ในฐานะที่เปนผลผลิตของสถาบันทางการเมือง โดยโครงสรางของสถาบันทางการเมือง การจัด
ระเบียบในสถาบัน และข้ันตอนการดําเนินการตาง ๆ ของสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะมีผลตอเนื่องตอ
การกําหนดนโยบายและเนื้อหาสาระของนโยบายสาธารณะ (Anderson, 1994, pp. 31-32) ทฤษฎี
สถาบันการเมืองเปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของทฤษฎีเชิงระบบ ทั้งนี้ เพราะวากิจกรรมทางการเมือง
โดยทั่วไป ลวนมีศูนยกลางอยูที่สถาบันทางการเมืองทั้งสิ้น สถาบันทางการเมืองที่สําคัญเหลานี้ ไดแก 
สถาบันนิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการ สถาบันการปกครองทองถิ่น และสถาบันพรรคการเมือง  
  4) ทฤษฎีหลักการเหตุผล (Rational/Comprehensive Theory) 
   ทฤษฎีหลักการเหตุผล ประกอบดวย 1) ผูตัดสินใจตองเผชิญกับปญหาที่สามารถ    
จําแนกออกจากปญหาอื่นได หรืออยางนอยตองสามารถ พิจารณาเปรียบเทียบกับปญหาอื่นไดอยางมี
ความหมาย 2) ผูตัดสินใจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาประสงค (Goals) คานิยม (Values) หรือ
วัตถุประสงค (Objectives) ที่ผูตัดสินใจตองคํานึงถึงและสามารถทําใหการพิจารณาปญหามีความ
ชัดเจนและจัดลําดับ ตามความสําคัญของแตละกรณี 3) การตรวจสอบทางเลือกตาง ๆ ในการแกไข
ปญหาอยางชัดเจน 4) การตรวจสอบผลลัพธทั้งทางดานตนทุน ผลประโยชน ขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบที่
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อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่ง 5) การเปรียบเทียบผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นของ
ทางเลือกแตละทาง 6) ผูตัดสินใจจะเลือกทางเลือกและผลลัพธของแตละทางเลือกที่จะตองตอบสนอง
ตอเปาประสงค คานิยมหรือวัตถุประสงคสูงสุดขององคการ 
 2.5.4 การประเมินผลนโยบาย 
  1) ความหมายของการประเมินผลนโยบาย 
   การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เปนขั้นตอนสําคัญอยางหนึ่งของ
กระบวนการ นโยบายสาธารณะ (Public Policy process) ทั้งนี้เพราะการประเมินผลนโยบายจะ
บอกใหทราบถึงระดับความสําเร็จ (Success) หรือลมเหลว (Failure) ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
และจะบอกใหทราบวามีปญหาอะไรบาง เกี่ยวกับเปาประสงค (Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ของ
นโยบาย ตลอดจนทรัพยากร (Inputs) กระบวนการ (Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ (Organization) 
ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ผลกระทบ (Impacts) และสิ่งแวดลอม (Environment) 
ที่เก่ียวของกับนโยบาย ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญของผูตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision Makers) วา
จะดําเนินนโยบายนั้นตอไป หรือตองการปรับปรุงนโยบายเสียใหม หรือจําเปนจะตองยกเลิกนโยบาย
ในที่สุดการประเมินผลเปนกระบวนการวิเคราะหสภาพปญหาที่เกิดจากการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
เปนระบบ เพื่อนําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลนโยบายและ
โครงการของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นจะกอใหเกิดประโยชนตอรัฐบาลและประชาชน
ผูรับบริการอยางกวางขวาง เพราะการประเมินผลจะนําไปสูการพัฒนาทางเลือกใหม ๆ ตลอดจน
นวัตกรรมที่มีผลตอการแกไขปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชนในการปรับปรุงสภาพความ
เปนอยูและสภาพแวดลอมของสมาชิกในชุมชน การประเมินผลโดยมีจุดมุงหมายในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม (Program Monitoring) เพื่อทําการตรวจสอบ
และวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการนํานโยบายไปปฏิบัติ และแสวงหาแนวทางในการปรับปรุง
ใหการปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เรียกกวา การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไขเรียกวาการ
ประเมินข้ันตน (Formative Evaluation) สวนการประเมินผลที่มีจุดมุงหมายครอบคลุมกวางขวางทั้ง
กระบวนการประเมินผลทั้งโครงการ เพื่อรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจากการนํานโยบายไปปฏิบัติ เสนอ
ตอผูกําหนดนโยบายระดับสูง เพื่อพิจารณาวาควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากนอยแคไหน 
เพื่อใหเกิดผลที่ตองการอยางแทจริง หรืออาจเสนอใหยุติโครงการเลยก็ได หากผลปรากฏวา
คลาดเคลื่อนจากสิ่งที่คาดหวังมากและไมคุมคาในการลงทุน ลักษณะการประเมินผลเชนนี้ เรียกวา 
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนานใหญ หรือเพื่อการยกเลิกนโยบายเรียกวาการ
ประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) ซึง่กรณีเชนนี้อาจเกิดข้ึนไมบอยนัก 
   ความหมายของการประเมินผลนโยบาย มีนักวิชาการหลายทานกลาวให
ความหมายไว ดังนี้ 
   โอเวน (Owen, 1933) ใหทัศนะไววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการ
จัดหาขอมูล เพื่อประโยชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมิน คําวา “ประเมินผล (Evaluate)” 
ถูกใชเปนทางเลือกสําหรับการประเมิน “วัตถุ” (Object) และวัตถุสําหรับการประเมินอาจไดแก การวางแผน 
(Planning) แผนงาน (Programs) นโยบาย (Policies) องคการ (Organizations) และปจเจกบุคคล 
(Individuals) เปนตน ซึ่ง Owen ชี้ใหเห็นคุณลักษณะสําคัญของการประเมินผลหลายประการ ไดแก  
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1) การประเมินผลเปนกระบวนการ 2) การประเมินผลตองใชขอมูลที่เปนระบบ 3) การประเมินผล
ตองใชผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อประโยชนของผูตัดสินใจนโยบาย และ 4) การประเมินผลเกี่ยวของ
กับการประเมิน การวางแผน แผนงาน นโยบาย ผลผลิตและปจเจกบุคคล ดังนั้นความคิดของ Owen 
จึงมีความครอบคลุมสาระสําคัญและขอบเขตของการประเมินผลพอสมควร แมจะยังไมครบถวน
สมบูรณ ทั้งหมดก็ตาม 
   การประเมินผล คือ การใชระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรอยางเปนระบบ เพื่อ
การประเมินกรอบความคิดเชิงทฤษฎี (Conceptualization) การออกแบบ (Design) การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Implementation) และอรรถประโยชนที่เกิดจากการนําโครงการทางสังคมไปปฏิบัติ 
(Utility of Social Intervention Program) หรืออีกในทางหนึ่ง การประเมินผลใชระเบียบวิจัยทาง
สังคมศาสตรในการพิจารณาตัดสินและปรับปรุงแนวทางของนโยบายหรือโครงการที่ดําเนินอยูจากจุก
เริ่มตนของโครงการจนถึงขั้นตอนการพัฒนาโครงการและการนําโครงการไปปฏิบัติ (Freeman, 
1993)  
   การประเมินผลนโยบายเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการประมาณการ (Estimation) การ
ประเมิน (Assessment) หรือการประเมิน (Appraisal) นโยบาย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาสาระ (Content) 
การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) และผลกระทบ (Effects) ในฐานะที่เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับหนาที่ (Functional Activity) การประเมินผลที่เกิดขึ้นตลอดกระบวนการของนโยบาย 
(Policy Process) เปนขั้นตอนสุทายของกระบวนการนโยบายเทาและเปนกระบวนการที่มีความสําคัญไม
นอยไปกวาขั้นตอนอ่ืนของกระบวนการนโยบายที่กลาวมาแลว (Anderson, 1994) 
   การประเมินผล หมายถึง การรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ (Systematic 
Collection of Information) เกี่ยวกับกิจกรรม คุณลักษณะและผลลัพธของโครงการ เพื่อการใชประโยชน
ในการลดความไมแนนอน การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตัดสินใจโดยคํานึงถึงการ
ดําเนินโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ Patton ยังเสนอแนะดวยวา การประเมินผล
โครงการควรใชระเบียบวิธีการวิจัยในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิเคราะหในการประเมินผล 
เพื่อใหการประเมินผลมีความเที่ยงตรง (Validity) และเชื่อถือได (Reliability) (Patton, 1986) 
   การประเมินผล หมายถึง การประเมินโครงการของรัฐที่ดําเนินการอยูทั้งหมดวา
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวแลวหรือไม หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ของ 2 โครงการ 
หรือมากกวา วามีสวนในการบรรลุวัตถุประสงครวมกันหรือไม การประเมินผลนโยบายควรจะเนนเรื่อง
การประเมินผลของเปาประสงค (Goals) ของโครงการหรือนโยบาย ถาผูประเมินไมทราบเปาประสงคของ
นโยบาย ผูประเมินควรประเมินผลกระทบของนโยบาย (Policy Impacts) ทัศนะ Dye สามารถ
จําแนกออกไดเปน 1) การประเมินผลนโยบาย คือ การประเมินผลโครงการของรัฐที่ดําเนินอยูวา
เปนไปตามวัตถุประสงคเพียงใด 2) การประเมินผลมุงเปรียบเทียบประสิทธิผลของโครงการตั้งแต       
2 โครงการขึ้นไป 3) การประเมินผลควรมุงประเมินที่เปาประสงคของนโยบายหรือโครงการ และ 4)
ถาไมทราบเปาประสงคของโครงการหรือนโยบายใหประเมินผลกระทบของโครงการหรือนโยบาย  
(Dye, 1981) 
   การประเมินผลนโยบาย คือ กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเปนเครื่องมือของผู
ตัดสินใจ และมีผลตอการจัดสรรทรัพยากรใหเปนธรรมและทําใหเกิดความชอบธรรมทางกฎหมายวา
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ใครไดอะไร การประเมินผลเปนกลไกทางสังคมสําหรับการกระจายผลประโยชนใหแกประชาชนและ
สิ่งที่พึงประสงคจากรัฐ ทัศนะของ House จะใหน้ําหนักทางการเมืองคอนขางสูง คือ 1) การประเมินผล
นโยบายเปนกิจกรรมทางการเมือง 2) การประเมินผลนโยบายเปนเครื่องมือทางการเมืองในการสราง
ความเปนธรรมใหแกประชาชนที่พึงไดรับประโยชนจากรัฐ 3) การประเมินผลนโยบายเปนเครื่องมือ
ทางการเมืองในการสรางความเปนธรรมใหแกประชาชนที่พึงไดรับประโยชนจากรัฐ และ 4) การประเมินผล
นโยบายเปนกลไกลทางสังคมในการกระจายผลประโยชนใหแกประชาชนอยางเสมอภาค (House, 1984)  
   การประเมินผลนโยบายเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบาย ซึ่งเกี่ยวของกับ
นโยบายของรัฐ หรือการตัดสินใจที่มุงเพื่อการบรรลุเปาประสงคระหวางทางเลือกนโยบายตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธกัน รวมทั้งขอจํากัดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะทําใหนโยบายบรรลุเปาประสงคในการ
ใหบริการแกประชาชน ในทัศนะของ Nagel เกี่ยวกับการประเมินผลนโยบาย ระบุไวชัดเจนวา 1) การประเมินผล
นโยบายเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหนโยบาย 2) การประเมินผลนโยบายใหความสําคัญตอการ
บรรลุเปาประสงคของนโยบาย และ 3) การประเมินผลใหความตอความสัมพันธระหวางทางเลือก
นโยบาย ขอจํากัด เงื่อนไขตาง ๆ ที่จะทําใหบรรลุเปาประสงคของนโยบาย (Nagel, 1994) 
  2) จุดมุงหมายของการประเมินผลนโยบาย 
   เหตุผลของการประเมินผลนโยบายวาบางเหตุผลก็ดูมีเหตุผลสมควร หลายกรณี
คอนขางจะเปนเหตุผลทางการเมือง ไดแก 1) ในหลายกรณี ผูมีอํานาจตัดสินใจไดพยายามหาทาง
ชะลอการตัดสินใจของตนเอง โดยการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อประเมินผลนโยบายนั้น ๆ ทั้งนี้เพราะ
การประเมินผลอาจใชเวลาดําเนินการนานไปกวาการตั้งคณะกรรมการศึกษา 2) บางครั้งการ
ประเมินผลก็ถูกมองวาเปนวิธีใชประชาสัมพันธใหกับโครงการหรือหนวยงานนั้น เมื่อผูบริหารมองวา
การดําเนินงานบรรลุผล การประเมินผลก็จะกลายมาเปนเครื่องมือ ประชาสัมพันธ 3) การประเมินผล
โครงการในหลายกรณีจัดทําขึ้นตามเงื่อนไขของหนวยที่อนุมัติงบประมาณโครงการนํารอง (Pilot 
Project) หรือโครงการที่ทําขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบ สวนมากแลวตองการใหมีการประเมินผลเมื่อ
โครงการสิ้นสุดแลว เจาของโครงการที่เปนเรื่องใหม ๆ ทุกโครงการมีความตองการใหมีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดโครงการทั้งนั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือจะไดมีหลักฐานวาการดําเนินงานบรรลุผลเปนอยางดี 4) บางเหตุผลที่
ใหมีการประเมินผลขึ้นก็มีลักษณะเปนเหตุเปนผลทางการเมือง เชน เพื่อใหเกิดการยอมรับจากรัฐสภา 
การประเมินผลเปนชองทางหนึ่งที่จะสงผลใหฐานะของโครงการเปนที่ยอมรับจากมหาชน หรือแมแต
บางโครงการทําการประเมินโครงการเพื่อใหการบริการของใครเปนที่ยอมรับไดจากผูมีอํานาจตัดสินใจ  
(สมพร เฟองจันทร, 2552) 
   การประเมิลผลมีจุดมุงหมายสําคัญ (Purposes of Evaluation) หลายประการ
ทั้งจุด มุงหมายทางวิชาการและทางปฏิบัติ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2550) ดังนี้ 1) เพื่อขยายองคความรู
เกี่ยวกับการประเมินผล โดยเฉพาะการประเมินผลที่เนนการทดสอบ (Theory Orientation) โดย
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ที่เกี่ยวของในตัวแบบการประเมินผล เชน ความสัมพันธ
ระหวางผูตัดสินใจนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูมีสวนไดเสีย อิทธิพลของสิ่งแวดลอมและระดับ
ความสําเร็จของเปาหมาย 2) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสังคมอยางใดอยางหนึ่ง หรือทดสอบหลักการ
ปฏิบัติที่เปนบรรทัดฐาน จุดมุงหมายในประเด็นนี้มุงการทดสอบเชิงทฤษฎีเชนเดียวกับกรณีแรก เพื่อ
นําไปใชเปนบรรทัดฐานในการประเมินผลตอไป เชน การประเมินผลเพื่อทดสอบสมมุติฐานวานโยบาย
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สวัสดิการสังคมจะสงผลใหผูรับสวัสดิการไมสนใจที่จะหางานเพื่อพึ่งตนเอง เปนตน การประเมินผลจะ
ทําใหทราบวาผลการวิเคราะหสนับสนุนหรือปฏิเสธสมมติฐาน ซึ่งสามารถนําไปทดสอบซ้ําจนเปนที่
แนใจวาไดผลตรงกัน ก็สามารถนําผลสรุปมาใชเปนบรรทัดฐานสําหรับการตัดสินใจนโยบายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 3) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร การประเมินผลจะทําใหทราบ
วาองคการที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและการบริหารมากนอย
เพียงใด โดยเฉพาะการใชทรัพยากรทั้งบุคลากรและงบประมาณ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ      
ที่จําเปนสําหรับการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลจะ
ทําใหทราบวามีปญหาและอุปสรรคในการจัดการและการบริหารอะไรบาง ปญหาดังกลาวเกิดขึ้นใน
ขั้นตอนใด เปนปญหาจากภายในองคการหรือจากภายนอกองคการ การทราบขอมูลดังกลาวจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการแสวงหาแนวทางการปรับปรุงแกไขการจัดการและการบริหารใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน การประเมินผลจะทําใหทราบวาแผนงานตาง ๆ ที่
กําหนดขึ้นมีความเหมาะสมตอการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด หากพบวา
แผนงานมีขอบกพรอง การประเมินผลจะชวยชี้แนะจุดสําคัญที่จําเปนจะตองปรับปรุงแกไขอยาง
ชัดเจน ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ตองใชและชวงเวลาที่จะตอง
กระทําใหสําเร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ การประเมินผล
จะทําใหทราบวาจะตองทําการเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบาง ใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบตออะไรบาง เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุบางสวน การ
เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ 
เปนตน 6) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนําไปใชใหเหมาะสม 7) เพื่อความกระจางชัด
ของแผนงาน การประเมินผลตั้งแตจุดเริ่มตนของแผนงาน จนกระทั่งจุดสุดทายของแผนงานจะทําให
ทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคนั้นเกิดจากสาเหตุใด เมื่อทราบขอมูล
แลวจะมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการ ทํางานใหมีความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาในแต
ละขั้นตอนใหหมดไป 8) เพื่อการพัฒนาแผนงาน การประเมินผลจะทําใหเราทราบวาแผนงานที่นําไป
ปฏิบัติมีจุดแข็งและจุดออน อะไรบาง และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร 
เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานเพื่อใหมี
ความเหมาะสมและใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 9) เพื่อตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุน
ทางการเงิน ในการประเมินผลโครงการนั้น จะตองเขาใจวามีผูสนับสนุนทางการเงิน 2 สวน ไดแก 
สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติและสบความสําเร็จ และ
สวนที่สอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผล ตางตองการทราบวาผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการ
หรือไม การประเมินผลจึงเปนเครื่องมือในการตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทาง
การเงินทั้งสองสวน 10) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของชุมชน การประเมินผลจะ
ชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของชุมชนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคนั้นจะแกไข
ไดอยางไร การประเมินผล จึงมีบทบาทสําคัญที่จะบอกวาแนวความคิดริเริ่มใหมนี้ไดผลเพียงใด 11) เพื่อการ
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ตัดสินใจที่จะขยายโครงการ หรือยุติโครงการ หรือใหการสนับสนุนโครงการหนึ่งและยกเลิกอีก
โครงการหนึ่ง การประเมินผลจะทําใหเกิดความกระจางชัดวา โครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดี
สมควรจะขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไม
สอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือใน
กรณีที่มีโครงการที่ มีลักษณะแขงขันกัน การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพ
ในการแกไขปญหา ของสาธารณชน สมควรจะสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบ
ความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรจะยกเลิกเสีย 12) เพื่อเปนสัญลักษณของความมี
เหตุผล การประเมินผลเปนการใชระเบียบวิธีวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ ดังนั้นผล
ของการวิเคราะหจึงยึดหลักความมีเหตุผลเปนสําคัญ ลักษณะดังกลาวจะทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่น
ตอสาธารณชนวาโครงการมีความเหมาะสมที่จะดําเนินตอไป เพราะผลการประเมินสนับสนุนวาเปน
โครงการที่ดีและเปนประโยชนตอสาธารณชนอยางแทจริง ดังนั้น การประเมินผลจึงเปนสัญลักษณ
ของความมีเหตุผล 
  3) ประเภทของการประเมินผลนโยบาย 
   ประเภทของการเมินผลนโยบาย สามารถ แบงออกได 3 ประเภทหลัก ๆ (ศุภชัย 
ยาวะประภาษ, 2550) คือ การประเมินผลแบบเทียม การประเมินผลแบบเปนทางการ และการประเมินผล
แบบพิจารณาความเหมาะสม ดังนี้ 1) การประเมินผลแบบเทียม (Pseudo Evaluation) คือ การ
ประเมินผลที่ใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรในการสรางขาวสารที่ถูกตองและเชื่อถือไดเกี่ยวกับผลของ
นโยบาย โดยไมพยายามพิจารณาวาผลดังกลาวมีคุณคาหรือประโยชนมากนอยเพียงใดตอประชาชน
กลุมตาง ๆ ในสังคมและตอประเทศชาติโดยสวนรวม 2) การประเมินผลแบบเปนทางการ (Formal 
Evaluation) คือ การประเมินผลซึ่งใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรในการสรางขาวสารที่ถูกตองและ
เชื่อถือไดเก่ียวของกับผลของนโยบาย โดยประเมินผลของนโยบายจากวัตถุประสงคหรือเปาหมายของ
นโยบายที่กําหนดไวอยางเปนทางการ 3) การประเมินผลแบบพิจารณาความเหมาะสม (Decision 
Theoretical Evaluation) เปน แนวทางการประเมินผลที่มุงสรางขาวสารที่ถูกตองและเชื่อถือได
เกี่ยวกับผลของนโยบายโดยใชคุณคา หรือผลประโยชนของประชาชนกลุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดรับเปน
เกณฑประเมิน 
  4) แนวทางและตัวแบบในการประเมินผลนโยบาย 
   สําหรับแนวทางและตัวแบบที่จะนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
ความคิดเชิงทฤษฎี (Conceptualization) ขอบเขตและบทบาทของผูประเมินผล ตัวแบบแตละตัวแบบ
อาจจะเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของแตละโครงการในแตละสถานการณ โดยมีทั้งจุดแข็งและ
จุดออนอยูในตัวเอง ดังนั้น การจะเลือกใชตัวแบบใดจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สถานการณ 
(Situations) ผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) วัตถุประสงคของโครงการ (Objectives) ผลประโยชน
ของผูประเมิน (Evaluators Interest) และสิ่งแวดลอมทางการเมือง (Political Environments) เปน
ตน ซึ่งจะนํา เสนอไดดังนี้ 1) การประเมินผลแบบดั้งเดิม (The Traditional Evaluation Model) 
การประเมินผลแบบดั้งเดิม เปนรูปแบบการประเมิน ซึ่งสวนใหญผูทําการประเมินผลเปนคนในองคการ  
จึงมีแนวโนมที่จะนําเสนอผลในดานดีเพื่อใหเกิดความประทับใจแกผูบังคับบัญชาและผูรวมงานใน
องคการ 2) ตัวแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Science Research Model) เปนรูปแบบที่
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ผูชํานาญการหรือผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลเปนผูทําการประเมินดวยตนเอง 3) การประเมินผล
โดยมุงเนนเปาประสงคเปนหลัก (Goal-Oriented Evaluation or Goal-Based Evaluation) แนวทางนี้จะ
มุงเนนการสํารวจเปาประสงคและวัตถุประสงคเปนหลัก 4) การประเมินผลโดยปลอดเปาประสงค 
(Goal-Free Evaluation) แนวทางนี้จะตรงกันขามกับแนวทางที่มุงการประเมินเปาประสงคเปนหลัก 
5) การประเมินผลแบบกลองดํา (Black Box Evaluation) แนวทางนี้มุงที่จะสํารวจกระบวนการ 
(Process) ของโครงการนั้น โดยปราศจากการสํารวจปญหาการปฏิบัติภายในองคการและผลกระทบ
ที่เกิดจากภายนอก การประเมินผลแบบนี้พบมากในรายงานประจําปของรัฐบาล เปนการประเมินผล 
ที่ไมสนใจผลลัพธ (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ตลอดจนปจจัยภายนอก (Externalities)   
6) การประเมินผลงบประมาณประจําป (Fiscal Evaluation) การประเมินผลตามแนวทางนี้จะพิจารณาจาก
การตัดสินใจของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณประจําปในโครงการสาธารณะตาง ๆ 7) การประเมินผล
โดยมุงเนนการตรวจสอบประโยชนที่ประชาชนไดรับ (Accountability or Audit Model) แนวทางนี้
จะไมเนนการตรวจสอบเกี่ยวกับตนทุนและผลประโยชนของโครงการทั่วไปในทางเศรษฐกิจ 8) การประเมิน
โดยมุงเนนทัศนะของผูเชี่ยวชาญ (Expert Opinion Model) แนวทางนี้มุงที่จะขจัดอคติของผูประเมินตาม
แนวทางดั้งเดิม (Traditional Evaluation) และหลีกเลี่ยงขอจํากัดของการประเมินแบบกลองดํา 
(Black Box Evaluation) และการประเมินผลงบประมาณประจําป (Fiscal Evaluation) 9) การประเมินผล
เชิงคุณภาพ (Qualitative or Naturalistic Evaluation) 10) การวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) 
11) การประเมินผลโดยมุงกระบวนการตัดสินใจ (Decision Oriented Evaluation) จะใหความสนใจ
ในการจัดหาขอมูลสําหรับการวิเคราะหเพื่อประโยชนของผูตัดสินใจ 12) การประเมินผลโดยคํานึงถึง
กลุมหลากหลาย (Pluralist-Institutionist Evaluation) 13) การประเมินโดยมุงการอธิบายอยางแจมชัด 
(Illuminative Evaluation) 14) การประเมินผลโดยมุงพิจารณาจากทัศนะท่ีตรงกันขาม (Advocacy-
Adversary Evaluation) 15) การประเมินผลโดยมุงอรรถประโยชนโครงการ (Utilization Oriented 
Evaluation) 16) การประเมินผลยุคที่ 4 (Fourth Generation Evaluation) 17) การประเมินผลโดยมุงเนน
รูปแบบของการประเมิน (Forms of Evaluation)  
   จากแนวทางและตัวแบบการประเมินผลที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวามี
สาระสําคัญและจุดเนนที่หลากหลายแตกตางกัน (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2550) แตละแนวทางและตัวแบบ
อาจมีความเหมาะในการประเมินโครงการบางลักษณะ หรือบางโครงการอาจจะตองใชแนวทางหรือ
ตัวแบบตาง ๆ หลายแนวทาง หรือตัวแบบผสมผสานกัน เพื่อใหการประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคที่
โครงการใดเปนการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความรูความเขาใจและประสบการณของผูประเมินผลเปน
สําคัญวาจะเลือกใชอยางไรจึงจะไดผลตรงตามตองการของการประเมินผลมากที่สุด  
  5) การวางแผนการประเมินผลนโยบาย 
   การประเมินผลนโยบายสาธารณะที่ดี  จะตองประกอบดวยการวางแผน
ประเมินผลที่เปนระบบ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2550) เพื่อใหการประเมินผลเปนไปตามขั้นตอนอยางถูกตอง 
ดังนั้น นักประเมินผลจะตองกําหนดกรอบการวางแผนการประเมินผล (The Framework for Evaluation 
Plan) ใหเปนรูปธรรมชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจวาการประเมินผลจะเปนไปอยางครบถวนตาม
วัตถุประสงคของการประเมิน โดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่ประเมินผล พึงระมัดระวังคือความนาเชื่อถือของ
ผลลัพธที่ไดจากการประเมินผล หากการประเมินผลสามารถอธิบายขั้นตอนของการวางแผนการ
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ประเมินอยางเปนระบบ ซึ่งสามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงและความนาเชื่อถือได จะทําใหการ
ประเมินผลไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของอยางกวางขวาง 
   นอกจากนั้นบทบาทและจริยธรรมของผูประเมินผลนโยบายนั้น (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 
2550) ไดกลาววา ในการประเมินผลนโยบายหรือโครงการโดยทั่วไป สิ่งที่ผูประเมินจะตองให
ความสําคัญเปนลําดับแรกคือการวางแผนการประเมินผล และกอนการวางแผนการประเมินผล       
ผูประเมินผลหรือเจาของโครงการควรตรวจสอบใหรูกับผูมีสวนไดเสียในโครงการ (Stakeholders) 
และผูตัดสินใจสนับสนุนเงินทุนแกโครงการ เพราะบุคคลเหลานี้อาจมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคตอ
การประเมินผลตางกัน การรูจักหรือความเขาใจตอวัตถุประสงคของผูเกี่ยวของตาง ๆ จะทําใหผู
ประเมินทราบวาจะสามารถทําการประเมินผลใหเปนไปตามหลักการที่นาเชื่อถือโดยไมมีอคติได
อยางไร หากผูเกี่ยวของสวนหนึ่งสวนใดตองการใหผลการประเมินเปนไปตามความตองการของตน 
โดยไมคํานึงวาผลการประเมินที่แทจริงเปนอยางไร กรณีนี้ผูประเมินจะรับทําการประเมินหรือไม
ยอมขึ้นอยูกับจริยธรรม (Ethics) ของผูประเมินผลเปนสําคัญ ผูประเมินผลที่มีจริยธรรมยอมไมรับการ
ประเมินผลที่ไมเปนไปตามขอเท็จจริงที่ไดจากการประเมินผล หรือมีการกําหนดการประเมินไว
ลวงหนาวาผูประเมินผลจะตองทําการประเมินผลใหเปนไปตามนั้น และผูประเมินผลแตละคนมีดุลยพินิจ 
(Judgements) ตางกัน โดยทั่วไปอาจจําแนกผูประเมินผลไดเปน 2 ประเภท คือ 1) เปนผูประเมิน
ภายในโครงการหรือผูประเมินผลภายนอกโครงการ 2) ผูประเมินผลที่มีสวนไดเสียกับโครงการ หรือผู
ประเมินผลที่ไมมีสวนไดเสียใด ๆ กับโครงการ   
   มาตรฐานการประเมินผลที่ ผู ประเมินผลไมว าจะเปนบุคคลภายในหรือ
บุคคลภายนอกควรยึดถือ ไดแก 1) มาตรฐาน การใชประโยชน (Utility Standards) 2) มาตรฐานความ
เปนไปได (Feasibility Standards) ผูประเมินผลจะตองกําหนดแนวทาง การประเมินผลและขอเสนอแนะที่
มีความเปนไปได 3) มาตรฐานความถูกตอง (Propriety Standards) 4) มาตรฐานความเมี่ยงตรง 
(Accuracy Standards) (Owen, 1933) 
  6) กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีการประเมินผล และประสิทธิภาพของโครงการ 
   เพื่อใหการประเมินผลนโยบายสะทอน ถึงความตองการที่แทจริงของผูตองการใช
แตละกลุม ดวยเหตุนี้การเลือกระเบียบวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับสภาพหรือลักษณะของ
นโยบายและโครงการตลอดจนความตองการของกลุมที่จะใชผลการประเมินจึงเปนเรื่องจําเปนและ
สําคัญสําหรับผูประเมินผลเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะคานิยม (Value) และความมุงหวัง (Expectation) 
ตอผลของนโยบายและโครงการของแตละกลุมอาจแตกตางกันมากหรือนอยขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะ
ของแตละสถานการณ (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2550) 
   กรอบความคิดเชิงปรัชญาเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลภายใตคานิยมและ
สถานการณที่แตกตางกัน (Jenifer, 1994) ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได 4 แนวทางที่มีเหตุผลและ
คานิยมที่แตกตางกัน ดังนี้ 1) แนวทางประจักษนิยม 2) แนวทางปฏิบัตินิยม 3) แนวทางพหุนิยม      
4) แนวทางปทัสถานนิยม  
   การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชนและเทคนิคการวิเคราะหตนทุนและประสิทธิผลของโครงการ (Rossi & Freeman, 1993) จะ
ทําใหทราบความสัมพันธระหวางผลประโยชนที่เกิดขึ้นและตนทุนที่ตองการใชไปทั้งหมดจากการนํา
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โครงการไปปฏิบัติ ผลการประเมินดังกลาวจะเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูตัดสินใจนโยบายที่จะตอง
พิจารณาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนจะตองใชในการนําโครงการไปปฏิบัติ ซึ่งจะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการแสวงหาการสนับสนุนจากนักวางแผนและจากประชาชนที่มุงหวังจะใหนําโครงการไป
ปฏิบัติในพื้นที่ของตน   
   สรุปไดวา การประเมินผลนโยบาย หมายถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Process) ทีป่ระเมินผลนโยบายจะบอกใหทราบถึงระดับความสําเร็จ (Success) หรือลมเหลว 
(Failure) ของการนํานโยบายไปปฏิบัติและจะบอกใหทราบวามีปญหาอะไรบาง เกี่ยวกับเปาประสงค 
(Goals) หรือวัตถุประสงค (Objectives) ของนโยบาย ตลอดจนทรัพยากร (Inputs) กระบวนการ 
(Process) หนวยงานที่รับผิดชอบ (Organization) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ (Outcomes) ผลกระทบ 
(Impacts) และสิ่งแวดลอม (Environment) ที่เกี่ยวของกับนโยบายการประเมินผลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Evaluation) ประกอบดวยการรวบรวมขอมูล 3 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณแบบ
เจาะลึก 2) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกตการณหรือการมีสวนรวมโดยตรง และ 3) การเก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร 
 
2.6 การวิเคราะห SWOT Analysis 
 การวิเคราะห SWOT เปนเทคนิคที่มีประโยชนในการทําความเขาใจจุดแข็งและจุดออน 
ขององคกรคุณ เพื่อการระบุโอกาสที่เปดใหองคกรและอุปสรรคที่องคกร 
 การนํา SWOT มาใชในวางยุทธศาสตรเพื่อใชในการวิเคราะหสถานะขององคกรเพื่อหา
จุดเดนในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยอาศัยหลักการสําคัญของ SWOT ก็คือ
การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ สภาพการณภายใน และสภาพการณภายนอก 
ดังนั้นการวิเคราะห SWOT จึงเรียกไดวาเปนการ วิเคราะหสภาพการณ (Situation Analysis) ซึ่งเปน
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพื่อใหรูตนเอง (รูเรา) รูจักสภาพแวดลอม (รูเขา) ชัดเจน และวิเคราะห
โอกาส อุปสรรค การวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคกรจะชวยใหผูบริหารของ
องคกรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งสิ่งที่ได เกิดข้ึนแลวและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอองคกรธุรกิจ จุดแข็ง จุดออน และความสามารถ
ดานตาง ๆ ที่องคกรมีอยู ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนด
กลยุทธและการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป  
 2.6.1 ความหมายของ SWOT Analysis SWOT Analysis  
  เปนการวิเคราะหสภาพองคกร หรือหนวยงานในปจจุบัน เพื่อคนหาจุดแข็ง จุดเดน 
จุดดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต SWOT เปนตัวยอที่มี
ความหมาย ดังนี้  
  1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือขอไดเปรียบ  
  2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดออนหรือขอเสียเปรียบ  
  3) O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาสที่จะดําเนินการได  
  4) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอจํากัด หรือปจจัยที่คุกคามการดําเนินงาน
ขององคกร  
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 2.6.2 ประโยชนและความสําคัญของ SWOT Analysis  
  เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆทั้งภายนอกและภายในองคกร ซึ่งปจจัย
เหลานี้แตละอยางจะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผลการดําเนินงานขององคกรอยางไร จุดแข็งของ
องคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนของ
องคกรจะเปน คุณลักษณะภายใน ที่อาจจะทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอมจะ
เปนสถานการณที ่ใหเกิดการเอื้อตอบรรลุเปาหมายองคกร ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอม
จะเปน สถานการณที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร ผลจากการวิเคราะห SWOT นี้จะใชเปน 
แนวทางในการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ เพื่อใหองคกรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม  
 2.6.3 ขอดีและขอเสียของการทํา SWOT Analysis  
  ขอดี เทคนิคการวิเคราะห SWOT ถูกนํามาใชอยางแพรหลายในการวิเคราะห
สถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ เนื่องจากเปนเทคนิคที่เขาใจงาย ไมซับซอน 
ใหความสะดวกเปนอยางมากสําหรับผูที่นํา SWOT มาใช และสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณ
ดานตาง ๆ มากมาย เชน การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง การกําหนดความสําคัญ
กอนหลังของเหตุการณ การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้น การวิเคราะหและแกปญหา
ในการดําเนินการ การวิเคราะหโครงการเริ่มใหม การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น การสราง 
กระบวนการเรียนรูใหม ฯลฯ 
  ขอเสีย ของการใช SWOT ก็มีอยูไมนอยเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชนและ
ความหลากหลายในการประยุกตใชงาน เชน โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของขอมูลที่นํามาใช
วิเคราะห ทักษะ ประสบการณ และความเขาใจในความรูพื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผูวิเคราะห 
ตองทบทวน SWOT เปนระยะๆ เพื่อตรวจสอบสภาพวา เหตุการณและปจจัยตาง ๆ ที่นํามาใชเปน
ขอมูล พื้นฐานยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแลวหรือไม  
 2.6.4 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร 
  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรจะเกี่ยวกับการวิเคราะหพิจารณา
ทรัพยากร และความสามารถภายในองคกรทุก ๆ ดาน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดออนขององคกร 
แหลงที่มาเบื้องตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือ ระบบขอมูลเพื่อการบริหารที่
ครอบคลุม ทุกดาน ทั้งในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธีปฎิบัติงาน บรรยากาศในการทํางานและ
ทรัพยากรใน การบริหาร คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดําเนินงานที่ผานมา
ขององคกร เพื่อที่จะเขาใจสถานการณและแผนกลยุทธกอนหนานี้ดวย 
 2.6.5 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร  
  ภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกรนั้นสามารถคนหาโอกาสและ
อุปสรรค ทางการดําเนินงานขององคกรที่ไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งใน และ
ระหวางประเทศที่เกี่ยวกับการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดลอมทางสังคม เชน ระดับการศึกษาและอัตรารูหนังสือของ
ประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของ ประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
คานิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทางการเมือง เชน พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี 
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 2.6.6 การระบุสถานการณจากการประเมินสภาพแวดลอม เมื่อไดขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง
จุดออน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะหปจจัยภายในและปจจัยภายนอกดวยการประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกแลว ใหนําจุดแข็ง จุดออนภายในมาเปรียบเทียบ
กับโอกาส อุปสรรค จากภายนอกเพื่อดูวาองคกรกําลังเผชิญสถานการณเชนใดและภายใตสถานการณ
เชนนั้น องคกรควรจะทําอยางไร  
 
2.7 บริบทประเทศอินโดนีเซีย 
 2.7.1 บริบทพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  พ.ศ. 966 เกาะสุมาตราและเกาะชวาก็ถือวาเปนดินแดนสําคัญทางประวัติศาสตร 
เราจะทราบความเปนไปของดินแดนเหลานี้ไดก็อาศัย หลวงจีนฟาเหียน ที่จาริกไปศึกษาสืบพระพุทะศาสนา
ในชมพูทวีป (พ.ศ. 942-954) โดยทานเดินทางไปอินเดียผานเอเชียกลางแลวกลับทางเรื่อโดยแวะ
ศึกษาเลาเรียนคัมภีรที่ศรีลังกา 2 ป แลวเดินทางกลับจีน ระหวางทางเรือถูกพายุทะเลพัดพาไปขึ้นฝง
เกาะหนึ่งโดยบังเอิญสันนิษฐานวาเปนเกาะชวา ไดบันทึกไววา “หลังจากเดินทางได 90 กวาวัน เรือก็
ถึงนครแหงหนึ่งเรียกวา ชวาทวีป ณ ที่นี้ ศาสนาแบบลัทธิของพราหมณที่หลงผิดตาง ๆ กําลังรุงเรือง 
ฝายพระพุทธศาสนา ณ ที่นี้ไมเปนประโยชนที่จะกลาวถึง ภายหลังไดพักอยูในที่นี้ 5 เดือน ฟาเหียนได
ลงโดยสารเรือพาณิชยขนาดใหญอีกลําหนึ่ง (Legge, 1992, p. 113)” 
  บันทึกของทานชวยใหทราบไดวา ยุคนั้นไดมีการคาขายกันแลวระหวางดินแดนแถบนี้
กับเมืองจีนเทานั้น แตทานไมไดบอกเรื่องราวที่แสดงใหเห็นความเจริญรุงเรืองทางศาสนาและวัฒนธรรม
ของชาวพุทธ จากนั้นมา พ.ศ. 966 พระคุณวรมัน จากแควนแคชเมียร (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2549, น. 32) 
ทานไดออกบวชจากราชตระกูล จากนั้นไดเดินทางไปเผยแผพุทธศาสนานิกายมูลสรวาสติวาทิน คือ
พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท ซึ่งใชภาษาสันสกฤตบันทึกคําสอน บนเกาะชวา ทําใหมั่นใจไดวา
พระพุทธศาสนาไดมาถึงดินแดนแถบนี้ตั้งแตนั้นมา 
  หลวงจีนอี้จิง ทานออกเดินทางโดยเรือจากเมืองกวางตุง พ.ศ. 1214 ใชเวลาไมถึง 20 วัน 
ก็ถึงเมืองหลวงอาณาจักรศรีวิชัย ณ ปาเลมบัง เกาะสุมาตรา พํานักอยูระยะหนึ่งแลวเดนทางตอไปยัง
ชมพูทวีปเพื่อศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา ระหวางเดินทางกลับประเทศจีน ทานไดแวะพักที่ศรีวิชัย     
อีก 6 ป ตั้งแตป พ.ศ. 1232-1238 ยุคนั้นพระพุทธศาสนาในอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุงเรือง เปน
ศูนยกลางสําคัญแหงหนึ่งในการศึกษาพระพุทธศาสนา ดังทานไดบันทึกวา 
  พระราชาหลายพระองค พรอมทั้งผูนําหลายทานในเกาะมหาสมุทรทางใตนี้ ลวนเลื่อมใส
ศรัทธาใน (พระพุทธศาสนา) จิตใจของพวกเขาก็มุงแตจะบําเพ็ญกุศลกรรม ในอาณาเขตของโภคะมี
พระภิกษุในพระพุทธศาสนามากกวา 1,000 รูป ซึ่งทุกรูปก็มีจิตนอมในการศึกษาเลาเรียนและสัมมาปฏิบัติ 
ภิกษุเหลานั้นศึกษาคนควาสรรพวิชาเหมือนกับที่มีในมัชฌิมชนบทของอินเดีย พระวินัยและพิธีกรรม
ของพวกเขาก็ไมไดแตกตางกันเลย ภิกษุจีนที่ปรารถนาจะไปยังตะวันตกเพื่อฟงการบรรยายและอาน
คําสอนตนฉบับ ก็ควรจะพํานักที่นี่ประมาณ 1 หรือ 2 ป จนปฏิบัติพระวินัยใหถูกตองแลวจึงเดินทาง
ตอไปยังอินเดียตอนกลาง  
  จากหลักฐานนี้ทําใหเชื่อไดวา พระพุทธศาสนาในประเทศทะเลใตเกือบทั้งหมดเปน
แบบหินยาน นิกายมูลสรวาสติวาทิน ซึ่งใชสันสกฤตบันทึกคําสอน จากนั้นปลายพุทธศตวรรษที่ 12 
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พระธรรมปาละที่เคยศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยนาลันทามากอนไดไปเผยแผพระพุทธศาสนามหายานที่
เกาะสุมาตรา และชวา กลางพุทธศตวรรษที่ 13 พระวัชรโพธิ จากภาคใตของอินเดียไปไปสั่งสอนพุทธ
ศาสนาแบบตันตระในเกาะชวาอีก ในยุกนี้ไดมีอาณาจักรใหมของชาวพุทธแหงราชวงศไศเลนทรเจริญ
ขึ้นมาบนที่ราบเกทุที่อยูใกลเคียง และกษัตริยราชวงศนี้ไดสรางมหาสถูปยิ่งใหญที่เรียกวา “บุโรพุทโธ” 
  เจดียบุโรพุทโธ หรือบรมพุทโธนี้ สันนิษฐานวา สรางราวคริสตศตวรรษที่ 7-9 หรือ
ราว พ.ศ. 1393 ตั้งอยูทางภาคกลางของเกาะชวาบนที่ราบเกทุ (Kedu Plain) ทางฝงขวาใกลกบ
แมน้ําโปรโก หางจากเมืองยอกยาการตามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กม. บุโรพุทโธ
สรางดวยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ลานตารางฟุต บนฐานสี่เหลี่ยม กวางดานละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต 
เปนรูปทรงแบบประมิด มีลานเปนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปอีก 31.5 เมตร ซึ่งเปนมหาสถูปที่ระเบียงซอน
กันเปนชั้น ๆ ลดหลั่นกันไป (Fergusson, 1981, p. 422-430) 
  Prof. Purabotjaroko นักโบราณคดี และประวัติศาสตรกลาววา โบโรบุดุร มาจาก
คําวา บะระ+บุดุร (Bara and Budur) บะระ เพี้ยนมากจากสันสกฤตวา วิหาร พิหาร บิหาร เบียระ สวน 
บุดุร เปนชื่อของหมูบานทางใตของพระวิหาร ฉะนั้น โบโรบุดุร จึงหมายถึงวิหารที่หมูบานบุดุร  
Dr.Krom กลาววา โบโรบุดุร เพี้ยนมาจากคําวา ปะระ+พุทธะ สวน Dr.Stutterheim สันนิษฐานวา บุดุร 
มาจากคําวาบุดิว Budue ในภาษามินังกะบัว แปลวา เดน ยื่นออกมา โบโรบุดุร จึงแปลวา วิหารที่
เดนอยูบนภูเขา สวนอาจารยจํานง ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต กลาววา โบโรบุดุร เพี้ยนมาจากคําวา 
บรม+พุทธ ซึ่งหมายถึง พุทธวิหารที่ยิ่งใหญ แมจะแปลความหมายตางกัน แตสาระแทจริงเปนการยกยอง
ความยิ่งใหญของพุทธหมาวิหารนี้  
  พระมหาสถูปนี้ แบงออกเปนออกเปน 3 ตอน คือตอนฐานชั้นลางสุด ตอนบน และ
ตอนสุด เหมือนมณฑลจักรวาลซึ่งแยงอยางงาย ๆ ตามลําดับของฐาน จากฐานชั้นลางสุดไปสูยอด
บนสุด แทนความหมายของกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ แมระเบียงก็มีรูปแกะสลักภาพพุทธประวัติ
ตามคัมภีรลลิตวิสตระของมหายาน (Dumarcay, 1995, p. 27) 
  ตอนฐานชั้นลาง แบงเปน 4 ชั้น แตละชั้นมีทางเดินรอบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ฝาผนัง
ของขางสลักดวยหินหยาบเปนภาพพุทธประวัติชาดก และเรื่องพระโพธิสัตวมหายาน ภาพสลักนูนออ
มาชัดเดนกวาที่นครวัด นครธม มีซุมพระพุทธรูปจํานวน 432 องคลอมรอบทุกชั้น ชั้นนี้คือ กามธาตุ 
หรือกามาวจร เปนชีวิตเริ่มตนของมนุษยที่ยังเก่ียวของกับโลกิยสุข อันหมายถึงฐานชั้นลางของสถูป 
  ตอนบน หรือตอนกลาง แบงออกเปน 3 ชั้น มีทางเดินเปนวงกลมโดยรอบ มีเจดีย
ครอบองคพระพุทธรูป และพระโพธิสัตว เรียงรายอยูโดยรอบทุกชั้น ชั้นที่ 1 ของตอนบนจะมีเจดีย
ครอบพระพุทธรูป 32 องค ชั้นที่ 2 ของตอนบน มีเจดียครอบพระพุทธรูป 24 องค และชั้นที่ 3 ของ
ตอนบนจะมีเจดียครอบพระพุทธรูป 16 องค รูปทรงพระเจดียเหมือนกับพระปฐมเจดียในประเทศไทย 
คือ สัณฐานรูประฆังคว่ํา มีฉลุเปนชองพอมองเห็นพระพุทธรูปได เปนสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนโดยรอบ 
มีเจดียที่เปดองคใหเห็นพระพุทธรูปชัดเจนมี 2 องค ชั้นนี้รูปธาตุหรือรูปาวจรขั้นชีวิตมนุษยที่หลุดพน
จากกามารมณติดอยูในรูปารมณ 
  ตอนยอดสุด มีพระเจดียใหญอยูตรงกลาง พระเจดียนี้มียอดหักจากฟาผา และในซุมเจดีย
สวนมากจะมี่พระพุทธรูปเศียรหัก สันนิษฐานวาคงถูกฝายตรงขามทําลายภายหลัง ชั้นนี้คืออรูปธาตุ 
หรืออรูปาวจร เปนชั้นที่มนุษยไดบรรลุพระอรหันต ไมติดอยูในโลกิยสุข และในชั้นนี้มนุษยไดถูกฉายภาพ
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ออกมาเปนชั้นกลม ๆ โดยแบงยอยออกเปน 4 ชั้น คือ อากาสานัญจายตนะ (มีอากาศหาที่สุดมิได) 
วิญญาณิญจายตนะ (มีวิญญาณหาที่สุดมิได) อากิญจัญญายตนะ (ไมมีอะไรเลย) และเนวสัญญานา
สัญญายตนะ (มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช) หรือสามชั้นตอนบนที่มีสัณฐานกลมนี้หมายถึง 
นิพพาน ปรินิพพาน และมหาปรินิพพาน (Forman, 1980, pp. 17-133) 
  เอเดรียน สนอกราส ไดเปรียบพุทธสถานนี้เหมือมณฑลจักรวาล ซึ่งแบงตามลําดับ
ชั้นของฐาน แทนความหมายของกามธาตุ รูปธาตุ และอรูปธาตุ ดังตอไปนี้ 
  กามธาตุ ไดแก สวนฐานชั้นลางสุดเปนฐานบัว บริเวณฐานเขียงแกะสลักภาพเลา
เรื่องเปนภาพนูน เลาถึงชีวิตปุถุชนที่กําลังนั่งซุบซิบนินทากัน ซึ่งถือวายังลุมหลงอยูในกิเลส คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
  รูปธาตุ ไดแก สวนฐานที่ซอนกันขึ้นเปน 5 ชั้น รอบฐานมีลักษณะเปนระเบียง มีทางเดิน
ลอมรอบ ตัวระเบียงลอมรอบดวยกําแพงสูงประดับดวยภาพสลักนูนวาดวยเรื่องชาดก และอวตาร 
พุทธประวัติจากคัมภีรลลิตวิสตระ ภาพแสวงหาโพธิญาณของพระสุธนจากคัมภีรคันธวยูหะ ในอวตงสกสูตร 
เคาหนาของบุคคลในภาพแสดงอิทธิพลศิลปะอินเดียหลังคุปตะ สวนภาพสลักรูปพระโพธิสัตวมีเคา
พระพักตร และเครื่องประดับ คลายกันกับที่พบในอําเภอไชยา สุราษฎรธานี บนยอดกําแพงระเบียง
แตละชั้นมีพระพุทธรูปประดับในซุม ซึ่งหมายถึงพระธยานิพุทธเจาใน 4 ทิศ คือ ทิศตะวนออก มีพระอักโษภยะ 
ปางมารวิชัย ทิศตะวันตก มีพระอมิตาภะ ปางสมาธิ ทิศใต มีพระรัตสัมภวะปางประธาน ทิศเหนือ มี
พระอโมฆสิทธะ ปางประทานอภัย ชั้นในรูปธาตุแทนความหมายของการบําเพ็ญเพียร เพื่อความหลุดพน
ของพระตถาคต 
  อรูปธาตุ ไดแก สวนยอดสุดประกอบดวยฐานระเบียงกลม 3 ชั้น แตละชั้นมีสถูปทรง
กลมองคระฆัง เจาะรูสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ชั้นที่ 1 ของฐานระเบียง
วงกลมประกอบดวยสถูป 32 องค ชั้นที่ 2 มีสถูป 24 องค ชั้นที่ 3 มีสถูป 16 องค ชั้นที่ 3 บนสุด ตรง
กลางมีสถูปองคใหญลักษณะทึบตัน หมายถึงพระอาทิพุทธเจาผูสรางโลก ชั้นอรูปธาตุนี้ไมมีภาพสลัก 
เนื่องจากเปนชั้นแหงการหลุดพน คือ เขาสูพระนิพพาน 
  กษัตริยที่สรางพุทธวิหารนี้ตองมีพระบรมเดชานุภาพ และราชทรัพยมหาศาล 
เนื่องจากตองใชวัสดุกอสราง และคาแรงจํานวนมาก พระมหาสถูปนี้รูปทรงคลาย ๆ พระสถูปที่พุทธคยา 
เพราะถากดพระสถูปพุทธคยาใหแบบราบลงมาแลวเพิ่มเจดียโดยรอบ 7 ชั้นก็จะเหมือนกัน ตรงกลาง
มหาสถูปนี้มีเจดียใหญองคหนึ่งเหมือนกับดอกบัวที่บานกลางบึง แตปจจุบันยอดหักเพราะฟาผาในป 
พ.ศ. 2443 บุโรพุทโธเปนสัญลักษณแหงศูนยกลางจักรวาลอันหมายถึงเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อ
ของพระพุทธศาสนามหายานลัทธิวัชรยาน หรือตันตระ ซึ่งนับถือพระอาทิพุทธเจาวาเปนผูสรางโลก
และจักรวาล พระมหาถูปนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือไมนั้น ไมมีหลักฐานปรากฏหรือจะเปนการ
สรางอุทิศถวายพระพุทธเจาไวโรจนะ ซึ่งชาวชวาถือกันวาสูงสุด อันเปนพระเจาของสรรพสิ่ง พุทธสถานแหงนี้ 
สรางดวยหินภูเขาไฟสีเทาคลายหินทราย เปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก และองคการยูเนสโก 
สหประชาชาติไดข้ึนทะเบียนเปนมรดกโลกแลว 
  พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียกอนยุคนี้ยังมีผูที่นับถือพระพุทธศาสนาอยูที่ภาคกลาง
ของเกาะชวา เนื่องจากมีมหาสถูปบรมพุทโธ ฝายพุทธศาสนาของราชวงศไศเลนทร กับมหาเทวสถานปรัม
พนัน ฝายฮินดูของอาณาจักรมาตารามนี้ เปนศาสนสถานที่ยิ่งใหญทั้งสองแหง และอยูหางกันไมถึง 
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80 กม. จึงเปนที่สังเกตและเปรียบเทียบไดวา ยังมีผูนับถือพระพุทธศาสนาอยูที่ภาคกลางของเกาะชวา 
และแสดงใหเห็นวาทั้งสองศาสนานี้ยังคงอยูคูกันไป และบางครั้งก็ผสมซึ่งกันและกัน และในยุคนี้มีการ
แตงตําราเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลัทธิตันตระชื่อ สังหยังกมหานิกายัน โดยสัมภรสูรยาวรณะ ตํารา
เลมนี้ทําใหเรารูประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในเกาะชวา และความหมายของสถาปตยกรรม ประติมาณวิทยา
ในเกาะนั้น อยางไรก็ตามเกาะชวานี้ก็ยังมีรองรอยความเจริญของพระพุทธศาสนาอยู เปนที่แวะพัก
เพื่อศึกษาคัมภีรในพระพุทธศาสนา จากนั้นก็เดินทางตอไปยังประเทศจีน ดังจดหมายเหตุจีนใน
รัชกาลของพระเจาเซียฉิวา “พระภิกษุชื่อวาฟายู ซึ่งไดกลับมาจากประเทศอินเดียภายหลังที่ไปสืบคน
พระคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดมาถึงอาณาจักรโฟฉิ และไดพบพระภิกษุชื่อวาฟายู ซึ่งไดกลับมาจาก
ประเทศอินเดียภายหลังที่ไปสืบคนพระคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดมาถึงโยตตุงควรมัน ทานไดแตง
อรรถกถาของคัมภีรอภิสมายาลังการขึ้นที่นั่น และก็มีงานนิพนธอีก เชน ประมาณวารตฏิกะ และ
ประมาณวิจัย ซึ่งวาดวยเรื่องธรรมชาติของความรูทั้งสองเลม และก็ยังมีคูมือการเรียนตรรกวิทยาที่ใช
กันแพรหลายมาก คือ นยาพินธุ (สุลักษณ ศิวรักษ, 2542, น. 148) ตอมามีการคนพบประติมากรรมมี
จารึกที่ตปนุลิฝงตะวันตกของเกาะ ไดแกรูปพระโลกนาถเปนพระโพธิสัตวอวโลติเกศวรประทัยยืนอยู
ทามกลางนางตาราสองขางสรางเมื่อ พ.ศ. 1567 นอกจากนี้ก็มีสมุดภาพของเนปาลในยุคนี้ซึ่งทําให
ทราบถึงความแพรหลายของรูปพระโลกนาถแหงศรีวิชัย สิ่งตาง ๆ ที่กลาวมานี้เปนหลักฐานสนับสนุน
ความเจริญรุงเรืองของพระพุทธศาสนามหายานไดเปนอยางดี 
  พ.ศ. 1809 พระเจากฤตนคร ภายหลังพระนามวาศิวพุทธ ไดครองราชยบนเกาะชวา 
ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานิกายกาลจักรของลัทธิตันตระซึ่งมาจากแควนเบงกอลของอินเดีย และ
ไดเจริญที่นั้นมากอนแลวแผไปยังประเทศทิเบต เนปาล และหมูเกาะอินโดนีเซีย นิกายกาลจักรนี้ได
เจริญสูงสุดในเกาะชวาโดยผสมกับการบูชาพระศิวไภรพคือรูปพระอิศวรปางโกรธ จึงทําใหเกิดการ
เคารพรูปบูชาพระศิวพุทธซึ่งก็เขากันไดดีกับพระเพณีการบูชาบรรพบุรุษในหมูเกาะอินโดนีเซีย เปนที่มา
ของคําวา “ศิวพุทธ” และมีหนังสือแตงในยุคนี้โดยทานตันตุลาร หนังสือนี้ชื่อวา “ปุรุษาทศานตะ” 
อธิบายเรื่องลัทธิศิว-พุทธไวอยางดี แมพระเจาอาทิตยวรมันที่เกาะสมุมาตราก็ทรงเลื่อมใสในนิกายนี้ 
และทรงถือวาพระองคเองทรงอวตารลงมาจากพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรดวย พระพุทธศาสนาในยุคนี้
มีการกลาวถึงการบวชเปนภิกษุณีของพระราชธิดาพระองคหนึ่งวา “เนื่องจากพระเจาชัยนครไมทรงมี
โอรส ราชบัลลังกจึงไดตกไปอยูแกพระราชธิดาของพระเจากฤตนคร คือพระนางราชปตนีคายตรี พระมเหสี
องคแรกของพระเจากฤตราชสะ แตพระนางไดทรงบวชเปนภิกษุณีเสียแลว พระธิดาของพระนางคือ
เจาหญิงตรีภูวนาถ จึงทรงเปนผูสําเร็จราชการแทนโดยทรงพระนามวา ตรีภูวนาโนตคุงคเทวีชัยวิษณุวรรธนี 
ใน พ.ศ. 1872 หรือ 1873” (สุภัทรดิศ  ดิศกุล, 2549, น. 80) 
  จากหลักฐานที่กลาวมานี้ทําใหรูวาในยุคนี้อินโดนีเซียมีภิกษุณีของมหายานอยูดวย 
แตไมปรากฏวามีพระพุทธศาสนาเถรวาทในอินโดนีเซียยุคนี้ จึงทําใหเราไมสามารถรูความเปนไปของ
ภิกษุณีฝายเถรวาทในประเทศนี้ได อยางไรก็ดีในปลายยุคนี้ พ.ศ. 1994 ประเพณีอินเดียซึ่งผสมกับ
อิทธิพลพื้นเมืองก็คอย ๆ สูญหายไปพรอมกับพระพุทธศาสนาดวยเพราะมีศาสนาอิสลามเขามาแทนที่ 
ชาวฮินดูมัชปาหิตไดนําวัฒนธรรมอินเดียหลบหายไปอยูทางทิศตะวันตก คือ เกาะบาหลี บาหลี มาจากคําวา 
“พลี” แปลวา มีกําลังแข็งแรง หรือบวงสรวงทางพราหมณ หรือทางพุทธคือสละเพื่อชวยเหลือ (สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), 2538, น. 186) เกาะนี้อยูทางทิศตะวันออกของเกาะชวา ปจจุบันก็ได
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กลายเปนศูนยกลางทางดานปญญาที่รักษาแกนของวรรณคดีอินเดีย-ชวา และศาสนาฮินดูไวไดแหงเดียว 
ชาวบาหลีนับถือศาสนาฮินดูแบบบาหลีที่มีพระพุทธศาสนาเจืออยูกับไสยเวท และนับถือผีสางบรรพบุรุษ 
เพราะเปนคนวรรณะศูทรที่ไมนับถือระบบวรรณะเครงครัดเหมือนอินเดีย 
  พระพุทธศาสนาเสื่อมไปจากอินโดนีเซียเพราะสาเหตุหลายอยางดวยกัน คือ เพราะชาว
ชนบทที่อยูชายฝงทะเลยังไมมีศรัทธาพระพุทธศาสนา ไมซึมซาบมากนักในวัฒนธรรมที่มากับศาสนา 
จึงเลื่อมใสศาสนาอิสลามไดงาย ผูที่นับถือศาสนอิสลามแลวมีโอกาสที่จะเจริญกาวหนาทางธุรกิจ
การคาขายเพราะอาศัยพอคาชาวมุสลิมจากอินเดียและอาหรับ และสุดทายมีการบังคับใหนับถือ
อิสลามที่เกาะชวาและสุมาตรา จากนั้นมุสลิมก็ปกครองไมนานก็ถึงกาลอวสาน เมื่อโปรตุเกสเขามายึด
เปนอาณานิคมได โปรตุเกสครองไดศตวรรษเศษก็เสียใหแกฮอลันดา พระพุทธศาสนาก็ถึงกาลอวสาน 
คงมีแตอิทธิพลทางดานภาษาบาลีและสันสกฤตอยู เชนคําวา ซูการโน เปนตน (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2538, น. 186) 
  นับจากนี้ไปชาวโลกตองคอยจับตาดูวาพระสงฆในอินโดนีเซียจะสามารถเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงในอินโดนีเซียไดหรือไม สิ่งที่เคยสูญหายไปหลายรอยปกําลังจะไดรับ
การฟนฟูใหคืนกลับขึ้นมาอีกครั้ง ชาวพุทธจากทั่วโลกเดินทางไปนมัสการมหาเจดียบูโรบูดูรหรือบรม
พุทโธตางก็ตกตะลึงในความมหัศจรรยของเจดียแหงนี้ แตแมจะสรางโบราณสถานมีขนาดใหญโต
มโหฬารขนาดไหนก็ตาม หากชาวพุทธไมสรางศาสนทายาทไวก็ยากที่จะรักษาพระพุทธศาสนาไวได 
 2.7.2 หลักการสําคัญของประเทศอินโดนีเซีย 
  ปญจศีลาหลักการสําคัญของชาติ ชาวอินโดนีเซียมีอิสระในการนับถือศาสนาไมวาจะ
เปนมุสลิมหรือฮินดู พุทธหรือคริสตขอเพียงใหมีความยึดมั่นในหลักปญจศีลาซึ่งมีเปาหมายเพื่อความ
กลมเกลียวของชาติเทานั้นคําวา “ปญจศีลา” หลายคนคงคิดถึง “เบญจศีลหรือศีลหาในพระพุทธศาสนา” 
แตปญจศีลาของประเทศอินโดนีเซียมีความหมายพิเศษ ดังที่เอลซา ไซนุดิน อธิบายความความเปนมา
และความหมายของปญจศีลาไววา “วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 เวลา 10 นาฬิกา ซูการโนไดอาน
ประกาศอิสรภาพสั้น ๆ วา “เราประชาชนอินโดนีเซีย ขอประกาศเอกราชของประเทศอินโดนีเซีย ณ 
บัดนี้ เรื่องเกี่ยวกับการโอนอํานาจและเรื่องอ่ืนๆจะจัดการไปเปนลําดับและใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได” 
ในนามของประชาชนอินโดนีเซีย ซูการโนและฮัตตา (เพ็ชรี  สุมิตร, 2552, น. 329-357) 
  ประธานาธิบดีซูการโนเคยกลาวสุนทรพจนที่สําคัญครั้งหนึ่งวา “อยาคิดฝนวาการคง
อยูของประเทศอินโดนีเซียเสรีจะทําใหการตอสูของเราจบสิ้นลง มิใชเชนนั้น ขาพเจากลาวแมแตวา 
ภายในประเทศอินโดนีเซียเสรีนั้น การตอสูของเรายังคงตองดําเนินตอไป เพียงแตจะมีลักษณะภาวะ
แปลกไปกวาการตอสูในปจจุบัน ลักษณะพิเศษของการตอสูจะผิดไปในฐานะที่เราเปนประชาชนที่
รวมกัน เราจะดําเนินการตอสูของเราเพื่อใหบรรลุถึงความคิดของเราที่มีอยูในปญจสีลา” ซูการโน 
“กําเนิดของปญจสีลา” วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 1945 (สุนทรพจนที่กลาวแกองคตการตรวจสอบเพื่อ
การตระเตรียมเอกราช)  
  ประธานาธิบดีซูการโนเคยกลาวถึงการรวบรวมกฎบัญญัติหาขอนี้ของเขาวา 
“ขาพเจาไมรูสึกวาขาพเจาเปนผูสรางปญจสีลา ไมรูสึกวาเปนผูกอตั้งปญจสีลา ขาพเจาเพียงแตนํา
ความรูสึกที่มีอยูในหมูประชาชนมาเขียนเปนถอยคําซึ่งขาพเจาเรียกวา “ปญจสีลา” ขาพเจาเพียงแต
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รวบรวมกันเขาเพราะความรูสึกท้ังหานี้ไดมีอยูมาเปนเวลาหลายสิบปแลว แมแตอาจเปนถึงหลายรอย
ปในสวนลึกของหัวใจของเรา”  
  หนังสืออินโดนีเซียไดอธิบายหลักปญจศีลาไววา “ปญจศีลา หลักหาประการของ
ปรัชญาแหงรัฐอินโดนีเซีย ชาวอินโดนีเซียมีอิสระในการนับถือศาสนาไมวาจะเปนมุสลิมหรือฮินดูพุทธ
หรือคริสต ขอเพียงใหยึดมั่นในหลักปญจสีลาซึ่งมีเปาหมายเพื่อความกลมเกลียวของชาติเทานั้น แม
อินโดนีเซียจะมีคนมุสลิมมากที่สุดในโลกหรือรอยละ 90 ของประเทศ แตก็ไมเคยประกาศเปนรัฐ
อิสลาม สวนที่เหลือเปนคริสเตียนนิกายโปเตสแตนต หรือพุทธ ชาวคริสตในอินโดนีเซียแมจะมี
ปริมาณนอยแตก็มีบทบาทในวงการทหารและการเมือง ทํานองเดียวกับพุทธซึ่งมีบทบาทในภาค
เศรษฐกิจ (มัลลิกา พงศปริตร และศิริพร โตกทองคํา, 2549, น. 59) 
  หลักการขอแรกคือหลักของลัทธิชาตินิยมรัฐแหงชาติอินโดนีเซียที่มีอาณาเขตกวางใหญ 
ซูการโนไดยอนกลับไปที่อาณาจักรโบราณคืออาณาจักรมัชปาหิตและอาณาจักรศรีวิชัย โดยอางวา 
“หากประชาชนของเราทั้งหมดคือประชาชนอินโดนีเซียพรอมที่จะตายเพื่อปองกันประเทศของเราคือ
ประเทศอินโดนีเซีย แมเพียงแตใชหลาวไมไผ ในเวลานั้นประชาชนอินโดนีเซียก็พรอมที่จะเปน       
เอกราช” ลัทธิชาตินิยมนี้จะตองไมพัฒนาใหเปน ความบารักชาติ  
  หลักการขอที่ 2 ลัทธิชาตินิยมนานาชาติหรือหลักของมนุษยธรรม ระบอบการ
ระหวางประเทศมิอาจรุงเรืองขึ้นได หากมิไดเกิดขึ้นในแผนดินนานาชาติ ลัทธิชาตินิยมมิอาจเติบโตขึ้นได 
หากมิไดโตขึ้นในสวนดอกไมของระบอบการระหวางประเทศ 
  หลักการขอที่ 3 ความเห็นพองตองกันหมด การแสดงออกแทนกัน การตรึกตรองใน
หมูผูแทนหรืออํานาจของประชาชนและโตแยงวาองคการผูแทนของประชาชนกลุมอิสลามควร
แสดงออกซึ่งขอเรียกรองของศาสนาอิสลาม เขานําหลักขอท่ีสามนี้ไปเชื่อมกับหลักขอที่สี่คือ 
  หลักการขอที่ 4 ความยุติธรรมในสังคม โดยอางวาลัทธิการเมืองที่เทาเทียมกันจะไรคา 
หากปราศจากความเทาเทียมกันในดานเศรษฐกิจดวย ความเปนอยูของสังคมจะตองควบคูกันไปกับ
ความยุติธรรมทางการเมือง 
  หลักการขอที่ 5 ใหสรางอินโดนีเซีย เมอรเดกา ดวยความกลัวพระเจาแตองคเดียว
คือพระเจาสูงสุดเชื่อในพระเจาดวยความเคารพซึ่งกันและกันรวมกัน”สภาวะที่ทุกคนสามารถนับถือ
พระเจาของพวกเขาดังเชนเขาตองการใหปราศจากความเห็นแกตัวในเรื่องศาสนา เมื่อตอมากลุมชนที่
นับถือศาสนาอิสลามอางวาซูการโนมิไดเขาถึงจิตใจและเอกลักษณของชาติอินโดนีเซียไดซาบซึ้งพอ 
เพราะถาเขาไดกระทําดังนั้นแลว เขาจะพบศาสนาอิสลามแทนที่จะเปนปญจสีลา เขาอางวาแมวาตัว
เขาเปนมุสลิม “การแสวงหาของขาพเจากลับไปสูสมัยกอนศาสนาอิสลามมีอยู ขาพเจาคนหาไปถึง
สมัยฮินดูและกอนฮินดู” 
  หลักการทั้งหาขอ (ปญจสีลา) นั้นเปนที่ยอมรับกันในหมูชาวอินโดนีเซียสวนใหญวา
เปนพื้นฐานของรัฐและรวมเขาดวยกันเปนสัญลักษณของเครื่องหมายแหงชาติ สิ่งนี้เปนเรื่องสมัยใหม
ของนิยายพญาครุฑที่เก่ียวของกับนกอินทรีและนกฟนิกซ (นกในนิยายโบราณ เชื่อวาเมื่อนกนี้มีอายุได
หาหรือหกรอยปก็เผาตัวเองและเปนหนุมใหม) มาของโอรสพระกฤษณะในเรื่องหนังตะลุงที่สามารถ
กลาวสุนทรพจนแบบมนุษยได ตราการูดาในตราตระกูลอินโดนีเซียสมัยใหมมีปกขางละ 17 แฉก และ
มีหางแผเปน 8 แฉก เปนสัญลักษณของวันประกาศเอกราชของอนิโดนีเซีย”  
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  คําขวัญของประเทศอินโดนีเซียคือ “เอกภาพบนความแตกตาง” โดยมีหลักปญจศีล
เปนแนวทางในการอยูรวม พระพุทธศาสนาเถรวาทจะดํารงอยูในในสังคมที่มีความแตกตางนี้ได
หรือไม นั่นเปนเรื่องของอนาคต 
 2.7.3 บริบทพ้ืนที่ศึกษา 
  ประเทศอินโดนีเซียมขีนาดของพ้ืนที่และจํานวนประชากรถือเปนประเทศที่ใหญที่สุด
ในอาเซียน ดวยจํานวนประชากรถึง 243 ลานคน และขนาดพื้นที่ที่รวมทั้งทะเลและแผนดินเขา
ดวยกันแลวจะใหญกวาทวีปยุโรปทั้งทวีป ไมเพียงเทานั้น อินโดนีเซียยังครอบครองความเปนที่สุดใน
อีกหลาย ๆ เรื่อง เชน อินโดนีเซียเปนประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก เปนประเทศที่มีเกาะมากที่สุด
ในโลกถึง 17,000 เกาะ เรียงตัวเปนแนวเดียวกันกับเสนศูนยสูตร ผลขางเคียงของสภาพทาง
ภูมิศาสตรเชนนี้ กอใหเกิดพื้นที่ปาฝนเขตรอนที่มีความสําคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพติด
อันดับตน ๆ ของโลก จนไดรับการเรียกขานวาเข็มขัดมรกตแหงเสนศูนยสูตร 
  และแมวาศาสนาอิสลามจะเปนรมเงาใหญของวิถีชีวิต ความเชื่อ ประเพณี 
วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย ทวา ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะและมีพื้นที่ใหญโต วัฒนธรรม
ของผูคนในแตละทองถิ่นจึงไดรับการผสมผสานจนอินโดนีเซียมีวัฒนธรรมอันหลากหลายงดงาม 
  ประวัติศาตรความเปนมาของประเทศอินโดนีเซีย หากสืบสาวกันจริงจังแลว สามารถ
ถอยไปไดถึงชวงกอนพุทธศักราชประมาณ 2,500-4,500 ป เมื่อกลุมชนชาติมาเลย ซึ่งมีเชื้อสาย
มองโกลอยดจากจีนตอนใต ยูนนาน และตังเก๋ีย เริ่มอพยพเขาสูประเทศหมูเกาะแหงนี้ วัฒนธรรมของ
ยุคหินใหม ยุคบรอนซ รวมทั้งภาษาออสโตรนีเซีย คือสิ่งที่ชนกลุมนี้นําติดตัวสูอินโดนีเซีย รวมไปถึง
ฟลิปปนสดวย เมื่อลงหลักปกฐานและเกิดการผสมผสานทางเชื้อชาติกับชนเผาพื้นเมืองผานการแตงงาน 
องคความรู วัฒนธรรม ประเพณี จึงถูกถายทอดใหแกชาวพื้นเมือง เชน วิธีปลูกขาว การสรางที่พักอาศัย  
กรรมวิธีการปนหมอ ทอผา รวมทั้งการหาเลี้ยงชีพและการเดินทางในทะเล ความสามารถในการ
เดินเรือพาผูคนเหลานี้ไปไกลถึงเกาะมาดากัสการ ทางทิศตะวันตกและเกาะอิเจียน โพลีนีเซียน 
ตลอดจนหมูเกาะตาง ๆ ทางทิศตะวันออก 
  ลวงเลยถึงชวงประมาณพุทธศักราช 400 การติดตอคาขายระหวางพอคาจากบริเวณ
จีนตอนใตและหมูเกาะอินโดนีเซียจึงเริ่มตนขึ้น 
  ราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 5 ชาวฮินดูจากอินเดียตะวันออกเฉียงใตเริ่มอพยพเขามาใน
อินโดนีเซีย นําภาษาสันสกฤตและภาษาปลลวะเขามาเผยแพร วิวัฒนาการเปนภาษาชวาเกา ชวาใหม 
และอักษรอินโดนีเซียอื่น ๆ ในเวลาตอมาการหลั่งใหลสูอินโดนีเซียของชาวฮินดูดําเนินตอเนื่องจนถึง
พุทธศตวรรษที่ 12 อิทธิพลและความเชื่อในลัทธิตาง ๆ ของศาสนาฮินดูจึงขยายวงกวางโดยเฉพาะใน
หมูชนชั้นสูง เกิดจากการผสมผสานจนกลายเปนวัฒนธรรมประจําชาติในที่สุด วัฒนธรรมสวนใหญที่
ชาวอินโดนีเซียไดรับจากชาวฮินดู ไดแก สถาปตยกรรม ปติมากรรม วรรณคดี ดนตรี นาฎศิลป และ
การละเลนพื้นเมือง ซึ่งปจจุบันยังคงอยูในเกาะบาหลีและเกาะลอมบอกตะวันตก 
  ระหวางป พ.ศ.643-743 ก็ถึงคราวของพระพุทธศาสนาฝายมหายานและเถรวาท
จากอินเดียที่เผยแผเขามาในอินโดนีเซีย ซึ่งไมไดรับความนิยมมากนักในระยะแรก จนกระทั่งถึงสมัย
อาณาจักรศรีวิชัย ป พ.ศ. 1214 พุทธศาสนาจึงรุงเรืองขึ้นมากโดยมีศูนยกลางที่เมืองปาเล็มบัง ในเกาะสุมาตรา
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และชวาตอนกลาง แตเมื่ออิทธิพลของอาณาจักรศรีวิชัยโรยแรงลงนับแตปลายพุทธศตวรรษที่ 13 
พุทธศาสนาก็เริ่มโรยราตามลงไป 
  ป พ.ศ. 1389 เกาะสุมาตราตอนรับการเดินทางมาถึงเปนครั้งแรกของชาวอาหรับใน
ฐานะพอคา ตอเนื่องมาจนถึงป พ.ศ. 1493 เชนเดียวกับชาวอินเดียกอนหนา พวกพอคาชาวอาหรับได
นําเอาศาสนาอิสลามเขามาเผยแผดวย โดยระยะแรกมีศูนยกลางการเผยแผศาสนาอิสลามอยูทางตอนเหนือ
ของเกาะสุมาตรา แลวคอย ๆ ขยายออกไปทั่วประเทศในเวลาตอมา แตก็ยังมิใชศาสนาหลักของผูคน
บนเกาะตาง ๆ ของอินโดนีเซียในตอนนั้น 
  กระทั่ง ระหวางป พ.ศ. 2050-2063 อาณาจักรฮินดูเขาสูยุคตกต่ําและอาณาจักร
มอสเลมเริ่มผงาดขึ้นมามีอํานาจในเกาะชวาตอนกลาง สุมาตรา สุลาเวสี กาลิมันตัน จนถึงอิเรียน
ตะวันตก ภาษามาเลยที่ชาวมุสลิมในบริเวณเหลานี้ใชอยูจึงแพรขยายออกไปและกลายเปนภาษา
ประจําชาติของอินโดนีเซียในที่สุด 
  หวงยามนั้น กรุงจาการตา เมืองหลวงอินโดนีเซียในปจจุบันยังเปนเพียงเมืองทาเล็ก ๆ 
บนเกาะชวา มีชื่อวา ซุนดาเคลาปา ภายหลังถูกนายพลฟามาเตอีแหงอาณาจักรเดมัดยึดครอง จึงถูก
เปลี่ยนชื่อเปนจาการตา หมายถึงสถานที่แหงชัยชนะ เพราะเปนชัยชนะตอชาวโปรตุเกส แตในป พ.ศ. 2164 
เมืองจาการตาถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเปนปตตาเวีย เมื่อฮอลแลนดเขายึดครองอินโดนีเซีย 
  หมูเกาะตาง ๆ ในอินโดนีเซียกอนการมาถึงของชาวดัตซหรือฮอลลแลนดตางดํารงตน
เปนแควนอิสสระ และสิ้นสุดลงเมื่อฮอลแลนดเขาปกครอง ความสนใจหลัก ๆ ของฮอลแลนดหรือถา
จะพูดใหถูกคือชาวยุโรปที่มีตออินโดนีเซียคือ เครื่องเทศ สําหรับชาวยุโรปในยุคโบราณและยุคกลาง 
เครื่องเทศมิใชแคอาหาร แตเปนสุดยอดอาหาร เปนยา และเปนเครื่องบงชี้สถานะทางสังคม เดิมที
การคาขายเครื่องเทศในยุโรปถูกผูกขาดโดยพอคาชาวอาหรับซึ่งเปนมุสลิมทําใหเครื่องเทศในยุโรปมี
ราคาสูงและมีคาไมตางกับทองคํา มันคือเหตุผลที่ทําใหแวนแควนตาง ๆ ในยุโรปดิ้นรนแสวงหา
เสนทางเดินเรือและแหลงเครื่องเทศเพื่อปลดแอกการคาเครื่องเทศจากพอคาชาวอาหรับ และผลลัพภ
ก็เปนเชนที่เห็น มันนําพาเรือปนของชาวยุโรป ที่นอกจากชาวดัตซแลวยังมีสเปนแลโปรตุเกสมาสู
อินโดนีเซียเพื่อตามหาหมูเกาะเครื่องเทศและเปนจุดเริ่มตนของอาณานิคมเมื่อดัตซจัดตั้งบริษัท 
ยูไนเต็ด ดัตซ อีสต อินเดีย ในป พ.ศ. 2145 และเขาไปมีอิทธิพลเหนือผูปกครองทองถิ่น ในที่สุด
รัฐบาลฮอลันดาจึงเขาปกครองอินโดนีเซียในรูปแบบอาณานคิมในป พ.ศ. 2164 
  ฮอลแลนดปกครองอินโดนีเซียอยูราว ๆ 50 ป เคารางการตอตานจากประชาชนชาว
อินโดนีเซียจึงเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2209 นําโดยสุลตานฮานุดดินแหงโกลาและดําเนินเรื่อยมาถึง 100 ป 
สงครามจบลงดวยความพายแพของฝายหลัง เกิดการเซ็นสัญญายอมแพในป พ.ศ. 2310 ในป พ.ศ. 2233-2367 
บริษัทสงทหารเขาควบคุมหมูเกาะโมลุกกะหรือมาลูกู เพื่อเขาควบคุมการคาเครื่องเทศ 
  ระหวางสงครามตอตานฮอลแลนดของชาวอินโดนีเซีย ชาวจีนที่อาศัยอยูในจาการตา
ก็ไดลุกฮือตอตานฮอลแลนดดวยในป พ.ศ. 2283 เนื่องจากไมพอใจที่ถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งในดาน
เศรษฐกิจและในดานอื่น ๆ แนนอนวา ชาวอินโดนีเซียเขารวมการตอตานครั้งนี้ ทวาผลสรุปที่ไดไม
ตางกัน ชาวจีนถูกชาวฮอลแลนดสังหารมากกวา 10,000 คน 
  ในระยะเวลาเดียวกันนั้น ชาวอังกฤษเริ่มเขามาตั้งถิ่นฐานและปอมคายที่เมืองเบวกูเลน 
บนฝงตะวันตกของเกาะสุมาตรา แตยังไมมีบทบาทมากนักกระทั่งเกิดสงครามนโปเลียนในยุโรป เมื่อนโปเลียน 
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โบนาปารตแหงฝรั่งเศสเขายึดฮอลแลนด บริษัท บริติช อีสต อินเดีย จึงเขาปกครองอินโดนีเซียแทน
ฮอลแลนดในชวงสั้นๆ แตภายหลังเมื่อนโปเลียนพายแพแกเหลาพันธมิตรในยุโรป และสิ้นสุดอํานาจ
อยางสมบูรณในสงครามครั้งสุดทายที่วอเตอรลูในป พ.ศ. 2358 อินโดนีเซียก็หวนคืนสูมือฮอลแลนดอีกครั้ง 
  ความพยายามกอบกูเอกราช ปลดแอกจากฮอลแลนดของชาวอินโดนีเซีย เกิดขึ้น
หลายตอหลายครั้ง แตทุกครั้งจบลงดวยความพายแพของชาวอินโดนีเซีย ป พ.ศ. 2451 ความพยายาม
กอบกูเอกราชของอินโดนีเซียเกิดขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้แตกตางไปจากเดิม เมื่อมีการกอตั้งสมาคม Budi 
Utom หรือความบากบั่นอันสูงสง เปนการรวมตัวกันของพรรคการเมืองตาง ๆ เพื่อสรางขอตอรองใน
การเรียกรองเอกราชจากฮอลแลนด 
  ป พ.ศ. 2467 เกิดสมาคมนักศึกษาอินโดนีเซีย โดยมี ดร.โมฮัมหมัด ฮัตตา เปน
หัวหนา ผูซึ่งจะมีบทบาทสําคัญตอการเรียกรองเอกราชของอินโดนีเซียและเปนรองประธานาธิบดีคน
แรกของอินโดนีเซียในอนาคต ตอมาในป พ.ศ. 2470 ดร.โมฮัมหมัด ฮัตตา ไดกอตั้งองคการสมาพันธ 
โดยรวมเอาพรรคการเมืองของอินโดนีเซียทั้งหมดเขาดวยกัน 
  ในปเดียวกันนั้นเอง ดร.ซูการโน และบุคคลชั้นนําอีกหลายคนของอินโดนีเซียได
รวมกันจัดตั้งพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียขึ้น และใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเปนภาษากลางในการติดตอ
ประสานงานและสนับสนุนนโยบายที่จะไมใหความรวมมือใด ๆ แกเจาหนาที่ปกเครองของฮอลแลนด 
การเคลื่อนไหวดังกลาวผลิตดอกออกผลและไดรับการสนับสนุนอยางกวางขวางในกลุมเยาวชน        
กอเกิดองคการยุวชนขึ้นในทองถิ่นตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือเรียกรองเอกราชของชาวอินโดนีเซีย 
  ไมทันที่อินโดนีเซียจะกอบกูเอกราชจากฮอลแลนดสําเร็จ สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ระเบิด
ขึ้นในยุโรป ในฟากเอเชีย ญี่ปุนกระโดดเขารวมกับฝายอักษะและเปดสงครามมหาเอเชียบูรพาบุกยึด
ครองประเทศตางๆ ในเอเชีย กองทัพญี่ปุนเขายึดอินโดนีเซียไดระหวางป พ.ศ. 2485-2487 ระหวาง
การยึดครองกองทัพญี่ปุนหพยายามเอาใจชาวอินโดนีเซียดวยการปลอยตัวผูนําทางการเมืองที่ถูก
ทางการฮอลแลนดคุมขังไว 
  ป พ.ศ. 2488 ญี่ปุนพายสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดสุญญากาศทางการปกครองขึ้นใน
อินโดนีเซีย เปนโอกาสใหชาวอินโดนีเซียภายใตการนําของ ดร.ซูการโน และ ดร.โมฮัมหมัด ฮัตตา 
ประกาศเอกราชจากผูยึดครองไมวาจะเปนชาติใด ๆ ในวันที่ 17 สิงหาคม ปเดียวกัน พรอมประกาศ
หลักการแหงรัฐ 5 ประการหรือหลักปญจศีล (Pancasila) ไดแก 1. เชื่อมั่นในพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว 
2. มวลมนุษยแหงอารยะ 3. ชาตินิยม 4. ประชาธิปไตย 5. ความยุติธรรมของสังคม 
  และเปนป พ.ศ. 2488 อีกเชนกันที่มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินโดนีเซีย 
ดร.ซูการโนไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย และดร.โมฮัมหมัด ฮัตตา 
เปนรองประธานาธิบดี 
  ทวา หลังจากประกาศเอกราชไมนาน อินโดนีเซียกลับตองเผชิญการสูรบอีกครั้ง เมื่อ
ฮอลแลนดอดีตประเทศเจาอาณานิคมไมยินยอมปลอยมือและพยายามกลับเขามายึดครองอินโดนีเซีย
อีกครั้ง การสูรบอยางรุนแรงเกิดขึ้นบนเกาะสุมาตรา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2488 ภายหลัง
ชาวอินโดนีเซียถือเอาวันนี้เปนวันวีรบุรุษแหงชาติ 
  ประเทศเกิดใหมอยางอินโดนีเซียยังไมพรอมจะเผชิญสงครามรุนแรงเชนนี้ 
ประธานาธิบดีซูการโนจําตองหันไปใชนโยบายสันติเปนมิตรกับทุกประเทศ และแสวงหาการสนับสนุน
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จากอังกฤษ เกิดเปนขอตกลงเมื่อป พ.ศ. 2490 โดยฮอลแลนดยอมรับอธิปไตยของอินโดนีเซียเหนือ
เกาะชวา มาดูรา และสุมาตรา แตฮอลแลนดกลับไมยอมปฏิบัติตามสัญญา และใชกําลังทหารเขายึด
ครองอินโดนีเซียอีกครั้ง จับกุมประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีไปควบคุมตัวไว 
  ในป พ.ศ. 2492 ประเทศในเอเชียรวม 19 ประเทศ ประชุมรวมกันที่กรุงนิวเดลี 
เรียกรองใหคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ บังคับใหฮอลแลนดปลอยตัวนักโทษการเมือง
ของอินโดนีเซียทั้งหมดและมอบอธิปไตยใหอินโดนีเซีย ภายในป พ.ศ. 2493 แรงกดดันทําใหสหประชาชาติ
ตกลงใหมีการหยุดยิงในอินโดนีเซียทั้งหมด พรอมกับจัดใหมีการประชุมขึ้นที่กรุงเฮก ประเทศ
เนเธอรแลนด ในป พ.ศ. 2492 ทําใหอินโดนีเซียไดรับเอกราชอยางสมบูรณเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2492 
ยกเวนเกาะอิเรียนจายาที่ยังคงอยูในการปกครองของฮอลแลนด 
  อินโดนีเซียไดรับการขยายเขตแดนในภายหลังอีก 3 ครั้งคือ 1. เมื่ออิเรียนจายาไดเอกราช
จากเนเธอแลนดและผนวกดินแดนเปนสวนหนึ่งของอินโดนีเซีย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2512           
2. อินโดนีเซียผนวกดินแดนติมอรตะวันออก อดีตอาณานิคมของโปรตุเกสเขาเปนสวนหนึ่งของ
ประเทศ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2519 แตประชาคมโลกไมรับรองการอางสิทธิ์นี้จนถึงป พ.ศ. 2542 
ติมอรตะวันออกก็แยกตัวเปนประเทศอิสระจากอินโดนีเซีย 3.เดือนเมษายน พ.ศ. 2525 นานาชาติ
ประกาศยอมรับอธิปไตยเหนือพื้นที่ทะเลซึ่งเชื่อมเกาะตาง ๆ ของอินโดนีเซียเขาดวยกัน และใหพื้นที่
ทะเลเปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของอินโดนีเซียในป พ.ศ. 2526 
  อาณาเขตติดตอของประเทศอินโดนีเซีย ทิศเหนือติดกับรัฐซาราวักและซาบาหของ
มาเลเซีย ทิศตะวันออกติดกับประเทศปาปวนิวกินี ทิศตะวันตกจรดนานน้ําของสหพันธรัฐมาเลเซีย       
มีชองแคบมะละกาเปนพรมแดนกั้นกลางระหวางเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียกับมาเลเซียและติดกับ
มหาสมุทรอินเดีย ทิศใตติดกับมหาสมุทรอินเดีย และทวีปออสเตรเลีย 
  สภาพภูมิศาสตรของอินโดนีเซีย เปนประเทศหมูเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก
แนนอนมันยอมครอบครองตําแหนงประเทศที่มีขนาดใหญที่สุดในอาเซียนดวย อินโดนีเซียมีพื้นที่ทั้งสิ้น 
5,070,606 ตารางกิโลเมตร แบงเปนพื้นดิน 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นน้ํา 3,166,163 
ตารางกิโลเมตร มีแนวชายแดนทางบกติดตอกับ 3 ประเทศ รวมระยะทาง 2,830 กิโลเมตร ไดแก 
มาเลเซีย 1,782 กิโลเมตร ปาปวนิวกินี 820 กิโลเมตร และติมอรตะวันออก 228 กิโลเมตร  
  อินโดนีเซียยังเปนประเทศที่มีหมูเกาะใหญนอยรวมกันถึง 17,508 เกาะ แบงเปน 4 
สวนหลัก ๆ คือ 1. หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบดวย เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะบอรเนียว และเกาะสุลาเวสี 
2. หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวย เกาะเล็ก ๆ ที่อยูทางตะวันออกของเกาะชวา ไดแก เกาะบาหลี 
เกาะลอมบอก เกาะซุมบาวา เกาะซุมบา เกาะฟอลเรส และเกาะติมอร 3.หมูเกาะมาลุกุหรือโมลุกกะ 
หรือหมูเกาะเครื่องเทศในประวัติศาสตรทางการคาทางทะเล ตั้งอยูระหวางเกาะสุลาเวสีกับอิเรียนจายา 
บนเกาะนิวกินี 4. อิเรียนจายาหรือปาปว ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกินี ในบรรดาหมูเกาะท้ังสี่ 
มีเกาะใหญ 5 เกาะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 90 เปอรเซ็นตของอินโดนีเซีย คือ 1.กะลิมันตัน มีพื้นที่ 
28 เปอรเซ็นตของประเทศอินโดนีเซีย ครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะ (สวนที่เหลือคือ ประเทศ
มาเลเซียและบรูไน) 2. สุมาตรา มีพื้นที่ 24 เปอรเซ็นตของประเทศอินโดนีเซีย 3. ปาปว มีพื้นที่ 22 
เปอรเซ็นตของประเทศอินโดนีเซียครอบคลุมพื้นที่ดานตะวันตกครึ่งหนึ่งของเกาะนิวกินี (อีกครึ่งหนึ่ง
คือ ประเทศปาปวนิวกินี) 4. สุลาเวสี มีพื้นที่ 10 เปอรเซ็นตของประเทศอินโดนีเซีย 5. ชวาและมาดูรา     



81 

มีพ้ืนที่ 7 เปอรเซ็นตของประเทศอินโดนีเซีย แตมีประชากรอยูอาศัยถึง 64 เปอรเซ็นตของทั้งประเทศ  
ดวยสภาพทางภูมิศาสตร ทั้ง 17,000 เกาะของอินโดนีเซียจึงมีลักษณะเปนกําแพงธรรมชาติกั้น
ระหวางมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก ทั้งยังเปนเสนทางเชื่อมตอระหวางทวีปเอเชียกับ
ออสเตรเลีย ชองแคบสําคัญ ๆ ที่เปนเสนทางเดินเรือโลกมาตั้งแตอดีตจึงอยูในการควบคุมของ
อินโดนีเซีย ไดแก ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และชองแคบลอมบอก 
  สภาพภูมิอากาศอินโดนีเซียมีสภาพภูมิอากาศแบบผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไป
ตามภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตร แบงเปน 2 ฤดู คือ 1. ฤดูแลง ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม 2. ฤดูฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายน-เมษายน 
  การแบงเขตการปกครอง อินโดนีเซียแบงเขตการปกครองออกเปน 33 เขต ประกอบดวย 
28 จังหวัด และเขตปกครองพิเศษ 4 แหง และเขตพิเศษเมืองหลวง 1 แหง เนื่องจากอินโดนีเซียเปน
ประเทศที่มีเกาะมากที่สุดในโลก ประกอบไปดวยเกาะใหญนอยกวา 17,000 เกาะ ขนานไปตามแนว
เสนศูนยสูตรจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก จึงขอไลลําดับเกาะไป ดังนี้ 
  เกาะสุมาตรา ประกอบดวย 9 จังหวัด และ 1 เขตปกครองพิเศษ ไดแก 1.จังหวัดสุมาตราเหนือ 
เมืองหลวงคือ เมดาน 2. จังหวัดสุมาตราใต เมืองหลวงคือ ปาเล็มบัง 3. จังหวัดสุมาตราตะวันตก เมืองหลวง
คือ ปาดัง 4. จังหวัดเรียว เมืองหลวงคือ เปอกันบารู 5. จังหวัดจามบี เมืองหลวงคือ จามบี 6. จังหวัดเบงกูลู 
เมืองหลวงคือ เบงกูลู 7. จังหวัดลัมปุง เมืองหลวงคือ บันดารลัมปุง 8. หมูเกาะเรียว เมืองหลวงคือ ตันจุงปนัง  
9. หมูเกาะบังกาเบลีตุง เมืองหลวงคือ ปงกัลปปนัง 10. เขตปกครองพิเศษอาเจะห เมืองหลวงคือ    
บันดารอาเจะห 
  เกาะชวา ประกอบดวย 4 จังหวัด 1 เขตนครหลวงพิเศษ และ 1 เขตปกครองพิเศษ 
ไดแก 1. จังหวัดชวากลาง เมืองหลวงคือ เซมารัง 2. จังหวัดชวาตะวันตก เมืองหลวงคือ บันดุง 3. จังหวัดชวา
ตะวันออก เมืองหลวงคือ สุราบายา 4. จังหวัดบันเตน เมืองหลวงคือ เซรัง 5. เขตนครหลวงพิเศษ
จาการตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย 6. เขตปกครองพิเศษยอกยาการตา เมืองหลวงคือ ยอกยาการตา 
  หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวย 3 จังหวัด ไดแก 1. จังหวัดบาหลี เมืองหลวงคือ 
เดนปาซาร 2. จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออก เมืองหลวงคือ คูปง 3. จังหวัดนูซาเต็งการาตะวันตก 
เมืองหลวงคือ มาตาราม 
  เกาะบอรเนียว ประกอบดวย 4 จังหวัด ไดแก 1. จังหวัดกาลิมันตันตะวันตก เมืองหลวง
คือ ปอนเตียนัก 2. จังหวัดกาลิมันตันกลาง เมืองหลวงคือ ปาลังการายา 3. จังหวัดกาลิมันตันใต เมืองหลวง
คือ บันจารมาซิน 4. จังหวัดกาลิมันตันตะวันออก เมืองหลวงคือ ซามารินดา 
  เกาะสุลาเวสี ประกอบดวย 6 จังหวัด ไดแก 1. จังหวัดสุลาเวสีเหนือ เมืองหลวงคือ 
มานาโด 2. จังหวัดสุลาเวสีกลาง เมืองหลวงคือ ปาลู 3. จังหวัดสุลาเวสีใต เมืองหลวงคือ มากัสซาร  
4. จังหวัดสุลาเวสีตะวันออกเฉียงใต เมืองหลวงคือ เกนดารี 5. จังหวัดสุลาเวสีตะวันตก เมืองหลวงคือ 
มามูจู 6. จังหวัดโกรอนตาโล เมืองหลวงคือ โกรอนตาโล 
  หมูเกาะโมลุกกะ ประกอบดวย 2 จังหวัด ไดแก 1. จังหวัดมาลูกู เมืองหลวงคือ อัมบอน        
2. จังหวัดมาลูกูเหนือ เมืองหลวงคือ เตอรนาตี 
  เกาะนิวกินี ประกอบดวย 2 เขตปกครองพิเศษ ไดแก 1. จังหวัดปาปว เมืองหลวงคือ 
จายาปุระ 2. จังหวัดปาปวตะวันตก เมืองหลวงคือ มาโนกวารี 
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  เมืองหลวงและเมืองสําคัญ จาการตา (Jakarta) เปนเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญ
ที่สุดของอินโดนีเซีย ในอดีตมีชื่อวา ปตตาเวีย (Batavia) ตั้งอยูบริเวณชายฝงทะเลดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ของเกาะชวา มีพ้ืนที่ 650 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 10 ลานคน เปนศูนยกลางดานการปกครอง
และเศรษฐกิจของประเทศ กลาวไดวาจาการตาเปนเมืองแหงประวัติศาสตรของอินโดนีเซีย ที่นี่มีทั้ง
โบสถและอาคารเกาเปนจํานวนมากที่เปนภาพสะทอนวัฒนธรรมอันเกาแกและความรุงเรืองแหง
อินโดนีเซีย รายา นอกจากนี้ กรุงจาการตายังมีพิพิธภัณฑอีกหลายแหง เชน พิพิธภัณฑแหงชาติ
อินโดนีเซีย พิพิธภัณฑประวัติศาสตรจาการตา พิพิธภัณฑหุนเชิด ฯลฯ และสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจ
อีกจํานวนมาก เชน อนุสรณสถานแหงชาติ (National Monument) สวนสัตวรากูนัน (Ragunan) ยานเมือง
เกาในจาการตา Sea World และ Police Academy Show เปนตน มีสนามบินนานาชาติคือ Soekarno 
Hatta International Airport ตั้งตามชื่อของประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย
และยังมีทาเรือใหญที่สุดของประเทศ คือ Tanjung Priok 
  สุราบายา (Surabaya) เมืองใหญอันดับ 2 ของประเทศ มีเนื้อที่ 331 ตารางกิโลเมตร  
แบงการปกครองออกเปน 33 เขต 163 แขวง อยูทางฟากตะวันออกของเกาะชวามีประชากรประมาณ 
2.5 ลานคน แตจะเพิ่มเปน 3 ลานคน ในชวงกลางวันเพราะมีคนจากชนบทและเมืองใกลเคียงเขามา
ทําธุรกิจในสุราบายา ซึ่งทําใหเห็นวาสุราบายาเปนเมืองที่มีความสําคัญสูงสุดของจังหวัดชวาตะวันออก
คูเคียงกับกรุงจาการตา และยังเปนทาเรือที่สําคัญของชวาตะวันออก ในยามที่ชาวอินโดนีเซียตองรวมกันตอสู
เพื่อปกปองบานเกิดไมวาจะมาจากประเทศเจาอาณานิคมหรือจากญี่ปุนในสงครามมหาเอเชียบูรพา
ชาวสุราบายาเปนตองลุกขึ้นเปนเรี่ยวแรงหลัก จนไดรับการขนามนามวาเปนเมืองแหงวีรชน และ
เนื่องจากมีชาวจีนอาศัยอยูถึง 1 ใน 4 ที่นี่จึงมีวัดทางพุทธศาสนาและศาลเจาตามคติความเชื่อของคนจีน
อยูหลายแหง เชน ทางตะวันตกเฉียงใตของเมืองมีวัดชื่อ Hok Teck Hian อายุ 300 ป ภายในวัดยังมี
ศาลเจาเล็ก ๆ พระพุทธรูป รูปจําลองของลัทธิขงจื้อ และรูปจําลองของศาสนาฮินดูประดิษฐานรวมอยูดวย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของสุราบายาคือ หินชอลก ทําใหจังหวัดนี้มีชื่อเสียงดานอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต ทั้งยังมีหินออน น้ํามัน และเกลือ นอกจากนี้ยังมีสนามบินนานาชาติจูอันดา (Juanda 
International Airport) และทาเรือตนัจัง เปรัค (Tanjung Parak Port) 
  ยอกยาการตา (Yogyakarta) อยูบนเกาะชวาดานทิศใต นับเปนศูนยกลางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมอีกแหงหนึ่งของอินโดนีเซีย เปนที่ตั้งของบุโรพุทโธ (Borobudur) หรือบุโรบุโดสตาม
การออกของชาวอินโดนีเซียเปนพุทธสถานที่มีชื่อเสียงและสําคัญยิ่งแหงหนึ่งในภูมิภาคและยังมีพรัม
บานัน (Prambanan) หมูวิหารโบราณของศาสนาฮินดูพรอมดวยสนามบินนานาชาติอดิซูซิปโป 
(Adisucipto International Airport)  
  เรียว (Riau) อยูบนเกาะสุมาตรา มีประชากร 5.4 ลานคน พืชเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สําคัญของเมืองคือ มะพราว ยางพารา ชา โกโก ไมมีคาตาง ๆ และน้ํามันปโตรเลียม ซึ่งเปนสินคา
สงออกสําคัญของเรียวดวย มีสนามบินสําคัญคือ สนามบินสุลตานซะยาริฟ คาริม 2 (Saltan Syarif 
Kasim || Airport) และทาเรือ Batu Ampar Port 
  เมดาน (Medan) เปนเมืองหลวงและเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดของเกาะสุมาตรา มี
ประชากรประมาณ 2.1 ลานคน เมดานเปนแหลงเพาะปลูกใหญที่สุดของอินโดนีเซีย ทั้งปาลมน้ํามัน 
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ชา โกโก ยางพารา และยาสูบ นอกจากนั้นยังมีแหลงพลังงานที่สําคัญอยางน้ํามันและกาซธรรมชาติ  
มีสนามบินนานาชาติกัวลานามู (Kaulanamu International Airport) และทาเรือเบลาวัน (Belawan Port) 
  จามบี (Jambi) อยูบนเกาะสุมาตรา มีประชากรราว 2.5 ลานคน พืชเศรษฐกิจหลัก
และทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก มะพราว โกโก ชา น้ํามันปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง สินคา
สงออกสําคัญคือ ผลิตภัณฑไม ผลิตภัณฑจากปา สนามบินหลัก คือ สนามบินสุลตานทาฮา (Sultan 
Thaha Airport) 
  ปาเล็มบัง (Palembang) อยูบริเวณทางใตของเกาะสุมาตรา พืชเศรษฐกิจหลัก 
ไดแก มะพราว ปาลมน้ํามัน พริกไทย ชา ยางพารา กาแฟ โดยยางพาราและกาแฟเปนสินคาสงออก
สําคัญของปาเล็มบัง สนามบินหลักคือ Sultan Baharudin || Ariport และทาเรือ Boom Baru Port 
  เดนปาซาร (Denpasar) คือเมืองหลวงของเกาะบาหลี (Bali) ซึ่งเปนเกาะที่นักทองเที่ยว
ทั่วโลกรับรูกันดีอยูแลวถึงความงดงามของธรรมชาติชายหาดแสนสวยงาม วัฒนธรรมประเพณีที่นา
หลงใหล และเหลาทวยเทพแหงศาสนาฮินดู เกาะแหงนี้รองรับนักทองเที่ยวปละกวา 1 ลานคน แมวา
ครั้งหนึ่งจะตองเผชิญภัยกอการราย แตก็ไมเคยทําใหบาหลีเสื่อมมนตขลังนานเกินไป สนามบิน
นานาชาติในเมืองนี้คือ สนามบินนานาชาติงูราหราย (Ngurah Rai International Airport) 
  บันดุง (Bandung) เปนเมืองสําคัญของจังหวัดชวาตะวันตก หางจากจาการตา
ประมาณ 180 กิโลเมตร เปนเมืองใหญอันดับ 3 ของอินโดนีเซีย อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 768 เมตร 
ยุคกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 บันดุงถือเปนศูนยกลางของชาวดัตช มีชาวดัตชอาศัยอยู 150,000 คน 
จนถูกขนานนามวา ปารีสแหงชวา เมืองนี้ถูกโอบลอมดวยภูเขาไฟตังกูบันปราฮู (Tangkuban 
Perahu) ซึ่งเปนภูเขาไฟที่สูงที่สุดในชวาตะวันตกมีความสูงถึง 1,830 เมตร แมจะมีภูเขาไฟอยูหลายแหง 
บันดุงก็เปนเมืองที่มีอากาศเย็นสบายและธรรมชาติที่สวยงาม ทําใหไดรับสมญาวาเมืองแหงดอกไม 
  ตราแผนดิน ตราแผนดินของอินโดนีเซียเปนรูป Garuda หรือ ครุฑสีทอง มีชื่อวา 
พญาครุฑปญจศีล เปรียบเหมือนพลังและความยิ่งใหญของชาติ ในกรงเล็บทั้งสองขางของครุฑจับริ้ว
ผาที่มีถอยคําวา Bhinneka Tunggal Ika มีความหมายวา ความเปนหนึ่งเดียวในความหลากหลาย  
ปกของครุฑประดับดวยขนนกขางละ 17 เสน ที่หางอีก 8 และอีก 45 ที่แผงคอ ตัวเลขเหลานี้เชื่อมโยงถึงวัน
ประกาศอิสรภาพของประเทศอินโดนีเซียคือ วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) เหตุที่ตรานี้
ไดชื่อวา พญาครุฑปญจศีล เพราะสัญลักษณทั้งหาในโลที่ประดับท่ีหนาอกครุฑบรรจุสัญลักษณอันเปน
หลักการทางการเมือง 5 ขอ หรือ หลักปญจศีล (Pancasila) ของอินโดนีเซียซึ่งเปนหลักการที่ซูการโน 
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียเสนอเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2488 และยังอยูยืนยงอยูจวบจน
ปจจุบัน ตราดังกลาวออกแบบโดยสุลตานฮามิดที่ 2 แหงปอนติอานัก (Sultan Hamid || of Pontianak) 
และประกาศใชเปนตราแผนดินของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2493 
  คําวา Pancasila หรือหลักปญจศีล มาจากการผสมคําสันสกฤต 2 คํา คือ Panca 
แปลวา หา และ Sila หมายถึง หลักการ Pancasila จึงเปนหลักการหาขอที่แยกจากกันไมไดและ
สัมพันธกันอยางแนบแนนกับชาวอินโดนีเซีย โดยสัญลักษณทั้งหาในโลนั้นหมายถึง 1. ดาว หมายถึง 
การเชื่อในพระเจาเพียงองคเดียว 2. หวงโซ คือ ความเปนมนุษยผูเจริญและมีอารยะ 3. ตน Banyan 
สื่อถึงความเปนหนึ่งเดียวของอินโดนีเซีย 4. กระทิงปาชวา หรือ Banteng หมายถึง ความเปนประชาธิปไตยที่
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จะนําทางสูความเปนเอกภาพและการปรึกษาหารือ เหตุที่กระทิงปาชวาถูกเลือกเนื่องจากมันถูกมอง
วาเปนสัตวสังคม 5.ขาวและฝาย เปนตัวแทนของความยุติธรรมทางสังคม 
  ประชากร อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 243 ลานคน ถือวามากที่สุดในอาเซียน
และมากเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากจีน อินเดีย และสหรัฐอเมริกา โดยประชากร 64 เปอรเซ็น
อาศัยอยูบนเกาะชวา ประชากรสวนใหญเกือบ 90 เปอรเซ็นตนับถือศาสนาอิสลาม สถิติอัตราการเพิ่ม
ของประชากรในป 2550 เทากับ 1.213 เปอรเซ็นต คนอินโดนีเซียเกือบครึ่งหนึ่งหรือ 41.7 เปอรเซ็นต      
มีเชื้อชาติชวา รองลงมาคือ ชาวซุนดา 15.4 เปอรเซ็นต ชาวมาเลย 3.4 เปอรเซ็นต ชาวมาดูรีส       
3.3 เปอรเซ็นต ชาวบาตัก 3 เปอรเซ็นต ชาวมินังกะเบา 2.7 เปอรเซ็นต ชาวเบตาวี 2.5 เปอรเซ็นต  
ชาวบูกิน 2.5 เปอรเซ็นต ชาวบันเทน 2.1 เปอรเซ็นต ชาวบันจารี 1.7 เปอรเซ็นต ชาวบาหลี 1.5 เปอรเซ็นต 
ชาวซาซะก 1.3 เปอรเซ็นต ชาวมากัสซาร 1 เปอรเซ็นต ชาวเซรีบอน 0.9 เปอรเซ็นต ชาวจีน 0.9 เปอรเซ็นต 
และยังประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุตาง ๆ อีกกวา 300 กลุม ที่กระจายอยูทั่วอินโดนีเซีย เชน ชาวฮินดู
เติงเกอรบนเกาะชวา ชาวบาตัค ชาวมินังกาเบา บนเกาะสุมาตรา หรือชาวดายัค ชนพื้นเมืองดั้งเดิม
ของเกาะบอรเนียวเปนตน กลุมชาติพันธเหลานี้รวมกันคิดเปน 16.1 เปอรเซ็นตของชาวอินโดนีเซีย 
  ดวยความหลากหลายของกลุมชาติพันธบวกกับสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะและ
กวางใหญ ในอดีตการติดตอระหวางกันของผูคนแตละทองถิ่นเปนเรื่องยากลําบาก ทําใหวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิตในแตละพื้นที่ถูกสั่งสมจนมีลักษณะเฉพาะตัว ทําใหชาวอินโดนีเซียที่อาศัยอยูในเขต
ชนบทยังคงรักษาอัตลักษณของตนไดในระดับหนึ่ง ขณะที่ผุคนที่อาศัยอยูในเขตเมืองก็มีวิถีชีวิต
แตกตางออกไปตามรูปแบบการพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ 
1. กลุมชนที่อาศัยอยูบนเกาะชวาและบาหลี ซึ่งยังความศรัทธาในศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จึงมี
วัฒนธรรมที่เนนในเรื่องคุณคาทางจิตใจและสังคม เกิดการพัฒนาศิลปะท่ีอิงแอบกับศาสนาจํานวนมาก 
โดยเฉพาะนาฎศิลปและดุริยางคศิลป ผูคนปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของศาสนาตนและเคารพบุคคล
ตามฐานะของบุคคลนั้น ๆ 2. กลุมชนที่อาศัยอยูตามริมฝงทะเลของเกาะตาง ๆ ประกอบอาชีพคาขาย 
รูปแบบวัฒนธรรมไดรับอิทธิพลจากหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม กลุมนี้มักเปนนักธุรกิจในสังคม
อินโดนีเซียยุคใหม และไดรับการยกยองวาเปนผูมีความรูทางศาสนาและกฎหมาย 3. กลุมที่ยังมีความ
ลาหลัง อาศัยตามบริเวณเทือกเขาในสวนลึกของประเทศ ดํารงชีพดวยการลาสัตว ทําการเกษตร ซึ่ง
รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามเขาไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนกลุมนี้ 
  ภาษา สภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอินโดนีเซียมีกลุมชาติ
พันธุพื้นเมืองหลากหลายกลุม ความหลากหลายดังกลาวสะทอนผานทางภาษาพื้นเมืองที่มีอยูมากกวา 
583 ภาษา มีภาษาทองถิ่นที่มีคนพูดไดเกิน 1 ลานคนอยูถึง 13 ภาษา โดยภาษาชวามีคนพูดมากที่สุด      
45 เปอรเซ็นต ภาษาซุนดานีส 14 เปอรเซ็นต ภาษามาดูรีส 7.5 เปอรเซ็นต ภาษาโคสทัล มาเล 7.5 
เปอรเซ็นต และภาษาอื่น ๆ อีก 26 เปอรเซ็นต แตภาษาที่เปนภาษาราชการและชาวอินโดนีเซียใช
เปนสวนใหญคือ ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) ซึ่งดัดแปลงมาจากภาษามาเลย   
ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย จัดเปนภาษามาเลยสมัยใหม หยิบยืมคําศัพทมาจากภาษาตาง ๆ มากมาย
เชน ภาษาสันสกฤต ภาษาอาหรับ รวมถึงภาษาเปอรเซีย และภาษาฮิบรูดวย ภาษาดัตช ภาษาโปรตุเกส 
ภาษาจีน และภาษาตระกูลออสโตรนีเซียนอื่น ๆ ซึ่งเปนรากฐานคําศัพทสวนใหญของภาษาบาฮาซา 
ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากอินโดนีเซียเปนจุดเชื่อมระหวางโลกตะวันตกและโลกตะวันออก เปนเสนทาง
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เดินเรือระดับโลก และเปนชุมทางการคามาตั้งแตยุคโบราณ เมื่อแผนดินอินโดนีเซียตองปะทะและ
สังสรรคกับผูคนตางเผาหลายพันธุคําศัพทที่หยิบยืมมาใชจึงเกี่ยวโยงกับประเทศที่มีอิทธิพลในดานตาง ๆ 
รวมถึงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เชน คํายืมจากภาษาโปรตุเกสกลายเปนคําที่ใชโดยทั่วไป อันเปน
ผลจากการที่ชาวโปรตุเกสเปนชาวยุโรปกลุมแรกที่มาถึงหมูเกาะเครื่องเทศ หรือคํายืมจากภาษาจีนก็
มักเปนคําเกี่ยวกับการคาหรือสิ่งของที่มาจากจีน ขณะที่คํายืมจากภาษาดัตชคือ ผลพวงจากการที่
อินโดนีเซียเคยเปนอาณานิคมของเนเธอรแลนดมากอน สวนภาษาสันสกฤตที่อยูในภาษาบาฮาซา 
อินโดนีเซีย คือคําที่ไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธฮินดู มีทั้งที่ยืมมาโดยตรงและยืมผานภาษาชวา และ
กลายเปนพื้นฐานของคําศัพทภาษาบาฮาซาอินโดนี เซีย กระทั่ งไมรูสึกวาเปนคําศัพทจาก
ภาษาตางประเทศ ขณะที่คํายืมจากภาษาอาหรับไดรับอิทธิพลจากศาสนาอิสลาม 
  ศาสนา แรกเริ่มเดิมที อินโดนีเซียมิไดแตกตางจากประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต อิทธิพลจากสองอารยธรรมใหญคือ จีนและอินเดียแผคลุมคาบสมุทรชวา ศาสนา
พุทธและฮินดูเคยดํารงสถานะศาสนาหลักของผูคนในอดีต แตความเปนชุมทางการคาที่สําคัญ ศาสนา
อิสลามจึงเดินทางมาพรอม ๆ กับกลุมพอคาชาวอาหรับมุสลิม ผูครอบครองเสนทางเดินเรือ แลว
ศาสนาอิสลามก็คอยเผยแผออกไปจนทั่วคาบสมุทรชวา มีหลักฐานบางแหลงระบุวา กลุมพอคา
อาหรับมุสลิมอาจเคยตั้งถิ่นฐานอยูริมฝงตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรามาตั้งแตป พ.ศ. 1227 
และมีอํานาจสูงสุดในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 อยางไรก็ตาม ณ หวงเวลานั้น กษัตริยผูปกครอง
อินโดนีเซียก็ยังมิไดนับถือศาสนาอิสลามแตอยางใด จวบจนกระทั่งราว ๆ พุทธศตวรรษที่ 20-21 
ศาสนาอิสลามจึงไดยกสถานะเปนศาสนาประจําชาติในที่สุด นักประวัติศาสตรชาวอินโดนีเซียบางคน
เคยวิเคราะหปจจัยการขยายตัวของศาสนาอิสลามในอินโดนีเซียวา ผูนับถือศาสนาอิสลามถือเปน
สาวกและมีปฏิสัมพันธโดยตรงตอพระผูเปนเจาโดยมิตองผานสื่อกลางอยางนักบวชเชนในศาสนาพุทธ
และฮินดูแมวาชาวมุสลิมจะมีผูนําทางศาสนา แตก็มาจากการแตงตั้งขึ้นเองของชุมชน อีกทั้งศาสนา
อิสลามถือวามุสลิมทั่วโลกเปนพี่นองกัน เหตุผลทั้งสองประการขางตนจึงสอดคลองกับชีวิตพอคาที่
ตองรอนเรและฝากชะตากรรมไวกับคลื่นลม เพราะความเปนมุสลิมทําใหเหลาพอคาอุนใจมากขึ้น เมื่อ
รูวามีพี่นองมุสลิมกระจายอยูทั่วไปอีกทั้งไมตองปลอยชะตาชีวิตของตนไวในมือนักบวช แตมอบไวใน
อุงหัตถแหงพระเจาโดยตรง และดวยประชากรกวา 240 ลานคน หรือเกือบ 90 เปอรเซ็นตนับถือ
ศาสนาอิสลาม อินโดนีเซียจึงเปนประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีผูนับถือศาสนาคริสตนิกาย
โปรเตสแตนต ประมาณ 5 เปอรเซ็นต คริสตนิกายโรมันคาทอลิก 3 เปอรเซ็นต สวนใหญอยูในเขตสุมาตราเหนือ     
สุลาเวสีเหนือ และอีเรียนจายา แบงเปนชาวคาทอลิกประมาณ 1 ลานคน และชาวโปรเตสแตนต
ประมาณ 2 ลานคน ที่เหลือเปนผูนับถือศาสนาฮินดู 2 เปอรเซ็นต และศาสนาพุทธ 1 เปอรเซ็นต 
โดยเฉพาะเกาะบาหลีที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งปลูกสราง
ทางศาสนาจึงมีเอกลักษณเฉพาะตัว บวกกับทองทะเลที่งดงาม จนกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวติด
อันดับโลก โดย 5 ศาสนาดังกลาวเปนศาสนาที่ทางการอินโดนีเซียใหการรับรอง และประชากรที่เหลือ
อีก 1 เปอรเซ็นตเปนผูนับถือศาสนาอื่น ๆ  
  อินโดนีเซียมีประชากรที่นับถือหลายศาสนามาตั้งแตยุคอดีต การกระทบกระทั่ง
ระหวางศาสนาจึงเลี่ยงไมได แตความขัดแยงระหวางศาสนาไมเคยดํารงอยูนาน ประวัติศาสตร
อินโดนีเซียแสดงถึงการประนีประนอมยอมรับกันระหวางศาสนาตาง ๆ มาตลอดเวลาพันกวาป ซึ่งหากใชกลุม
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ประเทศอาหรับหรือตะวันออกกลางจุดกําเนิดของศาสนาอิสลามเปนมาตรวัด อินโดนีเซียคงตองถูกจัด
กลุมใหเปนมุสลิมสายกลาง ที่ไมมีแนวคิดสุดขั้ว สวนหนึ่งเปนผลจากความหางไกลจากอารยธรรม
อาหรับมาก อิทธิพลตาง ๆ จึงไมถูกสงตอมาอยางเขมขนนัก ซ้ํายังเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรม 
ประเพณีทองถิ่นที่ดํารงอยูกอน บวกกับสภาพภูมิประเทศที่เปนหมูเกาะและมีชนกลุมนอยจํานวนมาก 
ปจจุบันอินโดนีเซียจึงมิไดประกาศใหศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติแตอยางใด เนื่องจาก
รัฐธรรมนูญของอินโดนีเซียใหสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนในการนับถือศาสนา ศาสนาอิสลามใน
อินโดนีเซียจึงมีลักษณะเฉพาะที่เอ้ือใหทุกกลุมอยูรวมกันได 
  การศึกษาระบบการศึกษาในโรงเรียนของอินโดนีเซีย ประกอบดวย การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาชั้นมัธยมและการศึกษาระดับสูง และยังมีการศึกษากอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอมของเด็ก 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของอินโดนีเซียกินเวลา 9 ป ตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
เปนการสรางเสริมทักษะพื้นฐานใหแก ผูเรียนเตรียมความพรอมในฐานะปจเจกชน ประชาชน และ
มนุษยชาติ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้จัดแบงโรงเรียนเปน 2 ลักษณะ คือ โรงเรียนประถมศึกษา
ทั่วไป (General Primary School) และโรงเรียนประถมศึกษาพิเศษ สําหรับเด็กพิการ (Special 
Primary School for Handicapped Children) ระบบการศึกษาของอินโดนีเซียตั้งวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษาไววา 1. พัฒนาความรูของนักเรียนสําหรับการศึกษาตอเนื่องในระดับที่สูงขึ้นและเพื่อ
พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและศาสตรแขนงตาง ๆ 2. พัฒนา
ความสามารถของนักเรียนในฐานะเปนสมาชิกของสังคมใหมีปฏิสัมพันธตอสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษาของอินโดนีเซีย แบงการเรียนการสอนออกเปน 6 แบบ เพื่อผลิต
นักเรียนตามความตองการของผูเรียนในอนาคต ดังนี้ 1. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทั่วไป เปนการ
เตรียมความรูและพัฒนาทักษะสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไป 2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาทาง
วิชาชีพ สามารถแยกการศึกษานี้ออกเปน 6 กลุม ในสาขาวิชาชีพตาง ๆ ไดแก เกษตรกรรมและการปาไม 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ธุรกิจและการจัดการ ความเปนอยูของชุมชน การทองเที่ยว และ
ศิลปหัตถกรรม 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานศาสนา 4. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาดานการ
บริการ เปนการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความรูความสามารถสําหรับผูที่จะเขาเปนพนักงานหรือ
ขาราชการ 5. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาพิเศษ เปนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่พิการทาง
รางกายและหรือจิตใจ 6. การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีใชเวลาเรียน 3-4 ป ปริญญาโท 
2 ป และปริญญาเอก 3 ป สถาบันที่ใหการศึกษาระดับสูงนี้มีลักษณะเปนสถาบันวิชาการ โพลีเทคนิค 
สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย 
  อยางไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่สะทอนปญหาความไมสมดุลในการจัดการศึกษาของ
อินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีประชากรจํานวนมากที่สุดในอาเซียนคือ 243 ลานคน แตมีผูเขาสู
การศึกษาขั้นสูงหรือระดับปริญญาตรีขึ้นไปประมาณ 4.8 ลานคนเทานั้น ทั้งกลุมคนเหลานี้ก็สนใจที่
จะศึกษาตอในตางประเทศเพื่อสรางโอกาสในการทํางาน เคยมีผลสํารวจระบุวา นายจางใน
อินโดนีเซียยินดีรับผูจบการศึกษาจากตางประเทศมากกวาผูที่จบในประเทศ คานิยมแบบนี้จึงผลักดัน
ใหเยาวชนอินโดนีเซียตองออกไปศึกษาตอข้ันสูงในตางประเทศแทน 
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  อาชีพ อาชีพหลักของประชาชนอินโดนีเซีย ไดแก 1. การเพาะปลูก ผลิตผลที่สําคัญ
ทํารายไดใหกับประเทศ ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ขาวโพด มันเทศ ยางพารา มะพราว และน้ําตาล       
2. การทําปาไม อินโดนีเซียมีพื้นที่ปาประมาณ 114 ลานเฮกตาร และนโยบายของรัฐบาลสนับสนุน
การผลิตไมแปรรูป จึงเปนอาชีพสําคัญอาชีพหนึ่งของประชาชน 3. การประมง แมอินโดนีเซียจะเปนเกาะ  
แตอาชีพทางการประมงยังไมคอยเจริญ ประชาชนที่มีอาชีพประมงก็เปนประชาชนที่อยูตามชายฝงทะเล 
เครื่องมือทางประมงยังไมพัฒนาเทาที่ควรสวนใหญเปนการประมงขนาดยอม 4. การเลี้ยงสัตว มีการ
เลี้ยงเกือบทุกชนิด แตที่นิยมกันมากและมีปริมาณการผลิตสูง ไดแก วัวเนื้อ วัวนม ควาย แพะ และแกะ  
5. การทําเหมืองแร เปนอาชีพสําคัญของประชากรชาวอินโดนีเซีย เพราะประเทศอินโดนีเซียอุดม
สมบูรณดวยทรัพยากรแรธาตุตาง ๆ เชน เหมืองแรกํามะถัน 6. การอุตสาหกรรม อินโดนีเซียมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายประเภทที่สําคัญ ๆ ไดแก โรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องมือทาง
การเกษตร โรงงานยาสูบ โรงงานอุตสาหกรรมไมแปรรูป โรงงานเครื่องหนัง โรงงานปูนซีเมนต  
โรงงานผลิตรถยนต และโรงงานผลิตเครื่องบิน 
  วัฒนธรรมการกิน ศาสนาอิสลามบัญญัติใหชาวมุสลิมหามรับประทานเนื้อหมูเพราะ
เห็นวาเปนสัตวที่สกปรก อาหารการกินของชาวอินโดนีเซียสวนใหญจึงไมมีเนื้อหมู แตก็มิได
หมายความวาไมมีการกินเนื้อหมูในอินโดนีเซียเลย ในถิ่นที่มีชาวจีนอาศัยอยูคอนขางมาก เชน เมือง
ปอนเตียนัก ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก สามารถพบเห็นอาหารที่ทําจากเนื้อหมูไดพอสมควร 
อาหารอินโดนีเซียจึงมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในระดับทองถิ่นถือไดวามีความหลากหลายของ
อาหารสูง โดยไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมทองถิ่นและตางประเทศเพราะตลอดประวัติศาสตรของ
อินโดนีเซียเกี่ยวของกับการคาเรื่อยมา อาหารทางภาคตะวันออกของอินโดนีเซียคลายคลึงกับอาหาร
ชาวโพลีนีเชียน (Polynesian) และชาวเมลานีเชียน (Melanesian) คือ มีการใชกะทิ หรือ Santen 
เปนสวนผสมหลักซึ่งสงอิทธิพลกับอาหารในภูมิภาคอาเซียนดวย เชนเดียวกับผูคนในภูมิภาคนี้ ขาว
หรือนาซิ คือ อาหารหลักของชาวอินโดนีเซีย นาซิ ปาดัง และนาซิ โกเร็ง เปนอาหารจําพวกขาวที่เปน
ที่รูจักมากที่สุด หากเปรียบเทียบกับอาหารไทย นาซิ ปาดังก็คือขาวแกง รานที่ขายนาซิ ปาดัง จะมี
กับขาวหลายชนิดใหเลือก คนขายจะตักกับขาววางบนขาวและราดดวยน้ําแกงขน ๆ สวน นาซิ โกเร็ง 
หมายถึง ขาวผัด โดยสวนใหญเปนขาวผัดเนื้อหรือไกพรอมเครื่องใน  สิ่งที่ทําใหอาหารอินโดนีเซียโดด
เดนไมเหมือนใครก็คงเปนกลิ่นที่ไดจากเครื่องเทศนานาชนิด อยาลืมวาหมูเกาะโมลุกกะหรือมาลูกุ    
ก็คือหมูเกาะเครื่องเทศในอดีต จึงไมใชเรื่องแปลกที่คนอินโดนีเซียจะนิยมบริโภคอาหารรสจัด และ
อบอวลดวยกลิ่นฉุนจัดจานจากบรรดาเครื่องเทศ ขณะที่อาหารทะเลกลับไมเปนที่นิยมรับประทาน 
เนื่องจากเปนสัตวไมมีเลือดซึ่งขัดตอขอหามของศาสนา อาหารทะเลจึงเปนที่นิยมในกลุมชาว
อินโดนีเซียเชื้อสายจีนและนักธุรกิจตางชาติเปนหลัก อาหารผัดประเภทอื่น ๆ เชน หมี่ โกเร็ง คําวา 
Mie Goreng ในภาษาอินโดนีเซีย แปลวา หมี่ผัด เมนูนี้มีขายอยูทั่วไปในอินโดนีเซียและประเทศ
เพื่อนบานอยางมาเลเซียและสิงคโปร ซึ่งดัดแปลงมาจากบะหมี่ผัดเชาแมน (Chow Mein) ของชาวจีน
ที่อพยพเขามาอยูในอินโดนีเซีย ปรุงโดยนําเสนหมี่มาตมจนสุก ผัดกับกระเทียมหัวหอมใหญ           
ใสเนื้อสัตว เชน กุง ปลา ไก หรือเนื้อวัว แลวปรุงรสดวยน้ํามันหอย น้ําตาล และเกลือ 
  กินตามหลักศาสนา หลักการของศาสนาอิสลาม บัญญัติใหมุสลิมทุกคนเวนการ
บริโภคซากสัตว (สัตวไมไดเชือดตามหลักการอิสลามยกเวนปลาและตั๊กแตน) สัตวที่ตายเอง เนื้อสุกร 
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และสัตวใด ๆ ที่ถูกเชือดถูกประหารโดยการขออนุญาตจากผูที่มิใชอัลเลาะห รวมถึงสัตวพาหนะและ
สัตวเลี้ยง เชน ลา แมว สุนัข สัตวเลื้อยคลาน สัตวประเภทนกที่ใชตีนสงอาหารใสปาก เชน แรง 
เหยี่ยว กา และสัตวที่บริโภคเนื้อสัตวดวยกัน เชน เสือ สิงโต เปนตน การหามบริโภคเนื้อสัตวที่ถูกฆา
โดยผูที่ไมใชเปนอิสลามเนื่องจากศาสนาอิสลามถือวาพระเจาคือเจาชีวิต แมจะเปนสัตวที่ยอมใหเปน
อาหารมนุษย แตมนุษยจะบริโภคไดก็แตเลือดเนื้อของสัตวเทานั้น สวนชีวิตของสัตวยังเปนของพระ
เจา ดังนั้น เมื่อจะฆาสัตวเพื่อนํามาเปนอาหารจึงตองขออนุญาตจากพระเจาเสียกอน ยกเวนปลาและ
สัตวน้ํา ซึ่งตามกฎสภาวะของพระเจา ถือวาสัตวประเภทนี้จะตายเองเมื่ออยูบนบก ซึ่งถือเปน
เครื่องมือของพระเจาประเภทหนึ่ง สําหรับพืชและเครื่องดื่มทุกชนิดที่ไมมีสวนผสมของแอลลกอฮอล
ชาวมุสลิมสามารถบริโภคได แตถาสิ่งดังกลาวปนเปอนสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม คือ สุนัข 
สุกร สุรา ซากสัตว (สัตวไมไดเชือดตามหลักการอิสลามยกเวนปลาและตั๊กแตน) เลือด น้ําเหลือง น้ํา
หนอง สิ่งขับถาย นมลา นมแมว นมสุกร จะกลายเปนอาหารตองหามทันท ี
  การแตงกาย ผาบาติก นับเปนอีกหนึ่งสัญลักษณท่ีทําใหนึกถึงอินโดนีเซีย ซึ่งเปนผาที่
มีตํานานสืบสานมาอยางยาวนาน และมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื่อง โดยการทําผาบาติกในระยะแรก
คงทํากันเฉพาะในหมูชนชั้นสูงหรือทําเฉพาะในวังแตก็มีผูใหความเห็นขัดแยงวา นาจะเปนศิลปะ
พื้นบานดวยเชนกัน ผูที่ทําผาบาติกมักจะเปนผูหญิง และทําหลังจากวางการทํานา ในคริสตศตวรรษที่ 12 
ชาวชวาไดปรับปรุงวิธีการทําผาบาติก แกไขวิธีการผสมสี โดยวิวัฒนาการมาจากความรูดั้งเดิม ใน
คริสตศตวรรษที่ 13 การทําผาบาติกผูกขาดโดยสุลตาน และถือวาการทําผาบาติกเปนศิลปะในราช
สํานักโดยมีสตรีในราชสํานักเปนผูผลิต ผาบาติกในยุคนี้เรียกวา “คราทอน” (Kraton) เปนผาบาติกที่
นิยมเขียนดวยมือ (Batik Tulis) แตเมื่อผาบาติกไดรับความนิยมมากขึ้น การทําผาบาติกจึงไดขยายวง
กวางมากขึ้น การผูกขาดโดยครอบครัวสุลตานก็สิ้นสุดลง และศิลปะการทําผาบาติกไดอยาง
แพรหลายไปสูประชาชนไดท่ัวไป  
  วิถีชีวิต ดังที่กลาวย้ําเสมอถึงอิทธิพลของศาสนาอิสลามที่สงผลตอทุกมิติของสังคม
อินโดนีเซีย วิถีชีวิตชาวอินโดนีเซียคืออีกมิติหนึ่งที่ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลสูงตั้งแตเกิดจนตาย ซึ่งจะ
เห็นไดจากการลําดับญาติในครอบครัว ดังนี้ กรณีผูชายเปนหัวหนาครอบครัว ผูหญิงที่สมรสแลวตอง
ออกจากตระกูลของตนเองมาเปนสมาชิกในครอบครัวของฝายชาย ลูกที่เกิดมาถือเปนสมาชิกใน
ครอบครัวของฝายชาย กรณีมารดาเปนหัวหนาครอบครัวสืบเชื้อสายทางฝายหญิง ถาสามีและภรรยา
ยังอยูในครอบครัวเดิมของตน ลูกท่ีเกิดจากสมาชิกในครอบครัวของมารดาถือเปนสมาชิกในครอบครัว
ของมารดา กรณีบิดามารดาเปนหัวหนาครอบครัว สืบเชื้อสายทางฝายชายและหญิง แมบางกรณีฝาย
หญิงจะมีฐานะเหนือกวา ก็ไมอาจมีอํานาจเหนือกวาฝายชายไดทุกอยาง กรณีการสมรส ชาว
อินโดนีเซียถือปฏิบัติตามประเพณีและบทบัญญัติของกฎหมายมูฮัมหมัด การหยารางตามกฎหมายนี้ 
ใหสิทธิฝายชายเปนผูบอกเลิก แมการบอกเลิกไมมีเหตุผลรองรับก็ตาม 
  ประเพณีและวันสําคัญ ประเพณีของชาวอินโดนีเซียอิงแอบอยูกับหลักศาสนาเปนหลัก 
แตดวยเปนประเทศที่มีเกาะจํานวนมาก ประเพณีตาง ๆ จึงมีความหลากหลายและแตกตางกันไป
ตามแตละทองถิ่น 1. วันตรุษอิดิลฟตริ หรือวันฮารี รายอ เปนวันขึ้นปใหมของชาวมุสลิม ตรงกับวัน
แรกของเดือนสิบในปฏิทินมุสลิม หรือประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายนของทุกป และเปนวันสิ้นสุด
การถือศีลอด ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียจะจัดพิธีฉลองอยางยิ่งใหญติดตอกันเปนเวลา 2 วัน 2 คืน       
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2. วันขึ้นปใหมฮินดู หรือวันนีเยป (Nyepi) เปนวันที่ชาวบาหลีซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ฮินดู จะงดการ
ประกอบกิจกรรมใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนการกอไฟหุงหาอาหาร การเดินทาง หรือการละเลนบันเทิงใด ๆ 
และทําจิตใจใหผองใสเพื่อการตอนรับศักราชใหม ซึ่งเรียกวา วันเขาเงียบ นอกจากนี้ก็จะมีการทําบุญ
บูชาเทพตาง ๆ ตามคติฮินดูกอนวันขึ้นปใหม 1 วัน รวมทั้งมีการประกอบพิธีไลสิ่งชั่วรายออกจากบาน 
วันนีเยปจะถูกกําหนดขึ้นตามปฏิทินจันทรคติของชาวบาหลี ซึ่งในแตละปจะไมตรงกัน 3. วันอิดูอัฐฮา 
(Idil Adha) งานเฉลิมฉลองในชวงเดือนพฤศจิกายน ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีฮัจญ ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียจะ
นิยมทําพิธีฆาสัตวใหญอยางวัว ควาย แพะ หรือแกะ เพื่อใหทานแกคนยากจน 4. วันกาลุงกัน (Galungan) 
งานประจําปของชาวบาหลีที่จัดขึ้นเปนเวลา 10 วัน ตามปฏิทินจันทรคติของชาวบาหลี ซึ่งจะจัดไม
ตรงกันในแตละป โดยมีงานฉลองและพิธีทุกวัน กาลุงกัน คือ เทศกาลเฉลิมฉลองชัยชนะของเทพเจาที่
มีตอวิญญาณราย ชาวบาหลีจะตั้งเสาไมไผสูงตกแตงดวยทางมะพราวสานเปนรูปตาง ๆ อยางสวยงาม
ไวหนาบาน และตั้งศาลเพียงตาสําหรับวางเครื่องไหวสักการะสีสดใส ขนม ดอกไม และผลไมที่หนา
ประตูบาน เพื่อเซนสรวงแกบรรพบุรุษที่จะลงมาเยี่ยมจากสวรรค 5. วันประกาศอิสรภาพ (Independence 
Day) ตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม ของทุกป ถือเปนวันหยุดประจําชาติของอินโดนีเซีย เพื่อระลึกถึงการ
ประกาศเอกราชจากการเปนอาณานิคมของฮอลแลนด ในวันนี้จึงมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและ
ขบวนพาเหรดอยางยิ่งใหญ 
  เทศกาลกาซาดา (Yadnya Kasada) เปนเทศกาลของชาวฮินดูที่จัดขึ้นเพื่อประกอบ
พิธีเซนไหวเทพเจาที่ปากปลองภูเขาไฟโบรโม ซึ่งตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวา เทศกาลนี้จัดขึ้น
เปนเวลาประมาณ 1 เดือน โดยชาวพื้นเมืองจะทยอยกันเดินเทาขึ้นไปสูปากปลองภูเขาไฟและทําพิธี
ดังกลาวในวันที่ 14 ของเทศกาล เพื่อขอพรจากเทพเจาและถวายเครื่องเซนไหวโดยการโยนอาหาร 
ดอกไม เงิน และสัตวสําหรับบูชายัญลงไปในแองภูเขาไฟ เทศกาลนี้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน               
ตั้งแตศตวรรษที่ 15  
  ศิลปะ ลมหายใจแหงอินโดนีเซีย ศิลปะ ดนตรี การแสดง ฯลฯ คือ สิ่งที่มนุษย
ประดิษฐสรางขึ้นตามบริบทรอบตัว สงสะทอนใหเห็นความคิดความเชื่อ ความสุนทรีย ความศรัทธา 
โลกทัศน และชีวทัศน ที่คนกลุมนั้นมีตอโลกรอบตัว ตอวิถีชีวิต ตอแมน้ํา ขนุเขาและทองทะเล ชาวอินโดนีเซีย
ก็ไมผิดแผกจากผูคนแหงอื่น ๆ ในโลก พวกเขาตกผลึกสิ่งตาง ๆ ออกมาเปนลมหายใจที่จับตองไดดวย
งานศิลปะแขนงตาง ๆ เชน 1. ดนตรี วัฒนธรรมทางดนตรีในอินโดนีเซียจะมีความเดนอยูที่เกาะชวา 
บาหลี และสุมาตรา ดนตรีของอินโดนีเซียเปนที่รูจักของชาวโลก คือ ดนตรี กาเมลัน (Gamelan 
Music) เปนวงที่ประกอบดวยเครื่องดนตรีทําดวยโลหะชนิดตาง ๆ ทั้งเหล็ก ทองเหลือง และสําริด เปนหลัก 
เครื่องตีในวงกาเมลันสวนหนึ่งมีรูปรางคลายฆองวงของไทย แตมีขนาดใหญกวา มีชื่อเรียกตางกันไป 
อีกสวนหนึ่งก็คลายกับระนาดเหล็กของไทย แตกตางกันที่จํานวนของลูกระนาดและลักษณะของรางที่
นํามาใชวางลูกระนาด การเลนดนตรีกาเมลัน เปนสวนหนึ่งของสังคมและชีวิตความเปนอยูของชาวอินโดนีเซีย 
จึงสามารถพบเห็นไดท่ัวไปทั้งในโรงเรียน ในวัด ในวัง และสถานีวิทยุกระจายเสียง โอกาสที่จะบรรเลง
ก็แตกตางกันไป มีทั้งบรรเลงในพิธีศักดิ์สิทธิ์ บรรเลงในงานรื่นเริง บรรรเลงรับและสงเจานาย บรรเลง
ประกอบการแสดงตาง ๆ  
  ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงละครของอินโดนีเซียมักใชเคาโครงเรื่องจาก
รามเกียรติ์ซึ่งเปนมหากาพยในศาสนาฮินดู ผูแสดงแตงกายดวยผาบาติก ไมสวมเสื้อชั้นนอกใชสีทาตัว



90 

เปนสีตาง ๆ และประดับดวยสรอยสังวาล การแสดงอีกประเภทหนึ่งที่เปนที่รูจัก เรียกวา วายังกุลิด 
หรือหนังตะลุงแบบของไทย ซึ่งเคาโครงเรื่องสวนใหญเลี่ยงไมพนที่จะนํามาจากเรื่องราวสงครามใน
ศาสนาฮินด ูนอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีศิลปะการแสดงที่ขึ้นชื่ออีกชนิดหนึ่งที่เรียกวา การเตนรําพันมือ 
(Saman Dance) เปนการเตนรําที่ผสานเขากับการปรบมือใหจังหวะ ซึ่งรัฐบาลอินโดนีเซียทุมเงินกวา 
300 ลานบาท เพื่อรักษาการแสดงอันทรงคุณคาประเภทนี้ไว และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
องคการการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ไดเลือก
ใหการเตนรําพันมือเปนมรดกโลกทั้งวัฒนธรรมที่จับตองไมได ในบาหลี เกาะสวรรคของนักทองเที่ยวก็
มีการแสดงระบําที่มีชื่อเสียงโดงดังเปนที่รูจักไปทั่วโลกอีกหลายชุดดวยกันเชนกัน เชน ระบําคะชัก 
(Kecak Dance) ระบําที่มีชื่อเสียงที่สุดในบาหลี แสดงเรื่องราวที่พระรามและพลวานรตามไปชวยนาง
สีดาจากทศกัณฐ จากวรรณกรรมอมตะเรื่องรามเกียรติ์ ตัวแสดงเอกจะรายรําอยูในวงลอมพลวานร
จํานวนมาก ที่นุงผาลายตารางหมากรุก เปลือยทอนบน ทัดดอกชบาสีแดง นั่งลอมวงซอนกัน 4-5 ชั้น  
ระบําบารอง (Barong Dance) การแสดงที่เปนเอกลักษณของบาหลี ซึ่งเปนการแสดงที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับการตอสูระหวางฝายธรรมะซึ่งจะสวมชุดทอนบนเปนสิงห และฝายอธรรมซึ่งเปนพอมด ทั้ง 2 ฝาย 
จะตอสูกันและฝายอธรรมก็ไดรับชัยชนะในที่สุด ระบําหนากาก (Topeng Dance) หนากากถือวาเปน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี การแสดงระบําหนากากจึงเปนเรื่องราวเกี่ยวกับเทพนิยายหรือเรื่องราวจาก
ประวัติศาสตร ผูแสดงจะสวมหนากากและสวมวิญญาณของตัวนั้นๆ และแสดงออกดวยทาทาง โดยใชมือ 
ศรีษะ และอวัยวะตาง ๆ ไมมีบทพูด 
  การเมืองอินโดนีเซีย จากลมลุกคลุกคลานสูเสถียรภาพ ภายหลังสงครามมหาเอเชีย
บูรพายุติ อินโดนีเซียไดประกาศเอกราชและประกาศใชรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2488 ซึ่งกําหนดให
เกาะมากมายและพ้ืนที่มหาศาลของอินโดนีเซียมีการปกครองแบบรัฐเดียว โดยมีประธานาธิบดีเปนทั้ง
ประมุขของรัฐและหัวหนารัฐบาล ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียคือ ดร.ซูการโน ผูประกาศ
หลักปญจศีลเปนหลักในการปกครองประเทศและยังมีอิทธิพลตออินโดนีเซียอยางลึกซึ้งถึงปจจุบัน   
ในหวงยามที่อินโดนีเซียเพิ่งลิ้มรสความเปนเอกราช กลุมทางการเมืองที่มีอิทธิพลตอประเทศเกิดใหม
แหงนี้หลัก ๆ มีอยู 2 กลุม คือ กลุมที่ตองการผูปกครองที่มาจากผูนําศาสนาอิสลาม และกลุมพลเรือน
คณะชาตินิยมที่ฝกใฝในแนวสังคมนิยม ผนวกกับพรรคการเมืองกวา 30 พรรค ลวนมีทาทีเปนปฏิปกษ    
ตอกัน ระบบรัฐสภาอินโดนีเซียจึงอยูในสภาพพิกลพิการ ไมสามารถจัดการประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แมวาซูการโนจะพยายามทําหนาที่ประสานรอยราว แตดวยอํานาจที่เขามีอยูอยางจํากัด
ตามรัฐธรรมนูญเฉพาะกาลป พ.ศ. 2493 ความพยายามดังกลาวจึงไมคอยประสบความสําเร็จ  
  ซูการโนใชกฎอัยการศึกและกําลังทหารจัดการกลุมแบงแยกดินแดนบนเกาะสุมาตรา 
ทางเหนือของเกาะสุลาเวสี และทางตะวันตกของชวา ป พ.ศ. 2502 เขาประกาศยุบสภาและนํา
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิวัติ ป พ.ศ. 2488 มาใชแทน มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาประชาชนขึ้น และใช
ประชาธิปไตยแบบนําวิถีในการปกครองประเทศ ซึ่งเนนใหอํานาจแกประธานาธิบดีและกองทัพ  
อํานาจเปนสิ่งเสพติดที่อันตราย ซูการโนเสพติดอํานาจและใชมันอยางเหลิงลอย และยังหวาดวิตกวา
กองทัพจะมีอํานาจเหนือกวา เขาจึงเลือกยืนขางพรรคคอมมิวนิสตอินโดนีเซียเพื่อหวังถวงดุลอํานาจ
กองทัพ ภาวะระเริงอํานาจของซูการโน ทําใหการบริหารประเทศผิดพลาด เศรษฐกิจดิ่งเหว จนนําพา
ประเทศไปสูความวุนวาย เกิดการจลาจลและนองเลือด พ.ศ. 2508 เขาถูกยึดอํานาจการปกครองโดย
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นายพลซูฮารโต อดีตผูใตบังคับบัญชาของเขา ซูการโนจําตองลงนามโอนอํานาจใหแกนายพลซูฮารโต 
ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2509 นับเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหอินโดนีเซียอยูใตท็อปบูตเผด็จการยาวนาน
กวา 30 ป 
  เชนเดียวกับซูการโน นายพลซูฮารโตใชมาตรการปกครองประเทศดวยแนวทางใหม 
แตครั้งนี้เปนมาตรการทางทหารที่ชื่อวา ยุคระเบียบใหม (Orde Baru) ดวยอํานาจลนเหลือในมือและ
บทเรียนจากอดีตประธานาธิบดีคนกอน นายพลซูฮารโตจัดการปรับเปลี่ยนโครงสรางหนวยงาน
ราชการใหสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เขาประสบความสําเร็จใน
การทําใหเศรษฐกิจของอินโดนีเซียลืมตาอาปาก ตรงกันขาม การแกปญหาคอรรัปชั่นและระบบ
อุปถัมภกลับลมเหลวโดยสิ้นเชิง เมื่อผลประโยชนสวนใหญตกอยูกับครอบครัวและพวกพองของเขา 
ความอูฟูทางเศรษฐกิจและสังคมไมไดกระจายสูคนอินโดนีเซียอยางทั่วถึง ประชาชนสวนใหญยังไมมี
งานทําและยากจนแตมันกลับเอื้อประโยชนใหชนชั้นปกครองและกลุมนายทุน 
  วิกฤตตมยํากุงที่เริ่มตนในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2540 สงผลกับระบบเศรษฐกิจ
ของอินโดนีเซียอยางรุนแรงจนตองขอกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ 
(International Monetary Fund: IMF) ความฝดเคืองจุดชนวนความไมพอใจตอระบอบซูฮารโตที่สั่ง
สมมานานใหระเบิดขึ้น ป พ.ศ. 2541 จึงเกิดการประทวงของนักศึกษามหาวิทยาลัยตรีศักติ และ
ลุกลามขยายวงเปนการขับไลซูฮารโต เกิดการจลาจล เผาทําลายทรัพยสินและมีผูเสียชีวิต สุดทาย 
กองทัพที่เคยคํ้าจุนบัลลังกของเขาก็ไมสามารถทานพลังของชาวอินโดนีเซียได ซูฮารโตประกาศลาออก
จากตําแหนงประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 หลังอยูในอํานาจยาวนานถึง 31 ป 
ถือวาเปนประธานาธิบดีที่อยูในตําแหนงยาวนานที่สุดของอินโดนีเซีย 
  ซูฮารโตเชิญนายบาซารุดดิน ยูซุฟ ฮาบิบี ใหมารับตําแหนงประธานาธิบดีตอจากเขา 
ทวาการตอบรับคําเชิญเปนประธานาธิบดีกลับทําใหเขาถูกโจมตีวายังคงอยูใตรมเงาของซูฮารโตเมื่อ
มาดวยคําเชิญ ฮาบิบีจึงไมมีฐานการเมืองสนับสนุน แมแตจากพรรคกอลคารของซูฮารโตเอง กองทัพก็
เมินเฉย ประชาชนอินโดนีเซียก็กดดันเรียกรองการปฏิรูปการปกครองที่เปนประชาธิปไตยยิ่งกวาที่
เปนอยู แถมยังถูกซ้ําเติมดวยปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ลูกชายของเขามีสวนพัวพัน สุดทาย เมื่อปญหา
รุมเราเกินเยียวยา ฮาบิบีจึงตัดสินใจลงจากตําแหนง อยางไรก็ตาม เขายังคาดหวังวาจะไดรับการ
สนับสนุนจากสภาที่ปรึกษาประชาชนใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีอีกครั้ง จึงเสนอชื่อตนเองใหสภา
เลือก แตสุดทายเมื่อรูวาสภาไมสนับสนุน เขาจึงถอนชื่อตนเอง แมในยุคเปลี่ยนผานของฮาบิบีจะเต็ม
ไปดวยปญหา แตเขาก็ไดรับคําชื่นชมจากการตัดสินใจแกปญหาความขัดแยงในติมอรตะวันออก     
โดยใหชาวติมอรตะวันออกตัดสินใจวาตองการแยกตัวเปนเอกราชหรือจะยังคงอยูกับอินโดนีเซียตอไป 
ซึ่งผลสุดทายชาวติมอรตะวันออกก็เลือกที่จะเปนอิสระจากอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2545  
  อับดูรรามาหมาน วาฮิด หรือกุสตูร ผูนําองคกรมุสลิม Nahadlatul Ulama (NU) 
ดํารงตําแหนงประธานาธิบดีคนตอมา ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2544 เขาเปนผูที่ทั้งสื่อมวลชนและกลุม
การเมืองแนวศาสนาใหการยอมรับวามีความเปนประชาธิปไตยใหความเทาเทียมแกทุกศาสนา มีทาที
สนับสนุนการลงประชามติของคนอาเจะหและพยายามปฏิรูปการเมืองดวยการลดจํานวนผูแทนใน
สภาสายกองทัพและปรับโครงสรางกองทัพใหเกี่ยวของการเมืองนอยลง ซึ่งเพียงพอที่จะทําใหกองทัพ
หันไปสนับสนุนรองประธานาธิบดีคือ นางเมกาวาตี ซูการโนบุตรี แตประเด็นที่ทําใหวาฮิดตองตกจาก
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ตําแหนงคือการที่เขามีชื่อของเกี่ยวกับคดีอื้อฉาวเรื่องการรับเงินจากสุลตานบรูไนและการยักยอกเงิน
องคการสํารองอาหารแหงชาติ จนถูกอภิปรายไมไววางใจและถูกถอดถอนออกจากตําแหนงในที่สุด 
  ประธานาธิบดีคนใหมและเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกของอินโดนีเซีย นางเมกาวาตี 
ซูการโนบุตรี ลูกสาวของ ดร.ซูการโน ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 
เธอยังคงเผชิญกับปญหาคอรรัปชั่น การแทรกแซงการเมืองจากกองทัพ ปญหาเศรษฐกิจ และความรุนแรง
จากกลุมชาติพันธุในอาเจะหและปาปวที่ตองการแยกตัวจากอินโดนีเซีย ซ้ํายังตองประสบกับภัยการ
กอการรายที่ตอตานสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกที่เกิดขึ้นจํานวนมากในอินโดนีเซีย ครั้งที่รุนแรงที่สุด
คือการกอวินาศกรรมสถานบันเทิงบนเกาะบาหลี เปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตกวา 200 คน ซึ่งกลายเปนสิ่ง
ตอกย้ําถึงความไรประสิทธิภาพของรัฐบาลภายใตการนําของเธอ เมื่อวาระการดํารงตําแหนงของนาง
เมกาวาตีสิ้นสุด อินโดนีเซียเดินหนาสูการเลือกตั้งใหม ผลปรากฏวาพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย
ภายใตการนําของซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน ชนะการเลือกตั้งในป พ.ศ. 2547 ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและ
แกไขรัฐธรรมนูญ แมวาชวงแรกเขาจะไมไดรับการยอมรับแตการทํางานที่เริ่มเห็นผล ทั้งการเจรจา
สันติภาพกับอาเจะห การยุติความรุนแรงระหวางชาติพันธุตาง ๆ และสามารถฟนฟูเศรษฐกิจของ
อินโดนีเซีย จนทําใหประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลกแหงนี้เปนที่สนใจของนักลงทุน เขาจึงไดรับความ
ไววางใจจากชาวอินโดนีเซียใหดํารงตําแหนงประธานาธิบดีตออีกครั้งในป พ.ศ. 2552 ความตอเนื่อง
ของประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเกือบ 10 ป ทําใหการเมืองของอินโดนีเซียคอนขางมีเสถียรภาพ 
เปนอีกหนึ่งเหตุผลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอินโดนีเซียใหคอย ๆ กาวไปขางหนาอยางมั่นคง 
  รูปแบบการปกครอง อินโดนีเซียมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบ
สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปนทั้งประมุขแหงรัฐหัวหนาฝายบริหารและเปนผูบัญชาการกองทัพอยู
ในตําแหนงวาระละ 5 ป และดํารงตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน 2 สมัย โครงสรางสถาบันทางการเมือง
และการบริหารตามรัฐธรรมนูญฉบับแกไขลาสุดของอินโดนีเซียประกอบดวย 1. สภาที่ปรึกษาประชาชน 
มาจากการเลือกตั้ง มีหนาที่สําคัญ 3 ประการ คือ แกไขรัฐธรรมนูญ การแตงตั้งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี 
และการถอดถอนประธานาธิบดี ประธานสภาที่ปรึกษาประชาชนคนปจจุบันคือ นายเนอวาฮิด ฮิดดายาต  
สภาที่ปรึกษาประชาชน แบงเปน 2 สวน คือ สภาผูแทนราษฎร จํานวน 550 คน ทําหนาที่ฝายนิติบัญญัติ 
อนุมัติงบประมาณและกํากับดูแลการทํางานของรัฐบาล มีวาระการทํางาน 5 ป การพิจารณาราง
กฎหมายแตละฉบับตองมีการหารือและไดรับความเห็นชอบรวมกันระหวางสภาผูแทนราษฎรและ
ประธานาธิบดี หากรางกฎหมายใดที่ประธานาธิบดีไมเห็นชอบรางนั้นก็ไมสามารถนํากลับมาพิจารณา
ใหมไดอีก ในทางกลับกัน รางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีและสภาแลว หาก
ประธานาธิบดีไมลงนามภายใน 30 วัน ไมวาเหตุผลใดก็ตาม ใหถือวากฎหมายฉบับนั้นมีผลบังคับใช
โดยสมบูรณ ประธานสภาผูแทนราษฎรคนปจจุบันคือ นายอากุง ลัคโซโน สภาผูแทนระดับภูมิภาค 
จํานวน 128 คน เปนสถาบันทางการเมืองสถาบันใหมที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 เมษายน 
พ.ศ. 2547 เปนตัวแทนจากภูมิภาคองคกรสังคมและกลุมอาชีพตาง ๆ โดยมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง
จังหวัดละ 4 คน มีหนาที่เสนอและใหความเห็นรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจสูภูมิภาค 
การยุบหรือรวมจังหวัด การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 
การเก็บภาษี การจัดระบบการศึกษา และศาสนาใหแกสภาผูแทนราษฎร 2. สภาประชาชนระดับทองถิ่น 
เพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจสูทองถิ่น รัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2543 ของอินโดนีเซียจึงกําหนดให
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แบงระดับการปกครองภูมิภาคออกเปนจังหวัด อําเภอ ตําบล/เทศบาล และจัดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาประชาชนระดับทองถิ่นในทุกระดับ พรอมกับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรและสภา
ผูแทนระดับภูมิภาค 3. ประธานาธิบดี มาจากการเลือกตั้งโดยตรง โดยประธานาธิบดีเปนทั้งประมุข
ของรัฐ หัวหนารัฐบาล และผูบัญชาการกองทัพ รัฐธรรมนูญกําหนดใหอยูในตําแหนงติดตอกันไดไมเกิน     
2 สมัย สมัยละ 5 ป  4. ศาลยุติธรรมรัฐธรรมนูญอินโดนีเซีย ระบุใหตุลาการอยูภายใตการกํากับดูแล
ของศาลฎีกาและศาลระดับรอง ๆ ลงไปการไดมาซึ่งตําแหนงผูพิพากษาศาลฎีกา คณะกรรมาธิการ
ตุลาการ จะเปนผูเสนอชื่อใหสภาผูแทนราษฎรรับรอง แลวเสนอตอใหประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง 
ขณะเดียวกันระบบตุลาการของอินโดนีเซียก็ถูกวางระบบใหยึดโยงกับตัวแทนของประชาชน โดย
สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการสามารถถูกถอดถอนโดยประธานาธิบดีได ทั้งนี้ดวยความเห็นชอบ
ของสภาผูแทนราษฎร 5. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสูงสุด เปนหนวยงานใหมที่จัดตั้งขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญที่ไดรับการแกไขใหม ประธานาธิบดีเปนผูแตงตั้ง โดยสภาผูแทนราษฎรเปนผูคัดเลือก
คณะกรรมการจากการรับฟงความคิดเห็นของสภาผูแทนระดับภูมิภาค คณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่
รายงานการใชงบประมาณตอสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนระดับภูมิภาค และสภาประชาชนระดับ
ทองถิ่น คลายคลึงกับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินของไทย 
  นโยบายการตางประเทศ นโยบายดานการตางประเทศในชวงกอตั้งประเทศใหม ๆ 
คอนขางแข็งกราวและโดดเดี่ยวตัวเองจากโลกภายนอก ตอตานประเทศตะวันตกและอดีตจักรวรรดินิยม 
แตเนนความเปนชาตินิยมสูง ยึดมั่นในหลักการที่เรียกวา เปนอิสระและแข็งขัน (Indepeden and 
Active) อินโดนีเซียจึงเลือกที่จะไมเขารวมภาคีกับกลุมประเทศใด ๆ ซี่งเปนสิ่งที่เขาใจได เนื่องจากใน
ยุคที่ตกเปนอาณานิคมของเนเธอรแลนด อินโดนีเซียผานการถูกกดขี่และเอาเปรียบ บวกกับการตอสู
เพื่อใหไดมาซึ่งเอกราช ทาทีของอินโดนีเซียบนเวทีระหวางประเทศในยุคนั้นจึงมีลักษณะไมผูกพันกับ
ฝายใด ไมสนใจเพื่อนบานในเอเซียตะวันออกเฉียงใต จนถึงยุคซูฮารโตขึ้นครองอํานาจในป พ.ศ. 2508 
ไดนํา “ระเบียบใหม” มาใชปกครองอินโดนีเซีย โดยเนนเศรษฐกิจนําการเมือง หันเขาหาและสราง
ความรวมมือกับเพื่อนบานในเอเซียตะวันออกเฉียงใตอยางจริงจังมากขึ้น แตยังคงมั่นในหลักการเปน
อิสระและแข็งขันอยูเชนเดิม แตแลวเมื่ออินโดนีเซียโดนวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 เลนงาน จนตอง
ขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศหรือไอเอ็มเอฟ (IMF) รวมทั้งเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายใน เปนเหตุใหอํานาจตอรองที่เคยมีกับประเทศตะวันตกลดหายไปมาก 
อินโดนีเซียจําตองปรับเปลี่ยนนโยบายตางประเทศใหหลากหลายและเพิ่มมิติตาง ๆ กวาในอดีต 
อยางไรก็ตาม อินโดนีเซียยังคงรักษาทีทาไมใหตะวันตกเขามากาวกายหรือกดดันตนเองมากจนเกินไป
เอาไว ตั้งแตป พ.ศ. 2544 เปนตนมา อินโดนีเซียดําเนินนโยบายตางประเทศแบบหยืดหยุนมากขึ้น 
และรื้อฟนความสัมพันธกับประเทศตาง ๆ เชน สิงคโปร จีน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ขยาย
ความสัมพันธกับอินเดีย ปากีสถานและติมอรตะวันออกที่เพิ่งแยกตัวออกจากอินโดนีเซีย ทั้งยังให
ความสําคัญกับกลุมประเทศมุสลิมและประเทศไมฝกใฝฝายใด โดยมุงแสวงหาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและถวงดุลอํานาจกับประเทศตะวันตก แมวาอินโดนีเซียจะมีความสัมพันธกับประเทศ
มหาอํานาจอยางจีนและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นก็ตาม อาเซียนก็ยังคงเปนเสาหลักของนโยบาย
ตางประเทศของอินโดนีเซีย โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร เนื่องจากเปนประเทศเพื่อนบานที่มี
อาณาเขตติดตอกันและมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน และดวยขนาดพื้นที่กับจํานวนประชากร
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ของอินโดนีเซียยอมหมายถึงขนาดเศรษฐกิจที่ใหญตามไปดวย อินโดนีเซียจึงถือเปนประเทศที่มี
บทบาทสําคัญในเวทีอาเซียนโดยผลักดันใหลาวและเมียนมารเขาเปนสมาชิกอาเซียนไดสําเร็จในป 
พ.ศ. 2540 และกัมพูชาในป พ.ศ. 2542 ทั้งสํานักงานเลขาธิการกาเซียนก็ตั้งอยูที่กรุงจาการตาอีกดวย  
สําหรับความสัมพันธระหวางอินโดนีเซียกับไทยนั้น ไทยเปนประเทศคูคาอันดับ 3 ของอินโดนีเซียใน
อาเซียน ความสัมพันธระหวางสองประเทศดําเนินไปดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะความรวมมือดาน
เศรษฐกิจเกี่ยวกับยางพารา มีการกอตั้งบริษัทรวมทุนยางพารารวมกันระหวางอินโดนีเซีย ไทย และ
มาเลเซีย ความรวมมือดานเศรษฐกิจยังรวมไปถึงดานประมงอีกดวย นอกจากนี้ ดวยความเปน
ประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก เสียงของอินโดนีเซียในโลกมุสลิมตอสถานการณในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทยจึงเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งที่ผานมา อินโดนีเซียก็ใหความรวมมือกับไทยอยางดีมา
โดยตลอด 
  มรดกอินโดนีเซีย มรดกโลก 1. กลุมวัดบุโรพุทโธ (Borobudur) บุโรพุทโธ หรือที่ชาวชวา
เขียนวา Barabudur (บาราบูดูร) ซึ่งเปนภาษาสันสกฤต โดยคําวา Bara มาจากคําวา Biara มีความ
หมายถึง วิหารหรือวัด สวนคําวา Budur หมายถึงภูเขาสูง บุโรพุทโธ จึงหมายถึงวิหารที่สรางขึ้นบน
ภูเขาสูง บุโรพุทโธ คือ ศูนยรวมจิตใจชาวพุทธในชวาและยังรวมทั้งชาวพุทธเอเชียในซีกโลกตะวันออก 
พุทธสถานแหงนี้เปนสถาปตยกรรมที่สําคัญของศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีชื่อเสียงมาก เชื่อกันวา
เปนพุทธสถานที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลก สรางขึ้นกอนปราสาทนครวัดของกัมพูชาประมาณ 300 ป 
และถือเปนสถาปตยกรรมที่เชิดหนาชูตาอินโดนีเซียมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนปจจุบัน บุโรพุทโธตั้งอยู
ในชวากลาง หางจากเมืองยอกยาการตาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร เปน
สิ่งกอสรางที่ทําดวยหินภูเขาไฟที่เรียกวาหินแอนดีไซต (Andesite) ตั้งอยูบนเนินดินธรรมชาติสูงกวา
ระดับพ้ืนดินประมาณ 15 เมตร มีรูปทรงเปนรูปดอกบัวขนาดใหญ อันเปนสัญลักษณของพุทธศาสนา
ตามหลักฐานในประวัติศาสตร บุโรพุทโธและบริเวณรอบ ๆ เปนที่ลุมและถูกลอมรอบดวยน้ําที่ไหลเออมา
จากแมน้ําโปรโก ทําใหเจดียโบราณบุโรพุทโธเปนเสมือนดอกบัวลอยอยูในบึงขนาดใหญ กลาวในแง
ลักษณะทางสภาปตยกรรม บุโรพุทโธแสดงถึงความรุงเรืองถึงขีดสุดของศิลปะไศเลนทรทีตางไปจาก
โบราณสถานทุกแหงในชวา เชื่อกันวากษัตริยวิษณุแหงราชวงศไศเลนทรทรงเริ่มสรางขึ้นในป พ.ศ. 1318 
กระทั่งเสร็จสมบูรณในสมัยของกษัตริยอินทรา ในป พ.ศ. 1390 ใชเวลากอสรางนานกวา 70 ป 
รูปแบบของบุโรพุทโธเกิดจากความคิดสรางสรรคของชางที่สรางตามแบบศิลปะฮินดู-ชวาหรือศิลปะ
ชวาภาคกลาง เปนการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางศิลปะอินเดียกับอินโดนีเซีย ทําเลที่ตั้งของบุโร
พุทโธจําลองมาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอินเดีย ณ จุดซึ่งแมน้ําคงคาและแมน้ํายมุนาไหลมาบรรจบกัน 
ขณะที่บุโรพุทโธมีแมน้ํา 2 สายไหลผาน คือ แมน้ําโปรโกและแมน้ําอีโล โดยตั้งอยูบนพีระมิดทรง
ขั้นบันได สูงประมาณ 42 เมตร จากฐานชั้นลาง มีทั้งหมด 10 ชั้น แตละชั้นมีภาพสลักนูนต่ําแสดงคติธรรม
และจักรวาลวิทยาทางพุทธศาสนาที่วาดวยการเขาสูนิพพาน 6 ชั้น นับจากฐานที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม
ยอมุมคลายพีระมิด ขั้นบันไดชั้นที่ 7 เปนฐานวงกลมขนาดใหญ สวนชั้นที่ 10 มีเจดียทรงระฆังโปรง
ฉลุลายเปนรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดครอบพระพุทธรูปองคเล็กไวขางใน เชื่อกันวาหากยื่นมือเขาไปจน
สัมผัสถึงพระพุทธรูปภายใน และอธิษฐาน สิ่งที่ขอก็จะสมหวัง เจดียเหลานี้มีทั้งหมด 72 องค เรียง
เปนแนวลอมรอบสถูปชั้นที่ 10 ซึ่งมีลักษณะเปนฐานวงกลมใหญของเจดียองคประธาน มีความสูง 
150 ฟุต แตเดิมเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไวภายใน แตปจจุบันไมมีพระพุทธรูปแลว บุโรพุทโธถูก
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ทิ้งรางมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 และตองเผชิญกับแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และอุทกภัย เปนเหตุให    
บุโรพุทโธถูกทับถมจากเถาภูเขาไฟและจมอยูในน้ํา จนเกิดการทรุดตัว เมื่อนาย สแตมฟอรด แรฟเฟลส 
ผูสําเร็จราชการชาวอังกฤษของอาณานิคมชวา เห็นความสําคัญของบุโรพุทโธ เขาจึงเริ่มการบูรณะขึ้น
เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2398 ตอมาอินโดนีเซียไดขอความชวยเหลือจากองคการการศึกษา วิทยาศาสตร 
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เพื่อการบูรณะและแกปญหาโครงสรางที่
เปนโพรงอีกหลายครั้ง จนแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2526 ดวยงบประมาณ 25 ลานเหรียญสหรัฐ ในบริเวณ     
บุโรพุทโธยังมีพิพิธภัณฑเก็บขอมูลดานประวัติศาสตรการกอสรางและการบูรณะ รวมถึงรายละเอียด
ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติตาง ๆ บุโรพุทโธไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกในการประชุม
คณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใตชื่อกลุมวัดบรมพุทโธ เมื่อป พ.ศ. 2534 ที่เมือง
คารเทจ ประเทศตูนิเซีย 
  กลุมวัดพรัมบานัน (Prambanan Temple) วัดพรัมบานัน เปนวัดฮินดูที่ใหญที่สุด
ในอินโดนีเซียหรืออาจกลาวไดวาใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูที่เมืองพรัมบานัน บริเวณ
ตอนกลางของเกาะชวา ไมไกลจากยอกยาการตามากนัก วัดนี้ถูกสรางขึ้นราว ๆ ป พ.ศ. 1340 ในสมัย
ของกษัตริยราไก ปกาตันแหงราชวงศมะตะรัมที่ 2 อีกสมมุติฐานหนึ่งบอกวาสรางในสมัยกษัตริยบาลิตัง 
มะหา ซัมบา แหงราชวงศซานจายา โดยตัววัดมีเทวาลัยหลัก 3 หลัง คือ จันดีศิวะ สรางถวายแดพระศิวะ 
จันดีวิษณุ สรางถวายแดพระวิษณุหรือพระนารายณ และจันดีพรหมา สรางถวายแดพระพรหม 
นอกจากเทวาลัยหลักแลวยังมีเทวาลัยขนาดเล็กอีกประมาณ 250 หลัง เชนเดียวกับบุโรพุทโธ วัดพรัม
บานันไดรับความเสียหายมาจากภัยธรรมชาติอยางตอเนื่อง จนถึงป พ.ศ. 2461 จึงไดมีการบูรณะขึ้น
ใหมจนเสร็จสิ้นการบูรณะสิ่งกอสรางหลักเมื่อป พ.ศ. 2496 ปจจุบัน วัดพรัมบานันไดรับขึ้นทะเบียน
เปนมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใตชื่อ กลุมวัดพรัมบานัน 
เมื่อป พ.ศ. 2534 ที่เมืองคารเทจ ประเทศตูนิเซีย 
 2.7.4 บริบทเมืองจาการตา   
  จาการตา (อินโดนีเซีย: Jakarta) เปนเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเปน
เมืองที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตั้งอยูบนเกาะชวาฝงตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากร 8.3 ลานคน 
(พ.ศ. 2543) ในอดีตมีชื่อวา บาตาวียา หรือ ปตตาเวีย (Batavia) 
  การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในพื้นที่ของจาการตาในปจจุบัน เทาที่ปรากฏคือทาเรือเกอลาปา 
(Kelapa) ซึ่งเอกสารไทยโบราณเรียกวา กะหลาปา ใกลปากแมน้ําจีลีวุง ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากถิ่นที่ตั้ง
ของฮินดูตั้งแตคริสตศตวรรษที่  5 ในคริสตศตวรรษที่  12 กะหลาปาเปนทาเรือใหญสําหรับ
ราชอาณาจักรฮินดู ชื่อวาซุนดา มีการบันทึกวาชาวโปรตุเกสเปนชาวยุโรปกลุมแรกที่ไปถึงกะหลาปา 
กษัตริยฮินดูทรงอนุญาตใหพอคาชาวโปรตุเกสสรางปอมที่กะหลาปาในคริสตศตวรรษที่ 16 ตอนตน 
ทาเรือของจาการตาในปจจุบันยังคงมีชื่อวา ซุนดาเกอลาปา (Sunda Kelapa) ตามชื่อถิ่นฐานยุคแรก
ในพ.ศ. 2070 เมืองถูกยึดครองโดยฟาตาฮิลลอฮฺหรือฟาเลเตฮาน (Fatahillah or Faletehan) ผูนํา
อายุนอยจากอาณาจักรใกลเคียงจากทางเหนือ ฟาตาฮิลลอฮฺไดเปลี่ยนชื่อเมืองจากเกอลาปาเปน      
จายาการตา (Jayakarta แปลวา “มีชัยและเจริญรุงเรือง” ในภาษาชวา) หรือตรงกับ “ชยะ – กฤต” 
ใน ภาษาสันสกฤต แปลวา “ชัยชนะอันเกิดขึ้นสมบูรณแลว” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2070 ซึ่ง
วันนี้ถือเปนวันกอตั้งกรุงจาการตา ชื่อนี้เองที่ตอมาไดกลายมาเปนชื่อ จาการตา ในปจจุบัน 
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  ชาวดัตชเขามาถึงจายาการตาในตอนปลายของคริสตศตวรรษที่ 16 ใน พ.ศ. 2162 
กองกําลังของบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนด (Dutch East India Company) นําโดยยัน ปเตอรโซน กุน 
(Jan Pieterszoon Coen) ยึดครองเมืองและเปลี่ยนชื่อจายาการตาเปนบาตาวียา (Batavia) ซึ่งเปน
ชื่อภาษาละตินของชนเผาที่อาศัยในเนเธอรแลนดในสมัยโรมัน บาตาวียาเปนเมืองหลวงของอาณา
นิคมอินเดียตะวันออกของเนเธอรแลนด (Dutch East Indies) ในตนคริสตศตวรรษที่ 19 มีการขยาย
เมืองเมื่อชาวดัตชเริ่มยายไปทางใต ไปที่พื้นที่สูงที่คาดวามีความอุดมสมบูรณกวา ชาวอังกฤษยึดครอง
ชวาใน พ.ศ. 2354 และครองอยู 5 ประหวางที่เนเธอรแลนดทําสงครามนโปเลียน (Napoleonic 
Wars) ในยุโรป กอนคืนใหดัตช 
  หลังจากที่การปกครองโดยตรงของเนเธอรแลนดขยายไปทั่วทั้งหมู เกาะใน
คริสตศตวรรษที่ 19 และ 20 ตอนตน ความสําคัญของบาตาวียาไดเพิ่มขึ้น กลยุทธของดัตชที่จะยังคง
อํานาจและรายไดภาษี ทําใหการสงออกจากพื้นที่ใด ๆ ในภูมิภาคแทบทั้งหมดจะตองผานบาตาวียา 
ทําใหเมืองมีความสําคัญทางดานการเมืองและเศรษฐกิจตราบจนถึงปจจุบัน 
  ญี่ปุนยึดครองบาตาวียาใน พ.ศ. 2485 ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปลี่ยนชื่อ
เมืองโดยกลับมาใชชื่อ จาการตา เพื่อใหไดรับการยอมรับจากคนในทองถิ่น หลังจากที่ญี่ปุนพายแพ
สงครามใน พ.ศ. 2488 กองกําลังชาวดัตชกลับเขายึดครองเมืองอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ชาวอินโดนีเซียได
ประกาศเอกราชไปกอนแลวในชวงปลายสงคราม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 จาการตาเปน
ศูนยกลางของความพยายามของชาวดัตชที่จะยังคงอํานาจเหนืออาณานิคมเดิมระหวางสงครามเอก
ราชอินโดนีเซีย ซึ่งยุติลงดวยการรับรองการกอตั้งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเต็มรูปแบบเมื่อ พ.ศ. 2492 
 2.7.5 บริบทเมืองบันดุง  
  บันดุง (อินโดนีเซีย: Bandung) เปนเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตก ในประเทศ
อินโดนีเซีย นับเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของประเทศ อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 768 เมตร 
โดยปกติจึงมีสภาพอากาศเย็นกวาเมืองอื่น ๆ สวนใหญของอินโดนีเซีย เมืองนี้อยูในเขตแมน้ํา รายลอมดวย
ภูเขาไฟ มีลักษณะทางภูมิประเทศที่มีระบบปองกันตัวโดยธรรมชาติเปนอยางดี อันเปนเหตุผลหลักที่
ครั้งหนึ่งไดมีการยายเมืองเอกจากปตตาเวีย มายังบันดุง 
  เชื่อวาชื่อเมืองบันดุง ในประเทศอินโดนีเซียอาจจะไมคอยคุนหูคนไทยเทากับเมือง
หลวงอันแสนวุนวายอยางจาการตา เมืองแหงการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมฮินดูและธรรมชาติอยาง
บาหลี หรือเมืองแหงวัฒนธรรมชวาอยางย็อกยาการตาทั้ง ๆ ที่บันดุงเปนเมืองที่มีความสําคัญมาก
เมืองหนึ่ง และมีความเปนมานาสนใจไมแพเมืองอ่ืน ๆ เชียวคะ 
  บันดุงเปนเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันตก เปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของ
อินโดนีเซียรองจากจาการตาและสุราบายา บันดุงตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของจาการตา หาก
นั่งรถยนตก็ประมาณสองชั่วโมงถึง หากรถไมติดหนักหนาสาหัส แตวาอากาศที่บันดุงกลับแตกตางจาก
จาการตาอยางยิ่ง เนื่องจากมีภูเขาลอมรอบทําใหบันดุงมีอากาศคอนขางเย็นสบายตลอดป ความ
สวยงามของบันดุงทําใหดัตชถึงกับขนานนามวาเปน “ปารีสแหงชวา” ดัตชเคยคิดจะยายเมืองหลวง
จากปตตาเวีย (จาการตา) มาที่บันดุง แตเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในชวงทศวรรษ 1930 ทําให
แผนการนี้ถูกลมเลิกไป แตอยางไรก็ตาม ดัตชไดสรางสถาปตยกรรมแบบดัตชไวในบันดุง โดยเฉพาะ
บานหรือวิลลาตามสไตลดัชต ที่โดดเดนที่สุดคือ อาคารสะเตะ (Gedung Sate) อาคารนี้ไมไดมีไวขาย
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สะเตะนะคะ แตเปนอาคารที่ดัตชสรางขึ้นในป 1920 เพื่อใชเปนที่ทําการของรัฐบาลทองถิ่นชวา
ตะวันตก ที่อาคารนี้ไดชื่อวาอาคารสะเตะ เพราะรูปทรงของอาคารคลายกับสะเตะ อาหารประจําชาติ
อยางหนึ่งของอินโดนีเซียคะ 
  บันดุงเปนที่ตั้งของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีบันดุง (The Bandung Institute of Technology หรือ Institut Teknologi 
Bandung-ITB) ที่ซึ่งซูการโน บิดาแหงชาติ นักชาตินิยมและประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซียเขาศึกษา 
ดัตชกอตั้ง ITB ขึ้นในป 1920 โดยในตอนแรกมีชื่อวา de Technische Hoogeschool te Bandung 
(THB) ตอมาหลังจากขบวนการชาตินิยมประกาศเอกราชจากดัตชในป 1945 ITB ไดถูกผนวกรวมเขา
กับมหาวิทยาลัยแหงอินโดนีเซีย (University of Indonesia หรือ Universitas Indonesia-UI) และ
ไดถูกแยกตัวออกไปเปน ITB ในป 1959 ITB ติดอันดับท็อปไฟวสถาบันอุดมศึกษาของอินโดนีเซียใน
ระดับเดียวกับมหาวิทยาลัยแหงอินโดนีเซีย ในจาการตา หรือมหาวิทยาลัยกาจาหมาดา (Gajah 
Mada University) ที่ย็อกยาการตา ITB ยังมีประวัติศาสตรแหงการตอสูของขบวนการนักศึกษา
ในชวงป 1978 ดวยการเปนหักหอกของการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาในครั้งนั้น 
  ในระดับนานาชาติบันดุงถูกรูจักและจดจําในฐานะเมืองที่เปนสถานที่จัดที่ประชุม
รวมของกลุมประเทศเอเชียแอฟริกา (Asian-African Conference) ทั้งสิ้น 29 ประเทศในป 1955 ซึ่ง
ประเทศที่เขารวมสวนใหญเปนประเทศที่เพ่ิงไดรับเอกราช และมีเจตนารมณไมตองการเปนหมากของ
การแขงขันระหวางขั้วมหาอํานาจของโลกในชวงสงครามเย็น การประชุมในครั้งนี้ที่บันดุงเปนหมาย
หลักสําคัญท่ีกอใหเกิดขบวนไมฝกใฝฝายใดในเวลาตอมา 
  ในสวนที่สัมพันธกับประเทศไทยนั้น บันดุงนับไดวามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
ประวัติศาสตรไทย หลังจากเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย
เปนประชาธิปไตยในป พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) บันดุงไดเปนที่ลี้ภัยทางการเมืองของเจานายสยามผูซึ่งมี
บทบาทสําคัญผูหนึ่ง คือ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต 
พระองคไดทรงเลือกบันดุงเปนที่ประทับหลังจากที่ไดเดินทางออกจากสยาม โดยมีสมเด็จพระเจาบรม
วงศเธอ เจาฟานิภานภดล กรมขุนอูทองเขตขัตติยนารี ตามเสด็จดวย พระองคไดทรงสรางพระ
ตําหนักอยางเรียบงายและประทานชื่อวา พระตําหนักประเสบัน (Preseban) สวนพระตําหนักของ 
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล มีชื่อวา พระตําหนักดาหาปาตี (Dahapati) พระตําหนัก
สองหลังนี้ตั้งอยูที่ถนนจีปากันตี (Cipaganti) ทั้งสองพระองคทรงประทับอยูที่นั่นจนวาระสุดทาย   
ของชีวิต 
  ชาวพื้นเมืองรูจักพระตําหนักทั้งสองนี้เปนอยางดี บริเวณหนาพระตําหนักมีวงเวียน
เล็ก ๆ ซึ่งถูกเรียกชื่อวา “วงเวียนสยาม” (Bunderan Siam) มาจนทุกวันนี้ ปจจุบันพระตําหนักประเสบัน
กลายเปนโรงเรียนอนุบาล สวนพระตําหนักดาหาปาตีกลายเปนรานอาหารซึ่งไมไดขายอาหารไทย แตเปน
อาหารพื้นเมืองของอินโดนีเซีย ดิฉันไดขอใหเพื่อนที่อยูที่บันดุงชวยถายรูปพระตําหนักทั้งสองให 
เพื่อนไดเลาใหฟงวารานอาหารที่พระตําหนักดาหาปาตีนั้นบรรพบุรุษของเจาของเปนคนไทยจริง ๆ 
แตนาเสียดายที่วันนั้นเจาของไมอยูท่ีรานจึงไมสามารถสอบถามเรื่องราวได 
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 2.7.6 บริบทเมืองเมดาน  
  เมดาน (อินโดนีเซีย: Kota Medan) เปนเมืองหลวงของ จังหวัดสุมาตราเหนือใน
ประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยูบริเวณชายฝงดานทิศเหนือ ของเกาะสุมาตรา เมดานเปนเมืองที่มีขนาดใหญเปน
อันดับที่ 4 ของประเทศอินโดนีเซีย รองจาก จาการตา สุราบายา และบันดง และยังเปนเมืองที่มี
ขนาดใหญที่อยูนอก เกาะชวาดวย 
  ประชากรสวนใหญของเมดาน เปนเชื้อสายมาเลย ประมาณรอยละ 95 ที่เหลือเปน
อินเดีย อาหรับ จีน และอื่น ๆ เนื่องดวยเปนเมืองใหญจึงมีความหนาแนนของประชากรอยางมาก 
เนื่องจากความเจริญของเมดาน และแรงดึงดูดในการประกอบอาชีพ จึงทําใหมีการอพยพของคน
อินโดนีเซีย ทั้งจากเกาะชวา และ ในเกาะสุมาตราเองมายังเมดาน รวมถึงชาวจีน และอินเดียดวย จึง
มีความหลากหลายของเชื้อชาติในเมดานอยางมาก มีการพูดภาษาอยางหลากหลาย แตภาษาที่มีการ
ใชอยางแพรหลายคือ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ ภาษาจีนฮกเกี้ยนมีใชในกลุมคนจีน 
  ภูมิอากาศเมดาน มีคุณลักษณะของสภาพภูมิอากาศปาฝนเขตรอน ที่มีฤดูแลง 
อุณหภูมิเฉลี่ยในเมืองประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
  สถานที่สําคัญ มีอาคารเกาแกจํานวนมากใน Medan ที่ยังคงรักษาสถาปตยกรรม
ของชาวดัตชเอาไว อาคารเหลานี้รวมถึงศาลากลางจังหวัดเกา ไปรษณียกลาง และอาคาร The 
Tirtanadi Water Tower ซึ่งเปนสัญญาลักษณของเมืองเมดานดวย 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 พระมหาสุริยา วรเมธี (2551) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ไดวิจัยเรื่อง แนวคิดและหลักการในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา 
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห แนวคิดในการเผยแผพระพุทธศาสนาในพระไตรปฎก ศึกษาแนวคิด 
เปาหมายและวิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปญหาและอุปสรรคของการเผยแผพระพุทธศาสนา การเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  ผูวิจัยใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ เก็บขอมูลกับกลุมประชากรคือ กลุมผูบริหารโครงการพระธรรมทูต
สายตางประเทศ ไดแกสมัชชาสงฆไทย หนวยงานที่ทําหนาที่ในการฝกอบรมพระธรรมทูต และจาก
พระธรรมทูตที่ปฏิบัติงานและเคยปฏิบัติงานเปนพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 100 รูป 
ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบบังเอิญ สําหรับการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหขอมูลแบบผสมผสานทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ ผลการศึกษาพบวา 1. แนวคิด วิธีการและเปาหมายการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตเปนไปตามหลักพุทธโอวาท แสดงธรรมใหเหมาะสมกาลเทศะ มีเหตุผล แสดงธรรม
ดวยจิตเมตตา โดยมุงประโยชนแกผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะ ไมแสดงธรรมโดยยก
ตนขมทานและไมเสียดสีขมขูผูอื่น เปาหมายการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสาย
ตางประเทศ เพื่อประโยชน เกื้อกูล ความสุข แกบุคคลทั้งที่เปนชาวพุทธและมิใชชาวพุทธ มุงที่จะ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เปนแนวทางในการชี้นําบุคคลใหตั้งอยูในความไมประมาท เปนศูนยรวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธ   
ในตางประเทศ โดยมีวิธีการเผยแผเพระพุทธศาสนา ไดแก การเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตั้ง หรือ
การจัดกิจกรรมภายในวัดเชน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
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สําคัญของชาติ การเทศน การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เปนตน การเผยแผพระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เชน การสอน บรรยายธรรมในสถานศึกษาหรือ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่อยูนอกวัด การใชเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศนหรือการจัด
กิจกรรมทางศาสนานอกวัดเปนตน การเผยแผพระพุทธศาสนาแบบเครือขาย เชน การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การสงตอกิจกรรมที่เปนประโยชน
รวมกันของวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางเครือขายชาวพุทธทั้งฝายฆราวาสและพระสงฆ 
(สมัชชาสงฆไทย) 2. ปญหาและอุปสรรคการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น พระธรรมทูต
ยังไมเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเผยแผดีพอ ทําใหการสื่อสารกับคนในประเทศนั้น
ไดไมดีเทาที่ควร ดานองคกรสงฆที่มีสวนในการดูแลพระธรรมทูตยังก็ไมเขมแข็งพอ จึงใหการ
สนับสนุนและดูแลไดไมทั่วถึง แมปจจุบันจะมีหลายหนวยงานที่กํากับดูแลโดยตรงแตก็ยังครอบคลุมได
ไมทั่วถึง เชนศูนยควบคุมดูแลพระไปตางประเทศก็ทําหนาที่อยางหนึ่ง สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตก็
ทําหนาอีกอยาง อบรมพระธรรมทูตแลวสวนการคัดเลือกวาพระสงฆรูปใดจะไดเดินทางไปประเทศ
ไหนนั้นเปนอีกหนวยงานหนึ่ง เมื่อผานเกณฑพิจารณาแลวก็ตองผานขั้นตอนในการขอหนังสือเดินทาง 
ขอวีซาเขาประเทศ บางประเทศก็ยากมากและใหเวลาในการพํานักในประเทศนั้น ๆ นอยทําใหเกิด
ความไมตอเรื่องในการเผยแผพระพุทธศาสนา 3. แนวทางการแกไขปญหาการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหาร การจัดการและการปกครอง
สําหรับผูเกี่ยวของทุกระดับ โดยจัดตั้งสถาบันหรือวิทยาลัยพระธรรมทูต เพื่อพัฒนาบุคลากรดานงาน
เผยแผพระศาสนาในตางประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการพระธรรมทูต ซึ่งคณะกรรมการฯ 
ชุดนี้ควรไดรับมอบอํานาจจากมหาเถรสมาคม ใหสามารถเขาไปดูแลเรื่องการคัดเลือก จัดสงพระธรรมทูตฯ 
ไปประจําหรือทํางานในตางประเทศ การดูแลเรื่องสวัสดิการ สุขภาพ การเดินทางไปเผยแผ การพิจารณา
ใหความดีความชอบ และมาตรการลงโทษ พรอมกันนี้ก็ควรมีบุคลากร และงบประมาณรับสนองงาน
ดานนี้อยางเพียงพอ 
 พระมหาทองศรี เอกวโส (2551) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ไดวิจัยเรื่อง การสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟงวิทยุชุมชนใน การเผยแผ
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสามพราน วัดนายโรงและวัดชลประทานรังสฤษฏ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการฟงวิทยุชุมชนในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสามพราน วัดนายโรงและวัดชลประทานรังสฤษฏ ในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจาก กลุมตัวอยางของประชาชนผูฟงรายการวิทยุที่เผยแผ
พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุชุมชน รวมทั้ง 3 รายการ โดยวิธีการสุมตัวอยางมีระบบ (Systematic 
Random Sampling) โดยใชสูตรของ Taro Yamane ไปสุมตัวอยางในแตละพื้นที่เปนตัวแทนกลุม
จํานวนกลุมตัวอยางรวมทั้งสิ้น 400 คน ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติ ไดแก คารอยละ(Percentage) 
คาเฉลี่ย ( ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากผลการวิจัยพบวา การสารวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับการฟงวิทยุชุมชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในดานการประเมินผลการใช
สื่อวิทยุในการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยภาพรวมพบวา สวนใหญมีระดับการประเมินผลอยูในระดับมาก 
และในดานความรู ความสามารถ ดานทักษะในการทํางานดานสื่อมวลชน ของผูจัดรายการธรรมะ 
และดานความสามารถ ในการรับสื่อวิทยุในการเผยแผพระพุทธศาสนา พบวา อยูในระดับมากตามลําดับ  
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ซึ่งแสดงใหเห็นวา สื่อวิทยุชุมชนไดมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรู การรับรู ตอการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของประชาชนเปนอยางมากการสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับดานการศึกษาคุณภาพ
ของการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน โดยภาพรวม พบวา การประเมินคุณภาพการใชสื่อวิทยุใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา ดานพุทธศาสนาตอสังคม อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
หลักการแนวคิด ขอปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามีบทบาทตอการเขาไปชวยเหลือและมีสวนรวมในการ
สรางสังคมใหเกิดสันติสุขได นอกจากนั้นมีดานหลักธรรมคาสอนพุทธศาสนา ดานพุทธศาสนาตอ
เศรษฐกิจ อยูในระดับมากที่สุดตามลาดับ สวนดานพุทธศาสนาตอการเมือง อยูในระดับนอย ซึ่งแสดง
ใหเห็นวา การพัฒนาการเมืองการปกครองในประเทศไทยไมประสบความสาเร็จ มีความขัดแยงกัน
เกิดขึ้นในสังคม ขาดหลักธรรมาภิบาล และ/หรือหลักธรรมาธิปไตยเปนฐานคิด ดังนั้นจาเปนอยางยิ่ง
ตองมีการสงเสริมสนับสนุน การนาเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการวางแผนเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน การสารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับดานปญหาและอุปสรรคของการใชสื่อวิทยุตอการเผยแผพระพุทธศาสนาของสถานีวิทยุชุมชน
ทั้งสามพื้นที่โดยภาพรวม พบวา การนาเสนอหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาเกือบทุกดาน ได
สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพมาก สวนสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ตองตระหนักรูในการนาเสนอสื่อ
จะตองมีการประยุกตหลักธรรมใหเขากับสถานการณปจจุบันใหมากกวานี้ รวมทั้งระบบสื่อสารทาง
เทคโนโลยี ตองใชทุกรูปแบบ ควรมีการสรางเครือขายการเผยแผ เพื่อใหเขากับสังคมยุครวมสมัย 
นอกจากนั้นควรใชเวทีสื่อเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับศาสนิกมากยิ่งขึ้น 
 พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (2552) คณะพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ พระธรรมทูตไทย
ในอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค คือเพื่อศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักในการเผยแผ พระพุทธศาสนา
ของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานคุณสมบัติของพระธรรมทูต 
ความคิดเห็นดานการเผยแผของพระธรรมทูตและเพ่ือคนหาปญหาและอุปสรรคตอยุทธศาสตรหลักใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ซึ่งมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ พระธรรมทูต
ที่ปฏิบัติหนาที่อยูในประเทศอินเดีย ไดแกวัดไทยพุทธคยา-อินเดีย ตําบลโพธิ์คยา อําเภอคยา รัฐพิหาร 
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย กุสินาการ รัฐอุตตรประเทศ และวัดไทยสิริราชคฤห เมืองราชคฤห พิหาร
ซารีฟ รัฐพิหาร และพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหนาที่ประจําพุทธสถานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด
จํานวน 87รูป/คนโดยแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมพระธรรมทูต จํานวน 66 รูป กลุมเจาะจง จํานวน 7 รูป และ 
กลุมสัมภาษณ 14 รูป/คน และใชการ แบงกลุมแบบสัดสวน (Proportionate Stratified Sampling) 
ดวยวิธีการหาไดจากสูตรของ R.V.Krejcie and R.W. Morgan ไปสุมตัวอยางในแตละพื้นที่เปน
ตัวแทนกลุม ผลการวิจัยมีดังตอไปนี้ ผลการวิจัย ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง พบวา การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต วัดไทยในอินเดีย ถือเปนยุคทองของพระธรรมทูต       
วัดเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธในอินเดียและชาวพุทธตางชาติ ไดประกาศเกียรติคุณของชาติให
ประจักษแกคนทั่วโลก ในสวนขอเสนอแนะพบวา พระธรรมทูตปจจุบันมีจํานวนนอยมาก การทํางาน
ไมเปนทีม ขาดการมีสวนรวม ไมมีเครือขายชาวพุทธระดับนานาชาติและองคกรหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ จําเปนตองสรางสํานักงานพระธรรมทูตใหชัดเจน เพื่อสรางเครือขายในระดับองคกรได  
ดานการศกึษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา พระธรรมทูตไดใหการสงเคราะหดานการศึกษา 
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มีการสรางโรงเรียนปญจศีล และโรงเรียนตนกลา มีการสนับสนุนทุนการศึกษาใหและเด็กและเยาวชน 
ไดนําเยาวชนมาปฏิบัติธรรมในวัด มีการทําวัตรสวดมนต เจริญจิตภาวนา ในสวนขอเสนอแนะ พบวา 
วัดยังไมไดสรางเครือขายศูนยการศึกษา เพื่อประสานงานกับองคกรขางนอก ผูสอนขาดทักษะดาน
ภาษาทองถิ่น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไมเพียงพอ จําเปนอยางยิ่งที่ทุกฝายตองเขามา
ชวยเหลือ ดานการสงเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา พระธรรมทูตเปนสัญลักษณของ
ความเมตตา ไดมีการอนุเคราะหตอผูอื่น มีการแจกสิ่งของเครื่องใชอุปโภค บริโภคและการดูแล
รักษาพยาบาลให มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุเคราะหการศึกษาเผยแผ ในสวนขอเสนอแนะพบวา 
วัดยังขาดกองทุนเพื่อการสงเคราะหสุขภาพชุมชน เมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดทุนทรัพยในการบริหาร 
จึงจําเปนอยางยิ่งตองหาแนวทางในการตั้งเปนกองทุน หรือมูลนิธิขึ้น เพื่อจะเอื้อตอการทํางาน
สงเคราะหดานนี้ ดานคุณสมบัติของพระธรรมทูต มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา จากการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ไดมองเห็นประโยชนในการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนา     
มีความมั่นใจในคุณคา ความดีงามและมุงมั่นแนวแนตออุดมการณของพระพุทธศาสนา ทําใหเห็น
ประโยชน ที่เปนคุณสมบัติของพระธรรมทูต สวนขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมทูตที่ทํางานไม
ตอเนื่อง เกิดอาการทอแท หมดกําลังใจ รูสึกเบื่อตอภาระที่รับผิดชอบและเกิดความรูสึกวาการมา
ปฏิบัติหนาที่พระธรรมทูต ทําใหความรู ความสามารถของตนเองดอยลง จําเปนตองสรางกําลังใจและ
พึงพอใจในการทํางานใหมากขึ้น ดานความคิดเห็น มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก พบวา แนวความคิดเห็นของ
พระธรรมทูต ไดเกิดรูสึกมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบดานการเผยแผและไดทุมเทกําลังกายและใจ
ใหกับภารกิจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในสวนขอเสนอแนะ พบวา พระธรรมทูตควรพัฒนา
ทัศนคติตอความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะจะขาดความรู ขาดประสบการณ ขาดทักษะในดาน
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จึงมีคาเฉลี่ยนอยตามอันดบั 
 ภิกษุณีปุญสิมา พิทยรังสฤษฏ (2552) ไดวิจัยเรื่อง วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของ 
องคกรพุทธฉือจี้ในไตหวัน มีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ (1) เพื่อศึกษาความเปนมา พัฒนาการ และ
รูปแบบการจัดองคกรพุทธฉือจี้ (2) เพื่อศึกษาวิธีการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรพุทธฉือจี ้
(3) เพื่อศึกษาความสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนาขององคกรพุทธฉือจี้ ผลการวิจัยพบวา ขอ (1) บริบท
ของสังคมไตหวันที่ตองเผชิญภัยธรรมชาติและวิกฤติการทางการเมือง ไดหลอหลอมใหคนไตหวันมี
ความเขมแข็ง ขยันขันแข็งและเอาจริงเอาจัง และเมื่อสังคมการเมืองไตหวันเปดโลกประชาธิปไตยที่ให
เสรีแกประชาชน เปดเสรีทางสื่อมวลชน เสรีทางศาสนา จึงทําใหพัฒนาการดานจิตวิญญาณ คุณธรรม 
ความดีงามอยางองคกรพุทธฉือจี้เติบโตไดอยางมีพลัง กลายเปนแกนหลักสําคัญดานคุณธรรม
จริยธรรมของไตหวัน องคกรพุทธฉือจี้ในบริบทของพุทธศาสนามหายาน ยึดมั่นในอุดมคติโพธิสัตว 
ดําเนินแนวทางโพธิสัตวจรรยา การปฏิบัติตามรอยพระโพธิสัตวเปนสิ่งที่ชาวฉือจี้ยึดถือเปนเปาหมาย
สูงสุดในชีวิต คือการไดทํางานชวยเหลือผูอื่น ไมวาจะดวยทรัพย ดวยแรง ดวยปญญา หรืออื่น ๆ 
เพราะสิ่งเหลานี้คือการปฏิบัติธรรม เปนการฝกเปนพระโพธิสัตวในชาตินี้ และการมีผูนําทางจิต
วิญญาณที่เปนผูทรงธรรมะอันงดงาม มีวัตรปฏิบัติเปนแบบอยางที่ทุกคนเห็นได สัมผัสได จึงเปนศูนย
รวมแหงศรัทธา และความมุงมั่นในการทําดี ดังนั้น ดวยรูปแบบของการจัดองคกรที่มีหลายดาน และมี
ความสัมพันธกันหลายลักษณะ องคกรพุทธฉือจี้จึงมีเครือขายหลายชั้น ในเครือขายมีการสรางสาย
สัมพันธ ที่เชื่อมโยงผูคนอยางกวางขวาง โดยผานพื้นที่ปฏิสัมพันธหลากหลาย อาทิ ความสัมพันธแบบบุคคล 
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ความสัมพันธผานกิจกรรม ความสัมพันธผานสื่อ นับเปนกลไกในการขับเคลื่อน กระตุนและประสาน
ผูคนใหมาทําความดีรวมกันไดอยางมีพลัง และดวยระบบประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ทําให
เครือขายของฉือจี้มีความแนนแฟนและยึดโยงกันอยางทั่วถึง ขอ (2) องคกรพุทธฉือจี้ เปนพุทธศาสนา
มหายานแนวใหม จึงมียุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่เปนรูปธรรมในการปฏิบัติธรรมจริง โดยเริ่ม
ดวยการเปลี่ยนปรัชญาการมองโลกในแบบหลายมิติ ตามดวยรูปแบบการปฏิบัติเพื่อใหเกิดศีล สมาธิ 
และปญญาไปพรอม ๆ กัน เปนยุทธวิธีการเผยแผที่มีทั้งแนวลึกในระดับบุคคล,ระดับชุมชน และแนว
กวางในระดับสังคม ซึ่งก็คือ ความรูรอบทั้งทางธรรม ทางโลก รูภายนอก รูภายใน และการสรางสภาพ
เงื่อนไขแวดลอมอยางรอบดาน ในการเผยแผหลักธรรมคําสอน และสงเสริมการพัฒนาจิตใจ ผลักดัน
ใหการเผยแผไปสูระดับโลก เพราะ การสื่อสารวัฒนธรรมที่ไรพรมแดน บนฐานของความรักอันยิ่งใหญ
โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ขอ (3) ความสําเร็จในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
องคกรพุทธฉือจี้ ดวยวิธีการทํางานเชิงรุก โดยนําเอาองคความรูดานการจัดการ การตลาดเชิงสังคม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ มาใชในการดําเนินงานดานศาสนาอยางกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ เปน
ระยะเวลากวา 40 ป ปจจุบันนี้องคกรพุทธฉือจี้ไดขยายเครือขายถึง 170 สาขา ใน 46 ประเทศ และ
มีโรงพยาบาลชั้นหนึ่งถึง 6 แหงทั่วเกาะไตหวัน มีสถาบันการศึกษา ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึง
มหาวิทยาลัย มีสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศนขนาดใหญ ทั้งกอตั้งศูนยงานบรรเทาทุกขระหวาง
ประเทศ (TIMA) ศูนยการบริจาคไขกระดูกซึ่งใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และเครือขายงานอาสาสมัคร
เพื่อการกุศลตาง ๆ เปนตน ดวยการทํางานขององคกรพุทธฉือจี้ ทําใหพระพุทธศาสนาแพรไปท่ัวโลก 
 พระครูอาทรปริยัติสุธี (ทุมสิงห) (2553) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาการเผยแผพุทธธรรมของพระ
ราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะหรูปแบบ และ
วิธีการในการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) 2) เพื่อศึกษาวิเคราะห
บทบาทการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) หลักพุทธวิธีในการสื่อสาร
และหลักนิเทศศาสตร 3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผพุทธธรรม ของ พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล) การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานทั้งการศึกษาจากเอกสารและการศึกษาจาก
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) และเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
บุคคลที่รับการเผยแผพุทธธรรมของทาน ณ ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหง
ประเทศไทย วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จํานวน 200 ทาน 
แลวนํามาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา 1. รูปแบบและวิธีการในการเผยแผพุทธธรรม
ของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) นั้นมีรูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมที่หลากหลาย
เพื่อโนมนาวบุคคลใหระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาและการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการพัฒนา
ชีวิตของตนเองและสังคม โดยใชวิธีการทั้งการปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา 
การสงเสริมการปฏิบัติธรรม เปนตน โดยดําเนินการผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วิทยุ โทรทัศน และ
สื่อผสม โดยมีเทคนิคในการเผยแผ เชน การสนทนา การถามตอบ การโนมนาวจิตใจ การปฏิบัติตนให
เปนแบบอยาง เปนตน 2. ผลการศึกษาวิเคราะหบทบาทในการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ 
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) โดยใชหลักพุทธธรรมและหลักนิเทศศาสตรนั้นพบวา มี 9 บทบาท ที่สําคัญ 
ไดแก บทบาทเจาอาวาสทานมีความเสียสละและพรหมวิหารธรรม บทบาทเจาสํานักปฏิบัติธรรมจัด
ใหมีการอบรมพระวิปสสนาจารยรวมกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ บทบาทกรรมการบริหาร
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หนวยวิทยบริการ จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแกพระสังฆาธิการ บทบาทผูอํานวยการสถาบัน
เครือขายมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก จัดอบรมสมถวิปสสนาแกชาวตางชาติ บทบาท
ประธานศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแหงประเทศไทย จัดใหมีหลักสูตรแกนกลาง
และหลักสูตรการปฏิบัติธรรม 5 สํานัก บทบาทประธานศูนยสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความ
มั่นคงแหงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ภาคกลาง เพื่อสนองงานคณะสงฆ บทบาทนักเผยแผ
พุทธธรรมที่มีวิสัยทัศนและใชสื่อที่หลากหลาย บทบาทนักวิชาการที่มีความชํานาญในการเขียน
บทความธรรมะและบทบาทพระวิปสสนาจารยที่มีความรู ดานปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ซึ่งแตละ
บทบาทลวนมีความสัมพันธการเผยแผพุทธธรรมและการใชกระบวนการสื่อสารเพื่อใหเกิดประโยชน
ตอพระพุทธศาสนาและประชาชนทั่วไป 3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการเผยแผพุทธธรรม
ของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) พบวา กลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนผูที่ไดรับฟงและรับการ
ปฏิบัติตามแนวทางของ พระราชญาณวิสิฐ จํานวน 200 ราย มีความรู ความเขาใจในหลักธรรมที่ 
พระราชญาณวิสิฐ ใชในการเผยแผ และมีความพึงพอใจในสาระธรรมที่ไดศึกษาจากเผยแผของพระ
ราชญาณวิสิฐ หรือจากชองทางการสื่อสารทั้งทางตรงและทางออมโดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีความ
พอใจในการปาฐกถาธรรมในระดับมาก รองลงมาไดแก การปฏิบัติธรรม และดานบรรยายธรรม
ตามลําดับ จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐนั้น
กอใหเกิดประโยชนแกพุทธศาสนิกชนและจรรโลงพระพุทธศาสนา เปนแบบอยางในการศึกษาสัมมา
ปฏิบัติและเผยแผพุทธธรรมเปนอยางดี สวนหลักนิเทศศาสตรที่พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)  
ไดนํามาเพื่อเผยแผพุทธธรรมนั้น พบวา ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติเปนผูสงสารที่ดี มีกัลยาณมิตรธรรม 
สามารถใชเนื้อหาของสารที่ประยุกตใชไดกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในยุคปจจุบันออกมาสงสาร
ไดเปนอยางดี โดยสามารถใชชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดดี ซึ่งมีผล
ทําใหผูรับสารสามารถเขาใจหลักธรรมและนํามาใชในการดําเนินชีวิตไดจริง จนกอใหเกิดการเผยแผ
พุทธธรรมในรูปแบบใหมที่เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
 พระมงคล ฐิตมงฺคโล (สังฆราช) (2553) ไดวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจของพระสงฆใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา : ศึกษากรณีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค 15  
มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของปจจัยทางชีวสังคม ที่มีผลตอขวัญกําลังใจของพระสอน
ศีลธรรมที่เผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียน และ 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอขวัญกําลังใจในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแก พระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค 15 จํานวน 255 รูป ซึ่งไดมากจากการสุมแบบแบบงาย 
(Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) มาตราสวน
ประเมินคาที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีคาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ 0.972 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ทางสังคมศาสตร สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคา t-test การทดสอบคา F-test โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาวิจัยพบวา พระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค 15 มีความคิดเห็นตอปจจัย ในการปฏิบัติงานของ
พระสงฆในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.44 และเมื่อ
จําแนกเปนรายดาน พบวา ดานความอิสระในการปฏิบัติงาน มีระดับ ความคิดเห็นมากที่สุด            



104 

มีคาเฉลี่ย 3.77 รองลงมา คือ ดานสิ่งจูงใจที่ไมเปนปจจัยคาตอบแทน และ ดานการยอมรับนับถือ     
ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.67 สวนที่มีความคิดเห็นนอยสุด คือ ดานสิ่งจูงใจ ที่เปนปจจัยคาตอบแทน       
มีคาเฉลี่ย 2.75 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนในเขตปกครองคณะสงฆภาค 15 มีความคิดเห็นตอขวัญกําลังใจ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.11 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ขวัญกําลังใจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการปฏิบัติงาน ตามระเบียบ มีระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.16 รองลงมา คือ ดานความตองการที่จะอยู ในงานตอไป มีคาเฉลี่ย 4.09 สวน
ที่มีความคิดเห็นนอยสุด คือ ดานความตั้งใจในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.08 การเปรียบเทียบขวัญกําลังใจ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา จําแนกตามปจจัยทาง ชีวสังคม ไดแก อายุ พรรษา วุฒิการศึกษาสามัญ 
วุฒิการศึกษานักธรรม วุฒิการศึกษาบาลี และประสบการณในการเผยแผ พบวา ไมแตกตางกันตาม
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไว จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย การเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการ
เผยแผพระพุทธศาสนา จําแนกตามปจจัยในการทํางานสูงต่ํา พบวา พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนที่มี
ปจจัยในการปฏิบัติงานสูง มีขวัญกําลังใจในการเผยแผพระพุทธศาสนาสูงกวาพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียนที่มีปจจัยในการปฏิบัติงานต่ํา จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 สิริลักษณ  ศรีจินดา (2553) ไดวิจัยเรื่อง การใชวาทศิลปทางภาษาเพื่อการเผยแผธรรมะ
ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผานสื่อสารมวลชน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการใชสื่อสารมวลชนใน
การเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิ ชัยวชิรเมธี และวิเคราะหใชวาทศิลปทางภาษาในการเผยแผธรรมะ
ของพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี นอกจากนี้ยัง ศึกษาความคิดเห็นของผูรับสารที่มีตอการเผยแผธรรมะของ
พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีผานสื่อสารมวลชน งานวิจัย ชิ้นนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ
วิเคราะหเนื้อหาจากการวิเคราะหสื่อสิ่งพิมพทั้งสิ้น 48 เรื่อง สื่อ โทรทัศน รวมทั้งสิ้น 60 ตอน สื่อวิทยุ
รวมทั้งสิ้น 30 ตอน และการสัมภาษณเชิงลึก พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธี ทีมงานผูผลิตและสัมภาษณผูรับ
สารทั้งสิ้น 30 คน ผลการวิจัยพบวา พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีใชสื่อสารมวลชน 4 ประเภทหลักในการ
เผยแผธรรมะ คือ สื่อ สิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน สื่อวิทยุและสื่อใหม มีกระบวนการการเผยแผธรรมะสู
สาธารณชน โดยเริ่มจาก เมื่อมี เหตุการณใดเหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในสังคม สื่อสารมวลชนจะเปนผู
กําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคม ซึ่ง สื่อสารมวลชนนี้เองเปนผูมอบพื้นที่ในสื่อใหแกพระมหาวุฒิ
ชัยวชิรเมธี จากนั้นพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีจะสราง สารธรรมะและนําเสนอผานชองทางสื่อสารมวลชนตาง ๆ  
กอใหเกิดธรรมะในสื่อสารมวลชนขึ้น สวนของกลวิธี พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีมีการวิเคราะหผูรับสาร 
วิเคราะหธรรมชาติของสื่อ โดยมุงนําเสนอธรรมะในระดับใชงาน และคํานึงถึงชวงเวลาและสถานการณ
ในการเผยแผธรรมะ ผลการวิจัยพบวา วาทศิลปทางภาษาที่พบ ไดแก การใชสัมผัส การซ้ําคําและกลุมคํา 
การใชคําซอน การสรางคําประสมขึ้นใหม การใชสํานวน คําตางประเทศ สวนการใชภาพพจนที่พบ 
ไดแก คําถามเชิง วรรณศิลป การเปรียบเทียบ อุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน คําซ้ํา และคําปฏิทรรศน 
ในดานจุดจับใจในสารที่ พบ ไดแก จุดจับใจดานความอบอุน จุดจับใจดานอารมณขัน จุดจับใจดาน
อารมณ จุดจับใจดานความเปน ตัวเอง จุดจับใจดานดนตรีและจุดจับใจดานดารา นอกจากนี้
ผลการวิจัยพบวา พระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีมีการ สรางสารผานถอยคําที่งดงาม ประณีต ทราบวาควรจะ
พูดอยางไร และเลือกใชเนื้อหา ถอยคําใดเพ่ือใหธรรมะท่ี ถายทอดออกมาซาบซึ้งกินใจ และสอดคลอง
กับชองทางสื่อสารมวลชนที่ใชในการเผยแผธรรมะ ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของผูรับสารในเชิงบวก 
ไดแก ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับตัวผูสงสาร ความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับสาร และความคิดเห็น
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เชิงบวกเก่ียวกับสื่อ ในสวนความคิดเห็นเชิงลบที่พบ ไดแก ความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับสาร และความ
คิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับสื่อ 
 ฉวีมณฑ  สุขไพบูลย (2553) ไดวิจัยเรื่องการประยุกตแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผธรรมะ 
กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการตลาดเพื่อ 
สังคมกับการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และศึกษาปญหาและอุปสรรค ตลอดจน
ทางออก ที่พึงประสงคของการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลจาก การศึกษา วิเคราะหเอกสารตาง ๆ  และการสัมภาษณบุคคลผูใกลชิด กลุมลูกศิษยของพระมหาวุฒิชัย 
วชิร เมธี ตลอดจนกลุมผูติดตามผลงานทั้งที่ชื่นชมและไมชื่นชมการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ผลการวิจัยพบวา 1. หลักคิดในการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สะทอนใหเห็น
การเผยแผพระพุทธศาสนา ในเชิงรุก (Active Buddhism) โดยมีเปาหมายคือการใหพุทธศาสนิกชน
นําธรรมะมาใชใน ชีวิตประจําวัน โดยใชยุทธศาสตรในการเผยแผที่เรียกวา “เขาใกล เขาใจ เขาถึง” 
2. การเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ซึ่งใชยุทธศาสตร “เขาใกล เขาใจ เขาถึง” ประกอบดวย 
ยุทธวิธีในการดําเนินงาน 3 ประการคือ การเปลี่ยนภาพลักษณของพระพุทธศาสนาใหมีความทันสมัย 
การนําเสนอพุทธศาสนาใหเขาใจงาย และการแปรทฤษฎีสูการปฏิบัติในชีวิตจริง 3. การเผยแผธรรมะ
ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สะทอนใหเห็นถึงการประยุกตใชหลักการตลาดเพื่อสังคมใน ขั้นตอนของ
การสํารวจปญหาพื้นฐาน การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) การเลือกกลุมเปาหมายใน
การรับการเผยแผธรรมะ และการกําหนดสวนผสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ชองทางและ
การสื่อสารเพื่อเผยแผธรรมะ ปญหาและอุปสรรคในการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
ไดแก ปญหาจากการตีความบทบาท ที่พึงประสงคของพระในสื่อ ปญหาจากทัศนคติและการรับรูของคน 
ปญหาคุณสมบัติเรื่องวัยของผูเผยแผ ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาในเชิง
ขอจํากัดดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ปญหา ดานประเด็นในการนําเสนอและปญหาดานการรูเทาทันผู
แสวงหาผลประโยชน ทางออกท่ีพึงประสงค หลักในการแกไขปญหาเหลานี้ ไดแก การเพิ่มจํานวนและ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร การเพิ่มชองทางและ ปรับเปลี่ยนสื่อที่ใชในการเผยแพรใหมีความเชื่อมโยงถึงกัน
เพื่อลดขอจํากัดดานสื่อ และการใชสื่อกระแส หลักเพื่อสื่อสารใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจที่ถูกตอง
ตอคุณสมบัติ และบทบาทของพระสงฆที่มีตอสังคม 
 ปรียาลักษณ  โทณะวณิก (2554) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระสงฆไทยใน
การสรางพระพุทธรูปและกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา พระครูภาวนาจิตสุนทร 
(สมจิตร จิตฺตสํวโร) มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาความเปนมาของพระพุทธรูปและการ
สรางพระพุทธรูปในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆไทย ในการสรางพระพุทธรูปและ
กุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา (3) เพื่อศึกษาบทบาทของพระครูภาวนาจิตสุนทรในการสราง
พระพุทธรูปและกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา ผลจากการวิจัยพบวา ในปจจุบัน พระสงฆมี
บทบาทในการสรางพระพุทธรูปเพิ่มมากขึ้นเพราะมีผลสําเร็จเปนรูปธรรมไดงายจากเทคโนโลยีที่
ทันสมัยขึ้น การทําประชาสัมพันธและสื่อตาง ๆ มีสวนใหพระสงฆสามารถหาปจจัยสนับสนุนไดงาย
มากขึ้น นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชน ก็ยังมีศรัทธาในพระพุทธรูปอยางแรงกลาและเชื่อวา พระพุทธรูป
เปนที่พึ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจาและมีพุทธานุภาพ รวมทั้งความเชื่อในอานิสงสจากการสราง
พระพุทธรูป พระพุทธรูปเปนสมบัติที่มีคุณคา เปนสัญลักษณของประเทศ เปนศูนยรวม ความสามัคคี
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และวัฒนธรรมประเพณีไทย พระพุทธรูปเปนที่พึ่งที่ระลึกของประชาชน นําเงินบริจาคมาสูวัด         
นําเงินตราตางประเทศเขามาสูทองถิ่นและประเทศไทย พระมหากษัตริยไทยในราชวงศจักรีทรงมีพระราช
ศรัทธาสรางพระพุทธรูปทั้งที่เปนประเพณีและในบางโอกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริยที่ประชาชนสรางพระพุทธรูปถวายแดพระองคมากที่สุดและอยาง
ตอเนื่อง การสรางพระพุทธรูปเปนกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดดีและ มีหลากหลายวิธี
สามารถนอมนําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาเบื้องตนจนถึงระดับปญญาสูงสุดในขั้นสําเร็จมรรค
ผลได แตก็ขึ้นกับแตละบุคคลวาจะมีปญญาในลําดับใด อยางไรก็ดี พระพุทธรูปก็ไมใชกุศโลบายที่ดี
ที่สุดในการเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองมีองคประกอบอื่นดวย สิ่งสําคัญคือ พระสงฆจะตองมีเจตนา
บริสุทธิ์ในการสรางพระพุทธรูป สวนโครงการก็ตอง มีความโปรงใสและมีกุศโลบายนํามวลชนใหมี
ศรัทธาตอพระพุทธรูปและพระพุทธศาสนาอยางถูกตองดวย พระครูภาวนาจิตสุนทรมีกุศโลบายที่
หลากหลายในการสรางพระพุทธรูป เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย 
ทานยังไดผสานประโยชนจากการสรางพระพุทธรูปเพื่อการเผยแผพระธรรมรวมทั้งการบํารุงวัดและ
พระสงฆ อานิสงสในการสรางพระพุทธรูปไดสงผลใหทานมีความซาบซึ้งในพุทธบารมีและไดตั้งสัจจะที่
จะบําเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อเปนพระพุทธเจาอีกดวย ความศรัทธาในพระพุทธรูปและการสราง
พระพุทธรูป เพื่อแสดงความรักและศรัทธาแกพระพุทธเจาเปนเรื่องยากจะหยุดยั้งไดและเปนสิ่งที่
ถูกตอง แตควรตอยอดไปสูปญญา เพื่อเขาใหถึงธรรมและเกิดการหยั่งรูในมรรคผลนิพพาน ทั้งนี้
เพราะมีแตพระอรหันตที่หลุดพนเขาสูกระแสสูญญตาแลวเทานั้น ที่จะละทิ้ง ศรัทธา อาจารย 
พระพุทธเจา หรือพระพุทธรูปได แตแนนอนที่วา ปุถุชนคนธรรมดายอมแตกตางกัน 
 พระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล (แสนณรงค) (2554) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระวิกรมมุนี (บุญรอด ปฺญาวโร) มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพุทธวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 2) เพื่อศึกษาบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา หนังสือและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ แลวนํามาวิเคราะหสรุปขอมูลในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบวา ในพุทธวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงใชวิธีการแสดงธรรม การสนทนาเปนโอกาสในการสอน การตอบ
ปญหาธรรม โดยทรงยับยั้งปญหาไรสาระและสอนสิ่งที่เปนประโยชนแกผูที่มาถามปญหา ทรงมีพุทธ
วิธีการสอนอยางนาอัศจรรย ทรงวิเคราะหผูที่จะสอน จําแนกพระธรรมคําสอนใหเหมาะแกผูที่จะสอน 
เมื่อเกิดพุทธบริษัทผูนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น พระองคทรงใชพุทธวิธีในการบริหารที่เยี่ยมยอด  
มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การวางแผนประกาศพระศาสนา การจัดการองคกรใหเปนระเบียบ 
การกระจายอํานาจการปกครอง การบริหารบุคคลากรทรงมอบอํานาจความเปนใหญใหคณะสงฆ  
การอํานวยการ การสั่งการในแตละครั้งจะทรงใชแรงจูงใจมิไดบังคับ ทรงปกครองแบบธรรมาธิปไตย
ในการกํากับดูแล พุทธองคทรงใชพระวินัยในการควบคุมดูแลคณะสงฆ ทรงสอนวิธีการปฏิบัติ เพื่อ
เปนแนวทางการปฏิบัติใหถึงความพนทุกขที่แทจริง ทําใหผูศึกษารูยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรูควรเห็น 
เมื่อปฏิบัติก็พนทุกขไดจริง จึงทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาถึงปจจุบัน การศึกษาบทบาทการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี ทําใหทราบถึงบทบาทของนักเผยแผที่ดี ตองหมั่นศึกษาหา
ความรูอยูเสมอ เพื่อใหมีความรูจริง ดูออก บอกได ทําเปน และการทําตนใหเปนแบบอยางที่ดี เพื่อ
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สรางความศรัทธาเลื่อมใสใหกับผูพบเห็น สําคัญตองมีปญญาในการประยุกตหลักธรรมคําสอนมาใชให
เหมาะสมกับบุคคล กับสถานที่ กับงาน กับเวลา พระวิกรมมุนีมีรูปแบบและวิธีการในการเผยแผที่เปน
เอกลักษณเฉพาะตัวคือ มีคําพูดคําคมที่มีคติสอนใจ ทําใหผูฟงสนใจ รูจักวิธีการใชสื่อในการเผยแผ
หลักธรรมดวยวารสารธรรมเลมเล็กขนาดพกพา อานงายขอความกระชับ ทําใหผูอานสามารถอานจบ
และเขาใจไดงายในระยะเวลาอันสั้น การจัดทําหนังสือคูมือการปฏิบัติธรรม เพื่อใหเหมาะสมกับผูที่
สนใจในการศึกษาปฏิบัติธรรม ทานไดพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางการเรียนรูธรรมและปฏิบัติธรรม 
อิทธิพลของการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี ทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหมีความนาสนใจยิ่งขึ้น ทานไดริเริ่มโครงการตาง ๆ ที่เปนรูปแบบในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับสังคมปจจุบัน เชน โครงการฝกอบรมพระนวกะ โครงการฝกอบรมพระมหัลกะ 
โครงการบวชศีลจาริณี โครงการฝกอบรมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและขาราชการ เปดโอกาสให
ประชาชนทั่วไปไดศึกษาปฏิบัติธรรม เปนตน รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของทานไดมีการ
นําไปใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาตามสถานที่ตาง ๆ มากมายในปจจุบัน โดยสรุปแลวอาจกลาวได
วา พุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนามีการแสดงธรรมเปนหลักสําคัญ พุทธวิธีในการบริหารมีหลัก
ธรรมาธิปไตยเปนแนวทางการบริหารงานทางพระพุทธศาสนา พุทธองคทรงสอนแนวทางการปฏิบัติ
เพื่อความพนทุกขคือ พระนิพพานเปนเปาหมายสูงสุด พระวิกรมมุนีทานไดนําพุทธวิธีมาประยุกตใช
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยสรางรูปแบบการเผยแผใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน รักษาไวซึ่ง
หลักปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองในอนาคตสืบตอไป 
 เพชฎา ชะอุม (2554) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาบทบาทศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศ
ไทยในการเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงคการวิจัย (1) บทบาทเกี่ยวกับการเผยแผ
และปกปองพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนา (2) บทบาทของศูนยพิทักษพระพุทธศาสนา
แหงประเทศไทยในกายเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนา (3) ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ 
ขอจํากัดและแนวทางแกไขปญหาเกี่ยวกับบทบาทของศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
ในการเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก และ
เอกสารที่เกี่ยวของ และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของ จาก
การศึกษา พบวา 1) ในคัมภีรพระพุทธศาสนาปรากฏขอมูลบางอยางที่แสดงใหเห็นวาพระพุทธเจาใน
ฐานะเปนพระศาสดาผูทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาและสอนธรรมะแกชาวพุทธตางมุงมั่นพิทักษ
รักษาพระพุทธศาสนาไวอยางมั่นคง พระพุทธเจาทรงมีวิธีการเผยแผและปกปองพระศาสนาของ
พระองค เมื่อมีผูทูลถามพระองคทรงมีวิธีการตอบแตกตางเฉพาะกรณี ทรงใชปาฏิหาริยในบางกรณี 
แตทรงยกยองอนุสาสนีปฏิหาริย การที่ทรงแสดงธรรมจักกัปปวัตนสูตรแกพระปญจวัคคีย เปนการเริ่ม
งานเผยแผพระศาสนาของพระองคในทามกลางลัทธิความเชื่ออื่น ๆ ที่หยั่งรากลึกในวิถีชีวิตและสังคม
ในขณะนั้น ตลอดพระชนมชีพพระองคเสด็จดวยพระบาทเปลาไปยังทองถิ่นดินแดนตาง ๆ เพื่อแสดง
ธรรมโปรดเวไนยสัตว หลังพุทธปรินิพพานแลว พุทธบริษัทก็รวมกันพิทักษรักษาพระพุทธพจนไวอยาง
หมดจด บทบาทในการเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนาของพระสาวกผูใหญที่ศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 
พระอานนท พระมหาโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร ผูทํางานเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนา
อยางเข็มแข็งและจริงจัง 2) ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย มีบทบาทในการสงเสริม 
และปกปองพระพุทธศาสนา ประสานงานกับองคกรพุทธ เผยแผธรรม สื่อสารกับประชาชน สนับสนุน
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กิจการคณะสงฆ บําเพ็ญสาธารณสงเคราะห สนับสนุนงานแกชาวพุทธทั้งหลาย โดยเปนตัวแทนของ
ชาวพุทธ และสนับสนุนกิจการงานของศูนยฯ เอง 3) จากการศึกษา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความสําเร็จ 
ขอจํากัดและแนวทางแกไขของศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย พบวา 3.1) ปจจัยดาน
บุคลากรศูนยฯ (1) ที่มีความมุงมั่นทํางานอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา (2) ปจจัยทางสังคม ดวยศูนยฯ 
มุงทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธาของพุทธบริษัทผูมีความปรารถนาดีตอพระพุทธศาสนาเปน
ทุนทางสังคมในการดําเนินงาน และ (3) ปจจัยดานการใชสื่อ ศูนยฯ มีสื่อที่เขาถึงประชาชนหลายๆ 
ชองทางท้ังรวดเร็วทั่วถึง ปจจัยเหลานี้เอื้ออํานวยใหงานของศูนยฯ ดําเนินไปสูความสําเร็จ 3.2) แตมี
ขอจํากัดของศูนยพิทักษฯ ไดแก (1) ขอจํากัดเกี่ยวกับสถานะของบุคลากรเนื่องจากในบางกรณีความ
เปนบรรพชิต ซึ่งมีวิถีชีวิตเฉพาะและมีวินัยกํากับใหเจริญในไตรสิกขา ทําใหไมคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
และโดยปกติชาวพุทธก็มักจะใหเกียรตินิมนตพระเปนผูนําหรือเปนแกนนําในการปฏิบัติการ              
(2) ขอจํากัดเกี่ยวกับการเงิน ศูนยฯ มีงบประมาณในการดําเนินงานไมแนนอนและขึ้นตอศรัทธาของ
ประชาชน จึงไมคลองตัวในการปฏิบัติการ 3.3) แนวทางการแกปญหาของ ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนา 
แหงประเทศไทย ไดดําเนินการแกไขตอขอจํากัดนั้นดังนี้ (1) ดานบุคลากร ศูนยฯ ไดจัดโครงการอบรม
อาสาสมัครพิทักษพระพุทธศาสนา เพื่อผลิตบุคลากรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถใหพอตอการใชงาน       
(2) เกี่ยวกับขอจํากัดดานการเงินศูนยฯ ไดจัดโครงการระดมทุน โดยจัดทอดผาปาสามัคคีและเปด
ชองทางรับบริจาคใหผูศรัทธารวมตั้งเปนกองทุน 
 พระสุริยนต ทสฺสนีโย (นอยสงวน) (2554) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห บิณฑบาตใน
ฐานะเปนเครื่องมือหนุนชีวิตและกุศโบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อศึกษาวิเคราะห         
การบิณฑบาตในฐานะเปนเครื่องมือหนุนชีวิตและกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา                  
มีวัตถุประสงค 3 ประการ ในดานความเปนมาของการบิณฑบาต วัฒนธรรมการบิณฑบาต และ
วิเคราะหการบิณฑบาตในฐานะเปนเครื่องมือหนุนชีวิตและกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา        
มีความสําคัญ และจุดมุงหมาย ผลการศึกษาวิจัยพบวา บิณฑบาต หมายถึง การตกลงแหงกอนขาว 
อาหารที่ใสลงในบาตรของพระสงฆ มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนวิถีในการดํารงชีวิตความ
เปนอยูของพระสงฆ สามเณรนั้นขึ้นอยูกับอาหารบิณฑบาต การบิณฑบาตจึงมีความสําคัญในฐานะ
เปนกรณียกิจ คือ กิจที่พระภิกษุสามเณรพึงกระทําเปนกิจวัตรประจําวัน เปนพุทธวงศ คือ 
พระพุทธเจาทั้งหลายในอดีต ตางก็มีวิถีชีวิตที่อาศัยอาหารบิณฑบาตจากผูอื่นเลี้ยงชีพ เปนพุทธกิจ คือ 
กิจที่พระพุทธเจาทรงปฏิบัติเปนประจําทุกวัน เพื่อโปรดสรรพสัตว เปนการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์สําหรับ
บรรพชิต และการสมาทานบิณฑบาตเปนวัตร จัดเปนธุดงคที่ชวยขัดเกลากิเลสใหลดนอยลง บาตร
เปนบริขารในปจจัยสี่ บาตรมีกอนพุทธกาลโดยใชผลน้ําเตา หรือเมล็ดมะมวงหิมพานตขนาดใหญที่
แหง ดินเผา กะโหลกผี เปนตน ของนักบวชสันยาสี เพื่อใชรับอาหาร ทาวฆฏิการมหาพรหมถวาย
บริขารตอพระพุทธองค มีบาตรอยูดวยเปนใบแรกในพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในการบิณฑบาตของ
พระสงฆนั้น คือ การบิณฑบาตท่ีเปนกิจวัตรประจําวันของพระสงฆ สามเณร จึงเปนระเบียบประเพณี
ที่ดีงามของชาวพุทธที่ตอนเชาตื่นขึ้นมาไดทําบุญใหทานเปนวัฒนธรรมที่ดีงามอยางพุทธ และ
วัฒนธรรมของพระสงฆ สามเณร กอนออกบิณฑบาตจะตองตรวจตราความเรียบรอย มีความวา ภิกษุ
ผูเที่ยวบิณฑบาต เมื่อจะเขาหมูบาน พึงนุงหมใหเรียบรอย และปฏิบัติตนตามเสขิยวัตร คือ การนุงหม
ใหไดปริมณฑลอยานุงผาแบบโจงกระเบน นุงปลอยชายเหมือนงวงชาง เหมือนหางปลา นุงปลอยชายสี่แฉก 
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คลายยกกลีบตาลตั้งรอย หากนุงเปนเชนนั้น ทรงปรับอาบัติทุกกฎผูที่ลวงละเมิด มีบทบัญญัติใน
สถานที่ที่ไมใหเขาไปบิณฑบาต เรียกวาที่ อโคจร ที่เปนตองหามและกิริยามารยาทจะตองสํารวมระวัง 
เพื่อจะยังความศรัทธาใหเลื่อมใสเกิดแกอุบาสก อุบาสิกา และเอื้อเฟอตอพระวินัย การรับอาหาร
บิณฑบาตก็รับแตพอดี และพึงสําเหนียกวา เราจักรับบิณฑบาตดวยความเคารพ รับอาหารตามพุทธานุญาต 
และฉันอาหารดวยความเคารพ ไมดูหมิ่นดู แคลนอาหารที่รับมาจากญาติโยม เปนการฝกพัฒนาตน 
บิณฑบาตในฐานะเปนกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา มีจุดมุงหมายในการเผยแผอยู 3 ดาน 
คือ 1) ดานอัตตประโยชน ไดแกประโยชนตอภิกษุสามเณรเองมี 4 ประการ คือ (1) เพื่อการดํารงชีพ 
(2) เพื่อพัฒนากาย ใหแข็งแรง และใหมีกายสงบสํารวมมีความสงางาม (3) เพื่อพัฒนาจิต คือ 
เกื้อหนุนพัฒนาจิตใหมีสมาธิ มีสติสัมปชัญญะและมีความสันโดษ (4) เพื่อพัฒนาปญญา คือ รูคุณ
คาอาหาร ละการสะสม และรูจักปลอยวาง 2) ดานปรัตถประโยชน คือ ประโยชนที่เกิดขึ้นแกผูอื่น       
มี 2 ประการ (1) เพื่อแสดงธรรมโปรดชาวบาน เปนหนาที่เปนการอนุเคราะหชาวบานใหมีความรูใน
การดําเนินชีวิต (2) เพื่อสงเสริมชาวบานบําเพ็ญบุญ ใหทานลดความตระหนี่ เพื่อความสุขในปจจุบัน 
และกอบุญเพิ่มกุศลในภพหนา 3) ดานศาสนประโยชน ไดแก ประโยชนในทางศาสนามี 2 ประการ 
คือ (1) เพื่อสืบทอดพระวินัย โดยการประพฤติปฏิบัติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว เพื่อความ
สํารวมและความผาสุกของหมูสงฆ (2) เพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนา เพราะการบิณฑบาตเปนการ
ออกประกาศพระศาสนา ทั้งทางตรงทางออม มีโอกาสแสดงธรรมใหประชาชน ละการทําชั่ว ตั้งอยูใน
ความดี ทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส 
 เจาอธิการสุรสิทธิ์ ขนฺติโก (ศรีสุข) (2554) ไดวิจัยเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนาแก
เยาวชน : ศึกษากรณีศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตอําเภอตระการพืชผล จังหวัด 
อุบลราชธานี เพื่อศึกษาวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา และ เพื่อศึกษาถึงผลของการเผยแผ 
พระพุทธศาสนาของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตพื้นที่อําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก ผูปกรองนักเรียน นักเรียน ผูนําชุมชนและผูอํานวยการ
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย พระอาจารยผูสอน จํานวน 350 รูป/คน โดยใชแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลดวยความถี่ รอยละคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยดังนี้ วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตยในเขตอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีใชวิธีที่เนนประโยชนสุข 3 ประการ คือ       
1. ประโยชนชาตินี้ 2. ประโยชนชาติหนา และ 3. ประโยชนสูงสุดคือพระนิพพานในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา บุคคลที่จะทําหนาที่ เผยแผตองประกอบดวยองคคุณของกัลยาณมิตร หรือ 
กัลยาณมิตรธรรม ขั้นตอนในการสอนใชหลักของธรรมเทศกธรรม คือ องคธรรมของผูแสดงธรรม ลีลา
การสอนนั้นใชหลัก 4 ส คือ 1) สันทัสสนา 2) สมาทปนา 3) สมุตเตชนา 4) สัมปหังสนา และหลักธรรมที่
เนนปลูกฝงแกเยาวชนนั้นใชหลักที่จะนําไปสูความเจริญกาวหนาในชีวิตที่เรียกวา “วัฒนมุข” ผลของ
การเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเปนศูนยกลางในการเรียนรูของชุมชนในการนําหลักธรรมไป
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 ดานการ
สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน ไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา นําไปประพฤติปฏิบัติ
และเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมของชุมชนอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ย 4.16 ดานการจัดใหเปนแหลง
เรียนรู อบรม และปลูกฝงพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตั้งแตวัยการศึกษา ขั้นพื้นฐานแกเด็กและเยาวชน



110 

และเปนศูนยกลางสงเสริมอาชีพของชุมชนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.19 ขอเสนอแนะตอการ
พัฒนาศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ผูตอบแบบสอบถามเสนอวา เห็นสมควรดําเนินการตอไป 
เพราะเปนประโยชนตอเด็กเยาวชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ แตควรปรับปรุงใหทันสมัยทั้งดาน
การบริหาร บริการ อาคารสถานที่ เปนตน 
 ธนิพร  จุลศักดิ์ (2554) ไดวิจัยเรื่อง การเผยแผธรรมะผานสื่อสังคมออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษารูปแบบ เนื้อหา ภาษา ที่ใชสื่อสารเพื่อเผยแผธรรมะ ผานสื่อ
สังคมออนไลน ของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2) เพื่อศึกษาความตองการและความพึงพอใจของผูรับสารที่
มีตอการเผยแผธรรมะผานสื่อสังคมออนไลนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาในแงของผูสงสาร โดยศึกษาผลงานของ พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี ที่เผยแผทางสื่อสังคมออนไลน เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook Fan Page) พระมหาวุฒิชัย 
วชิรเมธี โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2555 การศึกษาวิจัยในแง
ผูรับสาร โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กลุมตัวอยาง อายุ 18-24 ป จํานวน 8 คน 
และอายุ 25-34 ป จํานวน 8 คน รวม 16 คน โดยคัดเลือกจากผูที่เปนเฟซบุค แฟนเพจ (Facebook 
Fan Page) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการเผยแผธรรมะผานสื่อสังคม
ออนไลน ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ใชกรอบแนวคิดการนําเสนอแบบมัลติมีเดียพบวา เฟซบุค แฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี มีการใชมัลติมีเดียไดอยางสมบูรณ ทุกรูปแบบ 
โดยเปนการกระจายไปยังเมนูตาง ๆ อยางครบถวน โดยมีการใชขอความตัวอักษร (Text) มากที่สุด
จํานวน 10 เมนู รองลงมาคือ การใชรูปภาพ (Image) จํานวน 8 เมนู วีดีโอ ลิงคดาวนโหลด (Video 
Link Download) จํานวน 6 เมนู และการใชเสียง (Sound) 5 เมนู และยังพบวาในแตละเมนูมีการใช
การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย มากกวา 1 ชนิด ซึ่งเปนการผสมผสานเพื่อใหเกิดความนาสนใจ และดึงดูด
กลุมเปาหมายใหเขาใชงาน ดานเนื้อหาจากการศึกษาพบวาภายในเมนูไทมไลน เฟซบุค แฟนเพจ 
(Facebook Fan Page) ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เปนเนื้อหาประเภทขอคิด หลักธรรม คําสอน 
มากที่สุดจํานวน 35 หัวขอ ซึ่งเปนขอความที่ใหแงคิด คติสอนใจ อานเพื่อนําไปเปนแนวทางปฏิบัติให
เกิดประโยชนในชีวิตประจําวันได สวนเนื้อหาประเภทขาวสาร เปนเนื้อหาที่รองลงมาโดยมีจํานวน 14 หัวขอ 
ซึ่งเปนการเสนอขาวประชาสัมพันธ การบรรยายธรรม การแจงขาวสาร รวมถึงการแจงลิงคดาวนโหลด 
(Link Download) หนังสืออิเล็กทรอนิกส หรือเสียงบรรยายธรรม อีกทั้งในบางหัวขอที่เผยแผอาจมี
การนําเสนอเนื้อหามากกวา 1 ประเด็น โดยเปนการนําเสนอควบคูกันไป ดานภาษาจากการศึกษา
พบวา ภาษาที่ใชในการเผยแผธรรมะสวนใหญใชภาษาแบบที่ไมเปนทางการจํานวน 35 หัวขอ โดยใช
ภาษาที่เขาใจงาย สั้นกระชับ และคลองจอง สวนภาษาที่เปนทางการจํานวน 8 หัวขอ เปนการใช
ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษ ในการอธิบายถึงหลักคําสอน จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางถึงความ
ตองการและความพึงพอใจตอการเผยแผธรรมะผานสื่อสังคมออนไลน จากการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางทั้ง 2 กลุม ที่มีอายุระหวาง 18-24 ป และ อายุ 25-34 ป มีความตองการและความพึงพอใจ 
ในลักษณที่ใกลเคียงกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีการเขาใชงานมาประมาณ 3-9 เดือน และสนใจ
ตอรูปแบบการนําเสนอดวยการใชภาษาที่เรียบงาย เขาใจงาย มีการสอดแทรกภาษาบาลี และ
ภาษาอังกฤษพรอมคําแปล โดยกลุมตัวอยางจะเนนไปที่การอานขอความเพื่อทําความเขาใจดวย
ตนเอง และจะไมมีการโตตอบกลับไปยังขอความที่โพสตขึ้น หากพึงพอใจก็จะทําการกดถูกใจ (Like) 
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เทานั้น และเห็นวาขอคิดคําคมที่นํามาเผยแผนั้นเปนประโยชน สามารถนํามาปรับใชไดใน
ชีวิตประจําวัน และชีวิตการทํางานได 
 พระครูใบฎีกาชิตวัสส ธวชฺชโย (ทนนาน) (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพ
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูต ในสถานศึกษาอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบวา ประสิทธิภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอาเภอ นครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ดานเนื้อหาการ
เผยแผของพระธรรมทูต ดานเทคนิคการเผยแผของ พระธรรมทูต และดานสื่อการเผยแผของพระธรรมทูต       
ก็อยูในระดับมาก และมกีารเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตใน
สถานศึกษาอาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และโรงเรียนที่สังกัด 
พบวา ดานเนื้อหาการเผยแผของพระธรรมทูต ดานเทคนิคการเผยแผของพระธรรมทูตและ ดานสื่อ
การเผยแผของพระธรรมทูต ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอ ซึ่งสอดคลอง
กับความเปนจริง 
 บัญชายุทธ นาคมุจลินท (2556) ไดวิจัยเรื่องวิเคราะหการบริหารองคกรในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี มีวัตถุประสงค 2 ขอ คือ 
1) เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีการบริหารองคกรตามหลักการทั่วไป 2) เพื่อวิเคราะหการ
บริหารองคกรในการเผยแผพระพุทธศาสนาของศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
อุทัยธานี การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Document Research) จากพระไตรปฎกฉบับ
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนหลักและขอมูลขั้นทุติยภูมิ ในหนังสือ
วิชาการ เอกสาร งานวิจัย ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได
นั้นตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องของทฤษฎีและหลักการบริหารทั่วไป เพื่อจะไดนําความรูไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการทํางาน สถานการณและสิ่งแวดลอม พระพุทธเจาทรงใชทั้งศาสตรและ
ศิลปในการบริหารองคกรการเผยแผพระพุทธศาสนา พระองคอาศัยกระบวนการและทรัพยากร
ทางการบริหารตาง ๆ เปนปจจัยในการบริหาร ปจจุบันมีทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหมเกิดขึ้น
มากมาย สามารถนํามาใชบริหารองคกรแลวประสบผลสําเร็จ เชน ทฤษฎีองคกร ทฤษฎีการบริหาร 
ทฤษฎีภาวะผูนํา ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ เปนตน ปจจุบัน คณะสงฆไดกําหนดโครงสรางองคกรการเผย
แผขึ้น โดยใหฝายบานเมืองเขามาชวยเหลืองานกิจการคณะสงฆที่มีมากขึ้น มหาเถรสมาคมกําหนดให
มีระเบียบมหาเถรสมาคมวาดวยการเผยแผพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550 ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนา
แหงชาติ และศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด มีกรอบนโยบายภาครัฐใหการสงเสริม
สนับสนุน รวมทั้งศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดอุทัยธานี ก็ไดนําแนวคิดและทฤษฎี
การบริหารองคกรของพระพุทธเจาและทฤษฎีการบริหารองคกรสมัยใหมมาประยุกตใช เพื่อให
สามารถบริหารองคกรไดบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว อยางไรก็แลวแตความคิด 
หลักการ ทฤษฎี ไมวาจะเปนทฤษฎีของ Gulick and Urwick ทฤษฎีของ ดร.เอ็ดเวิรด เดมมิ่ง      
(Dr. W. Edwards Deming) ก็ตาม ยังมีกฎธรรมชาติของพระพุทธเจา 5 ประการ ซึ่งเห็นวามีความสัมพันธ
กับวิทยาการสมัยใหมควรนํามาประกอบการบริหารองคกร ซึ่งการบริหารไมมีรูปแบบตายตัวขึ้นอยูกับ
สถานการณในขณะนั้น ถาหากเรามีวิธีการคิดและบูรณาการเชิงบริหารแลวจะทําใหการบริหารองคกร
มีประสิทธิภาพเกินกวาที่คิดทีเดียวและเห็นวาควรนํามาใชกับการบริหารองคกรอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีตอไป 



112 

 พระครูวิเวกวราภรณ (ประสิทธิ์ ฐานวโร) (2556) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทของพระธรรมทูตที่มี
ตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร มีวัตถุประสงคของ
การวิจัย เพื่อศึกษาบทบาทของพระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร เพื่อเปรียบเทียบคิดเห็นของครู และนักเรียนตอบทบาทของพระธรรมทูต
ที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จําแนกตามป
จจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ ตอบทบาทของพระธรรมทูต ที่มีตอ
การเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร จําแนกตามกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครู และ นักเรียน จํานวน 384 คน การวิจัยครั้งนี้สรางแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
สถานภาพ เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา จํานวนครั้งที่ฟงธรรม สถานที่ในการฟงธรรม 
ระยะเวลาในการฟงธรรม และสอบถามแบบปลายเปด (Openond Questions) เปนการเปดโอกาส
ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ไดแกความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบทบาทของ
พระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ดาน
เนื้อหาการอบรมบรรยาย ดานเทคนิคและวิธีการนําเสนอ และดานรูปแบบการบรรยายธรรม 
วิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) เฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคาความถี่ (t-test) ในกรณีตัวแปร
สองกลุม และทดสอบคาเอฟ (F-test) ดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) ในกรณีตัวแปรสามกลุมขึ้นไป และทําการทดสอบความแตกตางรายคูโดยวิธีการผลตาง
นัยสําคัญนอยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทของพระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยรวมอยูในระดับมาก ( = 4.05) และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาครูและนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของพระธรรมทูตที่มีตอ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมากทุกขอ 2) ผลการเปรียบเทียบระดับ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือสถานภาพ เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา/วุฒิการศึกษา 
จํานวนครั้งที่ฟงธรรม สถานที่ในการฟงธรรม ระยะเวลาในการฟงธรรม พบวา ครู และ นักเรียนที่มี
เพศ อายุ ชั้นปที่ศึกษา/วุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทของของพระธรรมทูตที่มี
ตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร แตกตางกัน อยาง
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนครู และ นักเรียนที่มี สถานภาพ 
จํานวนครั้งที่ฟงธรรม สถานที่ในการฟงธรรม ระยะเวลาในการฟงธรรม มีความคิดเห็นตอบทบาทของ
ของพระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร       
ไมแตกตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว 3) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับ
บทบาทของพระธรรมทูตที่มีตอการเผยแผพระพุทธศาสนา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ดานปญหาและอุปสรรค พระธรรมทูตบางรูป ไมคอยมีการสาธิต หรือการยกตัวอยาง
เปรียบเทียบ เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจไดมากขึ้น เวลาในการบรรยายนอยเกินไป ไมมีชวงที่เปด
โอกาสใหผูฟงไดสนทนาสอบถาม เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอปฏิบัติใหชัดเจน ขาดสื่ออุปกรณในการ
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นําเสนอประกอบการบรรยาย เพื่อจูงใจใหผูฟงเกิดความเขาใจมากขึ้น ความจูงใจ โดยขาดการใช
วิธีการสนทนา ถามตอบปญหาจากเรื่องที่ไดบรรยายแลว พระธรรมทูตบางรูปยังขาดการใชวิธี
นําเสนอที่ดี เพราะขาดความรูทางธรรมะ ใชเวลาบรรยายยาวเกินไป ทําใหเกิดดึงเครียดแกผูฟง 
สําหรับขอเสนอแนะ พบวาไมคอยมีการสาธิต หรือการยกตัวอยางเปรียบเทียบ เพื่อใหนักเรียนมีความ
เขาใจไดมากขึ้น ควรมีเวลาในการบรรยายใหมากกวานี้ และควรเวรเวลาไว เพื่อเปดโอกาสใหผูฟงได
สอบถามบางตามสมควร หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสนับสนุนดานอุปกรณการเผยแผ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานอื่น ๆ ควรมีการสนทนาโตตอบกับผูฟง เพื่อใหเกิดความเขาใจในการเรียนรู
รวมกันใหเพิ่มมากข้ึน ควรใชวิธีการนําเสนอแบบงาย เชนเลานิทานชาดก มาประกอบบาง ลดเนื้อหา
ในการบรรยายลงบาง สอดแทรกเรื่องสนุกขําขันบางเพ่ือใหผอนคลายไมเครียด 
 พระไพโรจน อตุโล (สมหมาย) (2556) ไดวิจัยเรื่อง วิเคราะหบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนา
ของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนา    
ของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 2) เพื่อศึกษาบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของ    
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) 3) เพื่อศึกษาผลกระทบของการเผยแผพระพุทธศาสนาของ    
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ตอสังคมไทย โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการศึกษา
ขอมูล เอกสาร และการสัมภาษณประกอบตามขอบเขตของการวิจัยที่กําหนดไว ขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาจะเปนประโยชนในวิชาการและคณะสงฆไทย ผลการวิจัยพบวา 1) ประวัติการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) จําแนกเปน 3 ระยะ คือ 1) การเผยแผ
พระพุทธศาสนาระยะตน (ระหวาง พ.ศ. 2469-2485) พบวา พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)     
มีบทบาทในการเปนครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา และเขียนหนังสือตามรอยพระอรหันต
และออกหนังสือพิมพพุทธสาสนารายตรีมาส ปาฐกถา เทศนา 2) การเผยแผพระพุทธศาสนาระยะกลาง 
(ระหวาง พ.ศ. 2486-2529) พบวา พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดเผยแผพระพุทธศาสนา
ดวยการเทศนาและปาฐกถาธรรมตามสถานที่ตาง ๆ และมีการเขียนหนังสือความอัศจรรยบางประการ 
ของพระนิพพาน พุทธธรรมกับสันติภาพ พุทธธรรมกับเจตนารมณแหงประชาธิปไตย ภูเขาแหงวิถี
พุทธธรรม จิตวิทยาแบบพุทธ 3) การเผยแผพระพุทธศาสนาระยะปลาย (ระหวาง พ.ศ. 2530-2536) 
พบวาพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดเขียนหนังสือเรื่อง ภาษาคน ภาษาธรรม อานาปานสติ
ฉบับสมบูรณ และมาฆบูชาเทศนา 2) บทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย 
(พุทธทาสภิกขุ) พบวา พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดมีการปฏิบัติตนเปนตนแบบในการ
ปฏิบัติธรรม ดวยการบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง และสอนใหพุทธบริษัทไดปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง 
และเปนตนแบบในการศึกษา มีการศึกษาทางคดีโลกและคดีทางธรรม มีความอุตสาหะอดทนศึกษา
คนควาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอยางลุมลึกแลวออกมาเผยแผใหพุทธบริษัทศึกษาเรียนรู
ประพฤติปฏิบัติ และมีการเผยแผดวยเทคนิควิธีการสื่อ เอกสารและสิ่งพิมพที่หลากหลาย เชน ทาง
วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ใชสื่อศิลปะ สรางโรงมหรสพทางวิญญาณ เปนตน 3) ผลกระทบดาน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ตอสังคมไทย พบวา มีผลกระทบ
ตอสังคมไทยหลายดาน คือ 1) ผลกระทบดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีผลกระทบดานศาสนบุคคล 
ดานศาสนธรรม ดานศาสนวัตถุ ดานศาสนพิธี 2) ผลกระทบดานการศึกษาโดยรณรงคใหนําหลัก
คุณธรรม ศีลธรรม หลักจริยธรรมกลับเขาสูสถาบันการศึกษาใหไดเรียนรูประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง 
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3) ผลกระทบดานการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม การสราง
ถาวรวัตถุใหกลมกลืนกับธรรมชาติการอนุรักษตนไมและอนุรักษสัตวปาทุกชนิดในบริเวณสวนโมก
ขพลารามและกําหนดใหผูที่มาปฏิบัติธรรมตองใหความสําคัญกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย  
 พระมหาสนอง จํานิล (2556) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตรในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานและปญหาอุปสรรคในการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย      
2) วิเคราะหแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย และ 3) พัฒนา
รูปแบบและยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย โดยใช
กระบวนการคนควาจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย การสัมภาษณ แบบสอบถาม และการตรวจสอบ
ความเปนไปไดโดยอิงผูทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ประกอบดวย 6 หลักการ และ 19 แนวทาง ดังนี้ หลักการมี 6 หลัก 
ประกอบดวย ความตระหนักในหนาที่ หลักการเผยแผศาสนาอยางกวางไกล การดําเนินงานดานการ
เผยแผอยางตอเนื่อง สงเคราะหประชาชนทุกระดับ ความเปนประโยชนตอชีวิตชาตินี้ แสวงหาและ
สรางกัลยาณมิตร แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนามี 19 ประการ ประกอบดวย 1) การเปดใจยอมรับฟง
คําสอนของนักปราชญอื่น ๆ 2) การสอนแบบบรรยาย 3) การถามตอบปญหา 4) การสนทนาปราศรัย
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) การสอนดวยทฤษฎี 4ส. คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา สัมปหังสนา 
6) การสอนดวยปาฏิหาริย 3 คืออิทธิปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย และอนุสาสนียปาฏิหาริย 7) การเสนอ
คําสอนที่เปนแกนแท 8) การประยุกต/บูรณาคําสอนขึ้นมาใหม 9) คณะพระธรรมทูต 10) การปฏิรูป
และปฏิวัติ 11) การแสดงพระธรรมเทศนา 12) การปรับบุคลิกภาพตัวเองใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น 
13) การไปเยี่ยมบาน 14) การปลุกปลอบขวัญกําลังใจ 15) การปฏิบัติแบบเชิงรุก 16) การเขาหาผูนํา
ทางศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจ 17) การเจริญสัมพันธไมตรี 18) การใชลามแปล และ 19) การที่
พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําและทรงเปนผูสนับสนุน สวนยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย กําหนดได 19 ยุทธศาสตร   
 พระครูสังฆรักษเพชรกําแพง บุญมา (2558) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ทางดานการเทศนมหาชาติของ พระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา          
1) บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของพระครูวินัยธร ดร.มานพ 
ปาละพันธ และ 2) ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของพระครูวินัยธร      
ดร.มานพ ปาละพันธ เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยไดแก เอกสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ เว็บไซตและแถบ
บันทึกเสียง ที่เปนผลงานของพระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ และแบบสัมภาษณเชิงลึก กลุม
ตัวอยาง ไดจากการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จากพระธรรมกถึกรวมสมัย ผูเกี่ยวของ และ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 60 คน การนําเสนอขอมูลใชวิธีพรรณนาวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา          
1) บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของทางดานการเทศนมหาชาติของพระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ 
คือจัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศนเทศนมหาชาติในสถานศึกษา วัด และหนวยงานเอกชน 
สงเสริมกิจกรรมการเทศนมหาชาติในวันสําคัญทางศาสนา และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ       
ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาดานการเทศนมหาชาติ มี 5 วิธี คือ 
วิธีการนําเสนอโดยตรง โดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน โดยการยกบุคคลตัวอยางมา
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ประกอบ โดยการอุปมาอุปมัยโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ และโดยการยกพุทธศาสน
สุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอน มาประกอบ 2) ผลการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศน
มหาชาติของพระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ กอใหเกิดประโยชนตอการสรางความมั่นคงทาง
สังคม 3 ดาน คือ ดานการนําความรูทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของ
ประชาชนใหเปนสุข ปลูกฝงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยเริ่ม
การพัฒนาจากบุคคลและครอบครัวไปสูการพัฒนาของสังคมใหญ ดานการนําความเจริญทางดานวัตถุ
มาเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานจิตใจ รูจักการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการปกครอง สราง
ความมั่นคงและ สันติสุขแกสังคมมนุษย และดานศาสนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการนํา
หลักธรรมไปเผยแผใหกวางขวางขึ้น อันเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมตลอดไป 
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ผูวิจัยจึงสรุปไดตัวแปรที่นํามาศึกษา ดังนี้  
 ตัวแปรตน  
 1) นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ประกอบดวย (1) สงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนา 2) สงเสริมการศึกษาบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา (3) สงเสริมพุทธศาสนิกชน 
 2) การบริหารการจัดการ ประกอบดวย (1) กลยุทธองคการ (2) โครงสรางองคการ (3) ระบบปฏิบัติการ
องคการ (4) การจัดการบุคลากร (5) ทักษะความรูความสามารถองคการ (6) ภาวะผูนํา และ          
(7) คานิยมรวม 
 3) บริบทวัฒนธรรม ประกอบดวย (1) วิถีชีวิต (2) วัฒนธรรม (3) เครือขายทางสังคม 
 ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียประกอบดวย 
(1) การพัฒนาบุคลากร (2) การดําเนินกิจกรรม (3) วิธีการเผยแผ (4) การนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 
 



 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ผูวิจัยไดใชวิธีการ
วิจัยแบบผสานวิธีทั้งดานการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไดมีการศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และวารสาร ซึ่งผูวิจัยไดมีแนวทางการ
ดําเนินการวิจัยและเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยยึดแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ นโยบายสาธารณะ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงชาติ การบริหารจัดการ      
และวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชการวิจัย  
 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6 การวิเคราะหขอมลู 
 3.7 การจัดทํารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร 
  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ม ี3 กลุม ดังนี้ 
  กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวน 13 รูป/คน 
  กลุมที ่2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป 
  กลุมที ่3 พุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย จําแนกตามเขตการปกครองแบบ
จังหวัดและเขตการปกครองแบบพิเศษ ประกอบดวย 
    (1) เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันตก จํานวน 21,061 คน 
    (2) เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ  จํานวน 300,499 คน 
    (3) เมืองจาการตา เขตนครหลวงพิเศษจาการตา จํานวน 330,801 คน 
      รวมทั้งหมด จํานวน 652,361 คน 
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการวิจัยแยกออกเปน 2 สวน คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย    
เชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  1) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
   สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพจะทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดย
วิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 กลุม ดังนี้ 
   กลุมที ่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวนทั้งสิ้น 13 รูป/คน ทําการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 จํานวนผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย 
 

ลําดับ ตําแหนง สังกัดหนวยงาน ประเทศ จํานวน 
1 กรรมการมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคม ไทย 3 
2 กรรมการบริหาร สํานักฝกอบรมพระธรรมทูต

ไปตางประเทศ (ธรรมยุต) 
ไทย 4 

3 กรรมการบริหารสมาคมพุทธ
วัดวิปสสนาคราหะ 

สมาคมพุทธวัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง
อินโดนีเซีย 

2 

4 กรรมการบริหารสมาคมพุทธ
วัดศากยะมุนีพุทธะ 

สมาคมพุทธวัดศากยะมุนี
พุทธะ 

เมืองเมดาน
อินโดนีเซีย 

2 

5 กรรมการบริหารสมาคมพุทธ
วัดเหมธีโรเขมาวตี 

สมาคมพุทธวัดเหมธีโร  
เขมาวตี 

เมืองจาการตา
อินโดนีเซีย 

2 

รวม 13 
 
   และผูใหขอมูลสําคัญประกอบไปดวย 
   1) ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกรรมการบริหารองคการชาวพุทธประเทศ
ไทย 7 รูป ประกอบไปดวย 
    (1) พระพรหมเมธี (จํานงค ธมฺมจาร)ี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพฯ 
    (2) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 
    (3) พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระรามเกากาญจนาภิเศก กรุงเทพฯ 
    (4) พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 
    (5) พระธรรมเจติยาจารย (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
กรุงเทพฯ 
    (6) พระราชวัชราภรณ (สมพงษ ฐิตวงฺโส ) วัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง)  
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    (7) พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปฺโญ) วัดทุงโพธิ์ ตําบลอิสาน อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย 
   2) ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกรรมการบริหารองคการชาวพุทธ
อินโดนีเซีย 6 คน ประกอบไปดวย 
    (1) กรรมการสมาคมพุทธวัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง 2 คน 
    (2) กรรมการสมาคมพุทธวัดศากยะมุนีพุทธะ เมืองเมดาน 2 คน 
    (3) กรรมการสมาคมพุทธวัดเหมธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 2 คน 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต รวมทั้งสิ้น 14 รูป ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ดังแสดง
ในตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2 จํานวนพระธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 

ลําดับ ชื่อ / ฉายา สังกัด 
ประเทศ

อินโดนีเซีย 
จํานวน 

1 พระครูประกาศธรรมนิเทศ วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง 1 
2 พระเสรี ยุตโต วัดวิปสสนาคราหะ  เมืองบันดุง  1 
3 พระธนวโร  วัดศากยมุนีพุทธะ  เมืองเมดาน 1 
4 พระภูริปญโญ วัดจาตีศากยะ เมืองเมดาน 1 
5 พระฐิตวงฺโส วัดรักขิตวนา เมืองเมดาน 1 
6 พระอคฺคจิตโต  วัดบุพผาราม เมืองเมดาน 1 
7 พระธีรปุญโณ  วัดศากยมุนพีุทธะ เมืองเมดาน 1 
8 พระครูวิเศษธรรมคุณ วัดพุทธเมตตาอารามะ เมืองจาการตา 1 
9 พระนันทพงศ  ขันติโก วัดพุทธเมตตาอารามะ เมืองจาการตา 1 
10 พระศักดิ์ชาย  ธุวสักโก วัดเวสสสันดร เมืองจาการตา 1 
11 พระครูวินัยธรคณิต สัญญาโน วัดเหมะธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 1 
12 พระครูสังฆรักษบุญสุข  

สุขปุญโญ 
วัดเหมะธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 

1 

13 พระศรีวิสาร พุทธวิริโย วัดพุทธวิริโย เมืองจาการตา 1 
14 พระกิตติชัย สุวโจ   วัดพุทธวิริโย เมืองจาการตา 1 

รวม 14 
 
  2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
   สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณทําการสุมจากกลุมที่ 3 (พุทธศาสนิกชน) ใชวิธีการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
กําหนดใหมีความคลาด เคลื่อนไดไมเกิน 5% ดังนี้ 
 

   สูตร         
 2eN1

N
n


   

 
   โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได 
     N = จํานวนประชากรที่ทราบคา 
     e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได  
 
   จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี ้
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   ขนาดของกลุมตัวอยาง             n        20.05 652,3611
652,361


  

 

           =    400 
 
   ดังนั้น ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 400 คน 
 
   จ ากนั้ นจะ ใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง แบบแบ ง ชั้ นภู มิ โ ดยสุ ม เ ป นสั ดส ว น 
(Proportional Stratified Sampling) ดังนี้    
 

   สูตร             n
i
   = 

N

n
Ni

 

 
   โดย  n = จํานวนขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
     N = จํานวนประชากรเทากับ 652,361คน  
     n

 I 
= จํานวนขนาดของกลุมตัวอยางแตละพื้นที ่

     N
i 
 = จํานวนขนาดของประชากรในแตละพื้นที ่

 
ตารางที ่3.3 จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามพื้นทีพุ่ทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย โดยใชวิธีการ

สุมอยางงาย 
 

พื้นทีศ่ึกษา จํานวนประชากร (คน) จํานวนตัวอยาง (คน) 
เมืองบันดุง จังหวัดชวาตะวันออก 21,061  14 
เมืองเมดาน จังหวัดสุมาตราเหนือ 300,499 186 
เมืองจาการตา เขตนครหลวงพิเศษจาการตา 330,801 200 

รวม 652,361 400 
 
  การสุมอยางงายโดยใชวิธีแบบเจาะจง ซึ่งคัดเลือก 2 จังหวัดคือ จังหวัดชวาตะวันออก 
จังหวัดสุมาตราเหนือ และคัดเลือกเขตปกครองพิเศษ 1 แหง คือ เขตนครหลวงพิเศษจาการตา 
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใหไดจํานวนตัวอยางกระจายไปทั่วจําแนกตามพื้นที ่ดังในตารางที ่3.3 
 
3.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย แยกเปนตัวแปรตาง ๆ ดังนี้ 
 3.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการบริหาร
จัดการ และบริบทของประเทศอินโดนีเซีย 
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 3.2.2 ตัวแปรตาม ไดแก รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย  
ประกอบดวย 1) ดานการพัฒนาบุคลากร 2) ดานการดําเนินกิจกรรม 3) ดานวิธีการเผยแผ และ 4) การนํา
หลักธรรมไปปฏิบัติ 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแยกออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 3.3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใชเครื่องมือที่เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปน
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยนําไปใชกับกลุมที่ 1 ซึ่งไปสัมภาษณ
ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวนทั้งสิ้น 13 คน และกลุมที่ 2 พระธรรมทูต รวมทั้งสิ้น 14 รูป  
 3.3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณใชเครื่องมือที่เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเอง โดยนําไปใชกับกลุมท่ี 3 (พุทธศาสนิกชน) ซึ่งแบงเปน 6 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา  
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการ 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย  
  ตอนท่ี 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ในประเทศ
อินโดนีเซีย ประกอบดวย 1) ดานการพัฒนาบุคลากร 2) ดานการดําเนินกิจกรรม 3) ดานวิธีการเผยแผ 
และ 4) การนําหลักธรรมไปปฏิบัติ โดยตอนที่ 2 ถึง ตอนที่ 5 ใชการคําตอบเปนแบบมาตราสวน (Rating 
Scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง ระดับความคิดเห็นนอย และระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
  ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซีย 
 3.3.3 แบบประเมินรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ
ตรวจสอบรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยผูวิจัยไดสรางแบบ
ประเมินดังกลาวจากการสังเคราะหขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและ           
เชิงปริมาณ โดยกําหนดเปนระดับของความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เปน 5 ระดับ ดังนี้  
  มากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับมากท่ีสุด 
  มาก  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับมาก 
  ปานกลาง หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นท่ีนําเสนอในระดับปานกลาง 
  นอย  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับนอย 
  นอยที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับนอยที่สุด 
  การวิเคราะหผลของแบบประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาจากคาความถี่ของ
ระดับความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 
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 3.3.4 แบบประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ไดรับการปรับปรุงหลังจากกระบวนการสนทนากลุมจากผู เชี่ยวชาญการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแลว โดยผูวิจัยไดสรางแบบประเมินดังกลาว ใน 5 ประเด็น ไดแก ความเหมาะสม 
ความถูกตอง ความเปนประโยชน ความเปนไปได และความงายตอการนําไปใช (ตามภาคผนวก ญ) 
โดยกําหนดเปนระดับของความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ เปน 5 ระดับ ดังนี้  
  มากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับมากท่ีสุด 
  มาก  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับมาก 
  ปานกลาง หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นท่ีนําเสนอในระดับปานกลาง 
  นอย  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับนอย 
  นอยที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นที่นําเสนอในระดับนอยที่สุด 
  การวิเคราะหผลของแบบประเมิน ผูวิจัยใชเกณฑในการพิจารณาจากคาความถี่ของ
ระดับความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ 
 
3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้ง
นี้มี 2 สวน ไดแก 
 3.4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
  1) การสรางเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ประกอบดวย 
   1.1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
    (1) นํากรอบความคิดในการวิจัย และหนวยในการจัดเก็บขอมูลดังกลาวแลว
ขางตนมาทําการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ของอันเปนสภาวะแวดลอมในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประเมินการกําหนดรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (S-Strength) 
จุดออน (W-Weak) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (O-Opportunity) และอุปสรรค (T-Threat) 
เปนเครื่องมือ และวิธีการสรางการกําหนดประเด็นคําถามในการสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลสําคัญ 
    (2) สรางแบบสัมภาษณ ตามที่ศึกษาในขอ 1 ใหครอบคลุมเนื้อหาตาม
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
   1.2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับใชในกลุมที่ 1 
และกลุมที่ 2 ประกอบดวย 
    (1) นําแบบสัมภาษณ เสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําและตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหาเปนไปตามกรอบแนวความคิด 
    (2) นําแบบสัมภาษณ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาเปนไปตาม
กรอบแนวความคิดจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 3 ทาน และเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย 2 ทาน รวมเปน 5 ทาน  
    (3) นําแบบสัมภาษณ กับมาปรับปรุงแกไขตามผูเชี่ยวชาญ 



122 

    (4) นําแบบสัมภาษณไปทดลองกับไมใชกลุมตัวอยาง โดยตรวจสอบหา
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางกอนนําไปใชสัมภาษณจริง 
    (5) จัดเตรียมแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ และขณะที่สัมภาษณ เมื่อพบ
ประเด็นที่เก่ียวของก็ปรับปรุงเพื่อครอบคลุมประเด็นที่ตองการใหมากที่สุด 
 3.4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
  1) การสรางเครื่องมือแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับกลุมที่ 3 ประกอบดวย 
   (1) แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
    (1.1) ศึกษาจากตํารา เอกสาร ที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร 
นโยบายสาธารณะ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนาแหงชาติ การบริหารจัดการ วัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซีย และงานวิจัยที่เกี่ยวของการสรางแบบสอบถาม 
    (1.2) ศึกษาวิธีสรางเครื่องแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตาม
แนวของลิเคอรท (Likert) 
    (1.3) สรางแบบสอบถามตามที่ศึกษาในขอ 1 และขอ 2 ใหครอบคลุมเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดโดยการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง ของ อันเปนสภาวะแวดลอมในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนี เซีย โดยการประเมินการกําหนดรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน 
ไดแก จุดแข็ง (S-Strength) จุดออน (W-Weak) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (O-Opportunity) 
และอุปสรรค (T-Threat) จํานวน 85 ขอ 
  2) การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณสําหรับกลุมที่ 3 
ประกอบดวย 
   (2) นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบแนะนําและปรับปรุงแกไข  
    (2.1) เครื่องมือวิจัยที่เปนแบบสอบถามมีการหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 2 ทาน และ
เปนอาจารยมหาวิทยาลัย 3 ทาน รวมเปน 5 ทาน มีรายนาม ดังนี้ 
     (1) ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง อาจารยประจําหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
     (2) รองศาสตราจารย  ดร.สุรินทร นิยมางกูร อาจารยประจําหลักสูตร
รัฐประศาสนศาตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
     (3) อาจารย พลโท ดร.ประสารโชค ธุวะนุติ อาจารยประจําหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  
     (4) อาจารย ดร.พรนิภา เตียสุธิกุล อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
     (5) อาจารย ดร.ชมัยภรณ ถนอมศรีเดชชัย อาจารยประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
   เพื่อประเมินประเด็นคําถามวาสอดคลองกับจุดมุงหมายของการวิจัยนั้นหรือไม 
โดยใชเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ 
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    +1 หมายความวา แนใจวาตรงหรือสอดคลอง 
      0 หมายความวา ไมแนใจวาตรงหรือสอดคลอง 
     -1 หมายความวา แนใจวาไมตรงหรือสอดคลอง 
    2.2) นําผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากขอ 5 มาบรรจุลงในตารางเพื่อ
คํานวณหาคาความตรงดานเนื้อหาโดยคาที่ยอมรับไดตองมากกวา 0.6 ในของแตละคําถาม 
    2.3) นําแบบสอบถามที่ไดจากขอ 2.2 ไปทดลองใช (Try Out) ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง 30 คน จากนั้นนําขอมูลวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยแยก
การวิเคราะหดังรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางที ่3.4 ผลวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม คาสัมประสิทธคิวามเชื่อม่ัน 
ปจจัยนโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 0.8151 

ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 0.7918 
ดานสงเสริมการศึกษาของบุคลากรเผยแผ 0.9232 
ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 0.8838 

ปจจัยการบริหารจัดการ 0.9469 
ดานกลยุทธการจัดองคการ 0.8642 
ดานโครงสรางองคการ 0.8806 
ดานระบบการปฏิบัติการองคการ 0.7625 
ดานการจัดการบุคลากร 0.8666 
ดานทักษะ ความสามารถองคการ 0.8500 
ดานวิธกีารบริหาร 0.7774 
ดานคานิยมรวม 0.8666 

ปจจัยบริบทของประเทศอินโดนีเซีย 0.9464 
ดานชีวิตความเปนอยู 0.8660 
ดานวัฒนธรรม 0.9531 
ดานเครือขายทางสังคม 0.8847 

ปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 0.9321 
ดานการพัฒนาบุคลากร 0.8886 
ดานการดําเนินกิจกรรม 0.7985 
ดานวิธีการเผยแผ 0.8370 
ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 0.7524 

 
    2.4) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงใหเปนฉบับสมบูรณ เพื่อใชในการเก็บขอมูล
ในการวิจัยตอไป 
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3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล   
 การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ผูวิจัยไดใช
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณโดยดําเนินการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2559 และแจกแบบสอบถาม ในชวงเดือนพฤษภาคม 
2560 โดยผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
 3.5.1 การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ สําหรับการสัมภาษณกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ในเมืองเมดาน ประเทศ
อินโดนีเซีย ที่ตองการสัมภาษณ เพื่อแจงความประสงคในการขอสัมภาษณตามหัวขอที่กําหนดพรอม
ในการขอการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
  2) นัดหมายวัน เวลา และสถานที่สําหรับการสัมภาษณทั้งเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
  3) ดําเนินการสัมภาษณตามที่นัดหมาย 
  4) ถอดเทปบันทึกคําสัมภาษณพรอมทั้งวิเคราะหเนื้อหาเพื่อนํามาประกอบการสรุป
ผลการวิจัยตอไป 
 3.5.2 การเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  ในการเก็บขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุมที่ 3 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังนี้ 
  1) ทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังในเมืองบันดุง เมืองเมดาน เมืองจาการตา 
ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขออนุญาตแจกแบบสอบถามการวิจัย 
  2) แจกแบบสอบถามไปยังกลุมที่ 3 ตามจํานวนที่กําหนด 
  3) ติดตามผลของแบบสอบถามเพ่ือรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.5.3 กรรมวิธีทางขอมูล 
  หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ผูวิจัยไดจัดเตรียม 
ความพรอมของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ดังนี้ 
  1) ตรวจสอบความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม 
  2) กําหนดรหัสของขอมูล และกําหนดคาคะแนนที่จะใหแกคําตอบในแตละขอ 
   5 คะแนน คําตอบ ความคิดเห็นมากทีสุ่ด 
   4 คะแนน คําตอบ ความคิดเห็นมาก 
   3 คะแนน คําตอบ ความคิดเห็นปานกลาง 
   2 คะแนน คําตอบ ความคิดเห็นนอย 
   1 คะแนน คําตอบ ความคิดเห็นนอยที่สุด 
  3) ดําเนินการลงรหัสพรอมใหคะแนนในแบบสอบถามแตละขอทุกแบบสอบถาม 
  4) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสและใหคะแนนแลวไปบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
เพื่อวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดตามที่ตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจความสมบูรณของขอมูล เพื่อ
พรอมที่จะนําไปวิเคราะห และเมื่อขอมูลมีความสมบูรณ จึงบันทึกรหัสลงในแบบสอบถาม บันทึกขอมูลลง
ในเครื่องประมวลผล (Computer) และประมวลผลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยผูวิจัยนํา
ขอมูลจัดลําดับการวิเคราะหดังตอไปนี ้
 3.6.1 วิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้ 
  1) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณแบบมีโครงสราง จากกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
  2) นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบขอความเพื่องายตอการแยกประเด็น 
  3) ทําการวิ เคราะหและจัดแยกประเด็นตามกรอบแนวคิดใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคการวิจัย 
  4) สังเคราะหเนื้อความของขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใชใน
การวิเคราะห 
  5) สรุปการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
จากกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ซึ่งผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการอานสรุปเนื้อหาและนําเสนอขอมูลแตละ
ประเด็น โดยการสังเคราะหเนื้อหา 
 3.6.2 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี ้
  1) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยการหาคาสถิติ    
รอยละ (Percentage) 
  2) วิเคราะหระดับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  3) วิ เคราะหปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียโดยการทดสอบความสัมพันธของนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการ
บริหารจัดการ และขนมธรรมเนียมประเพณีของประเทศอินโดนีเซีย 
  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย โดยใชสูตรคํานวณความ
กวางของชั้นขอมูล ดังนี้ 
 
   ความกวางอันตรภาคชั้น    =      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

                                 ชวงคะแนน 
       =      5 – 1 

                           5 
             =       0.8 
 

  ซึ่งแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑ ไดดังนี ้
   4.21-5.00 หมายถึง มรีะดับความคิดอยูในระดับมากท่ีสุด 
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   3.41-4.20 หมายถึง มรีะดับความคิดอยูในระดับมาก 
   2.61-3.40 หมายถึง มรีะดับความคิดอยูในระดับปานกลาง 
   1.81-2.60 หมายถึง มรีะดับความคิดอยูในระดับนอย 
   1.00-1.80 หมายถึง มรีะดับความคิดอยูในระดับนอยที่สุด 
  4) สถิติที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ 
   4.1) สถิติเชิงพรรณนา ในกรณีนี้ไดทําการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับ
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ และระดับการศึกษา อยูในเมืองเมดาน 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยใชสถิติคารอยละ และการหาคาเฉลี่ย ( ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ในการวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 
   4.2) สถิติอนุมานใชสถิติ วิ เคราะหการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression Analysis) 
  5) นําผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพในการสัมภาษณแบบมีโครงสราง
จากกลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวน 13 รูป/คน กลุมที่ 2 พระธรรมทูตจํานวน 14 และผล
การวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณของกลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ตอบ
แบบสอบถาม จํานวน 400 คน ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) สรุปโดยภาพรวมเพื่อสรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียตอไป  

 
3.7 การจัดทํารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 การจัดทํารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มีการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ผูวิจัยไดนําขอมูลจากเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาสังเคราะหและจัดทําเอกสารเปน
รางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เขารวมสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ ในวันที ่
25 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง) อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบดวย (1) กลุมผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน 3 คน 2) กลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาตางประเทศ จํานวน 4 คน และ 3) กลุมนักวิชาการเผยแผพระพุทธศาสนา 
จํานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยทําการสังเคราะหรวมกันภายใตกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
เพื่อที่จะกําหนดเปนรางรูปแบบรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม 
 2) ผูวิจัยไดนําผลลัพภที่ไดจากการสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ มาปรับรางเอกสารรูปแบบ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียใหเปนรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม แลวจึงนํามาสรางแบบประเมินความเปนไปไดของรางรูปแบบการเผยแผ
ดังกลาว ใน 5 ประเด็น ไดแก ความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนประโยชน ความเปนไปได และ
ความงายตอการนําไปใช โดยนําไปเปรียบเทียบกับประเด็นที่ถูกสังเคราะหแลว ในการสนทนากับกลุม
ผูเชี่ยวชาญ จากนั้น ผูวิจัยจึงนําไปใหกลุมผูเชี่ยวชาญชุดเดิมพิจารณาใหความเห็นกับรูปแบบใหมที่ได 
เพื่อเปนการตรวจสอบและยืนยันผลที่ไดจากกระบวนการ 



 

บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ผูวิจัยไดใชการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method Research) ทั้งดานการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ  
ผูวิจัยไดเก็บการรวบรวมขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามซึ่งผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยดังตอไปนี้ 
 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  4.1.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสัมภาษณ 
  4.1.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
  4.1.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับการบริหารจัดการการเผยแผ  
  4.1.4 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบริบทประเทศอินโดนีเซีย 
  4.1.5 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 
  4.1.6 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียดวยหลัก SWOT Analysis  
 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
  4.2.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนบุคคลประกอบดวยเพศอายุ
และระดับการศึกษา 
  4.2.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริม
พระพุทธศาสนา 
  4.2.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหาร
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 
  4.2.4 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับบริบทของประเทศ
อินโดนีเซีย 
  4.2.5 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  4.2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3 การกําหนดรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม 
ประกอบดวย 
  4.3.1 ตอนท่ี 1 การสังเคราะหรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย 
  4.3.2 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 
 4.4 การนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม 
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4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 4.1.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสัมภาษณ 
  ผูใหขอมูลสําคัญการสัมภาษณจากกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวนทั้งสิ้น 13 รูป/คน 
ประกอบไปดวย 1) กรรมการบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย 7 รูป 2) กรรมการบริหารองคการ
ชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย 6 คน 
  ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ กลุมที่ 2 พระธรรมทูตรวมทั้งสิ้น 14 รูป ประกอบไปดวย 
1) พระธรรมทูตในเมืองบันดุง จํานวน 2 รูป 2) พระธรรมทูตในเมืองเมดาน จํานวน 5 รูป 3) พระธรรมทูตใน
เมืองจาการตา จํานวน 7 รูป 
 
ตารางที่ 4.1 สรุปขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูลสําคัญ 
 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน (n = 27) รอยละ 
เพศ   

ชาย 22 81 
หญิง 5 19 

รวม 27 100 
 
 4.1.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
  ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวนทั้งสิ้น 
13 รูป/คน และกลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป ไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นนโยบายการ
สงเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเปนอยางไร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1) ประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนาดานการสงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนาจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทยจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 ไดแสดง
ความคิดเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งในและตางประเทศคณะสงฆไทยโดยคณะกรรมการมหาเถรสมาคม
ไดใหความสําคัญกับการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยการกําหนดใหมีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี 
นักธรรม และธรรมศึกษา เมื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียใหไดประสิทธิภาพ
คณะสงฆไทยตองมีนโยบายดานการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา การสงเสริมบุคลากร
ผูปฏิบัติงานเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความรูความสามารถ และสงเสริมพุทธศาสนิกชนใหมีความเขาใจ ใน
คําสอนของพระพุทธศาสนาจนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได และผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 แสดง
ความคิดเห็นวา ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความสนใจในศึกษาพระพุทธศาสนาจากจํานวนผูเขาสอบธรรม
ศึกษามากกวาประเทศอื่น ๆ ในสนามตางประเทศ หากมีการบริหารจัดการที่ดีการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียจะมีประสิทธิภาพมาก ปญหาที่ผานมาเนื่องจากไมมีการแปลหลักสูตรนักธรรมจาก
ภาษาไทยเปนภาษาอินโดนีเซียจึงไมมีการสอบธรรมศึกษา หากพระธรรมทูตไดรวมกันทํางานดานนักธรรม
และธรรมศึกษาในประเทศอินโดนีเซียใหเปนรูปธรรมมากขึ้นจะทําใหการเผยแผพระพุทธศาสนา
ไดผลดี ในสวนงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาแผนกธรรมทานยินดีใหความสนับสนุนอยางเต็ม



129 

กําลังสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซียผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นวา 
นโยบายการเผยแผของพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซียมีการขยายพื้นที่การเผยแผพระพุทธศาสนาไปใน
ทองถิ่นชนบทดวยการสนับสนุนการสรางวัด สรางสถานที่สวดมนตใหกับชาวพุทธในชนบทเนื่องจาก
สังคมชนบทนั้น ในหมูบานหนึ่งจะมีประชาชนนับถือศาสนาอื่น ๆ หลายศาสนาอยูรวมกันแตละศาสนานั้น
สามารถปฏิบัติกิจทางศาสนาของตนเองไดอยางเสรี ตัวอยาง ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในหมูบานจะมีทั้ง
มัสยิด ทั้งโบสถคริสต และวัดในพุทธศาสนาตั้งอยูในหมูบาน เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนาของแตละ
ศาสนา ศาสนิกของแตละศาสนาก็แยกกันประกอบกิจกรรม แตบางกิจกรรมทางศาสนาที่สามารถรวม
กิจกรรมกันไดโดยไมขัดกับหลักของแตละศาสนาก็มารวมกันทํากิจกรรมได เชนงานแตงงาน การบริจาค
โลหิตเพื่อการกุศล การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการสงเคราะหผูยากไรผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 2 
แสดงความคิดเห็นวาบางหมูบานในประเทศอินโดนีเซีย มีการเรียนการสอนวิชาพุทธศาสนาแลว 
ถึงแมวาจะเปนโรงเรียนของรัฐบาลหรือเปนอิสลามหากมีเด็กนักเรียนชาวพุทธไปเรียนก็ตองสอนวิชา
พุทธศาสนา แตครูสอนมีเพียงคนเดียวเทานั้นที่เปนคนพุทธเพราะฉะนั้นจึงขาดครูสอนวิชาพุทธศาสนา 
ขาดบุคลากรในการสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนตางๆผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 4 ไดแสดงความ
คิดเห็นวาโรงเรียนมีความสําคัญไมใชเฉพาะการสรางวัดอยางเดียว ตองสรางโรงเรียนดวย ตัวอยางเชน 
ที่โรงเรียนสุโตโมเปนโรงเรียนขององคการชาวพุทธสรางขึ้น ถือวาเปนโรงเรียนที่ดีที่สุดในเมืองนี้ 
จํานวนนักเรียนมากที่สุดเปนหมื่นคน มีองคการชาวพุทธเปนเจาของและสนับสนุนและมีอํานาจในการ
บริหาร มีการกําหนดกิจกรรมในโรงเรียนใหสอดคลองกับวิถีพุทธ มีการไหวพระ มีการใชคําทักทักทาย
เปนคําเกี่ยวกับพุทธศาสนา ก็ไมมีการบังคับใหทําทุกคน แตเมื่อเวลานาน ๆ ไป เขาก็สวดดวยเปน
กิจวัตรของเขา เปนกิจกรรมของโรงเรียน สภาพแวดลอมก็ทําใหเขาเปลี่ยนไปเอง และผูใหขอมูล
สําคัญรูปที่ 5 แสดงความคิดเห็นวานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีความ
จําเปนที่จะตองใหมีการศึกษาพระพุทธศาสนาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา
การสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนตองไดรับการศึกษาพระพุทธศาสนาภายในวัด 
ดวยการมีโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย การจัดกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ภายในวัด 
   สรุปประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนา ดานการสงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนา พบวา จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาการสอบธรรมศึกษาทุกปแต
ยังขาดหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตหลักสูตรการอบรมบัณฑิตและหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชน
ชาวพุทธ 
  2) ประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนาดานการสงเสริมการศึกษาของ
บุคลากรจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 
แสดงความคิดเห็นวาทานไดใหความสําคัญกับเรื่องภาษาที่ ใชในการสื่อสารเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียคอย ๆ เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะภาษามีความสําคัญอยางมากตอการเผยแผ เพราะเมื่อพระธรรมทูตยังไมไดภาษาทองถิ่น
ตองใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางกอน พระธรรมทูตที่มาประจําที่ประเทศอินโดนีเซียตองแสดงธรรม
เปนภาษาอินโดนี เซียได  มีการจัดกิจกรรมตางๆใหชาวพุทธมารวมดําเนินกิจกรรมเผยแผ
พระพุทธศาสนาสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 5 
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แสดงความคิดเห็นวา ดานการสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา คณะสงฆไทยยังขาดการเพิ่ม
จํานวนพระสงฆที่เปนที่ตั้งศรัทธาของชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย มีสาเหตุสําคัญคือ จํานวนพระธรรมทูตไทย
ที่มีความสามารถในดานภาษาอินโดนีเซียที่จะนําไปใชในการเผยแผพระพุทธศาสนามีจํานวนนอย     
แตละปที่มีพระธรรมทูตไทยที่สําเร็จจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศไปปฏิบัติงานใน
ประเทศอินโดนีเซียลวนแลวแตตองไปเริ่มตนเรียนรูภาษาอินโดนีเซียใหมทั้งหมด สวนชาวอินโดนีเซียที่
ประสงคจะบวชเปนพระสงฆนั้นมีเปนจํานวนนอย และเมื่อจะบวชก็มีความยากลําบากในกฎของคณะ
สงฆไทยที่ในอดีตนั้นยังไมมีพระอุปชฌายในคณะสงฆพระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย และหาก
จะนิมนตพระอุปชฌายจากประเทศไทยไปใหการอุปสมบทในประเทศอินโดนีเซีย พระอุปชฌายรูปนั้น
ตองไดรับการอนุญาตจากมหาเถรสมาคมกอนหรือในกรณีที่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียตองการเดินทางอุปสมบท
กับพระอุปชฌายในประเทศไทย พระอุปชฌายรูปนั้นตองมีความเขาใจในภาษาอินโดนีเซียและกุลบุตร
รูปนั้นตองอยูจําพรรษากับพระอุปชฌายเปนเวลา 5 พรรษาแลวจึงจะกลับไปจําพรรษาที่ประเทศ
อินโดนีเซียได กฎเกณฑตาง ๆ เหลานี้เปนการกําหนดขึ้นมาเพื่อใหการปกครองคณะสงฆไทยเปนไปดวย
ความเรียบรอย แตในอีกดานหนึ่งนั้นก็เปนการกําหนดใหการขยายจํานวนพระสงฆชาวอินโดนีเซียใน
สังกัดของคณะสงฆไทยเปนไปอยางลาชา สงผลตอการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียในภาพรวม 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 แสดงความคิดเห็นวาพระธรรมทูต
ในประเทศอินโดนีเซียควรมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาแกบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาและ
บุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาที่ไดรับการสงเสริมการศึกษา ควรมีทุกระดับทั้งพระธรรมทูตที่เปน
ชาวไทยและชาวอินโดนีเซีย บัณฑิตะ (โรโม) เปนผูนํากิจกรรมในพิธีและอยูประจําตามหมูบานตาง ๆ 
และผูนําเยาวชนในวัด ในหมูบานจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 แสดงความคิดเห็นวา นโยบายการเพิ่ม
จํานวนพระสงฆในประเทศอินโดนีเซียควรมีความชัดเจน ในปจจุบันนี้เรามีการอุปสมบทแตวายังไมมี
พระอุปชฌาย ยังไมสามารถจัดการอุปสมบทดวยตนเองได ตองนิมนตพระอุปชฌายมาใหการอุปสมบท
จากเมืองไทย ที่วัดแหงนี้นี้ก็มีอโบสถทําการอุปสมบทได ทําถูกตองตามหลักพระวินัยทุกประการ มี
วิสุงคามสีมาทุกอยางวิสุงคามสีมาถูกตอง แตยังมีเงื่อนไข กฎของมหาเถรสมาคมไทยอยูวา ถาเปน
คณะสงฆไทยผูที่จะใหการอุปสมบทไดจะตองไดรับการแตงตั้งจากมหาเถรสมาคมไทย อันนี้คือเงื่อนไข
สําคัญ ไมไดอยูกับเงื่อนไขทางพระวินัยเทานั้น แตเปนเงื่อนไขทางกฎหมายตองไดรับการแตงตั้งมา
จากประเทศไทยแตหากวาตามพระธรรมวินัย ไมไดผิดพระวินัยนะ เพราะพระสงฆในอินโดนีเซียบวช
พระได แตวาไมมีกฎหมายเมืองไทยรับรอง เวลากลับเมืองไทย เคาก็จะถามวา คุณสังกัดวัดไหน คณะไหน 
ทานจะตอบไมได จะเปนปญหา แตถาหากทานอยูในอินโดนีเซียอยางนี้ก็ไมมีปญหาอะไรไดเลยตาม
พระวินัย แตวามหาเถรสมาคมที่เมืองไทยทานยังไมไดใหโอกาสตรงนี้ มันเกี่ยวโยงกับระบบการบริหาร
กิจการคณะสงฆของเมืองไทยวัตถุประสงคที่สรางอุโบสถก็เพื่อการรองรับการอุปสมบท แตเมื่อพระอุปชฌาย
ยังไมมีก็ยังอุปสมบทไมได มันเปนปญหานโยบาย เรื่องการเผยแผไมมีปญหาอะไรมากนัก แตนโยบาย
คณะสงฆไทยทานไมไดมองวาบริบทตางประเทศเปนอยางไร มองแตสังกัดเปนตัวหลักพระสงฆไทยไม
มีใครตองการกาวลวงนโยบายของมหาเถรสมาคมถาหากไมไดอุปสมบทจากพระอุปชฌายที่มาจาก
เมืองไทย เมื่อพระที่จากอุปสมบทกับพระอุปชฌายที่มาจากประเทศอื่น ๆ ทางคณะสงฆไทยถือวาเปน
นานาสังวาส ไมสามารถรวมสังฆกรรมกับคณะสงฆที่อุปสมบทกับอุปชฌายเมืองไทยได อันนี้เกี่ยวกับ
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พระวินัยเรื่องนานาสังวาสคือมีบางรูปที่จัดอุปสมบทไมปฏิบัติตามมหาเถรสมาคม แตครูบาอาจารย
ของทีน่ี่มาจากเมืองไทย ก็เคารพนับถืออยู ไมขัดคําสั่งพระเถระผูใหญ แตถาหากจะเปนพระดื้อก็ทําได 
ไมผิดพระวินัย ที่ประเทศอินโดนีเซียไมเก่ียวกับประเทศไทยแตวัฒนธรรมของเราเปนอยางนี้พระสงฆที่
อินโดนีเซียนี่เปนศิษยของพระอุปชฌายจากเมืองไทยทั้งนั้น แลวความเคารพในครูบาอาจารยของเรา
นั้นมีสูง ไมมีใครแยกตัวออกไปตั้งเปนเอกเทศ ยังเคารพอยูเรายังรักษาตรงนั้นอยู ถาหากเปนพระที่ไม
เคารพผูใหญ ก็จะทําไดอยางอื่น คือ กระจายอํานาจในบริบทตางประเทศยังนอยอยางนโยบายที่เรา
กําลังปฏิบัติกันอยูนี้ คือความพยายามจะนิมนตพระเถระจากเมืองไทย ใหมาเห็นงานที่อินโดนีเซียให
ทานเห็นความสําคัญวางานของเราในอินโดนีเซียมีอะไรบาง แตความติดขัดก็คือการขยายตัวของ
พระสงฆยังนอยเพราะขาดพระอุปชฌายนี่แหละ พระอุปชฌายที่จะใหการอุปสมบทยังมีนอย 
เพราะวาเงื่อนไขของมหาเถรสมาคมบอกวา ผูที่จะใหการอุปสมบทพระไดจะตองเปนผูไดรับแตงตั้ง
จากมหาเถรสมาคมสถานการณการอุปสมบทขณะนี้ ถามีผูตองการบวชอุปสมบทจะตองเดินทางไป
อุปสมบทกับพระอุปชฌายที่เมืองไทย ยังตองขอลายเซ็นประธานพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซียกอน 
เมื่อกอนก็ไมตองมีกฎเกณฑนี้ แตขออนุญาตกงสุลที่นี่อยางเดียวก็พอแลว นี้คือความยาก หลายคนมี
ศรัทธาที่จะอุปสมบท แตวิธีการที่จะไปอุปสมบทมันยากกวาจะไดวีซา ก็จะไดไปเมืองไทยยุงยากมาก 
จนหมดศรัทธาที่จะอุปสมบทกับพระอุปชฌายะไทย หันไปอุปสมบทกับพระอุปชฌายะประเทศอื่น
ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นวามีปญหาเยอะพอสมควร ในดานพระธรรมทูตเอง เรื่อง
ภาษามีปญหาในการสอนญาติโยมโดยเฉพาะชาวตางชาติ ถาเปนคนไทยก็ไมมีปญหาอะไร แตวา
ปญหาคือการจะพูดคุยกับโยมตางชาติโดยเฉพาะฝรั่ง พระธรรมทูตเรา เรื่องหนึ่งอาจจะมีสาเหตุมา
จากการศึกษาในเรื่องของภาษามานอย ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาทองถิ่น เพราะฉะนั้นเมื่อไมสามารถ
จะสนทนาได การเผยแผก็เปนอุปสรรค จะไดเฉพาะคนเขาวัดที่เปนคนไทยในการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
อินโดนีเซียนี้ การที่พระธรรมทูตไทยมีความสามารถในการพูดภาษาอินโดนีเซียไดจะมีประโยชนมาก 
เพราะทานคิดวาพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียเปนพระธรรมทูตที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด 
เพราะวาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเปนการเผยแผโดยตรงกับประชาชนชาว
อินโดนีเซีย ซึ่งแตกตางกับพระธรรมทูตที่ไปเผยแผที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด เปนการเผยแผ
กับชาวพุทธที่เปนคนไทยที่ไปอยูในประเทศนั้น ๆ เพราะฉะนั้นจึงงาย งายหมายความวาพื้นฐานของ
คนไทยในตางประเทศเขามีความเปนพุทธอยูแลว การทําบุญ ถวายทาน ใสบาตร ก็เปนกิจวัตรของเขา
อยูแลวกอนไปประเทศนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเขาจะไปอยูประเทศไหนๆ ก็ทําอยางนั้นผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 
แสดงความคิดเห็นวาพระธรรมทูตไทยในตางประเทศไมไดประสบความสําเร็จเหมือนพระพมา หรือ
พระศรีลังกา หรือพระไตหวัน เปนเพราะกอนจะไปตางประเทศทานเหลานั้นมีการอบรมโดยเฉพาะ
เรื่องภาษา พระธรรมทูตของไทยมีการอบรมสามเดือน แตหลักสูตรที่อบรมไมใชหลักสูตรที่ใชไดจริง ๆ 
ในการเผยแผ ทักษะไมพอ ตัวอยางงาย ๆ เรียนธรรมทูต สอนสามเดือน ไมพอ เพราะไมไดเรียน
เฉพาะภาษา ถาสามเดือนเรียนเฉพาะภาษาอาจจะเพียงพอ แตหลักสูตรนี่เรียนหลายวิชาหลายอยาง 
(ประมาณ 18 วิชา) รวมทั้งวิชาถักไมกวาดดวย ไมกวาดสําหรับกวาดลานวัดนี่แหละ มีวิชาทําไมกวาด
มีไวกวาดลานวัด คือวิชานี้อาจใชไดในบางประเทศ แตไมสามารถใชไดทุกที่ เพราะวาบางประเทศไมมี
ที่ดินจะเอาไปกวาดอะไรผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาวิธีการที่ดีที่สุดในการสรางพระธรรมทูต
เพื่อจะไปสอน หนึ่ง ถาไปประเทศอินโดนีเซียควรจะสอนภาษาอินโดนีเซีย คือเปนการเฉพาะเลย ถา
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จะไปอินโดนีเซียสอนภาษาอินโดนีเซีย ถาจะไปประเทศจีน ก็สอนภาษาจีน ไมใชรวมเปนคณะเดียว 
เพราะถาหากวาพระธรรมทูตพูดภาษาอังกฤษไดดีก็มีโอกาสไปเรียนภาษาทองถิ่นไดงายขึ้นแตวาสามเดือน ไม
พอ ถาหากวาเขียนอานภาษาอังกฤษไมได แลวจะไปอยูนิวซีแลนดอยูสหรัฐอเมริกา เมื่อไปที่นั้นแลวก็
ไดแตภาษาทองถิ่นของไทยกลับมาผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวา แลวกระบวนการคัดเลือกผู
เขาอบรมพระธรรมทูตในประเทศไทย เกณฑในการคัดเลือกสวนมากเนนไปในการศึกษาดานธรรมะ 
การศึกษาธรรมะซึ่งใชหลักภาษาไทยเปนหลัก อยางเชนตองจบนักธรรมเอก ซึ่งไมใชวาคนทุกคนที่จบ
นักธรรมเอกจะสามารถสอนภาษาอังกฤษไดดี เมื่อไปปฏิบัติงานตองใชเวลาในการอบรมภาษาทองถิ่น
อยางนอยอีกสามเดือนผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 9 แสดงความคิดเห็นวาหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต
ไปตางประเทศควรมีหลักสูตรที่กําหนดเฉพาะประเทศอีกหลักสูตรหนึ่ง ตัวอยางเชน พระรูปที่จะเปน
พระธรรมทูตไปประเทศตาง ๆ เชน นิวซีแลนด สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย เมื่อไดกลุมพระธรรมทูต
แลวก็นําพระกลุมนี้มาถวายความรูอีกสามเดือนเกี่ยวกับ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี ของประเทศที่
พระธรรมทูตจะไป แตปญหาที่เกิดคือ สามเดือนก็ยังไมพอ บางครั้งถานานเกินไปพระก็ไมยอมเรียน 
เบื่อการอบรมอีก เชนหลักสูตรพระธรรมทูตที่ประเทศไทยมี ณ ปจจุบันนี้ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 10
แสดงความคิดเห็นวาเคยเขาอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต ถาเปนพระชาวตางชาติใหไปไดเลย ใหอยูไดเลย 
ไมตองผานการอบรม เพราะภาษาทองถิ่นทานไดอยูแลว ซึ่งเวลาทานไปอยูในตางประเทศ ตัวอยาง
เวลาที่ทานไปอยูนิวซีแลนด เขาก็นิมนตโดยตรงไมไดผานสํานักงานพระธรรมทูต แลวอีกสองทานก็
เปนพระลูกวัดของที่นี่ แตเปนคณะทํางานที่นี่โดยตรง เปนชาวอินโดนีเซีย ก็ไมไดผานกระบวนการ
อบรมพระธรรมทูต คือกระบวนการอบรมพระธรรมทูตไมไดใชกับพระสงฆตางชาติ ไมตองอบรม ไมมี
สวนรวมกับการอบรมพระธรรมทูต ถาเปนพระธรรมทูตชาวไทยจึงจะตองอบรมผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 11 
แสดงความคิดเห็นวาในกรณีพระธรรมทูตที่เปนชาวตางชาติอยูแลวนี่ หมายความวา ถาจบนักธรรมเอกแลว 
ก็สามารถไปเปนพระธรรมทูตไดเลย เพราะพื้นฐานภาษาดีอยูแลวคืออยางนี้ การอบรมพระธรรมทูตนี่
กับเฉพาะพระไทยอยางเดียว เพราะฉะนั้น ตัวอยางเชนทานที่เปนชาวอินโดนีเซียจะไปนิวซีแลนด      
นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการสงฆวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการสงฆถามวา ทานไมไดอบรมพระธรรมทูต
ไปไดอยางไร ทานหัวหนาพระธรรมทูตนิวซีแลนด (พระเทพปริยัติวิมล) ดูแลอยู บอกวาถาหากไมใช
พระไทยก็ไมตองอบรมพระธรรมทูต ไปไดเลย เพราะวาพื้นฐานภาษาดีอยูแลว เนนเรื่องภาษาเปนหลัก
ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 12 แสดงความคิดเห็นวาหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตมีวิชาหลายวิชาก็จริง
แตเมื่อไปอยูตางประเทศแลวไมไดใชก็มีอยางเชนวิชาสารบัญ วิชาเหลานี้ไมไดใชงานในตางประเทศ 
หรือ วิชาถักไมกวาดอยางนี้ไปอยูตางประเทศไมมีพื้นที่กวาดลานวัดเหมือนอยูในประเทศไทย ก็ไมไดผูให
ขอมูลสําคัญรูปที่ 13 แสดงความคิดเห็นวา เรื่องหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไมไดหมายความวา 
ไมเหมาะสม แตหมายถึง ทักษะที่ไดจากการอบรมอาจจะไมพอและบางวิชาอาจจะไมไดใช คือ คําวาไม
เหมาะสมของผมในที่นี้หมายถึง บางรายวิชา อยางเชน 18 รายวิชาอยางนี้ ใน 18 รายวิชานี้  มีทั้งรายวิชาที่ใช
การได มีทั้งรายวิชาที่ใชการไมไดอยางนี้ ตรงจุดนี้แลวก็ตอนที่พบอีกตอนหนึ่งก็คือวาในสาระของแตละ
วิชา ในภาพรวมของตัวหลักสูตรก็ตามยังไมพอหรือไมเหมาะสมที่จะสรางพระธรรมทูตไทยที่จะไปอยูใน
ตางประเทศไดอยางมีคุณภาพ และผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 14 แสดงความคิดเห็นวาความสามารถของ
พระธรรมทูตที่ตองมี ตองรู หนึ่งคือเรื่องภาษา สองคือ วัฒนธรรมสําคัญ คือ เมื่อเราเปนคนทองถิ่น 
เรารูวาวัฒนธรรมตรงนั้น ๆ เปนอยางไร การจะคุยการจะสนทนาอะไรมันก็งาย เพราะวาวัฒนธรรม
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มันสําคัญมาก ถาเรารูจักวัฒนธรรมทองถิ่นไดดี มันก็เขาถึงจิตใจไดดีกวา ดีกวาแนนอน ตัวอยางงาย ๆ 
แมแตเราไมสามารถพูดภาษาเขาไดมาก ดูจากคนที่นี่นิสัยเขาเปนยังไง ก็จะเขาใจเขาไดดี คือโจมตีที่
จิตใจ 
   สรุปประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนาดานการสงเสริมการศึกษา
ของบุคลากร พบวา มีกองทุนสําหรับผูเผยแผพระพุทธศาสนาแตปริมาณพระธรรมทูตในประเทศ
อินโดนีเซียมีจํานวนนอยขาดการสงเสริมการอบรมพระธรรมทูตขาดการสงเสริมการอบรมบัณฑิตะ
และขาดการสงเสริมการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ 
  3) ประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนาดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชน
จากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4
แสดงความคิดเห็นวา การที่พระสงฆไทยไปเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศยอมจะตองเรียนรู
วัฒนธรรมและวิธีชีวิตของประชาชนในถิ่นนั้น ๆ เพื่อนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับการเผยแผ
พระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผบางวิธีที่ เราเคยใชไดผลในประเทศไทยอาจนํามาใชที่ประเทศ
อินโดนีเซียไมไดเพราะวัฒนธรรมประเพณีไมเหมือนกัน ทานยกตัวอยางงาย ๆ เชน การนั่งขัดสมาธิ 
ผูหญิงในวัฒนธรรมไทยถือวาการนั่งขัดสมาธิเปนสิ่งที่ไมเหมาะสมสําหรับหญิงไทย แตที่อินโดนีเซีย
ผูหญิงนั่งขัดสมาธิถือเปนเรื่องปกติ ฉะนั้นการเผยแผหลักธรรมของพระธรรมทูตตองพิจารณาถึง
วัฒนธรรมของประชาชนในถิ่นนั้นดวยและผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาพระธรรมทูต
ควรมีบทบาทชวยแกไขปญหาสังคมใหมากขึ้นและอยางเปนรูปธรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาถึง
ประชาชนอยางแทจริงบทบาทของพระธรรมทูตจึงไมควรจะเปนเพียงการแสดงธรรมและประกอบ
พิธีกรรมเชนในอดีตเทานั้นควรนําสิ่งที่สอนนั้นไปปรับใชอยางเปนรูปธรรมในลักษณะของกิจกรรม
รวมกับชุมชนจนถึงรากหญาเพราะโอกาสที่ประชาชนจะเรียนรูพุทธธรรมอยางเต็มรูปแบบดวยตนเอง
นั้นเปนการยากและการเรียนทฤษฎีเชิงปริยัติที่ขาดพ้ืนฐานทางพุทธธรรมที่ดีพอใหเขาใจไมใชเรื่องงาย
เชนกันพระธรรมทูตในตางประเทศจึงควรนําหลักคําสอนดานปริยัติหรือทฤษฎีนั้นไปเสนอแกชุมชน
ผานการทํากิจกรรมรวมกันเชนเดียวกับการสอนผานพิธีกรรมของพระธรรมทูตในอดีตสําหรับผูบริหาร
องคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นวาดานการ
สงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ภายในวัดมีการสอนพระพุทธศาสนาในวัน
อาทิตย โดยแบงเปนเวลาตามวัยของผูเรียน ชวงเชาเวลา 09.00-12.00 น.เปนเวลาสําหรับเด็กระดับ
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ชวงเที่ยง 13.00-16.00 น. เปนเวลาสําหรับวัยรุนและวัยทํางานไดมา
ศึกษาและรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา สวนชวงค่ํา 19.00-22.00 น.เปนเวลาสําหรับประชาชน
ทั่วไปไดรวมกันทําวัตรค่ํา นั่งสมาธิ-ฟงธรรมและผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 6 แสดงความคิดเห็นวา 
บุคลากรในการเผยแผพระพุทธศาสนามีจํานวนนอยอันนี้ก็เปนจุดออนของเรา สองคือความตระหนัก
ถึงความเปนชาวพุทธมีนอย ตัวอยางเชน บางคนอาจจะไมคิดหรอกเขาสงลูกชายไปเรียนในโรงเรียนคริสต 
ซึ่งความเปนพอความเปนแมตองการใหลูกไดเรียนหนังสือในโรงเรียนดี ๆ ระดับสูง ๆ เมื่อเด็กไปเรียน
มีกิจกรรมกับเด็กคริสตอาทิตยละครั้ง ๆ เมื่อนาน ๆ ไป ความคิดของเขาก็จะไมมีความเปนพุทธแลวก็
เปลี่ยนไปเปนคริสต เพราะวาที่โบสถคริสตสนุกกวาวัด มีรองเพลงและกิจกรรมสนุก ๆ ฉะนั้นเรื่องนี้จึง
มีความสําคัญมาก เพราะฉะนั้นเมืองที่มีโรงเรียนพุทธในประเทศอินโดนีเซีย เชน เมืองเมดาน และ
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โรงเรียนบางโรงเรียน นักเรียนจะเปนอิสลาม เปนคริสต เปนพุทธ เปนฮินดู เวลาเขาหองเรียนตอง
สวดอะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ ภะคะวา และเวลาพบอาจารยตองทักทายวา นะโมพุทธายะ มีโรงเรียน
องคการชาวพุทธบางโรงเรียนกําหนดกิจกรรมลักษณะนี้ใหนักเรียนปฏิบัติได 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 8 แสดงความคิดเห็นในประเด็น
นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาเกี่ยวของกับดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชนวาควร
ลักษณะใหความเคารพซึ่งกันและกัน ไมกาวลวงสิทธิของคนอื่น ๆ อยูดวยกันแบบพี่แบบนอง คอยให
กําลังใจกันแบบพี่แบบนอง ใหเคารพกฎหมายบานเมือง เรื่องศาสนาใหเคารพกฎของศาสนาของใครของมัน 
พรอมกันนั้นก็เคารพประเพณีของแตละชาติแตละศาสนา ทุกอยางจะไปดวยกันทุกฝาย ชาติชวยศาสนา 
ศาสนาชวยเรื่องประเพณี วัฒนธรรม ทุกอยางก็จะไปดวยดีพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซียมีการ
จัดกิจกรรมดานสังคมสงเคราะห เชน การบริจาคโลหิต การแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูประสบสาธารณภัย 
   สรุปประเด็นนโยบายสงเสริมพุทธศาสนิกชนดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชน
พบวา มีกิจกรรมรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยผูปวย           
มีกิจกรรมทางสังคมรวมกับรัฐบาลแตยังขาดการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมกับองคการการกุศลอื่น ๆ  ขาด
การมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมรวมกับศาสนิกตางศาสนา 
   ดังนั้นสรุปนโยบายสงเสริมพุทธศาสนิกชนโดยภาพรวมจากผูใหขอมูลสําคัญทั้ง
สองกลุม พบวา นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา มี 3 ดาน (1) ดานการสงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนา เนื่องจากนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนานั้นมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา 
มีการสอบธรรมศึกษาทุกปแตยังขาดหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต ขาดหลักสูตรการอบรมบัณฑิตะ 
ขาดหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ (2) ดานการสงเสริมการศึกษาของบุคลากรเนื่องจาก
นโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนานั้นมีกองทุนสําหรับผูเผยแผพระพุทธศาสนาแตปริมาณพระธรรมทูต
ในประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนนอย ยังขาดการสงเสริมการอบรมพระธรรมทูต ขาดการสงเสริมการ
อบรมบัณฑิตะ ขาดการสงเสริมการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธและ (3) ดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชน 
เนื่องจากนโยบายสงเสริมการเผยพระพุทธศาสนานั้นมีกิจกรรมรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส 
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยผูปวย มีกิจกรรมทางสังคมรวมกับรัฐบาลแตยังขาดการมีสวนรวม
กิจกรรมทางสังคมกับองคการการกุศลอื่น ๆ ขาดการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมรวมกับศาสนิกตางศาสนา 
 4.1.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา 
  ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวนทั้งสิ้น
13 รูป/คน และกลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป ไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นการบริหาร
จัดการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีลักษณะเปนอยางไร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการจัดการองคการ
จากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2  
แสดงความคิดเห็นวาการบริหารจัดการองคการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ควรมี
การบริหารองคการแบบเชิงรุกหากยังไมมีโครงสรางองคการที่ชัดเจนก็ควรจัดใหมีลักษณะของประเทศไทย 
คือ ใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติ ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมี
วัตถุประสงคเพื่อกําหนดนโยบายและแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนา สนับสนุน สงเสริมการ
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พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา ใหมีอุดมการณ ความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการ
ในการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอบรมสั่งสอนประชาชน ใหนําไปประยุกตใชในการ
ประกอบสัมมาชีพและดําเนินชีวิตอยางมีความสุขสอดคลองกับแนวทางชีวิตที่มีความพอเพียง ใหศูนย
การเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติมีสํานักงานกลางตั้งอยูที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและ
จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 แสดงความคิดเห็นวา การบริหารงานควรมีกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการผูชวยเลขานุการ แตงตั้งโดยคณะกรรมการกรรม
บริหารงานพระธรรมทูตไทย และใหอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป เมื่อพนจากตําแหนงใหรักษาการไป
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม และอาจไดรับการแตงตั้งอีกก็ไดศูนยการเผยแผ
พระพทุธศาสนาประจําจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้เปนศูนยกลาง และ ประสานงานบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในจังหวัดปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงคและอื่น ๆ 
ตามที่ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมายจัดทํา รวบรวมบัญชีรายชื่อ ที่อยู 
เบอรโทรศัพท บุคลากร การเผยแผพระพุทธศาสนาจัดหาวัสดุอุปกรณเครื่องมือประกอบการเรียนการ
สอนและการเผยแผประจําศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติอํานวยความสะดวกและเปนที่
ปรึกษาในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาสงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอ
ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติจัดทําจัดหางบประมาณสนับสนุนใหการอุปถัมภกิจกรรมและ
บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูล
สําคัญคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นวาอํานาจการบริหารจัดการองคการพระธรรมทูตไทยในประเทศ
อินโดนีเซียที่ตองเกี่ยวโยงกับอํานาจการบริหารตามนโยบายของคณะสงฆไทย มีลักษณะของการ
บริหารงานตามนโยบายคณะสงฆไทยที่ไมเหมาะสมกับบริบทในประเทศอินโดนีเซีย ดวยกฎหมายใน
ประเทศอินโดนีเซีย กําหนดใหวัดอยูภายใตกฎหมายมูลนิธิจึงมีวัดหลายวัดที่ไดจัดตั้งเปนมูลนิธิเองโดย
ที่ไมไดอยูภายใตสังกัดของคณะสงฆนิกายใดในประเทศอินโดนีเซีย แตขึ้นตรงตออธิบดีกรมการศาสนาพุทธ 
เมื่อมูลนิธิขึ้นทะเบียนอยางถูกตองที่กรมการศาสนาพุทธแลว มูลนิธิสามารถออกหนังสือรับรองใหกับ
พระสงฆที่ไปอยูจําพรรษาในวัดของมูลนิธิไดและสามารถนําไปดําเนินการขอวีซา 2 เดือนไดและ
สามารถตอวีซาไดอีก 3 ครั้ง แตละครั้งมีอายุวีซาครั้งละ 1 เดือน ในประเด็นดังกลาวนี้จึงเปดโอกาสให
พระสงฆหลาย ๆ รูปและจากหลาย ๆ ประเทศสามารถอยูในประเทศอินโดนีเซียไดหากสามารถ
ประสานประโยชนกับมูลนิธิตาง ๆ ได 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 แสดงความคิดเห็นวา การบริหาร
จัดการองคการเผยแผพระพุทธศาสนาตองมีความสอดคลองของกลยุทธกับเปาหมายองคการ แนวทาง 
การพัฒนาที่ใหความสําคัญกับผูเกี่ยวของ แผนการพัฒนาการเรียนรูและการสรางสมรรถนะของ
บุคลากร แผนการปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหาร สมาชิกทุกคนมีความเขาใจกลยุทธของ
องคการผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 9 แสดงความคิดเห็นวาพระธรรมทูตไทยขึ้นกับองคการชาวพุทธ
WALUB I(วาลูบี) เมื่อมหาเถรสมาคมสงพระธรรมทูตไทยมาก็ตองเขาสังกัดองคการชาวพุทธของ
กรมการศาสนาพุทธของอินโดนีเซียแตเปนการแลกเปลี่ยนระหวางรัฐบาล คือ พระธรรมทูตที่มาถือวา
เปนขาราชการของไทยใชพาสปอรตราชการไทย (เลมสีน้ําเงิน) ไดวีซา 1 ปตอนนี้พระธรรมทูตไทยก็มี
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องคการชาวพุทธเปนของตนเองแลวแตเอาคนมีตําแหนงบริหารองคการเปนพระอินโดนีเซีย แตก็ยัง
ขึ้นกับองคการชาวพุทธวาลูบีเหมือนเดิม 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการจัดการองคการ 
พบวา องคการชาวพุทธมีการจัดองคการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน วิธีการบริหารองคการที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นจัดระบบงานสวนตาง ๆ อยางเหมาะสม แตยังขาดแผนการพัฒนาการ
ทํางานเผยแผอยางเหมาะสม บุคลากรขาดความเขาใจในเปาหมายการเผยแผอยางชัดเจน  
  2) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานโครงสรางองคการจาก
การสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 
แสดงความคิดเห็นวาควรใหมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดตาง ๆ ในประเทศ
อินโดนีเซีย ศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยประสานงาน
กลางประจําจังหวัด อํานวยความสะดวก เปนที่ปรึกษา พัฒนาบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาให
การอุปถัมภ และปฏิบัติตามนโยบาย ขอกําหนด ขอบังคับ วัตถุประสงค และอื่น ๆ ตามที่ศูนยการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดหรือมอบหมายใหศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดมี
สํานักงานตั้งอยูที่สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวา  
ควรมีศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาพระธรรมทูตไทยประจําประเทศอินโดนีเซีย มีอํานาจและหนาที่ 
ดังนี้เปนสํานักงานกลางและศูนยประสานงานบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา จัดทํานโยบาย 
ขอกําหนด ขอบังคับ โครงการ เปาหมาย การวางแผนงานแผนปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนา
ตามที่คณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาแหงชาติกําหนดสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนาจัดทํางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของศูนยเผยแผพระพุทธศาสนาประจํา
จังหวัดจัดทํารายงานผลการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําปเสนอกรรมการบริหารงานพระธรรมทูต
ไทยดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนยรวบรวมขอมูล สารสนเทศดําเนินการใหมีการผลิตสื่อการเรียน
การสอน ตําราวิชาการ โสตทัศนศึกษาสงเสริมการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนาสนับสนุนสงเสริมตลอดจนดําเนินการศึกษาจัดประชุมสัมมนาดานพระพุทธศาสนา
จัดตั้งกองทุนเพื่อการเผยแผพระพุทธศาสนาเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนเรื่องอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดง
ความคิดเห็นวา ควรใหมีคณะกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัดในประเทศอินโดนีเซีย      
มีอํานาจและหนาที่ภายในพื้นที่ของจังหวัดดังนี้บริหารศูนยการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําจังหวัด
ปฏิบัติตามนโยบาย และแผนแมบทการเผยแผพระพุทธศาสนากํากับบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา
ในจังหวัดใหดําเนินกิจกรรมอยางมีเอกภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันดําเนินการพัฒนาบุคลากร
เผยแผพระพุทธศาสนาจังหวัดใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะเก่ียวกับการเผยแผแกบุคลากรการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในจังหวัดพิจารณาโครงการและเสนอแนะใหความเห็นชอบงบประมาณตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา ในจังหวัดและเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาแหงชาติ พิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทําแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ
ประจําปของจังหวัด เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนกํากับจริยา 
จรรยาบรรณบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย 
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จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นวา ประเด็นการบริหารจัดการการบริหารจัดการการ
เผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซีย มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหาร
องคการพระพุทธศาสนาเชน มูลนิธิ มีกรรมการรวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปการจัดองคการ
อยางงาย มีกรรมการ 5 คน มีประธานกรรมการ กรรมการ และเหรัญญิก เปนตําแหนงที่มีอํานาจ
บริหารงานตามกฎหมายมูลนิธิ บางมูลนิธิมีกําลังในการบริหารจัดการกิจกรรมของวัดไดหลายวัดผูให
ขอมูลสําคัญคนที่ 2 แสดงความคิดเห็นวาในประเทศอินโดนีเซียมีรูปแบการบริหารองคการชาวพุทธ
ดังนี้ การบริหารจัดการองคการของคณะสงฆเถรวาทอินโดนีเซีย (STI) เปนการจัดองคการเปนนิกาย
เถรวาทโดยเฉพาะ การบริหารจัดการองคการของคณะสงฆสังฆอากุงอินโดนีเซีย (SAGIN) เปนการรวมตัวกัน
ของนิกายชาวพุทธ 3 นิกาย คือ นิกายมหายาน นิกายตันตระยาน และนิกายเถรวาท การบริหาร
จัดการองคการของคณะสงฆพระธรรมทูตไทย (STT) อยูภายในการบริหารองคการชาวพุทธวาลูบี
(WALUBI) ที่มีการรวมตัวกันขององคการชาวพุทธอินโดนีเซีย 13 องคการ องคการคณะสงฆพระ
ธรรมทูตไทย คือ มาจูปูตี (MAJU PUTIH) และจากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นวามีวัด
หลายวัดในประเทศอินโดนีเซียไดประกาศไมไดอยูภายใตการดูแลของนิกายสงฆในประเทศอินโดนีเซีย
แตบริหารจัดการกันโดยกรรมการมูลนิธิ เมื่อมีกิจกรรมทางศาสนาก็อาศัยการอาราธนาพระสงฆใน
นิกายที่ตนเองศรัทธาไปเปนประธานในพิธีตาง ๆ เปนครั้งคราวไป ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาอํานาจใน
การบริหารงานวัดในอินโดนีเซียขึ้นตรงตอคณะกรรมการมูลนิธิเปนที่สูงสุด และผูที่จะเปนกรรมการ
มูลนิธิไดนั้นจะตองเปนผูถือสัญชาติอินโดนีเซียเทานั้น สวนวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในชนบทนั้น 
บางหมูบานที่มีชาวพุทธอยูเปนสวนนอย พระธรรมทูตชาวอินโดนีเซียไดดําเนินการสรางสถานที่สวดมนตไว
ใหชาวพุทธสวดมนตกอน จากนั้นเมื่อมีจํานวนชาวพุทธมากขึ้นจึงรวมกันสรางเปนวัดขึ้นในหมูบานนั้น 
โดยมีการบริจาคทรัพยในการสรางวัดและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อระดมทุนในการสรางวัดหลาย ๆ วัด
ในชนบทเกิดจากการบริจาคทรัพยจากชาวพุทธเชื้อสายจีนโดยผานพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซีย เปน
ขอสังเกตที่เห็นไดวาการเผยแผพระพุทธศาสนาสามารถขยายไปสูชนบทในอินโดนีเซียไดอีกมาก 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวาการ
สรางวัดในอินโดนีเซีย วัดตองขึ้นกับสมาคม วัดเปนศาสนสมบัติของสมาคม เหมือนมูลนิธิ เหมือนวัดจีนใน
เมืองไทยก็จะมีสาขาใหญมาจากจาการตา แมแตพระที่จะมาอยูที่นี่ สังกัดนี้จะอยูในสารระบบ ของ
กรมการศาสนาพุทธดวยวาแตละสมาคมอยูที่ใดบางมีกรมการศาสนาพุทธ แลวจะมีสมาคมชาวพุทธยอย  ๆ
ขึ้นกับกรมการศาสนา วัดก็ข้ึนอยูกับสมาคมชาวพุทธเหลานี้ บางสมาคมก็มีหลายวัด บางสมาคมก็มีวัดเดียว 
ดูแลกันอยางนี้ก็คือ กรมการศาสนาพุทธนี้ ก็จะมี สมมติวา 4-5 สมาคม แตละสมาคมก็จะมีวัด 
เพราะฉะนั้นประธานในการบริหารจัดการก็คือ ประธานสมาคม แตวาแตละสมาคมก็ขึ้นกับรัฐบาลผูให
ขอมูลสําคัญรูปที่ 11 แสดงความคิดเห็นวาเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารวา 1. การเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียหากจะใหมีความเจริญและมั่นคงยิ่งขึ้น คณะสงฆและองคการพระธรรมทูตตองมี
นโยบายและรูปแบบการเผยแผที่เหมาะสมกับประเทศอินโดนีเซียทั้งดานกฎระเบียบและการบริหารจัดการ มี
ความเหมาะสมของโครงสรางการบริหารองคการ ความเหมาะสมของการแบงงานขององคการ การจัดกลุม
งานมีความเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ ความเหมาะสมของลําดับชั้นการบังคับบัญชา มีมาตรฐานการ
ทํางานที่เหมาะสม (เชน กฎระเบียบ) ในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
วัดในอินโดนีเซียถึงแมวาไมมีพระสงฆบริหาร แตคณะกรรมการบริหารที่เปนฆราวาสในองคการชาวพุทธนั้น
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มีอํานาจมีกําลังในการเผยแผสูงมาก ไมมีพระสงฆอยูในวัด แตคณะฆราวาสก็ทํากิจกรรมตาง ๆ ไดตลอด      
นี่คือลักษณะเดน ถึงแมจะมีพระสงฆนอย แตที่นี่ฆราวาสมีความเขมแข็งมาก เขามองวาศาสนาตอง
เปนหนาที่ของชาวบานดูแลรักษาอันนี้เปนจุดเดนของอินโดนีเซียเลยนะ ตัวอยางวัดนี้ไมมีพระสงฆอยูประจํา 
ฆราวาสก็ชวยกันดูแลทํากิจกรรมวันอาทิตยได ไปสวดมนต ไปสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ทําได
ทุกอยาง อันนี้เขาทําไดพรอมกันทุกอยางหมดเลย 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานโครงสราง
องคการ พบวา ชาวพุทธจัดโครงสรางการบริหารองคการอยางที่เหมาะสม จัดลําดับชั้นที่การบริหารที่
เหมาะสม มีกฎระเบียบในการทํางาน แตยังขาดการแบงงานกันทํากิจกรรมอยางเหมาะสม และงานที่
ทํายังไมเหมาะสมตอความรับผิดชอบ  
  3) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานระบบปฏิบัติการ
องคการจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นวา การจัดการ
กิจกรรมใหลูกหลานที่ไมมีโอกาสอยางวันธรรมดา เขาไปเรียนหนังสือ เขาไปทํางาน บางครั้งเขาไมวาง 
สามารถที่จะมีโอกาส ที่จะฟงเทศนไดจะรวมกิจกรรมสวดมนตได อันนั้นเราจัดเปนกิจกรรมหมุนเวียน 
สมมติวาอาทิตยนี้ที่บานคุณเอ อาทิตยหนาที่บานคุณบี คนไทยเรียกวาแบบสัญจร ก็สลับไปสลับมา 
แลวก็เวลามีคนปวยพระธรรมทูตและกรรมการก็รีบไปโรงพยาบาล เยี่ยมคนปวยไปสวดมนตใหจิตใจของเขา 
เขาไปในวิถีชีวิตของเขา ซึ่งพระที่เมืองไทยไมคอยไดทําจะไปเมื่อเขาตายแลวผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 
แสดงความคิดเห็นวาในจังหวัดสุมาตราเหนือมีวัดอยูทั่วทุกจังหวัด แมแตอาเจะห ซึ่งใชกฎหมาย
อิสลามปกครอง ก็มีวัดในอาเจะห การสรางวัดไปไดเร็วมาก มีมานานแลวแตกระจายไปไดเร็วที่สุด
ตั้งแตหลวงพอชินะธัมโมไปประกาศผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาการบริหารจัดการ
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย มีกระทรวงศาสนาและวัฒนธรรมดูแลมีอธิบดีกรมการศาสนา แตถาเปนของ
พระสงฆจะมีการจัดเปนจังหวัด มีเจาคณะจังหวัด บางทีก็มีการรวม 2 จังหวัด เปนจังหวัดเดียว อยูที่
จํานวนวัด จํานวนคนสําหรับตําแหนงสูงสุดก็จะมีหัวหนาสูงสุดเรียกวา “เกอตั้ว มุงเกอ” ตําแหนง
สูงสุดเทียบกับเมืองไทยก็คือพระสังฆราชนั้นเอง แตตองดูวาสังกัดนิกายไหน เพราะมีหลายนิกาย แตจะ
เรียกวานิกายก็ไมใช เรียกวาองคการชาวพุทธดีกวา จะตองดูวาสังกัดองคการชาวพุทธไหน ในระบบ
ของกรมการศาสนาพุทธ จะมีองคการชาวพุทธหลายองคการ แลวการบังคับบัญชาสูงสุดอยูที่อธิบดี
กรมการศาสนาพุทธ แตจะมีระดับฆราวาสดูแลลดหลั่นกันไปตาม ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
ลงไปเปนลําดับผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 13 แสดงความคิดเห็นวาการบริหารงานการเผยแผองคการพระ
ธรรมทูตตองม ีความเชี่ยวชาญขององคการ ความชํานาญที่ทําไดอยางดีเชนการพัฒนา การจัดบริการ
ที่มีคุณภาพ การกําหนดสมรรถนะหลักที่เอื้อตอการทํางานขององคการ คือ ปจจัยทักษะความรู
ความสามารถองคการและผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 14 แสดงความคิดเห็นวาองคการพระธรรมทูตไทยตองมี
ระบบปฏิบัติการในองคการ ตองมีระบบและขั้นตอนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร การติดตามควบคุมงาน 
ระบบการคัดเลือกบุคลากร การกําหนดคูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร ระบบและกลไกการดูแล
เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานระบบปฏิบัติการ
องคการ พบวา องคการชาวพุทธมีการวางแผนการทํางานเปนระบบ,มีการติดตามการดําเนินงานเผยแผ 



139 

แตยังขาดขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรมาดําเนินงาน ขาดคูมือในการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร ขาดระบบสนับสนุนใหกับบุคลากร  
  4) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการจัดการบุคลากร 
จากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 5  
แสดงความคิดเห็นวาจากประเด็นที่อํานาจการบริหารวัดอยูที่กรรมการมูลนิธิ และผูที่เปนกรรมการ
มูลนิธิไดตองเปนผูถือสัญชาติอินโดนีเซีย สิ่งที่พระสงฆไทยที่จะตองปฏิบัติไดในการบริหารงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดคือ ตองมีปฏิปทาเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวพุทธ
อินโดนีเซีย ตองไมมีความขัดแยงกับคณะกรรมการมูลนิธิ ตองเขาไปเปนกรรมการมูลนิธิ ปญหาที่ได
พบในการบริหารงานวัดของพระสงฆไทยในประเทศอินโดนีเซียก็คือ เมื่อพระสงฆไทยไปจําพรรษาใน
วัดตาง ๆ แลว สรางความศรัทธาเลื่อมใสใหกับประชาชนไดแลวเมื่อตองการนําวัดที่ตนเองพัฒนามา
อยูภายใตสังกัดของคณะสงฆไทยแตคณะกรรมการมูลนิธิไมเห็นชอบดวยก็ไมอาจนํามาขึ้นสังกัดคณะ
สงฆไทยได แตในทางกลับกันหากคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบที่จะนําวัดไปขึ้นกับสังกัดคณะสงฆใด 
ก็สามารถทําไดตามกฎหมาย และผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาจากชองวางที่กฎหมายใน
ประเทศอินโดนีเซียไมไดบังคับใหพระสงฆไทยตองอยูภายใตสังกัดคณะสงฆไทยเทานั้น จึงพบวามี
พระสงฆไทยหลายรูปไปอยูจําพรรษาในวัดที่ไมไดอยูภายใตการดูแลของคณะสงฆไทยแตสามารถขอวีซา
อยูในอินโดนีเซียไดโดยการรับรองของมูลนิธินั้น ประเด็นนี้เปนปญหาทางดานการปกครอง หากพระสงฆที่
ไปอยูจําพรรษาในวัดนั้นเกิดปญหาขึ้นคณะสงฆไทยไมสามารถเขาไปแกปญหาใหไดเพราะพระสงฆ
เหลานั้นไมไดอยูภายใตการปกครองของคณะสงฆพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย แตความเสียหายที่
เกิดขึ้นนั้นเปนความเสียหายในภาพรวมของคณะสงฆไทย และอีกหนึ่งปญหาที่มีอยูจริงในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียคือ การที่มีประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความศรัทธาเชื่อถือในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ดานวัตถุมงคล การทํานายพยากรณ และไสยศาสตร เปนเหตุใหพระสงฆหลาย ๆ รูปจาก
หลาย ๆ ประเทศ สามารถสรางศรัทธาใหเกิดกับตนเองไดจากการใชชองทางเหลานี้กับประชาชน
อินโดนีเซีย และสามารถอยูไดในประเทศอินโดนีเซียโดยที่คณะสงฆพระธรรมทูตไทยไมสามารถ
ดําเนินการแกไขไดเพราะวัดและมูลนิธิที่พระสงฆเหลานั้นไปจําพรรษาไมไดอยูในความดูแลของคณะสงฆไทย 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 8 แสดงความคิดเห็นวาควรมี
การจัดการบุคลากรทรัพยากรมนุษยในองคการความเพียงพอของผูปฏิบัติงาน ความสามารถในการทํางาน 
การฝกอบรมพัฒนาและจูงใจบุคลากรใหปฏิบัติงาน ความเขาใจตอบทบาทหนาที่ของบุคลากร ความมี
ระเบียบวินัยตามขอกําหนดขององคการ 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการจัดการบุคลากร 
พบวา บุคลากรในองคการชาวพุทธมีระเบียบวินัย มีแรงจูงใจในการทํางาน แตปริมาณบุคลากรไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ขาดการพัฒนาตนเองและความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 
  5) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานทักษะความรู
ความสามารถองคการ จากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 
แสดงความคิดเห็นวา การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเปนสิ่งสําคัญเพราะการเผยแผ
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กับชาวอินโดนีเซียที่เปนเจาของประเทศโดยตรง ดังนั้นพระธรรมทูตที่มาอยูในประเทศนี้ตองมีความรู
ดานภาษาทองถิน่คือภาษาอินโดนีเซียใหดี จึงจะสามารถทํางานการเผยแผไดดี ศรัทธาของชาวพุทธที่
รวมกันสรางวัดแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและในตัวพระธรรมทูต พระธรรมทูตจะตองใช
ศรัทธานี้ใหชาวพุทธไดเขาใจในหลักธรรมที่ถูกตองโดยวิธีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดวยการ
พฒันาบุคลากรการเผยแผ การจัดกิจกรรม และวิธีการเผยแผ 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 แสดงความคิดเห็นวาภาษาอังกฤษ 
มีความสําคัญมากในการที่จะพูดคุยกับฝรั่ง พระธรรมทูตไทยสูพระธิเบต พระพมา พระศรีลังกา ไมได
เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนา ตัวอยางทานดาไลลามะ ลูกศิษยของทานเปนคนมีชื่อเสียงทั้งนั้น
เพราะภาษาทานดีควรไดอยูแลว เพราะตองพูดไดอานไดเขียนได เพราะจะผานตองไดระดับหกหรือสูงกวา 
อยางเขามหาวิทยาลัยที่ตางประเทศถาไมจบตามเกณฑ ก็ไมสามารถเรียนตอได ขอนี้ทานไมมี
ความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงกับผูที่มีอํานาจในการบริหารจัดการพระธรรมทูตไทย 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานความรู
ความสามารถองคการ พบวา องคการชาวพุทธมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญ และการจัดการความรูใน
หลักการเผยแผ แตพระธรรมทูตไทยยังขาดทักษะการใชพูดภาษาทองถิ่นในการสื่อสารกับประชาชน 
และความสามารถที่ดีในการแสดงธรรมเปนภาษาทองถิ่น  
  6) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานภาวะผูนําองคการจาก
การสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 แสดงความคิดเห็นวาควรจะ
กระตือรือรนมากขึ้น คือพระธรรมทูตโดยเฉพาะพระไทยเรา เทาที่ทานสังเกต สวนมากมักจะรอญาติโยม
เขามาวัด ไมไดเขาไปหาโยม ไมไดทําเชิงรุก เพราะฉะนั้น คริสต อิสลาม บุกอยางเดียว พระธรรมทูตไทย
ตั้งรับแตในวัดอยางเดียว ที่ประเทศอินโดนีเซียไมไดเผยแผเฉพาะในวัดอยางเดียว บางสัปดาหพระธรรมทูต
ตองไปตามหมูบานในหมูบานนั้นบานใดบานหนึ่งใชเปนที่สวดมนตรวม นัดกันฟงเทศน จัดกันเดือนละสองครั้ง
คือ ทําบุญใสบาตรนี่เยอะ วันสําคัญทางศาสนา เสารอาทิตยมีเยอะ ตอนบิณฑบาต ก็จะไมถวายเงินแต
วาที่วัดนั้นก็นิยมถวายเงินกับของเหมือนกันก็มีการถวายสวนตัว มีถวายเปนสวนรวมในวัด แบงสวนกันไป 
ตัวอยางที่วัดนี้ก็มีตูบริจาค ผูบริหารวัด ก็มีคณะกรรมการสมาคมดูแล ตัวอยางที่นี่หากจะอนุมัติ
จายเงินทานตองเซ็นตอนุมัติ และเหรัญญิกของสมาคมตองเซ็นตดวย แตวาก็ไมไดเปนอยางนี้ทุกวัดนะ 
แลวแตเงื่อนไขของการบริหารโดยเฉพาะพระสงฆเมืองเมดาน มีมูลนิธิสําหรับพระปวย ก็มีมูลนิธิ
สนับสนุน มีเงินเตรียมไวใหแลวในระบบระบบการจัดการของพระสงฆก็มีสวัสดิการ ถาหากพระสงฆปวย 
มูลนิธิก็จัดการทุกอยาง จะไปโรงพยาบาลไหนก็แลวแต ไปตางประเทศก็เหมือนกัน ก็จะมีการดูแล แตก็มี
เฉพาะที่คณะสงฆเมดานเทานั้นนะมีคนอยางมากในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเผยแผ เพราะวา 
ถาหากไมกระตือรือรน ก็จะสูศาสนาอื่นไมไดที่สุมาตรานี้ จํานวนวัด สรางไดรวดเร็วมาก เพิ่มจํานวน
มากขึ้นทั่วอินโดนีเซียนี้ จังหวัดสุมาตราเหนือ เผยแผพระพุทธศาสนาไดดีที่สุดในอินโดนีเซียและจาก
ผูใหขอมูลสําคัญรูปที ่12 แสดงความคิดเห็นวาการบริหารที่ดีมีคุณภาพปจจัยสําคัญคือ วิธีการบริหาร
ของผูนําองคการผูนําองคการพระธรรมทูตตองมี ความชัดเจนในการกําหนดนโยบายและทิศทางการ
บริหารงาน ความรูความสามารถและการตัดสินใจที่รวดเร็วถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณของ
ผูบริหาร การสรางบรรยากาศที่ดีในองคการ การเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความ
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คิดเห็นทางการบริหารองคการพุทธศาสนิกชนการบริหารแบบนี้ก็ดีจริงอยู แตวาในเรื่องวัดอินโดนีเซีย 
ตัวอยางเชน วัดนี้ โยมถวายแลว ถวายพระสงฆแลว อันนี้ดี แตทุกวัดที่โยมยังไมถวาย อันนี้เปนปญหา 
เพราะวาถาญาติโยมไลพระออกจากวัดได ญาติโยมใหญกวาพระ ถาพระไมดีก็อยูไมได ซึ่งแตกตางจาก
เมืองไทยที่ถือวาในวัดนี้ผูมีสิทธิคือพระสงฆเจาอาวาสนี้คือพระสงฆ แตวาที่อินโดนีเซีย ก็ไมไดถวาย
ทั้งหมดหรอก ก็สามารถไลไดเหมือนกัน ที่อินโดนีเซียก็ดีหนอยตรงที่วัดทุกวัดสรางเปนสมาคมไม
สามารถจะเอาไปไกลได เปนสมบัติของสมาคมคืออยางนอยก็ยังใชเปนประโยชนตอสวนรวมกับ
ศาสนาพุทธได คือ ไมใชเปนของสวนตัวหรือตลอดชีวิตจะบริหารก็บริหารไปเถอะ แตวาวัดก็ยังเปน
ของสมาคม 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานภาวะผูนําองคการ 
พบวา องคการชาวพุทธนั้นผูนําองคการรับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น และสรางบรรยากาศในการ
ทํางานไดดี แตขาดความสามารถ ความชัดเจนในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน และไมสามารถ
ตัดสินใจที่รวดเร็วใหเหมาะสมกับสถานการณได 
  7) ประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานคานิยมรวม จากการสัมภาษณ
โดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4
แสดงความคิดเห็นวา ศรัทธาของชาวอินโดนีเซียนั้นทานเห็นวาเขามีศรัทธาตอพระสงฆมากแตเปน
ศรัทธาที่อาจจะไมเปนแบบเถรวาทของไทยเรา แตเปนแบบมหายาน.เปนแบบผูมีความศักดิ์สิทธิ์ ขอนี้
ก็เปนงานของพระธรรมทูตที่ตองปรับศรัทธาของเขาใหถูกตองตามหลักเถรวาท 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 10 แสดงความคิดเห็นวา ปจจัยดาน
คานิยมรวมองคการพระธรรมทูตไทยตองมีการสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาของบุคลากรตอองคการ 
การสรางแนวทาง ระเบียบ ประเพณีเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม การกําหนดวัฒนธรรมการทํางานที่
มุงเนนประโยชนขององคการ ความสอดคลองของคานิยมการทํางานกับภารกิจ 
   สรุปประเด็นการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานคานิยมรวม 
พบวา บุคลากรศรัทธาในผูนําองคการอยางหนักแนนมีความเชื่อมั่นในแนวทางการเผยแผ แตบุคลากร
ขาดความมั่นคงในการเผยแผ ขาดการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีอยางเหมาะสม และไมเขาใจใน
วัฒนธรรมการทํางาน 
   ดังนั้น สรุปการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยภาพรวม จากผูให
ขอมูลสําคัญทั้งสองกลุม พบวา การบริหารจัดการ มี 7 ดาน (1) ดานการจัดการองคการ เนื่องจาก
องคการชาวพุทธมีการจัดองคการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มีวิธีการบริหารองคการที่
เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น จัดระบบงานสวนตาง ๆ อยางเหมาะสมแตยังขาดแผนการพัฒนาการทํางาน
เผยแผอยางเหมาะสม บุคลากรขาดความเขาใจในเปาหมายการเผยแผอยางชัดเจน (2) ดานโครงสราง
องคการมีโครงสรางการบริหารองคการ จัดลําดับชั้นในการบริหาร และมีกฎระเบียบในการทํางานแต
ยังขาดการแบงงานกันทํากิจกรรมอยางเหมาะสม งานที่ทํายังไมเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (3) ดาน
ระบบปฏิบัติการองคการวางแผนการทํางานเปนระบบติดตามการดําเนินงานเผยแผแตยังขาดขั้นตอนที่
มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกบุคลากรมาดําเนินงาน ขาดคูมือในการปฏิบัติงาน และไมสนับสนุนใน
การทํางาน (4) ดานการจัดการบุคลากรมีระเบียบวินัย และสรางแรงจูงใจในการทํางานแตปริมาณ
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บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ไมพัฒนาตนเอง ไมมีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ (5) ดานทักษะ
ความรูความสามารถองคการมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผชํานาญในการพัฒนางานเผยแผ และการ
จัดการความรูในหลักการเผยแผ แตพระธรรมทูตไทยยังขาดทักษะดานภาษาทองถิ่นในการสื่อสารกับ
ประชาชน พระธรรมทูตไทยขาดความสามารถที่ดีในการแสดงธรรมเปนภาษาทองถิ่น (6) ดานวิธีการ
บริหารของผูนําองคการมีผูนําองคการรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน 
แตยังขาดความสามารถในการดําเนินงาน ขาดความชัดเจนในการกําหนดวิธีการดําเนินงาน และไม
สามารถตัดสินใจไดทันทีและ (7) ดานคานิยมรวม ในศรัทธาของผูนําองคการมีอยางหนักแนน และมี
ความเชื่อมั่นแตบุคลากรขาดความมั่นคงในการเผยแผ ขาดการปฏิบัติตามระเบียบประเพณีอยาง
เหมาะสม และไมเขาวัฒนธรรมการทํางาน 
 4.1.4 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบริบทประเทศอินโดนีเซีย 
  ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวนทั้งสิ้น 
13 รูป/คน และกลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป ไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นวัฒนธรรม
ของประเทศอินโดนีเซียมีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือไมอยางไร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
  1) ประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวิถีชีวิตจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูล
สําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 
แสดงความคิดเห็นวา พระธรรมทูตตองภูมิใจเสมอวาประเทศอินโดนีเซียนี้ก็แตกตางจากประเทศอื่น
อยางเดนชัดคือ เรามาเผยแผใหกับประชาชนอินโดนีเซียที่ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอื่นแต
พระพุทธศาสนาก็ยังมาเผยแผได และจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นวา การเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของพระธรรมทูตเริ่มตนมาดวยความยากลําบาก เพราะ
วัฒนธรรมดั้งเดิมชาวพุทธอินโดนีเซียเปนชาวพุทธมหายาน รูปแบบการบริหารจัดการการเผยแผ
องคการพระธรรมทูตนั้นยังไมมีรูปแบบที่ชัดเจน มีโครงสรางการบริหารแบบกวาง ๆ อนุโลมตามหลัก
ระเบียบปฏิบัติของสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ การบริหารจัดการองคการพระธรรมทูต
เฉพาะภายในประเทศอินโดนีเซียควรจะมีรูปแบบวิธีการใหชัดเจน รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียนี้เปนสิ่งที่พระธรรมทูตควรรวมกันสรางขึ้นเพราะเปนผูอยูในพ้ืนที่ รูปญหาด ี
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 14 แสดงความคิดเห็นวาที่
ชัดเจนที่สุดคือสมยั “กุดดุด” ประธานาธิบดีคนที่ 4 สมัยนั้นวันตรุษจีนเปนวันหยุดของรัฐบาลเลย แต
วันวิสาขะตั้งแตสมัยซูฮารโต ซึ่งสมัยของซูฮารโต ไมมีใครสังเกตเห็นวาเขากีดกันทางศาสนาพุทธ 
เพราะวาแมเจดียบรมพุทโธ เองก็บูรณะสมบูรณในสมัยเขา แลวก็วันวิสาขะของศาสนาพุทธเปนวันสําคัญ
ของโลก เปนวันหยุดของรัฐบาลก็ในสมัยเขา เพราะฉะนั้นจึงเนียนมาก คือสรางภาพใหเห็นวาเคาไมได
กีดกันนะ เคามีกิจกรรมสนับสนุนตลอด อาจจากคนที่เปนบริวารคนที่วางนโยบายไวให พวกกระทรวงตาง ๆ 
ที่เปนคนดําเนินการกีดกัน เหมือนปากวาตาขยิบผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 9 แสดงความคิดเห็นวาพื้นฐาน
ก็ตองมีอยูแลว เรื่องจารีตนี้เขาแนนมาก จารีตที่มาจากพุทธจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็น
วาพุทธศาสนิกชนอินโดนีเซียเขานับถือมาตามดั้งเดิม สมัยกอนอินโดนีเซียนับถือพุทธแลวหายไป
ชวงหนึ่งแลวเริ่มกลับมาจากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 8 แสดงความคิดเห็นวาอยางทานภูริปญโญนี้ก็เปน
คนทองถิ่นเปนชาวสุมาตรา ก็เปนพุทธมากอน เขาอาจจะไมเรียกตัวเองเปนพุทธ แตวิถีชีวิตที่ใชนี่จะ
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เปนแนวทางชาวพุทธ อยางของทานธีระปุญโณ ก็เปนชาวชวาก็มีความเปนชาวพุทธอยูแลว เกาะชวามี
การสรางเจดียบุโรพุทโธ เมื่อหารอยปที่แลวก็เห็นอยูผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 11 แสดงความคิดเห็นวา
ไมใชชาวชวาอยางเดียว ชาวสุมาตราสวนมากก็เปนพุทธอยางชาวกโร (ชาวภูเขา) ก็เปนพุทธสวนมาก 
แตอยูบนภูเขา ขนาดปฏิทินชาวกโรอยางเดียว ยังใชภาษาสันสกฤตเลยและผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 12 
แสดงความคิดเห็นวาสมัยที่อิสลามบุกรุกเขามา ชาวพุทธที่ไมอยากเปลี่ยนศาสนาก็อพยพขึ้นไปบนภูเขา     ที่
แนนอนที่สุดคือสมัยกอนรุนแรก ๆ ก็จะมีความพยายามของรัฐบาลชุดกอน ๆ สมัยประธานาธิบดี ซูฮารโต 
ใชนโยบาย (ทรานสมิทเตอร) คือ การเคลื่อนยายพลเมืองจากเกาะที่มีประชาชนจํานวนมากไปอยูเกาะ
ที่ไมมีประชาชน หรือมีจํานวนนอย ประชาชนนั้นใหอพยพไปหรือบางสวนยายไปอยู เสร็จแลวเมื่ออยู
ตรงนั้น ๆ เปนจุดจุดที่มีอิทธิพลของอิสลาม พวกประชาชนเหลานี้ก็เปลี่ยนศาสนาไปตามทองถิ่นนั้น ๆ อยาง
เกาะสุมาตรานี้ ก็มาจากเกาะชวาเยอะเพราะอพยพมา 
   สรุปประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวิถีชีวิต พบวา วิถีชีวิตมีอาชีพที่มั่นคง
เพียงพอที่จะสนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา วิถีการดํารงชีวิตที่เหมาะตอการรับการเผยแผ
พระพุทธศาสนา และเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่นไดอยางสะดวก แตยังขาดการรับบริการดาน
สุขภาพท่ีดีจากรัฐบาล และขาดความสะดวกในการเดินทางมารวมกิจกรรมที่วัด 
  2) ประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวัฒนธรรม จากการสัมภาษณโดยผูให
ขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 
แสดงความคิดเห็นวา พระธรรมทูตควรประยุกตวิธีการเผยแผพุทธธรรมในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจา
ทรงใชวิธีการเผยแผแบบประยุกตเขากับสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรประวัติศาสตรทางสังคมจารีต
ประเพณีในแตละทองถิ่นที่มีความแตกตางกันมากมายไมวาจะทรงใชวิธีไหนก็ตามเชนทรงใชอุบายใน
การเลือกบุคคลรอจังหวะหรือโอกาสเปนตนนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานเผยแผผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 
แสดงความคิดเห็นวาความเขมแข็งทางวัฒนธรรมของอินโดนีเซียซึ่งชนสวนใหญจะนับถือศาสนาอิสลาม        
ก็ยังรักษาวัฒนธรรมไวไดอยางเหนียวแนน ซึ่งในบางยุคบางสมัยตองตกอยูในอาณัติของตางชาติที่เขา
มาครอบงํา แตวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซียมิไดเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจครอบงํา ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณดีั้งเดิมไวไดอยางดีงาม ยกตัวอยางเชนที่เกาะบาหลี แมวัฒนธรรมชาวโลกจะ
เปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม แตวัฒนธรรมของชาวเกาะบาหลีก็ยังคงอยูเหมือนครั้งในอดีตกาลที่ผาน
มาไมเคยเปลี่ยนแปลง ในกลุมผูนับถือศาสนาพุทธก็เชนเดียวกัน แมวาประชาชนสวนใหญจะนับถือ
ศาสนาอื่น แตชาวพุทธก็ยังมีความเขมแข็งทางวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธ
ประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 1 แสดงความคิดเห็นวาประเด็นวัฒนธรรมประเทศ
อินโดนีเซียวัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย ที่พระพุทธศาสนาเถรวาทสามารถขยายไดนั้น มาจาก
วัฒนธรรมชาวพุทธทองถิ่นของอินโดนีเซียที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ และได
กระจายกันอยูตามชนบทที่หางไกลในเกาะตาง ๆ เชนเกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน สวนใน
เมืองใหญ ๆ จะมีชาวพุทธที่นับถือศาสนาดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เชน มหายาน ตันตระยาน ลัทธิขงจื้อ 
ลัทธิเตา ซึ่งตามชนบทที่หางไกลในเกาะตาง ๆ เชน เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตันสวนใน
เมืองใหญ ๆ จะมีชาวพุทธที่นับถือศาสนาดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เชนมหายาน ตันตระยาน ลัทธิขงจื้อ 
ลัทธิเตา ซึ่งประชนชนกลุมนี้จะมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องการบริจาคทานเปนความเชื่อดั้งเดิมอยูแลว 
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และผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นวาวัฒนธรรมอินโดนีเซีย คือ ใกลที่สุดแนนที่สุดกับ
ศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นอิสลามไมใชวัฒนธรรมของอินโดนีเซียที่จะไปปดหัวหรืออะไรไมใชวิถีชีวิตของ
ชาวอินโดนีเซียเดิม คือพราหมกับพุทธ อยางบาหลี นั้นเปนฮินดู ก็ใกลชิดกับพุทธและไมใชเฉพาะเกาะ
สุมาตราเทานั้น ทั้งประเทศอินโดนีเซียทั้งหมดเลย เพราะชาวพุทธเขามา ตัวอยางงาย ๆ เชน ทาน
ภูริปญโญ สมัยหลวงพอชินธัมโม ยังไมเขาไปในหมูบานซึ่งที่อยูของบานทานภูริปญโญไมใชงาย ๆ ที่จะ
เขาไปถึงจุดนั้น แตเมื่อหลวงพอเขาไปถึงเขาเหลานั้นบอกวานี้คือสิ่งที่รอคอยมานาน คือคําสอน
พระพุทธศาสนา 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 แสดงความคิดเห็นวาวัฒนธรรม
ของอินโดนีเซีย มีความเปนเอกลักษณที่ชาวพุทธสามารถปรับตนเขากันไดอยางดี เชน เคารพในความเชื่อ
ทางศาสนาของกันและกัน ไมดูถูกเหยียดหยาม แตใหเกียรติซึ่งกันและกัน ชาวพุทธเปนผูมีวัฒนธรรม
ปรับตัวเองไดอยางดี ดังนั้นจึงไมมีความขัดแยงกัน ความเอื้อเฟอของชาวพุทธเปนสิ่งยึดเหนี่ยว
วัฒนธรรมของชาติไดอยางดี ชาวพุทธไมคอยมีปญหาในสวนวัฒนธรรมเลยมีตัวบงชี้คือ เชื้อชาติ 
คุณภาพชีวิต ทัศนะคติ ความรวมมือ การเขารวมองคการ 
   สรุปประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวัฒนธรรม พบวา วัฒนธรรมชาวพุทธ
อินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอตอผูอื่นชวยเหลือสังคมประกอบอาชีพที่สุจริต แตยังมีสวนรวมนอยในการ
สรางสรรคพัฒนาสังคม และมีสวนรวมนอยในการแกปญหาสังคม  
  3) ประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานเครือขายทางสังคมจากการสัมภาษณโดย
ผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2
แสดงความคิดเห็นวา พระธรรมทูตควรนําการเผยแผพุทธธรรมในสมัยพุทธกาลมาใช พระพุทธเจามี
วิธีการดําเนินการในการประสานมนุษยสัมพันธโดยตระหนักในเหตุ 3 ประการอยูเสมอและในทุก ๆ
กรณีที่พระพุทธองคทรงดําเนินการคือ 1) ทรงคนหาพื้นเพเดิมของเขา 2) ทรงวิจัยถึงความตองการของเขา 
3) ทรงรูวิธีเขาถึงจิตใจของเขาสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูล
สําคัญคนที่ 5 แสดงความคิดเห็นวา ถาเปนกิจกรรมใสบาตรนี่จะมาทีหลัง กิจกรรมที่วามันเปนวิถีชีวิต
คือ ในการใชชีวิตประจําวันของชาวพุทธอินโดนีเซีย อยางที่เกาะสุมาตรานี้ ผูใหญที่อยูในหมูบานจะมี
ความสําคัญในการทํากิจกรรมคนที่ไดรับความเคารพนับถือไมใชคนที่ไดรับการแตงตั้งมาจากรัฐบาล 
แตมาจากคนที่อยูในหมูบาน ซึ่งเขาถือวาเปนผูใหญในหมูบานที่ลอมบอกผูหญิงกับผูชายถาหากวาเปน
คนในเมืองก็จะไปดวยกันไดแตตามชนบทถาหากยังไมไดแตงงานไมสามารถจะไปจับมือกันไดและพวก
กินเหลาเสพยาเสพติดเขาถือวาผิดมาก ฉะนั้นจารีตประเพณีในอินโดนีเซียใหความสําคัญมากและผูให
ขอมูลสําคัญคนที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาชาวกโรผูหญิงก็มีผาพาดบาเหมือนผาสังฆาฏิพระ และถา
แตงงานกับลูกสาวเขาแลว ลูกเขยกับแมยายก็จะไมคุยกันสองตอสองโดยตรง เพราะกลัววาจะมีปญหา
จะตรงคุยผานคนกลางผูชายก็เหมือนกัน พอสามีก็ไมสามารถคุยโดยตรงกับลูกสะใภได ถึงแมจะเปน
ครอบครัวเดียวกันก็ยังถือธรรมเนียมอยางนี้ไมใหผานโดยตรง แลวเรื่องฆาสัตว ถาสมมติวาเรามีไก เรา
เลี้ยงไก เขาจะไมฆาไก เขาจะกินแตไขเทานั้นเฉพาะประเพณีของชาวกะโร หากมีงานใหญจะมีคนรับ
หนาที่ฆาสัตวใหทําอาหารโดยเฉพาะเลย ชาวบานทั้งหมดจะไมฆา จะมีคนที่มีอาชีพฆาสัตวให เหมือน
เมืองไทยก็มีโรงฆาสัตวนั้นแหละ ตัดตนไมใหญก็ตองหาวันตัด ตองทําพิธีกอนเปนวิถีของพราหมของพุทธ
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นั่นแหละถาอยูในเมืองแลวประเพณีของคนบนเขาก็ไมสามารถปฏิบัติได แตถาที่บานบนภูเขาก็ยัง
ปฏิบัติไดอยู ชาวบานถาหากเขาวัดตองนุงโสรง ผาถุง ไมนุงสั้น เขาวัดแบบนี้จะนุงสั้นไมได ตองนุงชุด
เรียบรอย เหมือนพมาคือนุงโสรง 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 10 แสดงความคิดเห็นวา ดาน
เครือขายทางสังคม ระบบการสื่อสารระหวางองคการ ระหวางองคการกับประชาชนระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ดวยอินเตอรเน็ต เว็บไซต สังคมออนไลนเพื่อใชในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียใหมีคุณภาพผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 13 แสดงความคิดเห็นวาซึ่งบางสวนเปนชาวพุทธเยอะ
เมื่อไปอยูสุมาตราแลว สังคมที่อยูดวยกันก็เปนอิสลาม เมื่ออยูดวยกันนานไปนานมาก็ไมมีพระไมมี
อะไรก็เปลี่ยนเปนอิสลาม เปนนโยบายของรัฐบาล แตไมไดสั่งออกมาโดยตรงวาคุณตองเปลี่ยนเปน
อิสลาม ไมใชอยางนั้น แตทําทางออม เปนคนพุทธก็ไมตองการแสดงตัววาเปนชาวพุทธ แตวาการ
ปฏิบัติตาง ๆ เปนพุทธทั้งหมด แตวาเมื่อไมมีความอิสระความสะดวกในการทํากิจกรรมทางศาสนาจึง
เปนการงายที่จะเปลี่ยนศาสนาตัวเอง ตัวอยางเชน การระบุ ศาสนาลงไปในบัตรประจําตัวประชาชน 
เปนศาสนาพุทธ เปนอิสลาม ถาคุณเปนคนสวนนอยละ การจะทําอะไรก็ไมสะดวก แตมาสมัยหลังซูฮารโต
ก็เริ่มมีความอิสระมากข้ึน 
   สรุปประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานเครือขายทางสังคม พบวา การพัฒนา
องคกรเครือขายพระพุทธศาสนาไดการดําเนินกิจกรรมกุศลรวมกับองคกรชาวพุทธอื่น มีระบบการ
ประสานงานกับองคการชาวพุทธอื่น ไดพัฒนาเพ่ิมเครือขายองคการชาวพุทธในพื้นที่ตาง ๆ แตยังขาด
การรวมมือกันปฏิบัติงานกับองคการตางศาสนา 
   ดังนั้น สรุปบริบทประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม จากผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองกลุม 
พบวา บริบทประเทศอินโดนีเซีย มี 3 ดาน (1) ดานวิถีชีวิต มีวิถีชีวิตมีอาชีพที่มั่นคงเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเผยแผพระพุทธศาสนา ดํารงชีวิตที่เหมาะตอการรับการเผยแผพระพุทธศาสนา ใชเทคโนโลยี
ในการสื่อสารไดอยางสะดวกแตยังขาดการรับบริการดานสุขภาพที่ดีจากรัฐบาล ขาดความสะดวกใน
การเดินทางมารวมกิจกรรมที่วัด (2) ดานวัฒนธรรมชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอตอผูอื่น  
ชวยเหลือสังคม ประกอบอาชีพที่สุจริต แตยังมีสวนรวมนอยในการสรางสรรคพัฒนาสังคม และชวยแกปญหา
สังคมและ (3) ดานเครือขายทางสังคมองคกรเครือขายพระพุทธศาสนามีการดําเนินกิจกรรมกุศล
รวมกับองคกรชาวพุทธอื่น ระบบการประสานงานกับองคการชาวพุทธอื่น และเพิ่มเครือขายองคการ
ชาวพุทธในพื้นที่ตาง ๆ แตยังขาดการรวมมือกันปฏิบัติงานกับองคการตางศาสนา 
 4.1.5 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 
  ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวนทั้งสิ้น 
13 รูป/คน และกลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป ไดแสดงความคิดเห็นตามประเด็นรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือไมอยางไร ดังรายละเอียด
ตอไปนี้ 
  1) ประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดานการ
พัฒนาบุคลากร จากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
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   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3แสดง
ความคิดเห็นวางานพระธรรมทูตในตางประเทศควรปรับใหเหมาะสมกับประเทศนั้น ๆ โดยการ
ประยุกตงานพระธรรมทูตในประเทศไทยที่ดําเนินงานโดยใชมติมหาเถรสมาคมวาดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานพระธรรมทูตภายในประเทศ พ.ศ. 2508 มีวัตถุประสงคโดยจัดพระสงฆ
ผูสมัครบําเพ็ญประโยชนแกพระศาสนาออกไปเผยแผจาริกหลักธรรมแกประชาชนทั่วประเทศเปนงาน
ที่นําพุทธบริษัทและประชาชนทั่วไปใหเกิดความคิดถึงคุณคาของพระธรรมและความจําเปนที่จะตอง
ปฏิบัติธรรมะสามารถนําธรรมะไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกวิธีและถูกตองรวมทั้งสามารถใช
ธรรมะแกปญหาตาง ๆ ในดานเศรษฐกิจสังคมการปกครองและสิ่งแวดลอมงานพระธรรมทูตเปนงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและเปนงานที่เปนรากฐานแหงความมั่นคงของสังคมแนวการปฏิบัติงานของ
พระธรรมทูตไดแก การเทศนา การบรรยาย การสนทนาธรรมกถานําฝกสมาธินําเปนพุทธมามกะเยี่ยมเยียน
นําพัฒนาทองถิ่นสาธิตและนําจัดกิจกรรมผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวา ความสําคัญ
ของศรัทธาของชาวพุทธในอินโดนีเซียที่มีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ชาวพุทธ
อินโดนีเซียมีอัธยาศัยดี ออนนอมถอมตน มีความเคารพศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาเปนอยางดี ใน
หมูชนเชื้อสายจีน บุคคลเหลานี้มีความพรอมทางดานกําลังทรัพย กําลังบุคคลและสติปญญาเฉียบแหลม 
ในการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา พระธรรมทูตควรใชศรัทธาของชาวอินโดนีเซียในการเผยแผ
ดวยการสงเสริมใหมีสถานที่ใหการศึกษาพระพุทธศาสนาเชนโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
สําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 1 แสดงความคิดเห็น
วาจากการที่พระสงฆขาดการพัฒนาในเรื่องของภาษาอินโดนีเซียที่ลึกซึ้งพอท่ีจะแสดงธรรมใหชาวพุทธ
เขาใจไดพระสงฆขาวอินโดนีเซียมีจํานวนนอยไมเพียงพอที่จะสงไปประจําตามวัดในชนบท อีก
ทางเลือกหนึ่งคือหากมีการอบรมฆราวาส (บัณฑิตะ) ใหมีความรูความสามารถในพระพุทธศาสนาและ
ออกไปประจําตามหมูบานชนบท นําพาชาวพุทธปฏิบัติศาสนกิจและแสดงธรรมไดและพัฒนาเยาวชน
วัยรุนชวยปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในชนบทไดจะเปนการเพิ่มปริสิทธิภาพการเผยแผ
พระพุทธศาสนาไดยิ่งข้ึน ผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 3 แสดงความคิดเห็นวา ควรมีการพัฒนาดานหลักสูตร
การศึกษาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยที่ยังไมมีการจัดการเรียนการสอนอยางเต็มรูปแบบ 
เนื่องจากยังไมมีการแปลหลักสูตรจากภาษาไทยเปนภาษาอินโดนีเซีย จึงยังไมสามารถนําหลักสูตรจาก
ประเทศไทยไปเปดการเรียนการสอบไดผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 4 แสดงความคิดเห็นวาวัฒนธรรมความศรัทธา
อยางสูงของชาวพุทธอินโดนีเซียตอพระสงฆไทย อาจเปนสาเหตุของวิกฤติศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
ในภาพรวมได คือ ความใกลชิดกับเพศตรงขาม รบกวนศรัทธาชาวพุทธในปจจัยสี่เกินสมณสารูปเมื่อ
พระสงฆรูปนั้นลาสิกขา ความคุนชินกับความเชื่อดั้งเดิมและยังไมเขาใจในแนวปฏิบัตินิกายเถรวาท 
การบริหารจัดการวัดในแนวทางพุทธพานิช ผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 5 แสดงความคิดเห็นวาการพัฒนา
บุคลากรดานการศึกษา เมื่อมีการเปดการเรียนการสอบเปนภาษาอินโดนีเซียแลวจะพบกับปญหาการ
ขาดอาจารยผูสอนและอาจารยผูตรวจขอสอบเปนภาษาอินโดนีเซีย และผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 6  
แสดงความคิดเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาที่ไดผลเห็นไดจากวิธีการทํางานของ หลวงพอชินธมฺโม ซึ่งปน
สัทธิวิหาริกของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เปนพระอินโดนีเซียรุนแรกในอินโดนีเซียที่
ยังมีชีวิตอยู พรรษาทานมากที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ปนี้ 47 พรรษา ถาวาตามอาวุโสทานคือ 
สังฆราชของอินโดนีเซีย ทานก็เปนอิสลามมากอน แตวากลับมานับถือพุทธนี้มาจากวารสารเลมเดียว 
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สมัยหนุม ๆ ทานไดรับวารสารมาจากบันดุง ทานไดอานเกี่ยวกับบุโรพุทโธ ความเปนมาทานบอกวานี้
คือศาสนาของเรา นี่คือบรรพบุรุษของเรา ทานจึงเปลี่ยนเปนพุทธเลยไปหาพระที่มีอยูรูปเดียวตอนนั้น
คือทานชินรักขิตะ 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 แสดงความคิดเห็นวาวิถึชีวิต
ของชาวอินโดนีเซีย แลวจะบวชมีเปาหมายเพื่ออะไรก็อยากจะศึกษา ปฏิบัติอยากจะเรียนจริง ๆ นั่นแหละ 
ที่จะบวชกันแบบตลอดชีวิต ที่นี่เคาไมนิยมลาสิกขานะ ไมใหสึก บวชเพื่อศึกษา บวชเผยแผ บวชตลอด
ชีวิตที่นี่เคาบวชดวยความศรัทธา เพื่อที่จะทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา เปนผูนําในการเผยแผ เปน
ผูนําในการสั่งสอนประชาชนศรัทธาดวย ปฏิบัติดวย ไมใชตามประเพณีผูที่บวชในอินโดนีเซีย จะตอง
แนวแนมาก เพราะวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ถาใครบวชพระเสร็จแลว แลวสึกออกไปนี้ เขาจะไมนับถือเลย 
ถาบวชคุณตองบวชยาวเลย บวชตองบวชตลอดชีวิตสึกได แตถากลับมาบวชอีกก็ไมมีใครศรัทธา ไมมี
ใครเชื่อถือ ถาเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เคาถือวาเราโลเลแลว ประเทศไทยเราก็คือชายสามโบสถอยางนั้น 
เคาไมนับถือยกเวน บวชเณรภาคฤดูรอน เพราะตั้งใจที่จะสึกอยูแลว บวชพระยังไมยอมรับกันถาสึก
จากพระไปแลวประเทศศรีลังกา ก็เปนอยางนั้น ถาบวชแลวบวชยาว ก็มีสึกบาง แตก็มีนอยการยอมรับทาง
สังคมของเขาไมเหมือนเมืองไทย เมืองไทยเราจะถือวาเปนเรื่องธรรมดาความเขาใจของสังคม
อินโดนีเซีย เขาใจวาการบวชแลวเปนการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แลว ไมควรจะลงมาต่ําอีก เพราะขณะที่
บวชเปนพระนั้นเคานับถือมาก อยู ๆ มาวันหนึ่งก็สึกออกมาเปนคนปกติธรรมดา ศรัทธาชาวพุทธก็ตกไป 
จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 แสดงความคิดเห็นวา คนอินโดนีเซียที่เปนพุทธสามารถทํากิจกรรมตาง ๆ 
ในวัดไดดวยตนเองโยมก็สวดแบบสบายคือพระมีจํานวนนอย อยางที่เมืองเมดาน พระเรามีทั้งหมด
ประมาณ 19 รูป ตัวอยางเชน จัดงานขึ้นบานใหม โยมก็สวดเองได มีโรโม มีบัณฑิตะ ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากกรมการศาสนาหรือคณะสงฆจะเปนผูนําในการทํากิจกรรมตาง ๆ เพราะวาคณะสงฆไมพอ 
มีจํานวนนอย แตเราก็ตองสรางคนที่สามารถจะมาเปนผูนํา นําเองได ทําเองได เพราะฉะนั้นจึงมีวัด
เยอะมากในอินโดนีเซียถาจะบอกวาจํานวนวัดในอินโดนีเซียมีจํานวนมาก วันอาทิตยก็ไปรวมตัวกัน
เรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย โยมเขาก็มีการอบรมกันกอน อบรมครูที่จะไปสอนพระพุทธศาสนา      
วันอาทิตย ก็จะอบรม 6 เดือน 1 ครั้ง 3 เดือน 1 ครั้ง หรือ 1 เดือน 1 ครั้ง รวมกันทั้งจังหวัด หลักสูตรที่
อบรมที่เหมือนกันทั้งหมด ก็เปนระบบแบบนี้ หากจะเปรียบเทียบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทยกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียอันไหนมันถูกตองกันแนคือทุกคนก็
บอกวาถูก สมมติวาไปถามท่ีเมืองไทยก็ถูก ถามอินโดนีเซีย อินโดนีเซยก็ถูก ถูกแบบเมืองไทย ถูกแบบ
อินโดนีเซียตองดูที่ผลสําเร็จ ในอินโดนีเซียชาวอินโดนีเซียที่ชอบธุรกิจเขาก็ชอบเรื่องไสยศาสตร เรื่องของขลัง 
เขาสวดมนตอยางเดียวมันตองดูผลสําเร็จของการเผยแผ ถือวาอินโดนีเซียก็ไดผลสําเร็จพอสมควร 
อยางท่ีบอกพระธรรมทูตที่ไปทั่วโลก ที่ประสบผลสําเร็จมากที่สดุคืออินโดนีเซีย เพราะวาสามารถทําให
คนทองถิ่นนับถือ แตพระธรรมทูตที่ไปสหรัฐอเมริกายุโรป ไปเพื่อสอนคนไทย คนลาว ไมไดฝรั่ง ไดเฉพาะสามี
ที่ตามแมบานมาวัด ขับรถมาใหแมบานและผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 8 แสดงความคิดเห็นวาควรมีกลยุทธการ
พัฒนาและเพิ่มปริมาณพระธรรมทูตภายในประเทศอินโดนีเซีย กลยุทธพัฒนาและการเพิ่มปริมาณ
บัณฑิตะ โดยการพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการอบรมคือการฝกสมาธิ ความเปนสากล เพราะคริสต
เคาก็สนใจ อิสลามเคาก็สนใจอยางหลวงพอชินธมฺโมนี่ ทุกปทานจัดอบรมวิปสสนา ยังมีชาวอิสลาม
ชาวคริสตมารวมดวย ฟงเทสนอยางนี้แหละ ธรรมะทอลคอยางนั้นแหละอันนี้คือจุดรวมที่ทุกศาสนา
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สามารถปฏิบัติรวมกันได แตอยูที่วา ศาสนาพุทธเราจะมีวิธีอยางไรที่จะนําเสนอใหรวมกันได เทาที่สังเกตดู
เห็นไดวาศาสนาคริสตจะยายมาพุทธบางแตก็ไมมาก แตวาอิสลามไมตองไปพูดถึงนอยมากไมเยอะ แต
ถาหากวาเราดึงทั้งคริสตทั้งอิสลามมาทําสมาธิรวมกันนั้นมางายไมมีปญหา คือมานั่งสมาธิดวยกัน มา
ทํากิจกรรมรวมกันคงเปนอยางนั้น เพราะวาความเขาใจของบางคน ยังเขาใจวาความสุขในชีวิตนี้มา
จากวัตถุนิยม ซึ่งเราพยายามบอกโยมวา มันไมใชความสุข มันมาจากจิตใจตองไปหาตรงนั้น สิ่งอ่ืน
ทั้งหลายเปนเพียงสิ่งของเฉย ๆ เวลาอาตมาสอนโยมก็พยายามเนน เนนสาระอยางนั้น     ก็พยายาม
กลับมาหาตัวเอง จิตใจ ฝรั่งมีปญหาครอบครัว หรือปญหาอะไรก็แลวแต อยาพยายามไปที่อื่น ไปผับไปคา
ราโดเกะ ไปหาง ไปโนน ไปนี่ ไมใช ตองไปดูที่จิตใจของตนเองวาปญหามันมาจากไหน ไปแกที่นั่นสวนความ
แตกตางของเมืองไทยเรา แตกตางกันตรงที่วาถาถามวาผูที่เขาถึงพระพุทธศาสนาเยอะมั้ย เยอะแตวาเปน
พระที่อยูในปา พระกรรมฐานที่ทานปฏิบัติ แตที่นี้ทานก็มีความสุขของทาน ทานมีความเขาใจของทาน
เอง เวลาที่โยมที่อยูทางบานแทนที่จะศึกษาเพื่อปฏิบัติตาม ก็ไมเอา แตขอเกาะชายจีวรพระ มันงายดี 
คือ ทําบุญกับพระแลวก็ไป นี่คือความตาง พอไมมีพระใหนําใหตามแลว แลวก็ตายเพราะไมมีที่พึ่ง แตยุโรป
ไมเหมือนกัน ยุโรปเคาศึกษาเพื่อที่จะปฏิบัติดวยตัวเอง ไมใชตองการตามพระที่นี้พุทธศาสนาเราคนไทย
เราฝากชีวิตไวกับพระ พระปา หลวงตามหาบัวหมดไปแลว เหงาเลยวัดจะเริ่มเงียบแลว คนไมเขาวัด
เพราะอะไร ไปวัดก็เพื่ออยากจะทําบุญกับหลวงตา เพื่อตัวเองจะไดบุญไดขึ้นสวรรค ไมใชวาจะไปฟง
ธรรมะ แลวนํามาปฏิบัติ แลวตัวเองจะไดมีความสุข ความคิดตางกันอยางนี้อันนี้คือ ความแตกตาง ที่นี้
เราจะทําอยางไร ถึงจะทําใหคนศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยะอยากศึกษาอยากเรียนรูเพื่อที่จะสัมผัสกับ
ความสุขจากพระพุทธศาสนาดวยตัวเอง 
   สรุปประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการ
พัฒนาบุคลากรองคการ พบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย พระธรรมทูต        
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเผยแผธรรมะความเขาใจหลักวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
และเปนแบบอยางที่ดีใหกับชาวพุทธแตพระธรรมทูตไทยยังขาดความสามารถที่ดีในการใชภาษา
อินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร และใชภาษาอินโดนีเซียเพื่อการเผยแผธรรมะไดไมดีเลย 
  2) ประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการ
ดําเนินกิจกรรมจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 1 
แสดงความคิดเห็นวาหนวยอบรมประชาชนประจําจังหวัด (อ.ป.ต.) เปนกิจกรรมคณะสงฆไทยตาม
ระเบียบมหาเถรสามคมวาดวยตั้งหนวยอบรมประชาชนประจําตําบล พ.ศ. 2518 ความมุงหมายที่
พัฒนาทองถิ่นระดับตําบลสูหมูบานโดยใหพระสงฆในชนบทมีบทบาทและเปนแกนนําในการสงเสริม
วัดใหเปนศูนยกลางพัฒนาทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอชุมชนนั้น ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 แสดงความคิดเห็น
วางานบรรพชาสามเณรฤดูรอนเปนการจัดบรรพชาเยาวชนอายุตั้งแต 10 ปเพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนในการศึกษาธรรมมะในชวงปดฤดูรอนประมาณเดือนเมษายน ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 แสดง
ความคิดเห็นวาหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจาทํากันหลายรูปแบบ เชน การแสดงธรรม
การสนทนาธรรมการแนะนําสั่งสอนการปฏิบัติตนใหเปนที่นาเลื่อมใสและการตอบปญหาขอของใจ
สงสัยเปนตนโดยที่พระพุทธเจาไดทรงประทานแมแบบ (หลัก) ในการปฏิบัติ (การแสดงธรรม) ใหมีเหตุผล
ตอเนื่องไปโดยลําดับชี้แจงใหเขาใจชัดเจนในแตละประเด็นแสดงธรรมดวยจิตเมตตามุงประโยชนตอ
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มหาชนผูฟงไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการะแสดงธรรมไมยกตนขมทานและไมเสียดสีขมขู
ผูอื่นใหเกิดความกระทบกระเทือนทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงสอนใหเกิดประโยชนแก
มหาชนสอนดวยเหตุผลเปนศาสนาที่มีในโลกที่องคผูประดิษฐานและผูเผยแผไมไดสอนใหเชื่ออยางงมงาย
พระพุทธเจาไดทรงตรัสสอนอยูเสมอวาใหคิดตึกตรองเสียใหดีกอนแลวจึงเชื่อใหเชื่อภายหลังที่เขาใจ
เหตุผลดีไมใชใหเชื่อเสียกอนแลวจึงเขาใจภายหลัง ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 แสดงความคิดเห็นวาควรมี
การสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาวเปนหนวยสงเคราะหที่วัดและประชาชนจัดใหมีขึ้นใน
วัดในหมูบานเพื่อฝกอบรมดานความรูความประพฤติและจิตใจโดยมีพระสงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอน
และบริหารงานทั่วไปของหนวยสงเคราะหพุทธมามกะผูเยาวเรียกพุทธมามกาจารยแบงเปน 3 คณะ
คือ คณะประถมพุทธมามกะไดแกเด็กอายุ 7-10 ขวบ คณะมัธยมพุทธมามกะไดแก เด็กอายุ 11-15 ขวบ
คณะอุดมพุทธมามกะไดแกเด็กอายุ 16-18 ป ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาควรมีการ
เผยแผทางสื่อสารมวลชนเปนการดําเนินการโดยเผยแผทางวิทยุโทรทัศนวารสารนิตยสารเผยแผธรรม
และการเผยแผในตางประเทศอาจมีการตั้งวัดในตางประเทศการเผยแผตามศักยภาพของวัดเปน
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชนตามศักยภาพของวัดไดแกโครงการอุทยานการศึกษาการจัด
สวนสมุนไพรในวัดโครงการลานวัดลานใจการกีฬาเปนตน และผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวา 
การเผยแผพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซีย รัฐบาลอินโดนีเซียมิไดปดก้ันการเผยแผของศาสนาอื่นซึ่งเปน
ชนกลุมนอย เชนศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาฮินดู หรือ ซิกข ทุก ๆ บุคคลตางศาสนามีการไปมาหาสู
กัน ปรึกษาหารือกันหรือทํากิจกรรมรวมกันได โดยปราศจากปญหา ชาวอินโดนีเซียมีความคิดวา 
สังคมที่ดีคือบุคคลในสังคมนั้นไมคิดเบียดเบียนหรือเอารัดเอาเปรียบผูอื่น ไมขมเหงเบียดเบียนกัน 
สําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 2 แสดงความคิดเห็น
วาที่นี้การเผยแผขึ้นกับคนหนุมสาว สังเกตคนอินโดนีเซียที่เขาวัดไมมีคนแกมีแตคนหนุมสาว มีวัยรุน
กับเด็กอันนี้อยูที่วิธีการทํา วิธีการสอน เทาที่สังเกตที่เมืองไทย การเทศนก็นาเบื่อ เพราะวิธีการเทศน
มันไมมีการเปลี่ยนแปลงแตไมถึงกับขนาดอาจารยมหาสมปองนะ อาจารยสมปองตลกเกินไป ที่นี่เอา
แคอธิบายธรรมะใหคนเขาใจไดงาย แคอธิบายหิริโอตัปปะใหคนเขาใจงาย คนอินโดนีเซียสามารถพูด
เปนชั่วโมงสองชั่วโมงได แตวาทําใหคนฟงอยากฟงอยากไดยินและจากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 4 แสดง
ความคิดเห็นวา ประชาชนอินโดนีเซียสวนใหญที่นิยมการทําบุญการถวายทานสวนใหญก็ยังเปนคนแก 
เพราะเด็กวัยรุนยังไมมีสตางควัยรุนชอบฟงเทศน ชอบทํางานกิจกรรม คนที่จายเงินสนับสนุนวัดคือคน
แก อันนี้ชัดเจน เพราะคนแกมีเงินเก็บเยอะ ยังมีประเด็นเกี่ยวกับหัวขอธรรมะที่เคาเขาใจแลวนําไปใช
ไดในชีวิตประจําวันที่ไดงายสุดหัวขอใดที่นิยมและงายที่สุด ที่เขาสนใจมากคือ การทําบุญและ
หิริโอตตัปปะ อันนี้มีสวนสําคัญมากแตสวนมากคือการทําบุญ การใหทาน หิริโอตัปปะ ความเกรงกลัว
ตอบาปหิริโอตัปปะ เปนหัวขอธรรมะที่อยูในวิถีชีวิตของเคาแลว เคาเขาใจพื้นฐานของคนจีนก็คือการ
ใหทาน คือ พระโพธิสัตว 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 แสดงความคิดเห็นวาควร
สงเสริมดวยการเปดโรงเรียนวิถีพุทธะ เพื่อนําหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปสอนในโรงเรียน ตั้งแต
ชั้นอนุบาล ถึงปริญญาตรี เพื่อใหชาวพุทธมีความคุนเคยใกลชิดกับพระสงฆ การเผยแผธรรมะก็จะงายขึ้น 
ซึ่งเล็งผลไปที่การศึกษา ความเขาใจ เปนสําคัญเพื่อจะนําไปสูการประพฤติปฏิบัติใหถูกตองได ที่โรงเรียน
ธรรมวิทยา เมืองจาการตาไดดําเนินการมาได 8 ป มีนักเรียนทุกชั้น หนึ่งพันกวาคน ทําใหเด็ก ๆ มี
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ความกระตือรึอรน เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่มมากขึ้น โครงการนี้สมควรที่จะเปดเพิ่มมากขึ้น 
ทําใหชาวพุทธที่เรียนจบในชั้นตาง ๆ ภูมิใจในความเปนชาวพุทธ เพราะมีความเขาใจในศาสนาของตน 
ไมเกรงตอการสอบถามจากคนศาสนาอื่น จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 3 แสดงความคิดเห็นวาประเทศ
อินโดนีเซียนี้ถึงจะเปนชาวพุทธก็จริง แตวาไมใชพื้นฐานของชาวพุทธอินโดนีเซียจะเปนเถรวาท 
พื้นฐานของบางทานบางคนก็มาจากมหายาน มีบางสวนที่มีพื้นฐานเปนเถรวาทก็งายหนอย อยางสมัยกอนวัด
ในอินโดนีเซียทุกวัด ในวัดทุกวัดเขาเขาใจวาตองทานอาหารเจถาเปนชาวพุทธ ถาอยูในวัดตองทาน
อาหารเจอยางเดียว เพราะฉะนั้นยุคแรก ๆ ที่มา คือ ทุกวัดนี่ตองเปนอาหารมังสะวิรัติเทานั้น ชวงหลัง
เมื่อมีพระเถรวาทของเราที่ศึกษาจากประเทศไทยกลับมาอินโดนีเซีย ก็เริ่มใหความเขาใจ ก็เริ่มมีการ
ไปบิณฑบาต ทํากิจวัตรประจําวันของพระเหมือนที่ทําที่เมืองไทย ถาหากเปนประเทศอื่น ๆ เปน
นิวซีแลนด ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา พระก็ทําอยูแตวาทําเฉพาะในพรรษาผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4  
แสดงความคิดเห็นวาและเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่นี่รัฐบาลเขาสนับสนุน การสรางวัด โดยเฉพาะทาง
วัดนี้ ถามีนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยกี่คนกี่ทานรัฐบาลก็ใหงบประมาณและก็เรื่องบางที่การ
สรางวัดนี้ ตัวอยางการสรางวัดของทานภูริปญโญ ในหมูบานนั้นไมมีชาวพุทธแตสามารถสรางวัดได 
หนาวัดของทานเปนมุสลิมทั้งหมด ทางเขาวัดมีแตมุสลิม แตชาวบานก็สนับสนุนใหสรางวัดได อยู
ดวยกันได แลวก็รัฐบาลบางที่ก็ใหที่ดินสําหรับสรางวัด เชนที่วัดศรัทธาวนา ที่เกาะสุมาตรานี้ รัฐบาลก็
ยกที่ดินใหสรางสถานวัตถุประจําของแตละศาสนาที่เมืองสิริกาลังผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 5 แสดงความ
คิดเห็นวาเขาไมไดฝากชีวิตไวกับพระเหมือนคนไทย ไมฝากศาสนาไวกับพระเหมือนเมืองไทยที่นี่
พระสงฆจะพยายามอธิบายใหญาติโยมเขาใจวา ศาสนาพุทธนี้ขึ้นกับ สี่เสาหลัก คือ ภิกษุสามเณร
อุบาสกอุบาสิกา คือ ถามีเฉพาะภิกษุอยางเดียวมันก็ไมไหว ซึ่งที่เมืองไทยเขาใจกันวาอยางนั้น คือ 
ภิกษุอยางเดียว พระพุทธเจาทานแสดงอยูแลววาทั้ง 4 ตองรวมกันบริษัทสี่ แตวาเมืองไทยใหความสําคัญกับ
พระอยางเดียวที่กลาวถึง เวลานี้ภิกษุณีก็หายไปแลว อุบาสกอุบาสิกาในเมืองไทยก็ไมแกรงแลว ไมแข็งแรง
เทากับอินโดนีเซียผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาหลักการแสดงธรรม ก็ตองดูระดับบุคคล 
บุคคลที่ฟงเทศนดวย บางครั้งก็ผสม แตวาที่สําคัญคนที่นี่พระเทศนไมไดถือใบลาน ไอแพดก็ไมไดถือ 
เปนเทศนสด เพราะฉะนั้นคนที่จะเทศนไดตองแนวแนตองรูสาระจริง ๆ ตองประยุกตธรรมะได ตองดู
วาใครเปนคนฟง ถามีชาวอิสลามตองดูดวยวาใครเปนคนฟง ถามีชาวอิสลาม ก็ตองเทศนเปนกลาง ๆ 
เราตองบอกพระเจาตองมี ถาเราไปบอกวาไมมีพระเจาอันนี้เปนปญหาแลวพระเจาแบบไหนก็ตอง
อธิบายดวย พระเจาของเขาก็เปนอีกแบบหนึ่ง เพราะวาที่นี่ แมแตอบรมกรรมฐาน ไมใชชาวพุทธอยาง
เดียว มีทั้งชาวคริสต อิสลามมารวมดวยและผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 11 แสดงความคิดเห็นวาคือความ
เขาใจในการทําบุญนั้นดี เพราะเวลาทําบุญเคานึกถึงวาชาติหนา หมายความวาถาไมไดทําบุญชาตินี้ ชาติ
หนาจะเอาอะไรมากินมาใชละคือความสําคัญในตรงนั้นคือไมเชื่อเรื่องกรรม ถาคนไมเชื่อเรื่องกรรม
ชีวิตมนุษยอันนั้น หนึ่งในอิทธิพลจากการที่เราใหกับชาวพุทธ เราจะมีวันอังคาร วันพฤหัส วันศุกร วัน
อาทิตย ก็จะมีการเทศน มีการสอน แลวก็มีชาวพุทธที่นี่จะนิยมการอานหนังสือ อานหนังสือธรรมะ 
บางคนมีความรูมากกวาพระเสียอีก บางคนโยมมีความรูดีกวาพระ ความรูเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับสมาธิ 
เพราะเคาอานหนังสือเยอะบางครั้งโยมเคามีเวลามาก ศึกษาทุกวัน บางคนเคาก็เปนแมบานอยางเดียว 
ดูแลลูกสงลูกไปโรงเรียน รอรับลูกจากโรงเรียน วันๆ ก็อานหนังสือ สวนพระก็เดี๋ยวไปสวดมนต งานศพ 
งานมงคล กิจของพระสงฆเยอะ ไมมีเวลาไปพัฒนาตัวเอง อยางงายอยางทานเพิ่งกลับมาจาก
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ตางประเทศเพิ่งมาถึงตอนเชานี้เอง เมื่อกี้นี้มีคนมานิมนตไปที่โนนไปที่นี่ ไมไปก็ไมได เพราะวาเรา
พยายามจะรักษาศรัทธาที่ดี เพราะมีนอยดวย อยางที่นี่มีแค 9 รูปรวมสามเณรดวย บางวัดก็มี 2-3 รูป 
เวลาใสบาตรวันอาทิตยตองเอารถไปรับ สิ่งที่เราไปรับมาก็เอาไปบริจาคตอไปที่คนจน เพราะฉะนั้นที่นี่
ทุก 3 เดือน จะมีการไปบริจาคของ แลวก็ไมไดเลือกวาจะเปนพุทธเปนคริสตเปนอิสลาม 
   สรุปประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการ
ดําเนินกิจกรรม พบวา ชาวพุทธรวมจัดกิจกรรมอยางเขมแข็งเรียนรูพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย รวมกิจกรรม
วันสําคัญตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนาและรักษาศีลรวมฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
  3) ประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดาน
วิธีการเผยแผจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 2 
แสดงความคิดเห็นวางานอบรมจริยธรรมนักเรียนขาราชการและประชาชนเพื่อใหผูเขารับการอบรมมี
ทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระพุทธศาสนาสามารถปฏิบัติตนตามหนาที่ของชาวพุทธไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมและนอมนําพระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในการนําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นวา พระธรรมทูตควรมีนโยบายในการเผยแผตาม
หลักการเผยแผพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงตรัสไวคือ การแสดงธรรมไปตามลําดับชี้แจงให
เขาใจชัดเจน มุงประโยชนตอผูฟง ไมแสดงธรรมเพราะเห็นแกลาภสักการระ ไมยกตนขมทานและไม
เสียดสีขมขูผูอื่น อันนี้เปนหลักการที่สําคัญยิ่งเพราะเรามาเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศที่มีมุสลิม
มากที่สุดในโลก หากเราไมระมัดระวังในการเผยแผหลักธรรม อาจจะไปกระทบกับหลักคําสอนของ
ศาสนาอื่นไดซึ่งไมเปนผลดีตอการเผยแผผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวาหลักการใหญ
ของพระพุทธศาสนานั้นอยูที่เหตุผลผลทุกประการยอมมาจากเหตุถาไมมีเหตุก็ไมมีผลดวยเหตุดังนี้
บทบาทการเผยแผมีเหตุผลที่ดี การประพฤติปฏิบัติใหเปนแบบอยางที่ดี จึงเปนการประกาศใหทราบ
วาพระพุทธศาสนามีลักษณะอะลุมอลวยแสดงถึงการมีน้ําใจกวางไมผูกมัดผูอื่นดวยความคิดของตน
การเผยแผพุทธธรรมนับวาเปนหัวใจของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาใหวัฒนาสถาพร 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 13 แสดงความคิดเห็นวา ใน
การปฏิบัติธรรม อยางเมืองไทยมีการปฏิบัติธรรมสายพุทโธ สายยุบหนอ พองหนอ แลวคอนเท็นที่
นํามาใชที่นี่ใชหลักอะไรคหลักอานาปานะสติ สวนใหญก็ใกลเคียงกับที่ใชในประเทศไทยมีเหมือนกัน
จากพมาก็เขามาเยอะอบรมก็เยอะเหมือนกันอยางเทคนิคการทําสมาธิมันมีหลากหลายมันมี
หลากหลาย ของพมาก็เขามา แตของเราชาวพุทธจะใชอานาปานะสติที่ชาวพุทธสวนมากรูกัน อันนี้
เปนหนังสือพระไตรปฎกฉบับยอ เปนภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษก็มีเรามีเปนตูเลย ที่ชาวบานขอ
ไดก็เปนภาษาอินโดนีเซีย ภาษาอังกฤษเปนตนฉบับ ชุดเดียวเองแตภาษาอินโดนีเซียนี่แจกไดผูให
ขอมูลสําคัญรูปที่ 1 แสดงความคิดเห็นวาการเผยแผพระพุทธศาสนาจัดการไดหลายรูปแบบ เชน 
จัดการสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย สําหรับเด็กเล็ก จัดการสอนสวดมนต ฟงธรรม สําหรับผูใหญ     
ฝกชาวพุทธใหมีความสามารถในการเปนผูนําในศาสนพิธีตาง ๆ และสามารถเปนผูนําชุมชนแทน
พระสงฆไดดวย ในกรณีที่ชาวพุทธที่อยูไกลเมืองสามารถทําศาสนกิจได ในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน 
วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา จัดกิจกรรมการแสดงตนเปนพุทธมามกะหรือกิจกรรมอื่น ๆ 
ที่สรางโอกาสใหได เผยแผพระพุทธศาสนาเทาทีทานไปมาหลายประเทศที่ เห็นชัดเจนก็คือ 
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ชาวตะวันตกยอมรับมากที่พระพุทธศาสนามีสิ่ งที่พวกเขาตองการ ก็เห็นความสวยงามของ
พระพุทธศาสนา ที่นอรเวย ทานมีเพื่อนคนหนึ่งเปนอิสลาม เคาใชเวลาถึงสองปเพื่อที่จะแสดงตนเปน
ชาวพุทธได ไปเจอที่แฟรงเฟริต แลวไปอยูดวยกันที่สตารวามา เมืองเล็ก ๆ ตอนใตของออสเตรเลีย ใชเวลา 
สองป ปที่หนึ่งพอไมคุยดวย ตั้งแตเคาประกาศตัวเองเปนพุทธศาสนิกชน เพราะวาพอเคาเปนอิหมาม  
ถือวาเปนระดับเครงครัด ระดับผูใหญ เขาไดอานหนังสือชื่อ ศาสนาพุทธเพื่อชาวตะวันตก จนปจจุบัน 
นองสาวของเขาที่ใสที่คลุมหัวก็เปลี่ยนเปนพุทธไปดวยตอนนี้ เขาอยูที่แฟรงเฟริตตอนนั้นเขาบวชพระพรรษาหนึ่ง 
จําพรรษาอยูดวยกัน ซึ่งยอมรับวาเขาสุดยอดในการตอสูกับวิธีคิดของคุณพอปหนึ่งเต็ม ๆ ที่เขาไมไดคุย 
แตเขาก็ปฏิบัติตัวเปนลูกท่ีดีตอพอแม ทุกวันเสารอาทิตยก็กลับบานดูแลพอแม ซื้อกับขาวใหแมทุกวัน
เสารอาทิตย จนสุดทายพอถามวาคุณทําอะไร เสารอาทิตยมาบานซื้อนั้นซื้อนี้ใหเรากินทั้ง ๆ ที่พอไม
เคยคุยกับคุณ เขาตอบวาเพราะพุทธศาสนาสอนเขาอยางนี้ ทําตามหนาที่ของลูกที่ดีที่ทําดีตอพอ โดย
ไมตองคิดวาพอทําอะไรดีตอคุณ คุณตองทําหนาที่ของลูกที่ดีตอพอ ผมไดคําสอนนี้มาจากพุทธ  
เทานั้นแหละพอเขายอมรับเลย นองสาวของเขาก็เปลี่ยนตามพี่ดวย ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 9 แสดง
ความคิดเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของแตละประเทศบางอยางอาจจะ
แตกตางกัน แตเราตองมีปญญาแยกแยะวา อันไหนควรไมควร ถูกไมถูกแลวคอยตัดสินใจ เพราะแตละชาติ
แตละศาสนาประเพณีวัฒนธรรมไมเหมือนกัน ตองใชความอดทนเพื่อรอผลของการแตกตาง ไมควร 
รีบรอนวาอันไหนผิดอันไหนถูกเราตองเชื่อดวยเหตุผลเทานั้นคานิยม วัฒนธรรมในการศึกษาพระพุทธศาสนา
ในแตละประเทศ ตัวอยางในยุโรปตองเขาใจวาพวกชาวเยอรมันเองที่บวชเปนพระก็เยอะพอสมควรที่
เปนลูกศิษยหลวงพอชา นี่เยอะมากนะ อังกฤษก็เยอะ อิตาลีก็เยอะ ฝรั่งเศสก็เยอะ ลาสุดที่ประชุมที่
อินเดียนี่มาจากประเทศยุโรปที่เปนลูกศิษยของหลวงปูชา เปนลูกศิษยของ นิช ติช ฮันน เยอะมาก
ตัวอยางงาย ๆ ที่เมืองสตอคโฮม เด็กนักเรียนปหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่สนใจเรียนศาสนาพุทธเยอะ
มากจนไมสามารถรองรับได มันไมพอ อยางที่ออสเตรเลีย ทานพระ ดร.อนิลมาล ทานไดรับนิมนตไป
สอนทุกป ก็จัดเปนหลักสูตร หลักสูตรนี้สอนเพียงแคสามเดือน เดือนละสี่ครั้ง อาทิตยละหนึ่งครั้ง แลว
ก็มีสอบ คนที่จะไปเรียนจะตองลงชื่อกอน 1 ป จึงจะไดหองเรียน จองคิวกันขามป นิวซอฟเวล ของซิดนีย คือ 
มีหลายประเทศที่สนใจ แมแตที่เมลเบิลเองก็มีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา ที่สหรัฐเองก็มี มีมาจากยุโรป หรือ
สหรัฐเองก็จะมีคนท่ีสนใจมากคนฝรั่งคนยุโรป อยางท่ีเขาเขามา เขาติดใจรสของสมาธิ พอเขาไดสัมผัส
แลว เขาก็มีความสุขดวยตัวของเขาเอง มันไมไดขึ้นอยูกับคําสอนของศาสนาไหน เหมือนเราทาน
อาหารแลวอรอย เราก็ติดใจไมวาคนทําเปนคนไทย คนเวียดนาม หรือคนอะไรก็แลวแตคือปจจุบันนี้ 
ฝรั่งเขาอ่ิมในวัตถุนิยมแลว อิ่มเต็มตัวแลว จนไมรูวาวัตถุมีความสําคัญกับชีวิตเขาอยางไร คือไมสําคัญ
แลวสําหรับเขาเพราะฉะนั้นที่นิวซีแลนด เวลามีอบรมกรรมฐานซึ่งจัดอาทิตยละสองครั้ง ฝรั่งเต็มเต็ม 
แตคนเอเชียเรานี่นอยมากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 12 แสดงความคิดเห็นวาคนอินโดนีเซีย เรื่องหนังสือ
ตองยอมรับเลยวาเคาอาน e-book มาจากอินเตอรเน็ตเคาเอามาจากพมา เอามาจากสิงคโปร เปน
หนังสือภาษาอังกฤษสวนมาก แลวก็ของอาจารยสุเมโธ อยางนี้ หนังสือธรรมะ หลวงพอชา อยางนี้ คน
อินโดนีเซียก็รูจัก หลวงพอพุทธทาส สมเด็จพระสังฆราช หนังสือของทานที่เผยแผภาษาอินโดนีเซียนี่
เยอะ ดูอยางหนังสือพระไตรปฎกเปนฉบับยอ เปนภาษาอินโดนีเซียที่นี่เรามีทีมแปล จากภาษาอังกฤษ
เปนภาษาอินโดนีเซีย ซึ่งรัฐบาลใหมาจากภาษาอังกฤษ แลวปจจุบันนี้แปลไปเยอะพอสมควร เกือบ
สามในสี่ในพระไตรปฎกนั้นก็แปลเปนภาษาอินโดนีเซียแลว ป 2542 ที่พระไตรปฎกเอามาจาก
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ประเทศอังกฤษ แลวก็ที่นี่ก็จะมีการแตงตั้งเปนสมาคมแปลพระไตรปฎกจากภาษาอังกฤษเปนภาษา
อินโดนีเซียอยูในเมืองเมดาน แลวเราก็แจกกับวัด วัดที่ไหนที่ตองการก็แจงมา ฟรีไมไดเก็บเงิน คนไหน
อยากไดหนังสือพระไตรปฎกก็ติดตอมาได และผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 14 แสดงความคิดเห็นวาสื่อการ
สอนการเผยแผพระพุทธศาสนาหลักสูตรของเราที่ไดทําใชสําหรับพุทธศาสนาวันอาทิตยนี้เราทําเปน
การตูน เปนละคร เปนเอนิเมชั่น อันนี้ทางกระทรวงศาสนาเปนคนดําเนินการ ทางกระทรวงศาสนา
เปนคนทํา คือ ไดรับคําแนะนําจากครูที่มีความรูดานนี้ที่นี้ก็มี และเด็กพุทธศาสนาวันอาทิตยที่นี้ก็มี
เยอะนะ เต็มเลยเพราะวาเมื่อนักเรียนเรียนเสร็จแลวก็จะมีอาหารจัดอาหารไวให ก็สนุกมีการทํา
กิจกรรมรวมกัน เปนวัดหลักในการเผยแผ แลวก็เด็กก็พอแมมาดวย เพราะพอแมมาเฝาลูก ๆ พอแมก็ได
อานิสงสไปดวยมีการจัดการที่ดี และผูที่ขับเคลื่อนระบบการทํางานก็คือบรรดาวัยรุน มีการถายทอด
งานจากรุนสูรุน 
   สรุปประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดาน
วิธีการเผยแผ พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซียไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต    
การอานหนังสือธรรมะและศึกษาจากสังคมออนไลนแตมีจํานวนนอยรับฟงจากพระธรรมทูตเกี่ยวของ
กับพระพุทธศาสนาและสื่อมัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ) 
  4) ประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติจากการสัมภาษณโดยผูใหขอมูลสําคัญไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
   กลุมที ่1 ผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย จากผูใหขอมูลสําคัญคนที่ 2 
แสดงความคิดเห็นวา ชาวพุทธอินโดนีเซียมีศีลหาอยางเครงครัดมาก ตามชนบท ถาหากผูชายไปจับมือ
ผูหญิงเคาถือวาผิดอยางแรงเลย ถายังไมไดแตงงานกันอยางการปฏิบัติตัว ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมผิดกาม 
ไมดื่มเหลา พอเจอศีลหาของพุทธเขาก็ตรงกันเลย ตรงกับคําสอนของพุทธอยูแลวคือวัฒนธรรมชาวพุทธ
อินโดนีเซีย มีศีลหาอยูในวิถีชีวิตของเขาอยูแลว แมวาเขาไมไดประกาศตัวเองวาอันนี้เปนศีลหาเปน
อะไร แตวาวิถีชีวิตที่เขาใชอยูดําเนินอยูนั้นเปนพุทธ 
   กลุมที ่2 พระธรรมทูต จากผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 6 แสดงความคิดเห็นวาการ
ดําเนินกิจกรรมทางศาสนาไมมีการบังคับวาตองเขากี่ครั้งตอเดือนอันนั้นอยูที่ความสํานึกของแตละคน 
ไมไดบังคับวาทุกคนตองเขาวัด อาทิตยละครั้งหรือเทาไหร แตสวนมากชาวพุทธของอินโดนีเซียโดย
เฉพาะที่เมืองเมดานนี้ วันพระ 15 ค่ํา จะถือศีลอุโบสถทุกวันพระและความเครงครัดในการรักษาศีลมีอยูสูง
มาก จะไปเห็นชาวพุทธอินโดนีเซียกินเหลานี้ไมมีนะ ดูดบุหรี่ก็ไมได เขาไมทํา ถากินเหลาชาวพุทธ
อินโดนีเซียถือวาผิดศีลหาอยางรุนแรง คนอินโดนีเซียคิดวาถาผิดศีลหานี่จะทําใหไปผิดศีลขออื่น ๆ ได
เพราะเกี่ยวกับสติผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 4 แสดงความคิดเห็นวาอันนี้ไมใชเรื่องวิถีชีวิตแตเกี่ยวกับเรื่อง
รัฐบาลดวยมันเปนอะไรที่กลมกลืนกันนะ ประเด็นที่หนึ่ง ความแข็งแกรงในจิตใจของชาวพุทธที่นี่มัน
ฝงรากในดีเอ็นเอ มันสามารถผุดออกมาไดตลอดเวลา ประกอบที่บอกวาจังหวะที่รัฐบาลเปดโอกาสให
พันธตรงนี้มันเจริญงอกงามขึ้นมาได ที่ทานบอกวาเคมีมันตรงกันนั่นแหละ พอเคมีมันตรงกัน มันก็
ระเบิดออกมาทั้ง ๆ ที่บอกวาในความเขมแข็ง โรโมหรือบัณฑิตะ สามารถที่จะเปนตัวแทนของสงฆใน
การประกอบกิจกรรมได อันนี้สําคัญที่สุด เพราะวาชาวพุทธเปนเจาของศาสนาพุทธไมใชพระอยางเดียว
ผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 7 แสดงความคิดเห็นวาการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธอินโดนีเซีย บางคนจะไป
รานอาหารอยางนี้ คนที่กินอะไรก็ไมกลากิน ไมกลาซื้อเพราะกลัววาจะผิดศีล สมมติวาที่รานอาหาร
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บางราน มีพวกกุงพวกอะไรที่ยังมีชีวิตอยู เขารูแลวครั้งแรกที่ไป เสร็จแลวครั้งหลังเขาก็ไมกลาไปอีก
เพราะกลัววาจะบาปคือวิถีชิวิตคนพุทธอินโดนีเซียเหมือนพระวิถีชีวิตพระนี้ หากสงสัยวาอาหารนี้เขา
จะฆามาเพื่อตัวเอง เหมือนเปนสัตวที่ฆามาถวายพระ พระฉันไมไดนะ ถาสงสัยวาเขาจะฆามาเพื่อ
ตัวเองนี้ ถาสงสัยแลวฉันไปนี้เปนอาบัติเลย คนอินโดนีเซียแมแตสัตวที่ตายแลวเขาก็ไมกลากินเพราะ
กลัวบาปจริง ๆ แลวหิริโอตัปปะเปนหัวขอธรรมะที่มีความสําคัญมาก ถาเกิดวารักษาไดเพียงหนึ่งเดียวก็พอ 
พระพุทธเจาจึงตรัสวาหากรักษาวินัย 227 ขอรักษายากใหรักษาแคขอเดียวคือจิตของตัวเองมันทําให
จิตใจสามารถจะมั่นคงไดถาสามขอ คือ ละทุจริต ประกอบสุจริต ทําจิตใจใหผองใส สองขอ หิริโอตัปปะ 
หัวขอเดียวคือรักษาใจ และผูใหขอมูลสําคัญรูปที่ 10 แสดงความคิดเห็นวารูปแบบการเผยแผก็มี
จุดออนพอสมควร แตวาที่เราทําอยูปจจุบันนี้ อยางสังคมสงเคราะหอยางนี้ อยางวัดของเรานี้ทุก ๆ
สามเดือนจะมีการไปแจกสิ่งของแกคนจนทั่วไป ไมไดเลือกวาจะเปนชาวพุทธ คริสต หรืออิสลาม
อยางไร อันนี้ทําทุกสามเดือน อยางขาวสารสิ่งของใชประจําวันอยางนี้ อยางวันที่ 15 เดือนที่แลว เราก็จัดไป 
500 กวาครอบครัว สําหรับผูที่ยากจน เราไดรับการบริจาคมาจากชาวพุทธที่มีฐานะดี จะเต็มศาลา
ขางหนานี่ ขาวสารถุงละ 5 กิโล บาง บางครั้งก็ 10 กิโล ใชขาวสารเปน 100 ตันเหมือนกัน แลวทุก ๆ 
สามเดือนก็มีบริจาคโลหิต ที่นี่มีประชาชนที่รวมบริจาคโลหิต เคยมีสถิติถึง 700 คน มีคนที่มาบริจาคนี้
เปนชาวพุทธของเราเพิ่มขึ้น เมื่อกอนประมาณ 400 คน ก็เพิ่มขึ้นถึง 700 คน ไมใชแตที่วัดเราอยาง
เดียวนะ ที่วัดอื่นก็เหมือนกัน อันนั้นก็เพ่ิมขึ้นไปถึง 700-800 คน บริจาคทุก ๆ 3 เดือน 
   สรุปประเด็นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพทุธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดาน
การนําหลักธรรมไปปฏิบัติ พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซียไดสวดมนต พรอมเปนผูมีเมตตาเอื้อเฟอตอผูอื่น
ประกอบอาชีพที่สุจริตความรักในครอบครัวชอบพูดความจริงและงดเวนจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา
แตยังขาดความรูความเขาอยางลึกซ้ึงในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
   ดังนั้น สรุปรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม 
จากผูใหขอมูลสําคัญทั้งสองกลุม พบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มี 4 ดาน 
(1) ดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการเผยแผพระพุทธศาสนานั้นพระธรรมทูตมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการเผยแผธรรมะ พระธรรมทูตมีความเขาใจในวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาเปน
แบบอยางที่ดีใหกับชาวพุทธแตพระธรรมทูตไทยยังขาดความสามารถที่ดีในการใชภาษาอินโดนีเซีย
เพื่อการสื่อสาร และขาดการสื่อสารดวยภาษาอินโดนีเซียตอการเผยแผธรรมะ (2) ดานการดําเนินกิจกรรม 
เนื่องจากชาวพุทธรวมดําเนินกิจกรรมอยางเขมแข็งรวมกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตยรวม
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และรักษาศีลฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตยัง
มีจํานวนนอยมาทําบุญที่วัดในวันหยุดเชนวันหยุดทางศาสนาอิสลาม (3) ดานวิธีการเผยแผ เนื่องจากชาวพุทธ
อินโดนีเซียไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอานหนังสือธรรมะและสังคม
ออนไลน แตมีจํานวนนอยที่ไดรับจากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา และสื่อ
มัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ) (4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียมีการสวดมนต
มีเมตตาเอื้อเฟอผูอื่นประกอบอาชีพที่สุจริตรักในครอบครัวพูดความจริงและงดเวนจากการเสพสิ่งเสพติด
มึนเมา แตยังขาดความรูความเขาอยางลึกซ้ึงในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
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 4.1.6 ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญประเด็นสภาพ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียเพื่อทราบจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค ดวย
หลัก SWOT Analysis 
  การสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญประเด็นสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียเพื่อศึกษารปูแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยใชการวิเคราะหจาก
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลสําคัญ 2 กลุม ไดแก (1) กลุมผูบริหารองคการชาวพุทธในประเทศไทยและ
กลุมผูบริหารองคการชาวพุทธประเทศอินโดนีเซีย และ (2) กลุมพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย 
สามารถเสนอขอมูลจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ ดังนี้  
  1) การวิเคราะหจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค เรื่องสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซีย ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ (1) นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
(2) ปจจัยการบริหารจัดการ (3) บริบทประเทศอินโดนีเซีย (4) รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผูวิจัยไดสรุปเอาเฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย นําเสนอตามตาราง ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.2 สรุปความคิดเห็นของกลุมผูบริหารองคการชาวพุทธและพระธรรมทูต เกี่ยวกับสภาพ

การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียภาพรวม ตามกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห SWOT 

 
ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

1. นโยบาย
สงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนา 

  มีโรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนา  
มีการสอบธรรมศึกษา
ทุกป 

ขาดหลักสูตรการ
อบรมพระธรรมทูต 
ขาดหลักสูตรการ
อบรมบัณฑิตะ 
ขาดหลักสูตรการ
อบรมผูนําเยาวชน
ชาวพุทธ 

2. นโยบาย
สงเสริมการศึกษา
บุคลากร 

  มีกองทุนสําหรับผู
เผยแผ
พระพุทธศาสนา 

พระธรรมทูตใน
ประเทศอินโดนีเซีย
มีจํานวนนอย ขาด
การสงเสริมการ
อบรมบัณฑิตะ 
ขาดการสงเสริม
การอบรมผูนํา
เยาวชนชาวพุทธ 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

3. นโยบาย
สงเสริม
พุทธศาสนิกชน 

  มีกิจกรรมรับบริจาค
เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 
กิจกรรมรับบริจาค
โลหิตเพื่อชวย
ผูปวย มีกิจกรรม
ทางสังคมรวมกับ
รัฐบาล 

ขาดการมีสวนรวม
กิจกรรมทางสังคม
กับองคการการ
กุศลอื่น ๆ ขาด
การมีสวนรวม
กิจกรรมทางสังคม
รวมกับศาสนิกตาง
ศาสนา 

4. ดานการ
จัดการองคการ 

มีการจัดองคการ
สอดคลองกับ
สถานการณ
ปจจุบัน มี
วิธกีารบริหาร
องคการที่
เหมาะสมกับ
สภาพทองถิ่น 
มีการจัด
ระบบงานอยาง
เหมาะสม 

ขาดแผนการ
พัฒนาการ
ทํางานเผยแผ
อยางเหมาะสม
บุคลากรขาด
ความเขาใจใน
เปาหมายการ
เผยแผอยาง
ชัดเจน 

  

5. ดานโครงสราง
องคการ 

มีโครงสราง
การบริหาร
องคการอยางที่
เหมาะสม        
มีลําดับชั้นที่
การบริหารที่
เหมาะสม มี
กฎระเบียบใน
การทํางาน 

ขาดการแบงงาน
กันทํากิจกรรม
อยางเหมาะสม 
งานที่ทํายังไม
เหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

6. ดาน
ระบบปฏิบัติการ
องคการ 

มีการวาง
แผนการทํางาน
เปนระบบ     
มีการติดตาม
การดําเนินงาน
เผยแผ 

ขาดข้ันตอนท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การคัดเลือก
บุคลากรมา
ดําเนินงาน     
ขาดคูมือในการ
ปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรขาด
ระบบสนับสนุน
ใหกับบุคลากร 

  

7. ดานการ
จัดการบุคลากร 

บุคลากรมี
ระเบียบวินัย  
มีแรงจูงใจใน
การทํางาน 

บุคลากรไม
เพียงพอตอการ
ปฎิบัติงาน        
ขาดการพัฒนา
ตนเอง ขาด
ความสามารถใน
งานที่รับผิดชอบ 

  

8. ดานทักษะ
ความรู
ความสามารถ
องคการ 

มีความเชี่ยวชาญ
ในการเผยแผ 
มีความชํานาญ
ในการพัฒนา
งานเผยแผ      
มีการจัดการ
ความรูใน 
หลักการเผยแผ 

พระธรรมทูต
ขาดทักษะดาน
ภาษาทองถิ่นใน
การสื่อสารกับ
ประชาชน    
พระธรรมทูตขาด
ความสามารถที่
ดีในการแสดง
ธรรมเปนภาษา
ทองถิ่น 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

9. ดานวิธีการ
บริหารของผูนํา
องคการ 

ผูนําองคการ
รับฟงความ
คิดเห็นจาก
ผูรวมงาน สราง
บรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน 

ขาดความสามารถ
ในการดําเนินงาน 
ขาดความชัดเจน
ในการกําหนด
วิธีการดําเนินงาน 
ขาดการตัดสินใจ
ที่รวดเร็วและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ 

  

10. ดานคานิยม
รวม 

บุคลากรมี
ความศรัทธาใน
ผูนําองคการ
อยางหนักแนน 
บุคลากรมี
ความเชื่อมั่นใน
แนวทางการ
เผยแผวาเปน
สิ่งที่ดี 

บุคลากรขาด
ความมั่นคงใน
การเผยแผ   
ขาดการปฏิบัติ
ตามระเบียบ
ประเพณีอยาง
เหมาะสม ขาด
วัฒนธรรมการ
ทํางานที่มุงตอ
ประโยชนสวนรวม 

  

11. ดานวิถีชีวิต   มีอาชีพที่มั่นคง
พอที่จะสนับสนุน
การเผยแผ
พระพุทธศาสนา  
มีวิถีการดํารงชีวิต
ที่เหมาะตอการรับ
การเผยแผ
พระพุทธศาสนามี
เทคโนโลยีในการ
สื่อสารกับผูอื่นได
อยางสะดวก 

ขาดการรับบริการ
ดานสุขภาพท่ีดี
จากรัฐบาล    
ขาดความสะดวก
ในการเดินทาง
มารวมกิจกรรมที่วัด 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

12. ดาน
วัฒนธรรม 

  มีความเอื้อเฟอตอ
ผูอื่น ใหความ
ชวยเหลือสังคม 
ประกอบอาชีพท่ี
สุจริต 

ยังขาดการม ี    
สวนรวมในการ
สรางสรรคพัฒนา
สังคม ขาดการมี
สวนรวมในการ
แกปญหาสังคม 

13. ดานเครือขาย
ทางสังคม 

  มีการพัฒนาองคกร
เครือขาย
พระพุทธศาสนา  
มีการดําเนิน
กิจกรรมกุศล
รวมกับองคกร     
ชาวพุทธอื่นมรีะบบ
การประสานงานกับ
องคการชาวพุทธอื่น 
การพัฒนาเพิ่ม
เครือขายองคการ
ชาวพุทธในพื้นที่
ตาง ๆ 

ขาดการรวมมือกัน
ปฏิบัติงานกับ
องคการตางศาสนา 

14. การพัฒนา
บุคลากร 

พระธรรมทูตมี
ความสามารถใน
การใชเทคโนโลยี
ในการเผยแผ 
ธรรมะ พระธรรมทูต
มีความเขาใจใน
วิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 
พระธรรมทูต
เปนแบบอยางที่
ดีใหกับชาวพุทธ 

พระธรรมทูต
ขาดความสามารถ
ที่ดีในการใช
ภาษาอินโดนีเซีย
เพื่อเพื่อการ
สื่อสาร      
พระธรรมทูต
ขาดความสามารถ
ที่ดีในการใช
ภาษาอินโดนีเซีย
เพื่อการเผยแผ
ธรรมะ 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ประเด็นในการ
วิเคราะหสภาพ
การเผยแผฯ 

จุดแข็ง 
S 

จุดออน 
W 

โอกาส 
O 

อุปสรรค 
T 

16. การจัด
กิจกรรม 

ชาวพุทธรวม
ดําเนินกิจกรรม
อยางเขมแข็งรวม
กิจกรรมการเรียน
พระพุทธศาสนาใน
วันอาทิตยรวม
กิจกรรมในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
รวมการรักษาศีล
ฟงธรรมในวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

สวนนอยมา
ทําบุญที่วัดใน
วันหยุดเชน
วันหยุดทาง
ศาสนาอิสลาม 

  

17. วิธีการเผย
แผ 

ไดรับความรูใน
พระพุทธศาสนา
จากสื่อเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ต  
จากการอาน
หนังสือธรรมะจาก
สังคมออนไลน 

สวนนอยได      
รับจากพระ
ธรรมทูตในพิธี
ที่เก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนา 
จากสื่อ
มัลติมีเดีย 
(ซีดีธรรมะ) 

  

18. การนํา
หลักธรรมไป
ปฏิบัติ 

มีการสวดมนตมี
เมตตาเอ้ือเฟอ
ผูอื่นประกอบ
อาชีพท่ีสุจริต    
มคีวามรักใน
ครอบครัว     
ชอบพูดความจริง
และงดเวนจาก      
การเสพสิ่งเสพติด
มึนเมา 

ชาวพุทธยัง
ขาดความรู
ความเขา
อยางลึกซ้ึงใน
การนําหลักธรรม
ไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
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 ดังนั้นผูวิจัยไดสรุปผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณทั้งสองกลุมและวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออนโอกาสและอุปสรรคตามกรอบแนวคิดการวิเคราะห SWOT เพื่อสรางตัวแปรตน 1) นโยบาย
สงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนามี 3 ดาน ไดแก ดานการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ดาน
การสงเสริมการศึกษาของบุคลากรและดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชน 2) การบริหารจัดการมี 7 ดาน 
ไดแก ดานการจัดการองคการดานโครงสรางองคการดานระบบปฏิบัติการองคการดานการจัดการ
บุคลากรดานทักษะความรูความสามารถองคการดานวิธีการบริหารของผูนําองคการ และดานคานิยม
3) บริบทประเทศอินโดนีเซียมี 3 ดาน ดานวิถีชีวิตดานวัฒนธรรม และดานเครือขายทางสังคม และตัว
แปรตามรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มี 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนา
บุคลากร ดานการดําเนินกิจกรรม ดานวิธีการเผยแผ และดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ โดยนําปจจัย
ตัวแปรสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และนําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะหเปนลําดับ
ตอไป 
 
4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหขอมูลที่เก็บขอมูลจากกลุมที่ 3 พุทธศาสนิกชน
ในเมืองบันดุง เมืองเมดาน และเขตปกครองพิเศษเมืองจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่ตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ จํานวน 400 ชุด แบงการวิเคราะหดังรายละเอียดดังตอไปนี ้
 4.2.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนบุคคลประกอบดวยเพศอายุและ
ระดับการศึกษา 
  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามสวนบุคคลใชการหาคาความถี่และรอยละสรุปได
ดังนี้คือ 
 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละ จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

(n = 400) 
ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 

1. เพศ 
ชาย 164 41 
หญิง 236 59 

2. อาย ุ
อายุต่ํากวา 30 ป 196 49 
อาย ุ30-40 ป 96 24 
อายุ 41-50 ป 63 15.75 
อาย ุ51-60 ป 29 7.25 
อาย ุ61 ปขึ้นไป 16 4 

3. ระดับการศึกษา 
ตํากวาปริญญาตรี 276 69 
ปริญญาตรี 121 30.25 
ปริญญาโท 3 0.75 



162 

ตารางที่ 4.3 (ตอ) 
(n = 400) 

ขอมูลทั่วไป จํานวน(คน) รอยละ 
4. กลุมเมือง   

บันดุง 14 3.5 
เมดาน 186 46.5 
จาการตา 200 50 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.1 สรุปไดดังนี้ 
 เพศ พบวา ผูตอบแบบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ59 รองลงมา คือ เพศชาย
คิดเปนรอยละ 41 
 อาย ุพบวา ผูตอบแบบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ปคิดเปนรอยละ 49 รองลงมา คืออายุ 
30-40 ป คิดเปนรอยละ 24 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 15.75 อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 7.25และ 
อาย ุ61 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ4 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบถามสวนใหญที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี     
คิดเปนรอยละ 69 รองลงมา คือ การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 30.25 และการศึกษา
ระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 0.75 
 กลุมเมืองที่อาศัยพบวาผูตอบแบบถามสวนใหญอาศัยอยูในเขตปกครองพิเศษเมืองจาการตาคิดเปน
รอยละ 50 รองลงมา คือ เมืองเมดานคิดเปนรอยละ 46.5 และเมืองบันดุง คิดเปนรอยละ 3.5 
 4.2.2 ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 
ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะหนโยบายการสง เสริมพระพุทธศาสนา 
ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 (n = 400) 

ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานตองการมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา 4.46 0.87 มากที่สุด 
2. วัดของทานตองการมีการสอบธรรมศึกษาเปนประจํา
ทุกป 

3.87 1.09 มาก 

3. วัดของทานตองการมีหลักสูตรการอบรมพระธรรม
ทูต 

4.13 0.86 มาก 

4. วัดของทานตองการมีหลักสูตรการอบรมบัณฑิตะ 4.05 0.94 มาก 
5. วัดของทานตองการมีหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชน
พุทธ 

4.28 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.72 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา
ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.16, 
S.D. =0.72) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทาน
ตองการมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.87) 
รองลงมา คือ วัดของทานตองการมีหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนพุทธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.74) และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก       
ที่ใกลเคียงกัน  
 
ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบ

แบบสอบถามเกี่ยวกับผลการวิเคราะหนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนาดานสงเสริม
บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 

                                                                                                           (n = 400) 

ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานตองการมีการเพิ่มปริมาณพระธรรมทูต 4.33 0.78 มากที่สุด 
2. วัดของทานตองการมีการสงเสริมการอบรมพระธรรมทูต 4.14 0.80 มาก 
3. วัดของทานตองการมีการสงเสริมการอบรมบัณฑิตะ 4.01 0.87 มาก 
4. วัดของทานตองการมีการสงเสริมการอบรมผูนํา
เยาวชนชาวพุทธ 

4.22 0.74 มากที่สุด 

5. วัดของทานตองการมีกองทุนสําหรับผูเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

4.26 0.71 มากที่สุด 

รวม 4.19 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.5 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา
ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.19, S.D. 
= 0.60) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานความตองการ       
มีการเพิ่มปริมาณพระธรรมทูตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.33, S.D. = 0.78) 
รองลงมา คือ วัดของทานตองการมีกองทุนสําหรับผูเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.71) รองลงมาอีกลําดับ คือ วัดของทานตองการมีการสงเสริมการอบรมผูนํา
เยาวชนชาวพุทธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.74) และรายขอทั้ง 
2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน  
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ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับผลการวิ เคราะหนโยบายการส ง เสริมพระพุทธศาสนาดานส ง เสริม
พุทธศาสนิกชน 

                                                                                                           (n = 400) 

ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเพ่ือชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส 

4.54 0.64 มากที่สุด 

2. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือ
ผูปวย 

4.20 0.95 มาก 

3. วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคมรวมกับหนวยงานของ
รัฐบาล 

3.75 1.10 มาก 

4. วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคมรวมกับองคการการ
กุศลอื่น ๆ 

3.86 0.98 มาก 

5. วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคมรวมกับศาสนิกตาง
ศาสนา 

3.64 1.20 มาก 

รวม 4.12 0.57 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.6 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนาดานสงเสริม
พุทธศาสนิกชนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.12, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณา
รายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเพื่อ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.64) และราย
ขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน 
 
ตารางที่ 4.7 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนาโดยภาพรวม 
                                                                                                           (n = 400) 

นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 4.16 0.72 มาก 
ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 4.19 0.60 มาก 
ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 4.00 0.69 มาก 

โดยภาพรวม 4.12 0.57 มาก 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.7 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา โดย
ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.12, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนารายดานทุกดานมี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากที่ใกลเคียงกัน  
 4.2.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการ
การเผยแผพระพุทธศาสนา 
 
ตารางที่ 4.8 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการดานกลยุทธการจัดองคการ 
                                                                                                         (n = 400) 

ดานกลยุทธการจัดองคการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีการจัดบุคลากรในวัดใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 

3.97 0.97 มาก 

2. วัดของทานมีวิธีการบริหารวัดที่เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

3.98 0.72 มาก 

3. วัดของทานมีการจัดและปรับปรุงระบบงานสวนตาง ๆ 
อยางเหมาะสม 

3.96 0.81 มาก 

4. วัดของทานมีการแผนการพัฒนาการทํางานเผยแผ
พระพุทธศาสนาใหกับบุคคลในวัดไดอยางเหมาะสม 

4.22 0.71 มากที่สุด 

5. บุคลากรในวัดของทานมีความเขาใจในเปาหมายใน
การดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาอยางชัดเจน 

4.43 0.66 มากที่สุด 

รวม 4.11 0.57 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.8 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานกลยุทธการจัด
องคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.11, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บุคลากรในวัดของทานมีความเขาใจในเปาหมายใน
การดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.43, 
S.D. = 0.57) รองลงมา คือ วัดของทานมีการแผนการพัฒนาการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาใหกับ
บุคคลในวัดไดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.71) และรายขอ
ทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน  
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ตารางที่ 4.9 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการ ดานโครงสรางองคการ 

                                                                                                           (n = 400) 

ดานโครงสรางองคการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีโครงสรางการบริหารวัดอยางเหมาะสม 4.37 0.70 มากที่สุด 
2. วัดของทานมีการแบงงานกันทําเพ่ือดําเนินกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม 

4.23 0.74 มากที่สุด 

3. วัดของทานมีการแบงการทํางานเหมาะสมกับความ
รับผิดชอบ 

4.15 0.73 มาก 

4. การบริหารงานในวัดของทานมีลําดับชั้นที่ความเหมาะสม 4.13 0.69 มาก 
5. วัดของทานมีกฎระเบียบการทํางานที่มีความเหมาะสม 4.11 0.85 มาก 

รวม 4.20 0.55 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.9 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานโครงสรางองคการ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายขอ โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานมีโครงสรางการบริหารวัดอยางเหมาะสมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.37, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ วัดของทานมีการ
แบงงานกันทําเพื่อดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 0.74) และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่
ใกลเคียงกัน 
 
ตารางที่ 4.10 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการดานระบบการปฏิบัติการองคการ 
(n = 400) 

ดานระบบการปฏิบัติการองคการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 4.42 0.64 มากที่สุด 
2. วัดของทานมีการติดตามควบคุมการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

4.15 0.68 มาก 

3. วัดของทานมีขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรมา
ดําเนินงานอยางเหมาะสม 

3.96 0.88 มาก 

4. วัดของทานมีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากร 

4.14 0.70 มาก 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ) 
(n = 400) 

ดานระบบการปฏิบัติการองคการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5. วัดของทานมีระบบการสนับสนุนการทํางานของ
บุคลากร 

4.31 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.20 0.51 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.10 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานระบบการปฏิบัติการ
องคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.42, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ วัดของทานมี
ระบบการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.31, 
S.D. = 0.65) และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน 
 
ตารางที่ 4.11 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการดานการจัดการบุคลากร 
(n = 400) 

ดานการจัดการบุคลากร   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีบุคลากรที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 4.20 0.73 มาก 
2. บุคลากรในวัดของทานมีความสามารถในการทํางาน 
ที่รับผิดชอบ 

4.11 0.65 
มาก 

3. บุคลากรในวัดของทานมีการอบรมพัฒนาตนเอง 4.01 0.77 มาก 
4. บุคลากรในวัดของทานมีการจูงใจใหทํางาน 4.23 1.59 มากที่สุด 
5. บุคลากรในวัดของทานมีระเบียบวินัยตามขอกําหนด
ของวัด 

4.06 0.82 มาก 

รวม 4.12 0.61 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.11 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ  ดานการจัดการ
บุคลากรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.12, S.D. =0.61) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บุคลากรในวัดของทานมีการจูงใจใหทํางานมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 1.59) และรายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการดานทักษะความสามารถองคการ 

(n = 400) 

ดานทักษะความสามารถองคการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผพระพุทธศาสนา 4.34 0.71 มากที่สุด 
2. วัดของทานมีชํานาญในการพัฒนางานเผยแผพระพุทธศาสนา 4.06 0.76 มาก 
3. วัดของทานมีการจัดการความรูหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

3.89 0.86 
มาก 

4. พระธรรมทูตในวัดของทานมีทักษะในการสื่อสารกับ
ผูอื่นไดดี 

4.26 0.74 
มากที่สุด 

5. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถในการแสดง
ธรรมนําปฏิบัติใหชาวพุทธไดเปนอยางดี 

4.27 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.16 0.58 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.12 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานทักษะความสามารถ
องคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.16, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาราย
ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผพระพุทธศาสนา    
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.34, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ พระธรรมทูตใน
วัดของทานมีความสามารถในการแสดงธรรมนําปฏิบัติใหชาวพุทธไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.70) รองลงมาอีกลําดับ คือ พระธรรมทูตในวัดของทานมี
ทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นไดดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.74)   
และรายขอทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน  
 
ตารางที ่4.13 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการดานรูปแบบการบริหารจัดการ 
(n = 400) 

ดานรูปแบบการบริหารจัดการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. เจาอาวาสในวัดของทานมีความชัดเจนในการกําหนด
วิธีการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา 

4.41 0.62 มากที่สุด 

2. เจาอาวาสในวัดของทานมีความรูความสามารถในการ
ดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา 

4.36 0.65 มากที่สุด 

3. เจาอาวาสในวัดของทานมีการตัดสินใจที่รวดเร็วและ
เหมาะสมกับสถานการณ 

4.20 0.74 มาก 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 
(n = 400) 

ดานรูปแบบการบริหารจัดการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
4. เจาอาวาสในวัดของทานรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูรวมงานในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

4.36 0.69 มากที่สุด 

5. เจาอาวาสในวัดของทานสรางบรรยากาศที่ดีในการ
ทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

4.36 0.64 มากที่สุด 

รวม 4.34 0.51 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.13 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการบริหาร
จัดการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.34, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวาเจาอาวาสในวัดของทานมีความชัดเจนในการกําหนด
วิธีการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.41, S.D. 
= 0.62) รองลงมา คือ เจาอาวาสในวัดของทานสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.64) รองลงมา คือ เจาอาวาสในวัด
ของทานมีความรูความสามารถในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.65) รองลงมาอีกลําดับ คือ เจาอาวาสในวัดของทานรับฟงความคิดเห็น
จากผูรวมงานในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 
4.36, S.D. = 0.69) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก  
 
ตารางที่ 4.14 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการ ดานคานิยมรวม 
(n = 400) 

ดานคานิยมรวม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อม่ันในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 

4.38 0.67 มากที่สุด 

2. บุคลากรในวัดของทานมีความศรัทธาในตัวผูบริหารวัด
อยางหนักแนน 

4.22 0.65 มากที่สุด 

3. บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อม่ันวาแนวทางการ
เผยแผพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ด ี

4.24 0.71 มากที่สุด 

4. บุคลากรในวัดของทานปฏิบัติตามระเบียบและ
ประเพณีของวัดอยางเหมาะสม 

4.20 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.14 (ตอ) 
(n = 400) 

ดานคานิยมรวม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5. บุคลากรในวัดของทานมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

4.45 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.30 0.52 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.14 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ ดานคานิยมรวมโดยรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา บุคลากรในวัดของทานมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนประโยชน
สวนรวมเปนหลักมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.45, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ 
บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่นในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.38, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่น
วาแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24,  
S.D. = 0.71) รองลงมาอีกลําดับ คือ บุคลากรในวัดของทานมีความศรัทธาในตัวผูบริหารวัดอยางหนักแนนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.65)  และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมาก  
 
ตารางที่ 4.15 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการ โดยภาพรวม 
(n = 400) 

ปจจัยการบริหารจัดการ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ดานกลยุทธการจัดองคการ 4.11 0.57 มาก 
ดานโครงสรางองคการ 4.20 0.55 มาก 
ดานระบบการปฏิบัติการองคการ 4.20 0.51 มาก 
ดานการจัดการบุคลากร 4.12 0.61 มาก 
ดานทักษะความสามารถองคการ 4.16 0.58 มาก 
ดานรูปแบบการบริหารจัดการ 4.34 0.51 มากที่สุด 
ดานคานิยมรวม 4.30 0.52 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.20 0.43 มาก 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.15 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย พบวา ดานรูปแบบการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด   
( = 4.34, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ดานคานิยมรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด         
( = 4.30, S.D. = 0.52) และรายดานอีก 5 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากใกลเคียงกัน 
 4.2.4 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเก่ียวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย 
 
ตารางที่ 4.16 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหบริบทของประเทศอินโดนีเซียดานชีวิตความเปนอยู 
(n = 400) 

ดานชีวิตความเปนอยู   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ชาวพุทธอินโดนีเซียไดรับการบริการสาธารณสุขที่ดี
จากรัฐบาลอินโดนีเซีย 

3.98 0.95 
มาก 

2. ชาวพุทธอินโดนีเซียไดรับบริการการเดินทางรวม
กิจกรรมท่ีวัดไดสะดวก 

3.48 1.15 
มาก 

3.ชาวพุทธอินโดนีเซียใชเทคโนโลยีการสื่อสารกับผูอื่นได
อยางสะดวก 

4.11 0.81 
มาก 

4. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีอาชีพท่ีมั่นคงท่ีสนับสนุนในการ
เผยแผพระพุทธศาสนาได 

4.03 0.80 
มาก 

5. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีการดํารงชีวิตอยางเรียบงาย 3.45 1.20 มาก 
รวม 3.81 0.67 มาก 

 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.16 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย ดานชีวิตความ
เปนอยูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 3.81, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา รายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่ใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 4.17 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหบริบทของประเทศอินโดนีเซียดานวัฒนธรรม 

(n = 400) 

ดานวัฒนธรรม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอ่ืน 4.41 0.68 มากที่สุด 
2. ชาวพุทธอินโดนีเซียใหความชวยเหลือแกสังคม 4.39 0.66 มากที่สุด 
3. ชาวพุทธอินโดนีเซียประกอบอาชีพท่ีสุจริต 4.16 0.75 มาก 
4. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนา 4.27 0.73 มากที่สุด 
5. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการแกปญหาของสังคม 4.24 0.75 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.51 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.17 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย ดานวัฒนธรรม
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.41, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียให 
ความชวยเหลือแกสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.39, S.D. = 0.66) รองลงมา 
คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
( = 4.27, S.D. = 0.73) รองลงมาอีกลําดับ คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการแกปญหาของสังคม 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, S.D. = 0.75) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมาก  
 
ตารางที่ 4.18 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหบริบทของประเทศอินโดนีเซีย ดานเครือขายทางสังคม 
(n = 400) 

ดานเครือขายทางสังคม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. วัดของทานมีระบบการประสานงานกับองคกรชาว 
พุทธอื่น 

4.46 0.65 มากที่สุด 

2. วัดของทานมีการรวมมือกันปฏิบัติงานกับองคกรตาง
ศาสนาได 

4.04 0.87 มาก 

3. วัดของทานมีการเพิ่มเครือขายองคกรชาวพุทธใน 
พื้นที่ตาง ๆ 

4.17 0.67 มาก 

4. วัดของทานมีการพัฒนาองคกรเครือขายการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

4.25 0.67 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.18 (ตอ) 
(n = 400) 

ดานเครือขายทางสังคม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
5. วัดของทานมีการดําเนินกิจกรรมการกุศลรวมกับองคกรชาว
พุทธอื่น 

4.26 0.74 มากที่สุด 

รวม 4.24 0.53 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.18 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย ดานเครือขายทางสังคม
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ 
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา วัดของทานมีระบบการประสานงานกับองคกรชาวพุทธ อื่น
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ วัดของทานมีการ
ดําเนินกิจกรรมการกุศลรวมกับองคกรชาวพุทธอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด     (
= 4.26, S.D. = 0.74) รองลงมาอีกลําดับ คือ วัดของทานมีการพัฒนาองคกรเครือขายการเผยแผ
พระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.25, S.D. = 0.67) และรายขอทั้ง 2 ขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน  
 
ตารางที่ 4.19 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหบริบทของประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม 
(n = 400) 

บริบทของประเทศอินโดนีเซีย   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ดานชีวิตความเปนอยู 3.81 0.67 มาก 
ดานวัฒนธรรม 4.29 0.51 มากที่สุด 
ดานเครือขายทางสังคม 4.24 0.53 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.11 0.46 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.19 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของประเทศอินโดนีเซีย โดยภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.11, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, 
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ดานเครือขายทางสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, 
S.D. = 0.53) และรายดานอีก 1 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก 
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 4.2.5 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซีย 
 
ตารางที่ 4.20 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ดานการพัฒนาบุคลากร 

(n = 400) 

ดานการพัฒนาบุคลากร   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความรูดานภาษา
อินโดนีเซียในการสื่อสารอยางเพียงพอ 

3.87 1.02 มาก 

2. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถในการ
ถายทอดธรรมะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.00 0.67 มาก 

3. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

4.15 0.71 มาก 

4. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความเขาใจในวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

3.93 0.72 มาก 

5. พระธรรมทูตในวัดของทานเปนแบบอยางที่ดีใหกับ
ชาวพุทธอินโดนีเซีย 

4.13 0.71 มาก 

รวม 4.02 0.60 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.20 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ดานการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.02, S.D. = 0.60) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา     
ในประเทศอินโดนีเซีย ดานการพัฒนาบุคลากรรายขอทุกขอมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ใกลเคียงกัน 
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ตารางที ่4.21 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ดานการดําเนินกิจกรรม 

(n = 400) 

ดานการดําเนนิกิจกรรม   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมดําเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง 

4.38 0.61 มากที่สุด 

2. ชาวพุทธอินโดนีเซียรวมจัดกิจกรรมการเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

4.24 0.65 มากที่สุด 

3. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการรักษาศีลฟงธรรมะในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา 

4.26 0.70 มากที่สุด 

4. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการจัดกิจกรรมในสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา          วัน
อาสาฬหบูชา) 

4.42 0.62 มากที่สุด 

5. ชาวพุทธอินโดนีเซียมาทําบุญที่วัดในวันหยุดเชนวัน
อาทิตยและวันหยุดทางศาสนาอิสลาม 

4.14 0.83 มาก 

รวม 4.29 0.46 มากที่สุด 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.21 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ดานการดําเนินกิจกรรมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, 
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซีย       
เขารวมการจัดกิจกรรมในสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา)     
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.42, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซีย
เขารวมดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด        
( = 4.38, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการรักษาศีลฟงธรรมะในวันสําคัญ     
ทางพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.70) รองลงมาอีกลําดับ คือ 
ชาวพุทธอินโดนีเซียรวมจัดกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, S.D. = 0.65) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มาก 
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ตารางที่ 4.22 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดาน
วิธีการเผยแผ 

(n = 400) 

ดานวิธีการเผยแผ   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1. ชาวพุทธไดรับฟงการแสดงธรรมจากพระธรรมทูตใน
พิธีที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 

4.32 0.65 มากที่สุด 

2. ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อ
เทคโนโลยีในอินเตอรเน็ต (เว็บไซต ยูทูป ฯลฯ) 

4.08 0.73 มาก 

3. ชาวพุทธไดความรูพระพุทธศาสนาจากการอานหนังสือ
ธรรมะ 

4.15 0.69 มาก 

4. ชาวพุทธไดรับความรูพระพุทธศาสนาจากสื่อมัลติมีเดีย
(ซีดีธรรมะ ดีวีดีธรรมะ ฯลฯ) 

4.13 0.74 มาก 

5. ชาวพุทธไดรับการเผยแผพระพุทธศาสนาจากสื่อสังคม
ออนไลน (เฟสบุค ไลน วอทแอพ ฯลฯ) 

4.15 0.79 มาก 

รวม 4.17 0.51 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.22 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ดานวิธีการเผยแผโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.17, S.D. = 0.51) 
เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ชาวพุทธไดรับฟงการแสดงธรรม   
จากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด          
( = 4.32, S.D. = 0.65) และรายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน 
 
ตารางที่ 4.23 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 

(n = 400) 

ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ   S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ชาวพุทธสวดมนตมีเมตตาเอื้อเฟอผูอื่น 4.59 0.60 มากที่สุด 
2. ชาวพุทธมีอาชีพที่สุจริต 4.30 0.73 มากที่สุด 
3. ชาวพุทธมีความรักในครอบครัว 4.48 0.58 มากที่สุด 
4. ชาวพุทธชอบพูดความจริง 4.08 0.81 มาก 
5. ชาวพุทธงดเวนการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา 4.04 0.88 มาก 

รวม 4.30 0.53 มากที่สุด 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.23 สรุปไดดังนี้ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, 
S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ชาวพุทธสวดมนตมี
เมตตาเอื้อเฟอผูอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.60) รองลงมา 
คือ ชาวพุทธมีความรักในครอบครัวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.58)
รองลงมาอีกลําดับ คือ ชาวพุทธมีอาชีพที่สุจริตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, 
S.D. = 0.73) และรายขอทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน  
 
ตารางที ่4.24 คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับผลการวิเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยภาพรวม 

(n = 400) 
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ

อินโดนีเซีย   S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
ดานการพัฒนาบุคลากร 4.02 0.60 มาก 
ดานการดําเนินกิจกรรม   4.29 0.46 มากที่สุด 
ดานวิธีการเผยแผ 4.17 0.51 มาก 
ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 4.30 0.53 มากที่สุด 

โดยภาพรวม 4.19 0.41 มาก 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลในตารางที่ 4.24 สรุปไดดังนี ้
 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.19, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.30, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ดานการดําเนินกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.46) และรายดานอีก 2 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากใกลเคียงกัน 
 4.2.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคขอที่ 2 โดยการทดสอบสมมติฐาน ผลการ
วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ไดแก ปจจัยดานนโยบาย
สงเสริมพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการบริหารจัดการ และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย 
ทดสอบความสัมพันธดวยวิธีวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 
  เพื่อทราบถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรนโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา (X) กับ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย (Y) เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงใช
สัญลักษณดังตอไปนี้  
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  ตัวแปรตน 
   X1 ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
   X2 ดานสงเสริมบุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   X3 ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 
   X4 ดานกลยุทธการจัดองคการ 
   X5 ดานโครงสรางองคการ 
   X6 ดานระบบการปฏิบัติการองคการ 
   X7 ดานการจัดการบุคลากร 
   X8 ดานทักษะความสามารถองคการ 
   X9 ดานภาวะผูนําองคการ 
   X10  ดานคานิยมรวม 
   X11  ดานชีวิตความเปนอยู 
   X12 ดานวัฒนธรรม 
   X13 ดานเครือขายทางสังคม 
  ตัวแปรตาม 
   Y = รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม 
 
ตารางที่ 4.25 แสดงผลคาวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณปจจัยที่สงผลตอระหวางตัวแปร

ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) 
และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) 

 
ตัว
แปร 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 

Y 1.00              
X1 0.47* 1.00             
X2 0.57* 0.66* 1.00            
X3 0.50* 0.54* 0.52* 1.00           
X4 0.58* 0.61* 0.59* 0.60* 1.00          
X5 0.49* 0.47* 0.59* 0.46* 0.53* 1.00         
X6 0.52* 0.33* 0.46* 0.39* 0.47* 0.62* 1.00        
X7 0.56* 0.39* 0.48* 0.43* 0.55* 0.51* 0.62* 1.00       
X8 0.60* 0.41* 0.52* 0.40* 0.55* 0.56* 0.61* 0.65* 1.00      
X9 0.51* 0.32* 0.44* 0.30* 0.42* 0.49* 0.46* 0.50* 0.58* 1.00     
X10 0.54* 0.40* 0.50* 0.41* 0.58* 0.61* 0.59* 0.58* 0.68* 0.59* 1.00    
X11 0.64* 0.44* 0.48* 0.50* 0.44* 0.34* 0.41* 0.40* 0.39* 0.32* 0.37* 1.00   
X12 0.57* 0.34* 0.45* 0.34* 0.43* 0.46* 0.42* 0.43* 0.56* 0.48* 0.54* 0.37* 1.00  
X13 0.64* 0.49* 0.56* 0.51* 0.55* 0.58* 0.51* 0.46* 0.56* 0.54* 0.54* 0.43* 0.60* 1.00 
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 จากตารางที่ 4.25 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในระหวางตัวแปรปจจัยดาน
นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และปจจัยดาน
บริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) มีคาอยู 0.47-0.64 ซึ่งมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งมีความสัมพันธกันสูงสุด เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร พบวา 
ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และ
ปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) กับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
โดยภาพรวม (Y) มีความสัมพันธทางบวกกับปจจัยดานการบริหารจัดการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนจาก ตัวแปรปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผ

พระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และปจจัยดานบริบทประเทศ
อินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
โดยภาพรวม (Y) 

 

สมการ 
แหลงความ
แปรปรวน 

Sum of  
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

X13, x11, x8, x12, x4, 
x7 

Regression 44.228 6 7.371 121.159 0.000 
Residual 23.910 393 0.061   

Total 68.138 399    
 
f. Predictors: (Constant), x13, x11, x8, x12, x4, x7 

g. Dependent Variable: Y 
 
 จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะหการแปรปรวนจากตัวแปรปจจัยดานนโยบายสงเสริมการ
เผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และปจจัยดานบริบทประเทศ
อินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) 
แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางตัวแปรเกณฑและตัวแปรพยากรณ มีความสัมพันธกันในเชิงเสนตรง 
ระหวางตัวแปรตาม (Y) กับตัวแปรตน 6 ตัวแปรในมติของดานเครือขายทางสังคม (X13) ดานชีวิตความเปนอยู 
(X11) ทักษะความสามารถองคการ (X8) ดานวัฒนธรรม (X12) ดานกลยุทธการจัดองคการ (X4) และ
ดานการจัดการบุคลากร (X7) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการคํานวณสามารถนําไปสราง
สมการโดยมีตัวแปรพยากรณ ดังตารางที่ 4.26 
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ตารางที่ 4.27 แสดงการวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบหลายขั้นตอนของตัวแปรปจจัยดาน
นโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) 
และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) 

 

ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผย
แผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดาน
การบริหารจัดการ (X2) และปจจัย
ดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) 

รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) 

t Sig. สัมประสิทธิ ์
คะแนนดิบ 

สัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐาน 

B S.E Beta (β) 
1. คาคงที่ (Constant) 1.147 0.120  9.561 0.000 

ดานเครือขายทางสังคม (X13) 0.168 0.032 0.216 5.167 0.000 
ดานชีวิตความเปนอยู (X11) 0.207 0.021 0.340 9.720 0.000 
ดานทักษะความสามารถองคการ (X8) 0.096 0.031 0.135 3.029 0.003 
ดานวฒันธรรม (X12) 0.119 0.031 0.150 3.797 0.000 
ดานกลยทุธการจัดองคการ (X4) 0.084 0.028 0.118 2.934 0.004 
ดานการจัดการบุคลากร (X7) 0.068 0.027 0.102 2.464 0.014 

R = 0.806  R2 = 0.649  R2 
adj = 0.644  SEest = 0.246  F = 121.159  a = 1.147 

 
 จากตารางที่ 4.27 พบวา ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัย
ดานการบริหารจัดการ (X2) และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) ในดานเครือขายทางสังคม (X13) ดานชีวิตความเปนอยู 
(X11) ทักษะความสามารถองคการ (X8) ดานวัฒนธรรม (X12) ดานกลยุทธการจัดองคการ (X4) และ
ดานการจัดการบุคลากร (X7) มีความสัมพันธเชิงบวกกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 
 ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และ
ปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) ในดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา (X1) ดานสงเสริมบุคลากรการ
เผยแผพระพุทธศาสนา (X2) ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน (X3) ดานโครงสรางองคการ (X5) ดานระบบ
การปฏิบัติการองคการ (X6) ดานภาวะผูนําองคการ (X9) และดานคานิยมรวม (X10) ซึ่งไมสงผลตอ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) 
 เมื่อนําปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
(X2) และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) ในดานเครือขายทางสังคม (X13) ดานชีวิตความเปนอยู (X11) 
ทักษะความสามารถองคการ (X8) ดานวัฒนธรรม (X12) ดานกลยุทธการจัดองคการ (X4) และดานการจัดการ
บุคลากร (X7) ไปสรางสมการพยากรณรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดคา
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สัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (R2) ไดรอยละเทากับ 64.90 และมีคาคงที่ของสมการพยากรณ
ในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เทากับ 1.147 โดยไดสมการพยากรณ ดังนี้ 
 สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 

  Y = 1.147 + 0.168 (X13) + 0.207 (X11) + 0.096 (X8) + 0.119 (X12) + 0.084 (X4) + 0.068 (X7) 
 สมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
  ZY = 0.216 (X13) + 0.340 (X11) + 0.135 (X8) + 0.150 (X12) + 0.118 (X4) + 0.102 (X7) 
 

4.3 การกําหนดรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียท่ีเหมาะสม 
 จากการรวบรวมขอมูลรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยใชการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิจัยไวเปน 2 สวนรวมกัน คือ 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อใหทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียด
ที่สําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญที่ทําการศึกษาอยางครบถวน จึงไดใชการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวน 13 รูป/คน กลุมที่ 2 พระธรรมทูต 
จํานวน 14 รูป ใหไดรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามาวิเคราะหในเชิงตรรกะได 2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุมที่ 3 กลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย 
จํานวน 400 คน ผูวิจัยนําเสนอการไดมาซึ่งรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่
เหมาะสม ตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 4.3.1 ตอนท่ี 1 การสังเคราะหรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  จากการผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ
ผูใหขอมูลสําคัญและจากการวิเคราะห SWOT ไดทราบจุดเดนจุดดอยโอกาสและอุปสรรคของการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไปสูการสรางแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากกลุม
ตัวอยาง 400 คน และนํามาวิเคราะหเชิงปริมาณ จากผลการวิเคราะหทางสถิติไดปจจัยที่มีผลตอการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลที่ไดมาทั้งหมด และจัดทํา
เปนรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้ 
  1) การกําหนดประเด็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยผูวิจัยไดนําผลลัพภที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (เชิงคุณภาพ) และจากการวิเคราะห
แบบสอบถาม (เชิงปริมาณ) มาดําเนินการสังเคราะหรวมกัน และไดองคประกอบตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 7 ประเด็น ดังนี้ 
   1.1) ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
จะเปนกรอบคิดเชิงนโยบายในการจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
   1.2) วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
เปนขอเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา ที่สามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมกับประเทศอินโดนีเซีย 
   1.3) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ประกอบดวยแนวคิดเกี่ยวกับเผยแผ
พระพุทธศาสนานโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ Anderson (1970) และ Owen (1933) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Certo & Certo (2006) และ Kreitner (2007) แนวคิดและ
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ทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินองคการของแมคคินเซย Mckinsey (1980) แนวคิดการวางแผน
เชิงยุทธศาสตรและการวิเคราะห SWOT 
   1.4) องคประกอบของปจจัยนําเขาประกอบดวย M = Monk พระสงฆ (1) มหาเถร
สมาคมมีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยในทิศทางการจัดการคณะสงฆไทยในตางแดนและการเพิ่มปริมาณ
พระสงฆเถรวาทในตางแดนดวยการมีพระอุปชฌายในตางแดนมีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดานสนับสนุนการเผยแผทั้งแนวทางและทิศทาง มีความชัดเจน
ในดานการสงเสริมการเผยแผในโรงเรียนและกิจกรรมการเผยแผ (2) สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) มีหลักสูตรและกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพในการนําความรูไปใชตาม
ประเทศที่พระธรรมทูตไปปฏิบัติงาน มีหลักสูตรพัฒนาพระธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซียภาษาจีน
ดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมให
พุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวยทักษะการสื่อสาร (3) พระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียมีความรู
ความสามารถในภาษาอินโดนีเซียในระดับที่ใชงานไดดีมีการพัฒนาตนเองในดานภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาจีนดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกต
หลักธรรมใหพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวยทักษะการสื่อสารพระธรรมทูตตองมีความเขาใจใน
วัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย (4) บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนาองคการชาวพุทธมีทักษะความรู
ความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาผูบริหารองคการชาวพุทธมีความสามารถในการสรางและ
บริหารกลยุทธการเผยแผพระพุทธศาสนาบุคลากรปฏิบัติงานในองคการชาวพุทธมีคุณภาพโดยไดรับ
การคัดเลือกและพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.5) องคประกอบปจจัยกระบวนการประกอบดวย E = Expand ขยาย (1) ดานการ
บริหารจัดการ ทักษะความสามารถขององคการ องคการพุทธศาสนิกชนคือภิกษุสามเณรอุบาสก
อุบาสิกามีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยออมกลยุทธการจัดการองคการ
จัดการองคการพุทธศาสนาใหเปนที่นาเชื่อถือรวมกันบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนาการจัดการบุคลากร D = Develop พัฒนา มีการพัฒนา
ผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในดานทักษะการเผยแผและการสื่อสารความรูในการเผยแผ A = Action 
กิจกรรมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมมีการอบรมผูเผยแผ
พระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในประเทศอินโดนีเซีย มีการแตงตั้งผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ)
ประจําหมูบาน (2) ดานบริบทวัฒนธรรมอินโดนีเซียมี N = Network เครือขายทางสังคมดวยการพัฒนา
เครือขายสังคมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยผานสังคมทางกลุมชาติพันธ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรมสังคม
สงเคราะห กลุมการศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุมและเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน ชีวิตความเปนอยู มีการเผยแผ
หลักพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมในกลุมชาวพุทธที่มีวิถีชีวิตในเมืองใหญและในชนบท วัฒนธรรม       
มีการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ 
   1.6) องคประกอบดานผลลัพธ ประกอบดวย (1) การพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ 
การพัฒนาพระธรรมทูตและบัณฑิตะในดานภาษาเทคนิคและความแมนยําในหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนา การพัฒนาเทคนิควิธีการผลิตพระธรรมทูตและนักเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ)
ทั้งในประเทศและทองถิ่น มหีลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) มีประสิทธิภาพ
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ตอการนําไปใชปฏิบัติงานเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย (2) กิจกรรมการเผยแผมีคุณคาการจัดกิจกรรม
ทําสมาธิการจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมประกาศตน
เปนพุทธมามกะการจัดกิจกรรมการแตงงานแบบชาวพุทธการนําชาวพุทธไปใหกําลังใจผูปวยการไป
รวมงานฌาปนกิจศพชาวพุทธการจัดงานสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาสการเชิญชวนชาวพุทธบริจาค
โลหิตเพื่อชวยเหลือผูปวยการจัดกิจกรรมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย (3) วิธีการเผยแผมี
ประสิทธิภาพ มีหลักสูตรและสื่ออบรมผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ที่เปนอุบาสก อุบาสิกา วิธีการ
แสดงธรรมภายในวัดวิธีการแสดงธรรมสัญจรในบานในสถานที่ศึกษาวิธีการแสดงธรรมในโรงแรม
วิธีการแสดงธรรมผานการแสดงละครเวทีวิธีการแสดงธรรมผานบทเพลงวิธีการเผยแผธรรมผานสื่อ
อินเตอรเน็ต วิธีการเผยแผธรรมผานสื่อสังคมออนไลน (4) ชาวพุทธนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันการมี
ความเมตตาการประกอบอาชีพสุจริตการมีความรักในครอบครัว การมีสัจจะ การมีสติในการดําเนินชีวิต 
   1.7) องคประกอบดานการประเมินผล ประกอบดวย (1) การประเมินคุณภาพ
บุคลากรจากบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาที่ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
วิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา (2) การประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรมไดรับคุณคาทาง
จิตใจจากการเขารวมกิจกรรม (3) การประเมินวิธีการเผยแผจากการสามารถใหผูรับการเผยแผเขาใจ
หลักธรรมได (4) การประเมินการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันจากชาวพุทธมีการปฏิบัติตาม
หลักธรรมที่ไดศึกษาในชีวิตประจําวัน 
  2) การตรวจสอบประเด็นที่เกี่ยวของกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ผูวิจัยไดนําประเด็นขางตน มาจัดทําเปนเอกสารรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
(ตามภาคผนวก ญ) แลวนําเอกสารรางดังกลาวไปสนทนากลุมกับผู เชี่ยวชาญดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและตางประเทศ จํานวน 9 รูป/คน (ตามภาคผนวก ฌ) เพื่อตรวจสอบ/
ประเมินรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และใหความคิดเห็นในแบบประเมินตามประเด็นที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น ซึ่งผูเชี่ยวชาญไดใหความคิดเห็น 
ดังตารางที่ 4.27   
 
ตารางที่ 4.28 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็นในรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 4 5 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 4 5 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 1 8 
ดานปจจัยนําเขา - - - 2 7 
ดานกระบวนการ - - - 3 6 
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ตารางที่ 4.28 (ตอ) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ดานผลลัพธ - - - 4 5 
ดานประเมินผล - - - 4 5 

 
 จากตารางที่ 4.28 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญที่ตรวจสอบและประเมินรางรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีความเห็นดวยในรางที่ผูวิจัยกําหนดขึ้น โดยสังเกตจากจํานวน
ความถี่ของระดับความคิดเห็นในประเด็นท่ีปรากฏในรางเอกสารที่อยูในระดับมากถึงระดับมากท่ีสุด 
 4.3.2 ตอนท่ี 2 การประเมินรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  จากผลการตรวจสอบรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ของผูเชี่ยวชาญขางตน ผูวิจัยไดนําไปสรางเปนแบบประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใน 5 ประเด็น ไดแก 1) ความเหมาะสม 2) ความถูกตอง 3) ความเปนประโยชน 4) ความเปนไปได 
และ 5) ความงายในการนําไปใช และสงไปใหผูเชี่ยวชาญที่ทําการตรวจสอบรางรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียชุดเดิม จํานวน 9 รูป/คน เปนผูประเมินตามประเด็นที่กําหนด 
และจากแบบประเมินไดผลลัพธดังตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็น ในประเด็นความเหมาะสมในรูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 2 7 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 1 8 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 1 8 
ดานปจจัยนําเขา - - 1 4 4 
ดานกระบวนการ - - - 2 7 
ดานผลลัพภ - - - 1 8 
ดานประเมินผล - - - 2 7 
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 จากตารางที่ 4.29 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียมีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยประเด็นดานปจจัยนําเขา มีคาความถี่ใน
การแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 ครั้ง สวนในประเด็นอื่นมีการแสดงความคิดเห็น
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.30 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็น ในประเด็นความถูกตองในรูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 3 6 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 2 7 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 2 7 
ดานปจจัยนําเขา - - 1 4 4 
ดานกระบวนการ - - - 3 6 
ดานผลลัพธ - - - 1 8 
ดานประเมินผล - - - 2 7 

 
 จากตารางที่ 4.30 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียมีความถูกตองอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยประเด็นดานปจจัยนําเขามีคาความถี่
ในการแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลางจํานวน 1 ครั้งสวนในประเด็นอื่นมีการแสดงความคิดเห็น
อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 4.31 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็น ในประเด็นความเปนประโยชนในรูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 1 8 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 2 7 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 1 8 
ดานปจจัยนําเขา - - - 2 7 



186 

ตารางที่ 4.31 (ตอ) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ดานกระบวนการ - - - 1 8 
ดานผลลัพภ - - - 3 7 
ดานประเมินผล - - 1 2 6 

 
 จากตารางที่ 4.31 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียมีความเปนประโยชนอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยประเด็นดานประเมินผลมี
คาความถี่ในการแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลางจํานวน 1 ครั้งสวนในประเด็นอื่นมีการแสดง
ความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 
 
ตารางที่ 4.32 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็น ในประเด็นความเปนไปไดในรูปแบบการเผยแผ

พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 
 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - 1 4 4 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - 1 7 1 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 7 2 
ดานปจจัยนําเขา - - 1 6 2 
ดานกระบวนการ - - 2 4 3 
ดานผลลัพธ - - - 7 2 
ดานประเมินผล - - - 7 2 

 
 จากตารางที่ 4.32 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียมีความเปนไปไดอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยประเด็นความหมายของรูปแบบฯ 
ประเด็นวัตถุประสงคของรูปแบบฯ และดานปจจัยนําเขามีคาความถี่ในการแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง
จํานวนประเด็นละ 1 ครั้ง และประเด็นดานกระบวนการ มีคาความถี่ในการแสดงความคิดเห็นใน
ระดับปานกลาง จํานวน 2 ครั้ง สวนในประเด็นอื่นมีการแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.33 แสดงความถี่ของระดับความคิดเห็น ในประเด็นความงายในการนําไปใชในรูปแบบการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียของผูเชี่ยวชาญ (จํานวน 9 รูป/คน) 

 

ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

จํานวนความถี่ของระดับความคิดเห็น/
ครั้ง 

นอย
ที่สุด 

นอย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ที่สุด 

ความหมายของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 7 2 
วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯ - - - 6 3 
แนวคิดดานการบริหารจัดการที่เก่ียวของ - - - 5 4 
ดานปจจัยนําเขา - - 1 2 6 
ดานกระบวนการ - - 1 5 3 
ดานผลลัพธ - - 1 4 4 
ดานประเมินผล - - - 4 5 

 
 จากตารางที่ 4.33 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียมีความงายในการนําไปใชอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยประเด็นดานปจจัยนําเขา
ประเด็นดานกระบวนการและดานผลลัพธมีคาความถี่ในการแสดงความคิดเห็นในระดับปานกลาง
จํานวนประเด็นละ 1 ครั้ง สวนในประเด็นอื่นมีการแสดงความคิดเห็นอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
 การตรวจสอบและการประเมินรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
จากผูเชี่ยวชาญขางตน แสดงใหเห็นวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่
ผูวิจัยนําเสนอนั้น มีความเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน โดยมี
ความเปนไปไดในการนําไปใชใหเกิดประโยชนในเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ 
ผูวิจัยไดดําเนินการเสนอรายละเอียดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาฯดังกลาวตอไป 
 
4.4 การนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียท่ีเหมาะสม  
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการดําเนินการกับองคการชาวพุทธที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 3 กลุม คือ กลุมผูบริหารองคการชาวพุทธ กลุมพระธรรมทูต และกลุมพุทธศาสนิกชน 
จากการรวบรวมขอมูลรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี 
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร เพื่อใหทราบถึงประเด็นของการศึกษาในรายละเอียด
ที่สําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญที่ทําการศึกษาอยางครบถวน 2) การวิจัยเชิงปริมาณ 
เก็บการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุมที่ 3 กลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย  
จํานวน 400 คน โดยขอมูลทั้งสองสวนนี้ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหเนื้อหาและตีความรวมกันแลวจึงจัดทํา
เปนรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย นําไปสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญ
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยเนนไปที่กลุมผูปฏิบัติงานเผยแผพระพุทธศาสนา และหลังจาก
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ผูเชี่ยวชาญเห็นชอบแลวผูวิจัยขอนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
ปรากฏดังนี้ 
 4.4.1 ปจจัยนําเขา 
  M = Monk พระสงฆ 
  1) มหาเถรสมาคม (1) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย 
(2) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยในทิศทางการจัดการคณะสงฆ
ไทยในตางแดนและการเพิ่มปริมาณพระสงฆเถรวาทในตางแดนดวยการมีพระอุปชฌายในตางแดน  
(3) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดานสนับสนุนการเผย
แผทั้งแนวทางและทิศทาง (4) ชัดเจนในดานการสงเสริมการเผยแผในโรงเรียนและกิจกรรมการเผยแผ 
(5) การขยายปริมาณพระสงฆและสามเณรในประเทศอินโดนีเซียทั้งจากประเทศไทยและพระสงฆชาว
อินโดนีเซียดวยการสงพระธรรมทูตไทยที่ผานการอบรมจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) เพิ่มมากขึ้น (6) การเพิ่มปริมาณพระอุปชฌายดวยการสงพระธรรมทูตที่มี
คุณวุฒิที่เหมาะสมเขาอบรมหลักสูตรเพื่อสอบเปนพระอุปชฌายและไปปฏิบัติหนาที่พระอุปชฌายใน
ประเทศอินโดนีเซีย (7) กําหนดใหพระอุปชฌายในประเทศไทยที่มีความรูในภาษาอินโดนีเซียใหการ
อุปสมบทแกกุลบุตรชาวอินโดนีเซียไดและใหการศึกษาหลักพระธรรมวินัยจนเขาใจแลวจึงอนุญาตให
กลับประเทศอินโดนีเซียได 
  2) สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ (ธรรมยุต) (1) มีหลักสูตรและกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพในการนําความรูไปใช
ตามประเทศที่พระธรรมทูตไปปฏิบัติงาน (2) พัฒนาพระธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซียภาษาจีน
ดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมให
พุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวยทักษะการสื่อสาร 
  3) พระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย (1) มีความรูความสามารถในภาษาอินโดนีเซียใน
ระดับที่ใชงานไดดี (2) พัฒนาพระธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซียภาษาจีนดานหลักธรรมที่แมนยํา
ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมใหพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติ
ไดดวยทักษะการสื่อสาร (3) พระธรรมทูตตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย  
  4) บุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา (1) องคการชาวพุทธมีทักษะความรูความสามารถ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา (2) ผูบริหารองคการชาวพุทธมีความสามารถในการสรางและบริหารกลยุทธ
การเผยแผพระพุทธศาสนา (3) บุคลากรปฏิบัติงานในองคการชาวพุทธมีคุณภาพโดยไดรับการคัดเลือกและ
พัฒนาใหมีความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย 
การขยายปริมาณฆราวาสที่เปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ใหมีจํานวนเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
เผยแผดวยใหพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียจัดการอบรมฆราวาสเปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา 
(บัณฑิตะ) ดวยการรับสมัครตัวแทนชาวพุทธจากหมูบานตาง ๆ และผูเขารับการอบรมตองสอบผาน
หลักสูตรของพระธรรมทูตแลวจึงแตงตั้งใหเปนบัณฑิตะมีหนาที่เปนผูนําชาวพุทธในหมูบานของตนเอง
ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสตาง ๆ 
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 4.4.2 ปจจัยกระบวนการมี 2 ดาน คือ 
  1) ดานการบริหารจัดการประกอบดวย E = Expand ขยาย (1) ทักษะความสามารถของ
องคการกรรมมหาเถรสมาคมตองจัดกระบวนการฝกอบรมพระธรรมทูตใหมีทักษะความสามารถใน
การบริหารจัดการในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชน ฝกอบรมทางการใชทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย  
ฝกอบรมการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อใชในการดํารงชีวิต และฝกอบรมการบริหาร
จัดการวัดในประเทศอินโดนีเซีย (2) ดานกลยุทธการจัดการองคการองคการพุทธศาสนาตองเนนกลยุทธที่ 1 
สรางกระบวนความเขาใจในพระพุทธศาสนา A = Action กิจกรรมกลยุทธที่ 2 กิจกรรมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา D = Develop พัฒนากลยุทธที่ 3 การพัฒนาพระธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มี
ประสิทธิภาพ (3) ดานการจัดการบุคลากร กรรมมหาเถรสมาคมตองดําเนินการพัฒนาพระธรรมทูตให
มีความรูในการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียทักษะการเผยแผพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลิกภาพพระธรรมทูต 
  2) ดานบริบทวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประกอบดวย N = Network (1) ดานเครือขาย
ทางสังคมพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีเครือขายที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาโดยผานทางกลุม
ชาติพันธ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรมสังคมสงเคราะห กลุมการศึกษา โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลนเปนศูนยกลางในการประสานงานรวมกัน (2) ชีวิตความเปนอยู
พุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดังเดิมอยูแลว 
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางตองมีการอบรมการแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในประเทศอินโดนีเซีย 
และแตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ชุมชน (3) วัฒนธรรม
พุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียมีความศรัทธาในพุทธศาสนาแบบมหายาน ตันตระยาน ลัทธิเตาและ
ขงจื้อมากอนซึ่งสวนใหญเปนชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน และกลุมชาติพันธที่มีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนามาแตบรรพบุรุษ สวนใหญเปนชาวอินโดนีเซียทองถิ่น เชื้อสายชวา ชาวสุมาตรา และ
ชาวอินเดีย ดวยเหตุผลขางตนจึงเปนสาเหตุใหพระธรรมทูตนั้นตองมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอน
ของของพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 
 4.4.3 ปจจัยผลลัพธ 
  1) ดานการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย (1) การพัฒนาพระธรรมทูตและบัณฑิตะ
ใหมีคุณภาพในดานภาษาเทคนิคและความแมนยําในหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา (2) พัฒนาเทคนิค
วิธีการผลิตพระธรรมทูตและนักเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ทั้งในประเทศและทองถิ่นใหมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงานเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย 
  2) ดานการดําเนินกิจกรรมอยางมีคุณคาและเหมาะสมกับชีวิตความเปนอยู
ประกอบดวย (1) การทําสมาธิมีการจัดฝกสมาธิใหกับชาวพุทธและผูสนใจทุกศาสนาดวยมีเปาหมาย
คือ ใหผูเขาฝกสมาธิไดพบกับความสงบสุขในการดําเนินชีวิต (2) แสดงธรรมมีการจัดแสดงธรรมในวัด
ในบานในสถานศึกษาในโรงแรมการแสดงคําสอนในพระพุทธศาสนาผานละครเวทีแสดงหลักธรรมผาน
เพลงแสดงธรรมผานบทบาทสมมติ (3) พิธีกรรมมีการจัดสวดมนตรวมกันในวัดสวดมนตสัญจรใน
หมูบานพิธีบูชาพระรัตนตรัยในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
พิธีประกาศตนเปนพุทธมามกะ (4) สังคมสงเคราะหทางศาสนาแจกเครื่องอุปโภคบริโภคแกผูดอยโอกาส       
ทุกศาสนาเชิญชวนชาวพุทธบริจาคโลหิตแกหนวยงานของรัฐบาลอินโดนีเซียเพื่อนําไปรักษาผูปวย      
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(5) จิตวิทยาทางศาสนานําชาวพุทธไปใหกําลังใจผูปวยในโรงพยาบาลรวมกิจกรรมฌาปนกิจศพของ
ชาวพุทธ (6) การสอบธรรมศึกษาในวัดในโรงเรียนในบานแปลหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี
โทเอกเปนภาษาอินโดนีเซียและจัดสอบนักธรรมและธรรมศึกษาเปนประจําทุกปมีโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
  3) ดานวิธีการเผยแผมีประสิทธิภาพ หลักสูตรและสื่ออบรมผูเผยแผพระพุทธศาสนา
(บัณฑิตะ) ที่เปนอุบาสกอุบาสิกา (1) วิธีการแสดงธรรมภายในวัด (2) วิธีการแสดงธรรมสัญจรในบาน
ในสถานที่ศึกษา (3) วิธีการแสดงธรรมในโรงแรม (4) วิธีการแสดงธรรมผานการแสดงละครเวท ี     
(5) วิธีการแสดงธรรมผานบทเพลง (6) วิธีการเผยแผธรรมผานสื่ออินเตอรเน็ต (7) วิธีการเผยแผธรรม
ผานสื่อสังคมออนไลน (8) มีการอบรมธรรมพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
  4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ (4) ชาวพุทธนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน
เชน การมีความเมตตา การประกอบอาชีพสุจริต การมีความรักในครอบครัว การมีสัจจะการมีสติใน
การดําเนินชีวิต 
 4.4.4 ปจจัยประเมินผล ประกอบดวย (1) การประเมินคุณภาพบุคลากรจากบุคลากรผูเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่ไดรับการพัฒนามีความรู  ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา (2) การประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรมไดรับคุณคาทางจิตใจจากการ
เขารวมกิจกรรม (3) การประเมินวิธีการเผยแผจากการสามารถใหผูรับการเผยแผเขาใจหลักธรรมได 
(4) การประเมินการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันจากชาวพุทธมีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได
ศึกษาในชีวิตประจําวัน 



 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 ในการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีวัตถุประสงคของ
การวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปจจัย
ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย และ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม ผูวิจัยไดใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Method 
Research) ทั้งดานการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางการวิจัยมี 3 กลุม  
ประกอบดวย กลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวน 13 รูป/คน กลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป 
และกลุมที่ 3 กลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 400 คน โดยไดเก็บการรวบรวม
ขอมูลจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและแบบสอบถามสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใชวิเคราะหการถดถอยแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Regression Analysis) ผูวิจัยดําเนินการสรุปตามขั้นตอนตอไปนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย  
 5.2 อภิปรายผล  
 5.3 บทสังเคราะห 
 5.4 ขอเสนอแนะ  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย สรุปผลการวิจัย     
เชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณตามประเด็นที่ศึกษาทั้งโดยภาพรวมดังตอไปนี ้
 5.1.1 ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคที่ 1 
  วัตถุประสงคที่ 1 ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลผูตอบแบบสัมภาษณ 
   ผูใหขอมูลสําคัญการสัมภาษณจากกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ จํานวนทั้งสิ้น 
13 รูป/คน ประกอบไปดวย 1) กรรมการบริหารองคการชาวพุทธประเทศไทย 7 รูป ประกอบดวย  
(1) กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป (2) กรรมการสถาบันฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) 4 รูป 
2) กรรมการบริหารองคการชาวพุทธอินโดนีเซีย 6 คน ประกอบไปดวย (1) กรรมการองคการชาวพุทธ    
วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง 2 คน (2) กรรมการองคการชาวพุทธวัดศากยะมุนีพุทธะ เมืองเมดาน 2 คน 
(3) กรรมการองคการชาวพุทธพุทธวัดเหมธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 2 คน 
   ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ กลุมที่ 2 พระธรรมทูต รวมทั้งสิ้น 14 รูป 
ประกอบไปดวย 1) พระธรรมทูตในเมืองบันดุง จํานวน 2 รูป 2) พระธรรมทูตในเมืองเมดาน จํานวน 5 รูป 
3) พระธรรมทูตในเมืองจาการตา จํานวน 7 รูป สวนการวิจัยเชิงปริมาณผูตอบแบบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 59 อายุสวนใหญมีอายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 49 ระดับการศึกษาสวนใหญ
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ที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 69 กลุมเมืองที่อาศัยสวนใหญอาศัยอยูในเขต
ปกครองพิเศษเมืองจาการตา คิดเปนรอยละ 50 
  2) ผลการวิเคราะหขอมูลนโยบายการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาผูใหขอมูล
สําคัญจากการสัมภาษณทั้งสามกลุม ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเด็นนโยบายสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา มี 3 ดาน (1) ดานการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา ยังขาดการสงเสริมการเรียนรู
ใหกับเยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศ (2) ดานการสงเสริมการศึกษาของบุคลากรยังขาดการ
สงเสริมบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางการสื่อสารในดานภาษาตางประเทศ และ (3) ดานการ
สงเสริมพุทธศาสนิกชน ยังขาดการมีรวมมือและการสงเสริมในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา
ใหกับชุมชนในพื้นท่ีของแตละประเทศ 
   สวนการวิจัยเชิงปริมาณผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในนโยบายการสงเสริม
พระพุทธศาสนา ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก      
( = 4.16, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัดของทานตองการมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.87) รองลงมา คือ วัดของทานตองการมี
หลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนพุทธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.28, S.D. = 0.74) 
และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผ
พระพุทธศาสนาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.19, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา วัดของทานความตองการมีการเพิ่มปริมาณพระธรรมทูตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ( = 4.33, S.D. = 0.78) รองลงมา คือ วัดของทานตองการมีกองทุนสําหรับผูเผยแผ
พระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.71) รองลงมาอีกลําดับ 
คือ วัดของทานตองการมีการสงเสริมการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.74) และรายขอทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก     
ที่ใกลเคียงกัน ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.12, 
S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.54, S.D. = 0.64 ) และรายขอทั้ง 4 ขอ      
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน และโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก 
( = 4.12, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
การสงเสริมพระพุทธศาสนารายดานทุกดานมีคาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีใกลเคียงกัน 
  3) ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาผูใหขอมูล
สําคัญจากการสัมภาษณทั้งสามกลุม ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเด็นการบริหารจัดการ มี 7 ดาน  
(1) ดานการจัดการองคการ ควรมีกลยุทธในการเผยแผพระพุทธศาสนาในทิศทางเดียวกัน (2) ดานโครงสราง
องคการ ควรจัดองคการชาวพุทธมีโครงสรางองคการใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงตามการบริหารจัดการ
ในปจจุบัน (3) ดานระบบปฏิบัติการองคการ ควรจัดระบบและขั้นตอนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
การติดตามควบคุมงาน ระบบการคัดเลือกบุคลากร การกําหนดคูมือการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 
ระบบและกลไกการดูแลเพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา (4) ดานการจัดการ
บุคลากร ควรพัฒนาบุคลากรในองคการชาวพุทธใหมีทักษะ ความสามารถที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
ตามการเปลี่ยนแปลงขององคการ องคการชาวพุทธควรพัฒนาบุคลากรที่จะทําใหการเปลี่ยนแปลง
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ภายในองคการสามารถบรรลุผลสําเร็จได ควรสรางแรงจูงใจบุคลากรในการปฏิบัติงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา (5) ดานทักษะความรูความสามารถองคการ ควรจัดบริการที่มีคุณภาพ การกําหนด
สมรรถนะหลักที่เอื้อตอการทํางานขององคการ (6) ดานวิธีการบริหารของผูนําองคการ ควรใหมีความชัดเจน
ในการกําหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ความรูความสามารถและการตัดสินใจที่รวดเร็ว
ถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณของผูบริหาร การสรางบรรยากาศที่ดีในองคการ การเปดโอกาส
ใหบุคลากรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทางการบริหารองคการพุทธศาสนิกชน (7) ดานคานิยมรวม 
ควรมีการสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาของบุคลากรตอองคการ การสรางแนวทาง ระเบียบ ประเพณี
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติตาม การกําหนดวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนประโยชนขององคการ 
   สวนการวิจัยเชิงปริมาณผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยการบริหาร
จัดการดานกลยุทธการจัดองคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.11, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรในวัดของทานมีความเขาใจในเปาหมายในการดําเนินงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.43, S.D. = 0.57) 
รองลงมา คือ วัดของทานมีการแผนการพัฒนาการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนาใหกับบุคคลในวัดได
อยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.71) และรายขอทั้ง 3 ขอ
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน ดานโครงสรางองคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัดของทานมีโครงสราง
การบริหารวัดอยางเหมาะสมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.37, S.D. = 0.70) 
รองลงมา คือ วัดของทานมีการแบงงานกันทําเพื่อดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 0.74) และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน ดานระบบการปฏิบัติการองคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัดของทานมีการวางแผน     
การทํางานอยางเปนระบบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.42, S.D. = 0.64) 
รองลงมา คือ วัดของทานมีระบบการสนับสนุนการทํางานของบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ( = 4.31, S.D. = 0.65) และรายขอทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน 
ดานการจัดการบุคลากรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.12, S.D. = 0.61) 
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรในวัดของทานมีการจูงใจใหทํางานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.23, S.D. = 1.59) และรายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่
ใกลเคียงกันดานทักษะ ความสามารถองคการโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก              
( = 4.16, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา วัดของทานมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผพระพุทธศาสนา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.34, S.D. = 0.71) รองลงมา คือ พระธรรมทูตในวัดของ
ทานมีความสามารถในการแสดงธรรมนําปฏิบัติใหชาวพุทธไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.70) รองลงมาอีกลําดับ คือ พระธรรมทูตในวัดของทานมีทักษะใน
การสื่อสารกับผูอื่นไดดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.74) และรายขอ
ทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดบัความคิดเห็นมากท่ีใกลเคียงกัน ดานรูปแบบการบริหารจัดการโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.34, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เจาอาวาสใน
วัดของทานมีความชัดเจนในการกําหนดวิธีการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
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ความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.41, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ เจาอาวาสในวัดของทานสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.64) 
รองลงมา คือ เจาอาวาสในวัดของทานมีความรูความสามารถในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.65) รองลงมาอีกลําดับ คือ เจาอาวาส
ในวัดของทานรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.36, S.D. = 0.69) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมาก ดานคานิยมรวมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, 
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา บุคลากรในวัดของทานมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนน
ประโยชนสวนรวมเปนหลักมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.45, S.D. = 0.65) 
รองลงมา คือ บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่นในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมั่นคงมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.38, S.D. = 0.67) รองลงมา คือ บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่น
วาแนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ดีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, 
S.D. = 0.71) รองลงมาอีกลําดับ คือ บุคลากรในวัดของทานมีความศรัทธาในตัวผูบริหารวัดอยางหนักแนน
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.22, S.D. = 0.65) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับความคิดเห็นมาก และโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.20, S.D. = 0.43) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานรูปแบบการบริหารจัดการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด   
(  = 4.34, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ดานคานิยมรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
( = 4.30, S.D. = 0.52) และรายดานอีก 5 ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากใกลเคียงกัน 
  4) ผลการวิเคราะหขอมูลบริบทประเทศอินโดนีเซีย ผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณ
ทัง้สามกลุม ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเด็นบริบทประเทศอินโดนีเซีย มี 3 ดาน (1) ดานวิถีชีวิต มีวิถีชีวิต
ที่เหมาะสมในการเอื้อตอการเผยแผพระพุทธศาสนา (2) ดานวัฒนธรรม ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความ
ศรัทธาอยางสูงตอพระพุทธศาสนา (3) ดานเครือขายทางสังคมมีการสรางเครือขายทางสังคมของชาวอินโดนีเซีย
ตอการเผยแผพระพุทธศาสนา 
   สวนการวิจัยเชิงปริมาณผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นบริบทของประเทศอินโดนีเซีย 
ดานชีวิตความเปนอยูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 3.81, S.D. = 0.67)         
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา รายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกันดาน
วัฒนธรรมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด (  = 4.41, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียใหความชวยเหลือแกสังคมมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.39, S.D. = 0.66) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวม
ในการสรางสรรคพัฒนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.73) รองลงมาอีก
ลําดับ คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการแกปญหาของสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ( = 4.24, S.D. = 0.75) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากดาน
เครือขายทางสังคมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา วัดของทานมีระบบการประสานงานกับองคกรชาวพุทธอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุด ( = 4.46, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ วัดของทานมีการดําเนินกิจกรรมการกุศลรวมกับ
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องคกรชาวพุทธอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.74) รองลงมาอีกลําดับ 
คือ วัดของทานมีการพัฒนาองคกรเครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด ( = 4.25, S.D. = 0.67) และรายขอทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่ใกลเคียงกัน และโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.11, S.D. = 0.46) 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานวัฒนธรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, 
S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ดานเครือขายทางสังคมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.24, 
S.D. = 0.53 และรายดานอีก 1 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก 
  5) ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียผูใหขอมูลสําคัญจากการสัมภาษณทั้งสามกลุม ไดแสดงความคิดเห็นวา ประเด็นรูปแบบ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มี 4 ดาน (1) ดานการพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุน
สงเสริมใหมีพระธรรมทูตตอการเผยแผพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นสวนผูนําการเผยแผพระพุทธศาสนา
ประจําชุมชน และผูนําเยาวชนชาวพุทธของประเทศอินโดนีเซียนั้นควรไดรับการอบรมในหลักสูตรการเผยแผ
พระพุทธศาสนา (2) ดานการดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนา (3) ดานวิธีการเผยแผ ควรนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเหมาะสมตอ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย (4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติควรสงเสริมให
ชาวพุทธมีความรูความเขาในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 
   สวนการวิจัยเชิงปริมาณผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการพัฒนาบุคลากรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความ
คิดเห็นมาก ( = 4.02, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ในรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการพัฒนาบุคลากรรายขอทุกขอมี
คาเฉลี่ยการปฏิบัติอยูในระดับมากใกลเคียงกันดานการดําเนินกิจกรรมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวม
การจัดกิจกรรมในสําคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา) มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.42, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวม
ดําเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเขมแข็งมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.38, 
S.D. = 0.61) รองลงมา คือ ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการรักษาศีล ฟงธรรมะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.26, S.D. = 0.70) รองลงมาอีกลําดับ คือ ชาวพุทธ
อินโดนีเซียรวมจัดกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
( = 4.24, S.D. = 0.65) และรายขออีก 1 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากดานวิธีการเผยแผ
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก ( = 4.17, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ชาวพุทธ
ไดรับฟงการแสดงธรรมจากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด (  = 4.32, S.D. = 0.65) และรายขอทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่ใกลเคียงกันดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด   
( = 4.30, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ชาวพุทธสวดมนตมีเมตตาเอื้อเฟอผูอื่นมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.59, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ ชาวพุทธมีความรักในครอบครัวมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.48, S.D. = 0.58) รองลงมาอีกลําดับ คือ ชาวพุทธมีอาชีพที่
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สุจริตมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.73) และรายขอทั้ง 2 ขอมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน และโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมาก       
( = 4.19, S.D. = 0.41) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.53) รองลงมา คือ ดานการดําเนินกิจกรรมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุด ( = 4.29, S.D. = 0.46) และรายดานอีก 2 ดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็น
มากใกลเคียงกัน    
 5.1.2 ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคที่ 2 
  วัตถุประสงคที ่2 ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซีย มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ โดยผูวิจัยสรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ประกอบไปดวย   
  ผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ปจจัยดานการบริหารจัดการ และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซียที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม สรุปไดดังนี ้
  ปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา (X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
(X2) และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) ในดานเครือขายทางสังคม (X13) ดานชีวิตความเปนอยู (X11) ทักษะ
ความสามารถองคการ (X8) ดานวัฒนธรรม (X12) ดานกลยุทธการจัดองคการ (X4) และดานการจัดการ
บุคลากร (X7) มีความสัมพันธเชิงบวกกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม 
(Y) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อนําปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 
(X1) ปจจัยดานการบริหารจัดการ (X2) และปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย (X3) ที่สงผลตอรูปแบบ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม (Y) ในดานเครือขายทางสังคม (X13) 
ดานชีวิตความเปนอยู (X11) ทักษะความสามารถองคการ (X8) ดานวัฒนธรรม (X12) ดานกลยุทธการจัดองคการ 
(X4) และดานการจัดการบุคลากร (X7) ไปสรางสมการพยากรณรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (R2) ไดรอยละเทากับ 64.90 และมี
คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ (a) เทากับ 1.147 โดยไดสมการพยากรณในรูปแบบ
คะแนนดิบคือ  

  Y = 1.147 + 0.168 (X13) + 0.207 (X11) + 0.096 (X8) + 0.119 (X12) + 0.084 (X4)        
+ 0.068 (X7) 

  สวนสมการพยากรณในรูปแบบคะแนนมาตรฐานคือ  
  ZY = 0.216 (X13) + 0.340 (X11) + 0.135 (X8) + 0.150 (X12) + 0.118 (X4) + 0.102 (X7) 
 5.1.3 ผลการวิเคราะหวัตถุประสงคที่ 3 
  วัตถุประสงคที ่3 ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังนี ้
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  1) การตรวจสอบรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่
เหมาะสมโดยการจัดทําเปนเอกสารรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียแลว
นําไปสนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน 9 รูป/คน สรุปไดวา รางรูปแบบ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่ประกอบไปดวย 7 ประเด็น ไดแก ความหมายของ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่เปนขอเสนอในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย แนวคิดพื้นฐานที่
ผูวิจัยใชเปนกรอบในการกําหนดรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ปจจัย
นําเขามีประกอบดวย มหาเถรสมาคม สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ พระธรรมทูต 
บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจัยกระบวนการประกอบดวย ดานการบริหารจัดการมีปจจัยยอย 
3 ปจจัย คือ ทักษะความสามารถขององคการ กลยุทธการจัดการองคการ การจัดการบุคลากร ดานบริบท
วัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซียมีปจจัยยอย 3 ปจจัย คือ เครือขายดานสังคม ชีวิตความเปนอยูวัฒนธรรม 
ปจจัยผลลัพภประกอบดวย การพัฒนาบุคลากร การดําเนินกิจกรรม วิธีการเผยแผ การนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติ ปจจัยการประเมินผลประกอบดวย การประเมินบุคลากร การประเมินการดําเนินกิจกรรม 
การประเมินวิธีการเผยแผ การประเมินการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ ซึ่งผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยใน
รางรูปแบบการเผยแผฯ ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นอยูในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกประเด็น   
  2) การตรวจสอบ/การประเมินความเปนไปได รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม โดยผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนาไดทําการตรวจสอบ
และประเมินรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ผานแบบประเมินใน 5 ประเด็น
ไดแก (1) ความเหมาะสม (2) ความถูกตอง (3) ความเปนประโยชน (4) ความเปนไปได และ (5) ความงายใน
การนําไปใช สรุปไดวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่นําเสนอนั้นผลการ
ประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุดในทุกประเด็นที่กําหนด ซึ่งชี้ใหเห็นถึงความเหมาะสมและความ
สอดคลองของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีความเปนไปไดในการ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในเรื่องการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย 
  3) สรุปผลการนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่
เหมาะสมควรมีการดําเนินการประกอบไปดวย (1) ดานปจจัยนําเขา (2) ดานกระบวนการ (3) ดานผลผลิต
และ (4) ดานการประเมินผล 
 
5.2 อภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงคของ
การวิจัย ผูวิจัยอภิปรายผลตามประเด็นท่ีศึกษา ดังนี้  
 5.2.1 สภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันที่เกี่ยวกับนโยบาย
การสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาในการอภิปรายดานการสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา
ผลการวิจัย พบวา นโยบายการสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนาในดานการสงเสริมการศึกษา
พระพุทธศาสนานั้นมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา มีการสอบธรรมศึกษาทุกปขาดหลักสูตรการอบรม
พระธรรมทูต ขาดหลักสูตรการอบรมบัณฑิตะ ขาดหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ และเมื่อ
พิจารณาเชิงปริมาณโดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก และขอวัดของทานตองการมีโรงเรียนสอน
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พระพุทธศาสนาอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อาจเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียมีความสนใจใน
การศึกษาพระพุทธศาสนา แตองคการพระธรรมทูตยังขาดนโยบายการแผยแผในดานการสงเสริม
การศึกษาดวยการพัฒนาหลักสูตรในในการอบรมพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย หลักสูตรการอบรม
บัณฑิตะ หลักสูตรอบรมผูนําเยาวชนพุทธ เพื่อฝกใหการศึกษาพระพุทธศาสนาขยายผลไปถึงชาวพุทธ
ทุกระดับ คือ บัณฑิตะผูนํากิจกรรมของพุทธศาสนิกชน และเยาวชนในระดับตาง ๆ สอดคลองกับ
แนวคิดของบุญศรี พานะจิตต (2545, น. 21) ไดกลาวถึงการสงเสริมหนวยสงเคราะหพุทธมามกะ
ผูเยาว เปนหนวยสงเคราะหที่วัดและประชาชนจัดใหมีขึ้นในวัด ในหมูบานเพื่อฝกอบรมดานความรู 
ความประพฤติและจิตใจโดย มีพระสงฆทําหนาที่อบรมสั่งสอนและบริหารงานทั่วไปของหนวย
สงเคราะหพุทธมามกะผูเยาว เรียกพุทธมามกาจารย แบงเปน 3 คณะ คือ คณะประถมพุทธมามกะ 
ไดแก เด็กอายุ 7-10 ขวบ คณะมัธยมพุทธมามกะ ไดแก เด็กอายุ 11-15 ขวบ คณะอุดมพุทธมามกะ 
ไดแก เด็กอายุ 16-18 ปสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุริยา วรเมธี (2551) ไดศึกษาเรื่องแนวคิด
และหลักการในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาผลการศึกษา พบวา 
การเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายตางประเทศ เพื่อประโยชน เกื้อกูล ความสุขแกบุคคลทั้ง
ที่เปนชาวพุทธและมิใชชาวพุทธ มุงที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคคลในการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง 
โดยใชหลักธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนแนวทางในการชี้นําบุคคลใหตั้งอยูในความไมประมาทเปน
ศูนยรวมจิตใจและกิจกรรมของชาวพุทธในตางประเทศ ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ 
(2552) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย
ในอินเดีย ผลการวิจัยพบวา ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา 
การปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต วัดไทยในอินเดีย ถือเปนยุคทองของพระธรรมทูต วัดเปนศูนย
รวมจิตใจของชาวพุทธในอินเดียและชาวพุทธตางชาติ ไดประกาศเกียรติคุณของชาติใหประจักษแก
คนทั่วโลก ในสวนขอเสนอแนะพบวา พระธรรมทูตปจจุบันมีจํานวนนอยมาก การทํางานไมเปนทีม 
ขาดการมีสวนรวม ไมมีเครือขายชาวพุทธระดับนานาชาติและองคกรหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
จําเปนตองสรางสํานักงานพระธรรมทูตใหชัดเจน เพื่อสรางเครือขายในระดับองคกรได  
  ดานการสงเสริมการศึกษาของบุคลากรผลการวิจัย พบวา นโยบายการสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในดานการสงเสริมการศึกษาของบุคลากรนั้นมีกองทุนสําหรับผูเผยแผพระพุทธศาสนา 
แตปริมาณพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียมีจํานวนนอย ขาดการสงเสริมการอบรมพระธรรมทูต
ขาดการสงเสริมการอบรมบัณฑิตะ ขาดการสงเสริมการอบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธและเมื่อพิจารณา
เชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก และขอวัดของทานมีความตองการเพิ่มปริมาณ
พระธรรมทูตอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อาจเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียมีทุนทรัพยในการ
สนับสนุนบุคลากรในการเผยแผพระพุทธศาสนาแตองคการชาวพุทธยังขาดนโยบายในการสงเสริม
บุคลากรการเผยแผพระพุทธศาสนาใหไดรับการศึกษาและการอบรมความรูในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาทองศรี เอกวโส (2551) ไดศึกษาเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการฟงวิทยุชุมชนในการเผยแผพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษาสถานีวิทยุวัดสามพราน  
วัดนายโรงและวัดชลประทานรังสฤษฏ ผลการวิจัย พบวา การสื่อวิทยุชุมชนไดมีอิทธิพลตอกระบวนการเรียนรู 
การรับรูตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนเปนอยางมากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ยวกับดานการศึกษาคุณภาพของการเผยแผพระพุทธศาสนาในปจจุบัน และจําเปนอยางยิ่งตองมี
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การสงเสริมสนับสนุน การนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการวางแผนเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการเพื่อความยั่งยืน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ 
(2552) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทย     
ในอินเดีย ผลการวิจัยพบวา ดานการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา พระธรรมทูตไดให
การสงเคราะหดานการศึกษา มีการสรางโรงเรียนปญจศีล และโรงเรียนตนกลา มีการสนับสนุน
ทุนการศกึษาใหและเด็กและเยาวชน ไดนําเยาวชนมาปฏิบัติธรรมในวัด มีการทําวัตรสวดมนต เจริญจิตภาวนา 
ในสวนขอเสนอแนะ พบวา วัดยังไมไดสรางเครือขายศูนยการศึกษา เพื่อประสานงานกับองคกรขางนอก 
ผูสอนขาดทักษะดานภาษาทองถิ่น และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนยังไมเพียงพอ จําเปนอยางยิ่ง
ที่ทุกฝายตองเขามาชวยเหลือ  
  ดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชน ผลการวิจัย พบวา นโยบายการสงเสริมการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในดานการสงเสริมพุทธศาสนิกชนนั้นมีกิจกรรมรับบริจาคเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อชวยผูปวย มีกิจกรรมทางสังคมรวมกับรัฐบาล แตยังขาดการมีสวนรวม
กิจกรรมทางสังคมกับองคการการกุศลอื่น ๆ ขาดการมีสวนรวมกิจกรรมทางสังคมรวมกับศาสนิกตางศาสนา
และเมื่อพิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก และขอวัดของทานมีกิจกรรม 
รับบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อาจเนื่องจากวิถีชีวิตของชาวพุทธ
อินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอตอผูอื่นในกลุมชาวพุทธ แตยังขาดการยอมรับจากภาครัฐในการที่จะใหมี
หนาที่ในการแกปญหาและพัฒนาสังคมในวงกวาง สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสุริยา วรเมธี 
(2551) ไดศึกษาเรื่องแนวคิดและหลักการในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยใน
สหรัฐอเมริกาผลการศึกษา พบวา วิธีการเผยแผเพระพุทธศาสนา ไดแก การเผยแผพระพุทธศาสนาในที่ตั้ง 
หรือการจัดกิจกรรมภายในวัดเชน การจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัน
สําคัญของชาติ การเทศน การปาฐกถา การเขียนบทความ การจัดสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
เปนตน การเผยแผพระพุทธศาสนานอกที่ตั้ง เชน การสอน บรรยายธรรมในสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่อยูนอกวัด การใชเทคโนโลยี สื่อสารมวลชน วิทยุโทรทัศนหรือการจัดกิจกรรม 
ทางศาสนานอกวัด เปนตน การเผยแผพระพุทธศาสนาแบบเครือขาย เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การสงตอกิจกรรมที่เปนประโยชนรวมกันของ
วัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางเครือขายชาวพุทธทั้งฝายฆราวาสและพระสงฆ (สมัชชาสงฆไทย) 
 5.2.2 สภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาในดานการจัดการองคการ ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาดานการจัดการองคการ มีการจัดองคการสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มีวิธีการ
บริหารองคการที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่น มีการจัดระบบงานสวนตาง ๆ อยางเหมาะสม แตยังขาด
แผนการพัฒนาการทํางานเผยแผอยางเหมาะสม บุคลากรขาดความเขาใจในเปาหมายการเผยแผอยางชัดเจน 
และเมื่อพิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก และขอบุคลากรในวัดของ
ทานมีความเขาใจในเปาหมายในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาอยางชัดเจนอยูในระดับความคิดเห็น
มากที่สุดอาจเนื่องจากบุคลากรในองคการชาวพุทธเปนคนรุนใหมมีความรูในการจัดการองคการแตยัง
ขาดความเขาใจในเปาหมายในการดําเนินงานที่เหมาะสมกับการเผยแผพระพุทธศาสนาสอดคลองกับ
งานวิจัยของเพชฎา ชะอุม (2554) ไดศึกษาบทบาทศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทยใน
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การเผยแผและปกปองพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา ศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
มีบทบาทในการสงเสริม และปกปองพระพุทธศาสนา ประสานงานกับองคกรพุทธ เผยแผธรรมสื่อสารกับ
ประชาชน สนับสนุนกิจการคณะสงฆ บําเพ็ญสาธารณสงเคราะห สนับสนุนงานแกชาวพุทธทั้งหลาย 
โดยเปนตัวแทนของชาวพุทธ และสนับสนุนกิจการงานของศูนยฯ เอง และจากการศึกษาปจจัยที่
เกี่ยวของกับความสําเร็จ ขอจํากัดและแนวทางแกไขของศูนยพิทักษพระพุทธศาสนาแหงประเทศไทย 
พบวา ปจจัยดานบุคลากรศูนยฯ (1) ที่มีความมุงมั่นทํางานอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา (2) ปจจัยทางสังคม 
ดวยศนูยฯ มุงทํางานเพื่อพระพุทธศาสนา จึงมีศรัทธาของพุทธบริษัทผูมีความปรารถนาดีตอพระพุทธศาสนา
เปนทุนทางสังคมในการดําเนินงาน 
  ดานการจัดการบุคลากร ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการการเผยแผ
พระพุทธศาสนาดานการจัดการบุคลากร บุคลากรในองคการมีระเบียบวินัย มีแรงจูงใจในการทํางาน 
แตปริมาณบุคลากรไมเพียงพอตอการปฎิบัติงาน ขาดการพัฒนาตนเอง ขาดความสามารถในงานที่
รับผิดชอบและเมื่อพิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมาก และขอบุคลากร
ในวัดของทานมีการจูงใจใหทํางานอยูในระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด อาจเนื่องจากบุคลากรในองคการ
ชาวพุทธเปนบุคลากรจิตอาสาไมมีคาตอบแทนเปนเงินตรา จึงทําใหบุคลากรมีจํานวนนอย ที่มีอยูใน
องคการก็มาจากหลายสาขาอาชีพ มีความรูในการทํางานแตกตางกันเมื่อมาทํางานในดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนาจึงขาดความเขาใจในการทํางาน ขาดการพัฒนาตนเอง ขาดความสามารถในงานที่
รับผิดชอบ จึงตองมีการพัฒนา สอดคลองกับงานวิจัยของพระสุริยนต ทสฺสนีโย (นอยสงวน) (2554) 
ไดการศึกษาวิเคราะห บิณฑบาตในฐานะเปนเครื่องมือหนุนชีวิตและกุศโบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ผลการวิจัย พบวา จุดมุงหมายในการเผยแผอยู 3 ดาน คือ 1) ดานอัตตประโยชน ไดแก ประโยชนตอ
ภิกษุสามเณรเองมี 4 ประการ คือ (1) เพื่อการดํารงชีพ (2) เพื่อพัฒนากายใหแข็งแรง และใหมีกายสงบ
สํารวมมีความสงางาม (3) เพื่อพัฒนาจิต คือ เกื้อหนุนพัฒนาจิตใหมีสมาธิ มีสติสัมปชัญญะและมีความ
สันโดษ (4) เพื่อพัฒนาปญญา คือ รูคุณคาอาหาร ละการสะสม และรูจักปลอยวาง 2) ดานปรัตถประโยชน 
คือ ประโยชนที่เกิดขึ้นแกผูอื่น มี 2 ประการ (1) เพื่อแสดงธรรมโปรดชาวบาน เปนหนาที่เปนการ
อนุเคราะหชาวบานใหมีความรูในการดําเนินชีวิต (2) เพื่อสงเสริมชาวบานบําเพ็ญบุญ ใหทานลดความ
ตระหนี่ เพื่อความสุขในปจจุบัน และกอบุญเพิ่มกุศลในภพหนา 3) ดานศาสนประโยชน ไดแก 
ประโยชนในทางศาสนามี 2 ประการ คือ (1) เพื่อสืบทอดพระวินัย โดยการประพฤติปฏิบัติตาม
สิกขาบทที่ทรงบัญญัติเอาไว เพื่อความสํารวมและความผาสุกของหมูสงฆ (2) เพื่อการเผยแผ
พระพุทธศาสนา เพราะการบิณฑบาตเปนการออกประกาศพระศาสนาทั้งทางตรงทางออม มีโอกาส
แสดงธรรมใหประชาชน ละการทําชั่ว ตั้งอยูในความดี ทําจิตใหบริสุทธิ์ผองใส  
 5.2.3 สภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันที่เกี่ยวกับบริบท
ประเทศอินโดนีเซียในดานวิถีชีวิต ผลการวิจัยพบวา มีวิถีชีวิตมีอาชีพที่มั่นคงเพียงพอที่จะสนับสนุน
การเผยแผพระพุทธศาสนา มีวิถีการดํารงชีวิตที่ เหมาะตอการรับการเผยแผพระพุทธศาสนา           
มีเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอื่นไดอยางสะดวก แตยังขาดการไดรับบริการดานสุขภาพที่ดีจากรัฐบาล 
ขาดความสะดวกในการเดินทางมารวมกิจกรรมที่วัดและเม่ือพิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูใน
ระดับความคิดเห็นมาก และทั้ง 4 ขอมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่ใกลเคียงกัน อาจเนื่องจากใน
เมืองใหญ ๆ จะมีชาวพุทธที่นับถือศาสนาดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เชน มหายาน ตันตระยาน ลัทธิขงจื้อ 
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ลัทธิเตา ซึ่งประชนชนกลุมนี้จะมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องการบริจาคทานเปนความเชื่อดั้งเดิมอยูแลว 
สอดคลองกับงานวิจัยของปรียาลักษณ โทณะวณิก (2554) ไดศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระสงฆไทย     
ในการสรางพระพุทธรูปและกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา พระครูภาวนาจิตสุนทร 
(สมจิตร จิตฺตสํวโร) ผลการวิจัย พบวา ในปจจุบัน พระสงฆมีบทบาทในการสรางพระพุทธรูปเพิ่มมากขึ้น
เพราะมีผลสําเร็จเปนรูปธรรมไดงายจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น การทําประชาสัมพันธและสื่อตาง ๆ 
มีสวนใหพระสงฆสามารถหาปจจัยสนับสนุนไดงายมากข้ึน นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชน ก็ยังมีศรัทธาใน
พระพุทธรูปอยางแรงกลาและเชื่อวา พระพุทธรูปเปนที่พึ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจาและมีพุทธานุภาพ 
รวมทั้งความเชื่อในอานิสงสจากการสรางพระพุทธรูป พระพุทธรูปเปนสมบัติที่มีคุณคา เปนสัญลักษณ
ของประเทศ เปนศูนยรวม ความสามัคคีและวัฒนธรรมประเพณีไทย พระพุทธรูปเปนที่พึ่งที่ระลึกของ
ประชาชน นําเงินบริจาคมาสูวัด นําเงินตราตางประเทศเขามาสูทองถิ่นและประเทศไทย พระมหากษัตริยไทย
ในราชวงศจักรีทรงมีพระราชศรัทธาสรางพระพุทธรูปทั้ งที่ เปนประเพณีและในบางโอกาส 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเปนพระมหากษัตริยที่ประชาชนสรางพระพุทธรูปถวายแด
พระองคมากที่สุดและอยางตอเนื่อง 
 5.2.4 สภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบันที่เกี่ยวกับรูปแบบ
การเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในดานการดําเนินกิจกรรม ผลการวิจัยพบวา ชาวพุทธ
รวมดําเนินกิจกรรมอยางเขมแข็ง รวมกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย รวมกิจกรรมใน
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา รวมการรักษาศีลฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตยังมีจํานวนนอย
มาทําบุญที่วัดในวันหยุดเชนวันหยุดทางศาสนาอิสลาม และเมื่อพิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวม
อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด และขอชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการจัดกิจกรรมในสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขะบูชา วันอาสาฬหบูชา) อยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
อาจเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียใหความสําคัญกับการรวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในวันสําคัญตาง ๆ 
เปนอยางมาก จึงเปนโอกาสที่พระธรรมทูตและบุคลากรที่ทํางานเผยแผจะตองดําเนินกิจกรรมใหมี
ความนาสนใจและมีสาระความรูทางพระพุทธศาสนาใหกับผูมารวมกิจกรรมสอดคลองกับงานวิจัยของ
ปรียาลักษณ โทณะวณิก (2554) ไดศึกษาวิเคราะหบทบาทของพระสงฆไทยในการสรางพระพุทธรูป
และกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนา : กรณีศึกษา พระครูภาวนาจิตสุนทร (สมจิตร จิตฺตสํวโร)
ผลการวิจัยพบวาการสรางพระพุทธรูปเปนกุศโลบายในการเผยแผพระพุทธศาสนาไดดีและมี
หลากหลายวิธีสามารถนอมนําใหพุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาเบื้องตนจนถึงระดับปญญาสูงสุดใน
ขั้นสําเร็จมรรคผลได แตก็ขึ้นกับแตละบุคคลวาจะมีปญญาในลําดับใด อยางไรก็ดี พระพุทธรูปก็ไมใช
กุศโลบายที่ดีที่สุดในการเผยแผพระพุทธศาสนาจะตองมีองคประกอบอื่นดวย สิ่งสําคัญคือ พระสงฆ
จะตองมีเจตนาบริสุทธิ์ในการสรางพระพุทธรูป สวนโครงการก็ตองมีความโปรงใสและมีกุศโลบายนํา
มวลชนใหมีศรัทธาตอพระพุทธรูปและพระพุทธศาสนาอยางถูกตองดวย  
  ดานวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียดานวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจาก
สื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต จากการอานหนังสือธรรมะ จากสังคมออนไลน แตยังมีจํานวนนอยที่ไดรับ
จากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา จากสื่อมัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ) และเมื่อพิจารณา
เชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมากและขอชาวพุทธไดรับฟงการแสดงธรรมจาก
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พระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอาจเนื่องจาก
วิธีการเผยแผที่ชาวพุทธใหความสําคัญมากคือการรับฟงจากพระธรรมทูต แตเมื่อพิจารณาจากความรู
ที่ไดกลับไดจากสื่อออนไลน จึงเปนขอยืนยันวาการสื่อสารของพระธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ยังไมมีประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของพระไพโรจน อตุโล (สมหมาย) (2556) ไดศึกษาเรื่อง 
วิเคราะหบทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ผลการวิจัย
พบวา 1) ประวัติการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) จําแนกเปน 3 ระยะ 
คือ 1) การเผยแผพระพุทธศาสนาระยะตน (ระหวาง พ.ศ. 2469-2485) พบวา พระธรรมโกศาจารย 
(พุทธทาสภิกข)ุ มีบทบาทในการเปนครูสอนพระปริยัติธรรมที่วัดพระบรมธาตุไชยา และเขียนหนังสือ
ตามรอยพระอรหันตและออกหนังสือพิมพพุทธสาสนารายตรีมาส ปาฐกถา เทศนา 2) การเผยแผพระพุทธศาสนา
ระยะกลาง (ระหวาง พ.ศ. 2486-2529) พบวา พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดเผยแผพระพุทธศาสนา
ดวยการเทศนาและปาฐกถาธรรมตามสถานที่ตาง ๆ และมีการเขียนหนังสือความอัศจรรยบางประการ 
ของพระนิพพาน พุทธธรรมกับสันติภาพ พุทธธรรมกับเจตนารมณแหงประชาธิปไตย ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม 
จิตวิทยาแบบพุทธ และ 3) การเผยแผพระพุทธศาสนาระยะปลาย (ระหวาง พ.ศ. 2530-2536) พบวา 
พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดเขียนหนังสือเรื่อง ภาษาคน-ภาษาธรรม อานาปานสติฉบับ
สมบูรณ และมาฆบูชาเทศนา และสอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ ศรีจินดา (2553) การใชวาทศิลป
ทางภาษาเพื่อการเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผานสื่อสารมวลชน ผลการวิจัยพบวา 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีใชสื่อสารมวลชน 4 ประเภทหลักในการเผยแผธรรมะ คือ สื่อ สิ่งพิมพ สื่อโทรทัศน 
สื่อวิทยุและสื่อใหม มีกระบวนการการเผยแผธรรมะสูสาธารณชน โดยเริ่มจาก เมื่อมีเหตุการณใด
เหตุการณหนึ่งเกิดขึ้นในสังคม สื่อสารมวลชนจะเปนผูกําหนดวาระหรือประเด็นทางสังคมซึ่ง 
สื่อสารมวลชนนี้เองเปนผูมอบพื้นที่ในสื่อใหแกพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากนั้นพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี     
จะสรางสารธรรมะและนําเสนอผานชองทางสื่อสารมวลชนตาง ๆ กอใหเกิดธรรมะในสื่อสารมวลชนขึ้น 
สวนของกลวิธี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธีมีการวิเคราะหผูรับสาร วิเคราะหธรรมชาติของสื่อ โดยมุง
นําเสนอธรรมะในระดับใชงาน และคํานึงถึงชวงเวลาและสถานการณในการเผยแผธรรมะ ผลการวิจัย
พบวา วาทศิลปทางภาษาที่พบ ไดแก การใชสัมผัส การซ้ําคําและกลุมคํา การใชคําซอน การสรางคํา
ประสมขึ้นใหม การใชสํานวน คําตางประเทศ สวนการใชภาพพจนที่พบ ไดแก คําถามเชิง วรรณศิลป 
การเปรียบเทียบ อุปมา อุปลักษณ บุคลาธิษฐาน คําซ้ํา และคําปฏิทรรศน ในดานจุดจับใจในสารที่ 
พบไดแก จุดจับใจดานความอบอุน จุดจับใจดานอารมณขัน จุดจับใจดานอารมณ จุดจับใจดานความเปน
ตัวเอง จุดจับใจดานดนตรีและจุดจับใจดานดารา  
  ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ ชาวพุทธมีการสวดมนตมีเมตตาเอื้อเฟอผูอื่น 
ประกอบอาชีพที่สุจริต มีความรักในครอบครัว ชอบพูดความจริงและงดเวนจากการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา 
แตชาวพุทธยังขาดความรูความเขาอยางลึกซึ้งในการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันและเมื่อ
พิจารณาเชิงปริมาณ พบวา โดยรวมอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุดและขอชาวพุทธสวดมนตมี
เมตตาเอื้อเฟอผูอื่นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อาจเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียมี
พื้นฐานในการตองการปฏิบัติตามคําสอนในพระพุทธศาสนาอยูแลวและตองการนําหลักธรรมที่งาย
นําไปใชในชีวิตประจําวันคือ เรื่องการบริจาคทานเอื้อเฟอตอผูอื่น เรื่องศีล การมีระเบียบวินัย เรื่อง
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ภาวนา การพัฒนาจิตใจตนเองใหมีความสุขสอดคลองกับงานวิจัยของฉวีมณฑ สุขไพบูลย (2553) ไดศึกษา
การประยุกตแนวคิดการตลาดเพื่อสังคมในการเผยแผธรรมะ กรณีศึกษา : พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
ผลการวิจัยพบวา การเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี สะทอนใหเห็นถึงการประยุกตใช
หลักการตลาดเพื่อสังคมใน ขั้นตอนของการสํารวจปญหาพื้นฐาน การวิเคราะหสภาวะแวดลอม 
(SWOT Analysis) การเลือก กลุมเปาหมายในการรับการเผยแผธรรมะ และการกําหนดสวนผสม
ทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ชองทางและการสื่อสารเพื่อเผยแผธรรมะ ปญหาและอุปสรรคใน
การเผยแผธรรมะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดแก ปญหาจากการตีความบทบาท ที่พึงประสงคของพระในสื่อ 
ปญหาจากทัศนคติและการรับรูของคน ปญหาคุณสมบัติเรื่องวัยของผูเผยแผ ปญหาดานบุคลากร 
ปญหาดานการบริหารจัดการ ปญหาในเชิงขอจํากัดดานเทคโนโลยีการสื่อสาร ปญหา ดานประเด็นใน
การนําเสนอและปญหาดานการรูเทาทันผูแสวงหาผลประโยชน ทางออกที่พึงประสงค หลักในการ
แกไขปญหาเหลานี้  ไดแก การเพิ่มจํานวนและพัฒนาคุณภาพบุคลากร การเพิ่มชองทางและ 
ปรับเปลี่ยนสื่อที่ใชในการเผยแพรใหมีความเชื่อมโยงถึงกันเพื่อลดขอจํากัดดานสื่อ และการใชสื่อ
กระแส หลักเพื่อสื่อสารใหกลุมเปาหมายมีความเขาใจที่ถูกตองตอคุณสมบัติ และบทบาทของพระสงฆ
ที่มีตอสังคม 
 5.2.5 ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดย
อภิปรายถึงปจจัยดานนโยบายสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา ปจจัยดานการบริหารจัดการ และ
ปจจัยดานบริบทประเทศอินโดนีเซีย ที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียโดยภาพรวมในดานเครือขายทางสังคม ดานชีวิตความเปนอยู ทักษะความสามารถองคการ 
ดานวัฒนธรรม ดานกลยุทธการจัดองคการ และดานการจัดการบุคลากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
อาจเนื่องจากชาวพุทธอินโดนีเซียมีความศรัทธาตอพระพุทธศาสนาแบบมหายานและตันตระยานเปน
พื้นฐานเดิมอยูแลวเมื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบไทยจึงมีความเหมาะสมกับการนําไปใช 
ในชีวิต สอดคลองกับงานวิจัยของภิกษุณีปุญสิมา พิทยรังสฤษฏ  (2552) ไดศึกษาวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนาขององคกรพุทธฉือจี้ในไตหวัน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของการจัดองคกรที่มีหลายดาน 
และมีความสัมพันธกันหลายลักษณะ องคกรพุทธฉือจี้จึงมีเครือขายหลายชั้น ในเครือขายมีการสราง
สายสัมพันธ ที่เชื่อมโยงผูคนอยางกวางขวาง โดยผานพื้นที่ปฏิสัมพันธหลากหลาย อาทิ ความสัมพันธ
แบบบุคคล ความสัมพันธผานกิจกรรม ความสัมพันธผานสื่อ นับเปนกลไกในการขับเคลื่อน กระตุน
และประสานผูคนใหมาทําความดีรวมกันไดอยางมีพลัง และดวยระบบประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
ทําใหเครือขายของฉือจี้มีความแนนแฟนและยึดโยงกันอยางทั่วถึง และสอดคลองกับงานวิจัยของ       

พระครูอาทรปริยัติสุธี (ทุมสิงห) (2553) ไดศึกษาการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย 
ชยมงฺคโล) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและวิธีการในการเผยแผพุทธธรรมของพระราชญาณวิสิฐ        
(เสริมชัย ชยมงฺคโล) นั้นมีรูปแบบและวิธีการเผยแผพุทธธรรมที่หลากหลายเพื่อโนมนาวบุคคลให
ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาและการนําหลักพุทธธรรมมาใชในการพัฒนาชีวิตของตนเองและ
สังคม โดยใชวิธีการทั้งการปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การสงเสริม
การปฏิบัติธรรม เปนตน โดยดําเนินการผานสื่อตาง ๆ เชน หนังสือ วิทยุ โทรทัศน และสื่อผสม โดยมีเทคนิค 
ในการเผยแผ เชน การสนทนา การถามตอบ การโนมนาวจิตใจ การปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง เปนตน 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A9%C7%D5%C1%B3%B1%EC%20%CA%D8%A2%E4%BE%BA%D9%C5%C2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C0%D4%A1%C9%D8%B3%D5%BB%D8%AD%CA%D4%C1%D2%20%20%BE%D4%B7%C2%C3%D1%A7%CA%C4%C9%AF%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%A4%C3%D9%CD%D2%B7%C3%BB%C3%D4%C2%D1%B5%D4%CA%D8%B8%D5%20%20%20%20%20%20%20(%B7%D8%C1%CA%D4%A7%CB%EC)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 5.2.6 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม ในการอภิปราย
ดานการพัฒนาบุคลากร ควรสนับสนุนสงเสริมใหมีพระธรรมทูตตอการเผยแผพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น 
สวนผูนําการเผยแผพระพุทธศาสนาประจําชุมชน และผูนําเยาวชนชาวพุทธของประเทศอินโดนีเซีย
นั้นควรไดรับการอบรมในหลักสูตรการเผยแผพระพุทธศาสนามีอยูในระดับความคิดเห็นมากอาจ
เนื่องจากบุคลากรที่ปรฏิบัติงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียยังมีปริมาณนอยทั้งพระธรรมทูต 
บัณฑิตะและผูนําเยาวชนชาวพุทธและในดานคุณภาพยังตองไดรับการพัฒนาทุกระดับ สอดคลองกับ
งานวิจัยของพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของ พระธรรมทูตไทยในอินเดียผลการวิจัยพบวา ดานคุณสมบัติของพระธรรมทูต  
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง พบวา จากการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ไดมองเห็นประโยชน
ในการเผยแผหลักธรรมคําสอนทางศาสนา มีความมั่นใจในคุณคา ความดีงามและมุงมั่นแนวแนตอ
อุดมการณของพระพุทธศาสนา ทําใหเห็นประโยชน ที่เปนคุณสมบัติของพระธรรมทูต สวนขอเสนอแนะ
พบวา พระธรรมทูตที่ทํางานไมตอเนื่อง เกิดอาการทอแท หมดกําลังใจ รูสึกเบื่อตอภาระที่รับผิดชอบ
และเกิดความรูสึกวาการมาปฏิบัติหนาที่พระธรรมทูต ทําใหความรู ความสามารถของตนเองดอยลง 
จําเปนตองสรางกําลังใจและพึงพอใจในการทํางานใหมากขึ้น และดานความคิดเห็นมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก พบวา แนวความคิดเห็นของพระธรรมทูตไดเกิดรูสึกมีความเสียสละ มีความรับผิดชอบดาน
การเผยแผและไดทุมเทกําลังกายและใจใหกับภารกิจในการเผยแผพระพุทธศาสนา ในสวนขอเสนอแนะ
พบวา พระธรรมทูตควรพัฒนาทัศนคติตอความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะจะขาดความรู ขาดประสบการณ 
ขาดทักษะในดานภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จึงมีคาเฉลี่ยนอยตามอันดับ 
  ดานการดําเนินกิจกรรม ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เหมาะตอการเผยแผ
พระพุทธศาสนามีอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอาจเนื่องจากกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียพระธรรมทูตตองพัฒนาทักษะทางภาษาใหมีระดับสามารถที่จะแนะนํากิจกรรม
ใหมและสอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมกับกิจกรรมสอดคลองกับงานวิจัยของ
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (2552) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาวิเคราะหยุทธศาสตรหลักในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ผลการวิจัยพบวา ดานการสงเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง พบวา พระธรรมทูตเปนสัญลักษณของความเมตตา ไดมีการอนุเคราะหตอผูอื่น มีการแจก
สิ่งของเครื่องใชอุปโภค บริโภคและการดูแลรักษาพยาบาลให มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุเคราะห
การศึกษาเผยแผ ในสวนขอเสนอแนะพบวา วัดยังขาดกองทุนเพื่อการสงเคราะหสุขภาพชุมชน เมื่อประสบ
ภัยพิบัติ ขาดทุนทรัพยในการบริหาร จึงจําเปนอยางยิ่งตองหาแนวทางในการตั้งเปนกองทุน หรือ
มูลนิธิขึ้น เพื่อจะเอ้ือตอการทํางานสงเคราะหดานนี้  
  ดานวิธีการเผยแผ ควรนําหลักการเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความเหมาะสมตอการ
เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย อาจเนือ่งจากวัฒนธรรมชาวพุทธอินโดนีเซียมีพื้นฐานมา
จากพุทธศาสนาแบบมหายานที่เนนใหการบริจาคทานเพื่อการปรารถนาเปนพระโพธิสัตวจึงนิยมการ
สังคมสงเคราะหสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาสนอง จํานิล (2556) การพัฒนารูปแบบและยุทธศาสตร
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย ประกอบดวย 6 หลักการ ประกอบดวย ความตระหนัก
ในหนาที่ หลักการเผยแผศาสนาอยางกวางไกล การดําเนินงานดานการเผยแผอยางตอเนื่อง 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%C1%CB%D2%CA%B9%CD%A7%20%A8%D3%B9%D4%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


205 

สงเคราะหประชาชนทุกระดับ ความเปนประโยชนตอชีวิตชาตินี้ แสวงหาและสรางกัลยาณมิตร และ
แนวทางการเผยแผพระพุทธศาสนามี 19 ประการ ประกอบดวย 1) การเปดใจยอมรับฟงคําสอนของ
นักปราชญอื่น ๆ 2) การสอนแบบบรรยาย 3) การถามตอบปญหา 4) การสนทนาปราศรัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5) การสอนดวยทฤษฎี 4 ส. คือ สันทัสสนา สมาทปนา สมุตเตชนา สัมปหังสนา 
6) การสอนดวยปาฏิหาริย 3 คือ อิทธิปาฏิหาริย อาเทสนาปาฏิหาริย และอนุสาสนียปาฏิหาริย 7) การเสนอ
คําสอนที่เปนแกนแท 8) การประยุกต/บูรณาคําสอนขึ้นมาใหม 9) คณะพระธรรมทูต 10) การปฏิรูป
และปฏิวัติ 11) การแสดงพระธรรมเทศนา 12) การปรับบุคลิกภาพตัวเองใหเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น 
13) การไปเยี่ยมบาน 14) การปลุกปลอบขวัญกําลังใจ 15) การปฏิบัติแบบเชิงรุก 16) การเขาหาผูนํา
ทางศาสนาการเมืองและเศรษฐกิจ 17) การเจริญสัมพันธไมตรี 18) การใชลามแปล และ 19) การที่
พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําและทรงเปนผูสนับสนุน สวนยุทธศาสตรการเผยแผพระพุทธศาสนาของ
มหาวิทยาลัยสงฆในประเทศไทย และสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษเพชรกําแพง บุญมา 
(2558) บทบาทและวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาทางดานการเทศนมหาชาติของ พระครูวินัยธร ดร.มานพ 
ปาละพันธ ผลการวิจัย พบวา 1) บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของทางดานการเทศนมหาชาติ
ของพระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ คือ จัดการอบรมและสงเสริมกิจกรรมการเทศนเทศน
มหาชาติในสถานศึกษา วัด และหนวยงานเอกชน สงเสริมกิจกรรมการเทศนมหาชาติในวันสําคัญทางศาสนา 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา
ดานการเทศนมหาชาติ มี 5 วิธี คือ วิธีการนําเสนอโดยตรง โดยการเชื่อมโยงกับสถานการณปจจุบัน 
โดยการยกบุคคลตัวอยางมาประกอบ โดยการอุปมาอุปมัยโดยการยกอุทาหรณและเลานิทานประกอบ 
และโดยการยกพุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต โคลง กลอน มาประกอบ 2) ผลการเผยแผพระพุทธศาสนา
ทางดานการเทศนมหาชาติของพระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ กอใหเกิดประโยชนตอการสราง
ความมั่นคงทางสังคม 3 ดาน คือ ดานการนําความรูทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตทาง
สังคมของประชาชนใหเปนสุข ปลูกฝงความศรัทธาและความเชื่อมั่นในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
โดยเริ่มการพัฒนาจากบุคคลและครอบครัวไปสูการพัฒนาของสังคมใหญ ดานการนําความเจริญ
ทางดานวัตถุมาเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานจิตใจ รูจักการแกไขปญหาเศรษฐกิจและการปกครอง 
สรางความมั่นคงและสันติสุขแกสังคมมนุษย และดานศาสนา ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาโดยการนํา
หลักธรรมไปเผยแผใหกวางขวางขึ้น อันเปนการประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหอยูคูกับสังคมตลอดไป 
  ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติควรสงเสริมใหชาวพุทธมีความรูความเขาในการนํา
หลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันมีอยูในระดับความคิดเห็นมากที่สุดอาจเนื่องจากวัฒนธรรมชาวพุทธ
อินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอเผื่อแผแมวาจะอาศัยอยูในถิ่นชนบทก็มีวัฒนธรรมที่ดีจึงงายตอการนํา
หลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาธนาชัย ตนฺติปาโล (แสนณรงค) 
(2554) ไดศึกษา บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระวิกรมมุนี (บุญรอด ปฺญาวโร) ผลการวิจัย 
พบวา ในพุทธวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา พระพุทธองคทรงใชวิธีการแสดงธรรม การสนทนาเปน
โอกาสในการสอน การตอบปญหาธรรม โดยทรงยับยั้งปญหาไรสาระและสอนสิ่งที่เปนประโยชนแก     
ผูที่มาถามปญหา ทรงมีพุทธวิธีการสอนอยางนาอัศจรรย ทรงวิเคราะหผูที่จะสอน จําแนกพระธรรมคําสอน
ใหเหมาะแกผูที่จะสอน เมื่อเกิดพุทธบริษัทผูนับถือพระพุทธศาสนามากขึ้น พระองคทรงใชพุทธวิธีใน
การบริหารที่เยี่ยมยอด มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบการวางแผนประกาศพระศาสนา          
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การจัดการองคกรใหเปนระเบียบ การกระจายอํานาจการปกครอง การบริหารบุคคลากรทรงมอบ
อํานาจความเปนใหญใหคณะสงฆ การอํานวยการ การสั่งการในแตละครั้งจะทรงใชแรงจูงใจมิไดบังคับ 
ทรงปกครองแบบธรรมาธิปไตยในการกํากับดูแล พุทธองคทรงใชพระวินัยในการควบคุมดูแลคณะสงฆ 
ทรงสอนวิธีการปฏิบัติ เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหถึงความพนทุกขที่แทจริง ทําใหผูศึกษารูยิ่งเห็น
จริงในธรรมที่ควรรูควรเห็น เมื่อปฏิบัติก็พนทุกขไดจริง จึงทําใหพระพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองมาถึง
ปจจุบัน และสอดคลองกับงานวิจัยของพระไพโรจน อตุโล (สมหมาย) (2556) ไดศึกษาเรื่อง วิเคราะห
บทบาทการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ผลการวิจัย พบวา 
บทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) พบวา พระธรรมโกศาจารย 
(พุทธทาสภิกขุ) ไดมีการปฏิบัติตนเปนตนแบบในการปฏิบัติธรรม ดวยการบวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง 
และสอนใหพุทธบริษัทไดปฏิบัติธรรมอยางจริงจัง และเปนตนแบบในการศึกษา มีการศึกษาทางคดีโลก
และคดีทางธรรม มีความอุตสาหะอดทนศึกษาคนควาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาอยางลุมลึก
แลวออกมาเผยแผใหพุทธบริษัทศึกษาเรียนรูประพฤติปฏิบัติ และมีการเผยแผดวยเทคนิควิธีการสื่อ 
เอกสารและสิ่งพิมพที่หลากหลาย เชน ทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ใชสื่อศิลปะ สรางโรงมหรสพ
ทางวิญญาณ เปนตน 
 
5.3 บทสังเคราะห 
 จากการรวบรวมขอมูลรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยใชการ
วิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางในการวิจัยไวเปน 2 สวน
รวมกัน คือ 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทําการวิจัยเชิงเอกสารเพื่อใหทราบถึงประเด็นของการศึกษาใน
รายละเอียดที่สําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญที่ทําการศึกษาอยางครบถวน จึงไดใช
การสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธจํานวน 13 รูป/คน
กลุมที่ 2 พระธรรมทูต จํานวน 14 รูป ใหไดรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามาวิเคราะหในเชิงตรรกะได
2) การวิจัยเชิงปริมาณเก็บการรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามกับกลุมที่ 3 กลุมตัวอยางพุทธศาสนิกชน
ในประเทศอินโดนีเซีย จํานวน 400 คน โดยขอมูลทั้งสองสวนนี้ผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหเนื้อหาและ
ตีความรวมกันแลวจึงจัดทําเปนรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย นําไป
สนทนากลุมกับผูเชี่ยวชาญดานการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยเนนไปที่กลุมผูปฏิบัติงานเผยแผ
พระพุทธศาสนา และหลังจากผูเชี่ยวชาญเห็นชอบแลว จึงทําการตรวจสอบดวยแบบประเมินความ
เปนไปไดใน 5 ประเด็น คือ ความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนไปได และความงายตอการนําไปใช  
ซึ่งผลการประเมินที่ไดจากรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่นําเสนอ            
มีแนวโนมที่สะทอนวาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียสามารถปฏิบัติตามรูปแบบ
การเผยแผฯ ใหมไดจริง ดังปรากฏในภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C3%D0%E4%BE%E2%C3%A8%B9%EC%20%CD%B5%D8%E2%C5%20(%CA%C1%CB%C1%D2%C2)&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ปจจัยดานการบริหารจัดการ 
E+D+A 

 ทักษะความสามารถขององคการ 
 กลยุทธการจดัการองคการ 

 การจัดการบุคลากร 
 

บริบทประเทศอินโดนีเซีย 
N 

 เครือขายทางสังคม 
 ชีวิตความเปนอยู 

 วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 5.1 การสังเคราะหรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย MEDAN Model 
 
 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่ผูวิจัยไดสังเคราะหขึ้น จะเปน
ขอเสนอในเชิงนโยบายสําหรับการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสมโดยมี
บทสรุป ดังนี้  
 5.3.1 องคประกอบรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย MEDAN 
MODEL ประกอบดวย 
  M = Monk พระสงฆ 
  E = Expand ขยาย 
  D = Develop พัฒนา 
  A = Action จัดกิจกรรม 
  N = Network เครือขาย 
 5.3.2 ปจจัย ประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา 
  M = Monk พระสงฆ 
  1) มหาเถรสมาคม (1) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย  
(2) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยในทิศทางการจัดการคณะสงฆไทย
ในตางแดนและการเพิ่มปริมาณพระสงฆเถรวาทในตางแดนดวยการมีพระอุปชฌายในตางแดน         
(3) มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดานสนับสนุนการเผยแผทั้ง
แนวทางและทิศทาง (4) ชัดเจนในดานการสงเสริมการเผยแผในโรงเรียนและกิจกรรมการเผยแผ           

M 
มหาเถรสมาคม 
พระธรรมทูต 

ประเทศอินโดนีเซีย 

การประเมินผล 

Input 

Process 

Output 

รูปแบบการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

ในประเทศอินโดนีเซีย 
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(5) การขยายปริมาณพระสงฆและสามเณรในประเทศอินโดนีเซียทั้งจากประเทศไทยและพระสงฆ             
ชาวอินโดนีเซียดวยการสงพระธรรมทูตไทยที่ผานการอบรมจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ 
(ธรรมยุต) เพิ่มมากขึ้น (6) การเพิ่มปริมาณพระอุปชฌายดวยการสงพระธรรมทูตที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสมเขา
อบรมหลักสูตรเพื่อสอบเปนพระอุปชฌายและไปปฏิบัติหนาที่พระอุปชฌายในประเทศอินโดนีเซีย  
(7) กําหนดใหพระอุปชฌายในประเทศไทยที่มีความรูในภาษาอินโดนีเซียใหการอุปสมบทแกกุลบุตร
ชาวอินโดนีเซียไดและใหการศึกษาหลักพระธรรมวินัยจนเขาใจแลวจึงอนุญาตใหกลับประเทศ
อินโดนีเซียได   
  2) สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) สํานักฝกอบรมพระธรรมทูต 
ไปตางประเทศ (ธรรมยุต) (1) มีหลักสูตรและกระบวนการอบรมที่มีประสิทธิภาพในการนําความรูไป
ใชตามประเทศที่พระธรรมทูตไปปฏิบัติงาน (2) พัฒนาพระธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซียภาษาจีน
ดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมให
พุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวยทักษะการสื่อสาร  
  3) พระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย (1) มีความรูความสามารถในภาษาอินโดนีเซีย 
ในระดับที่ใชงานไดดี (2) พัฒนาพระธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซียภาษาจีนดานหลักธรรมที่แมนยํา
ตรงตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมใหพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติ
ไดดวยทักษะการสื่อสาร (3) พระธรรมทูตตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย  
  4) บุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนา (1) องคการชาวพุทธมีทักษะความรูความสามารถใน
การเผยแผพระพุทธศาสนา (2) ผูบริหารองคการชาวพุทธมีความสามารถในการสรางและบริหารกลยุทธ
การเผยแผพระพุทธศาสนา (3) บุคลากรปฏิบัติงานในองคการชาวพุทธมีคุณภาพโดยไดรับการคัดเลือก
และพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวย 
การขยายปริมาณฆราวาสที่เปนผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ใหมีจํานวนเพียงพอตอการจัด
กิจกรรมเผยแผดวยใหพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียจัดการอบรมฆราวาสเปนผู เผยแผ
พระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ดวยการรับสมัครตัวแทนชาวพุทธจากหมูบานตางๆและผูเขารับการอบรม
ตองสอบผานหลักสูตรของพระธรรมทูตแลวจึงแตงตั้งใหเปนบัณฑิตะมีหนาที่เปนผูนําชาวพุทธใน
หมูบานของตนเองในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสตาง ๆ 
 5.3.3 ปจจัยกระบวนการมี 2 ดาน คือ 
  1) ดานการบริหารจัดการประกอบดวย E = Expand ขยาย (1) ทักษะความสามารถของ
องคการ กรรมมหาเถรสมาคมตองจัดกระบวนการฝกอบรมพระธรรมทูตใหมีทักษะความสามารถใน
การบริหารจัดการในการเผยแผพระพุทธศาสนาเชน ฝกอบรมทางการใชทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย  
ฝกอบรมการปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อใชในการดํารงชีวิต และฝกอบรมการบริหาร
จัดการวัดในประเทศอนิโดนีเซีย (2) ดานกลยุทธการจัดการองคการ องคการพุทธศาสนาตองเนนกลยุทธที่ 1 
สรางกระบวนความเขาใจในพระพุทธศาสนา A=Action จัดกิจกรรมกลยุทธที่ 2 กิจกรรมการเผยแผ
พระพุทธศาสนา กลยุทธที่ 3 การพัฒนาพระธรรมทูตในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่มีประสิทธิภาพ  
(3) ดานการจัดการบุคลากร D = Develop พัฒนากรรมมหาเถรสมาคมตองดําเนินการพัฒนาพระธรรมทูต
ใหมีความรูในการสื่อสารภาษาอินโดนีเซียทักษะการเผยแผพระพุทธศาสนาการจัดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลิกภาพพระธรรมทูต 
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  2) ดานบริบทวัฒนธรรมอินโดนีเซีย ประกอบดวย N = Network เครือขาย (1) ดานเครือขาย
ทางสังคม พระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียมีเครือขายที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาโดยผานทางกลุม
ชาติพันธ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรมสังคมสงเคราะห กลุมการศึกษา โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
และเทคโนโลยีสื่อสารออนไลนเปนศูนยกลางในการประสานงานรวมกัน (2) ชีวิตความเปนอยู 
พุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียมีความเชื่อมั่นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาดังเดิมอยูแลว     
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางตองมีการอบรมการแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในประเทศอินโดนีเซีย และ
แตงตั้งใหเปนผูดําเนินกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ชุมชน (3) วัฒนธรรม 
พุทธศาสนิกชนในอินโดนีเซียมีความศรัทธาในพุทธศาสนาแบบมหายาน ตันตระยาน ลัทธิเตาและขงจื้อมา
กอนซึ่งสวนใหญเปนชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีน และกลุมชาติพันธที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนามา
แตบรรพบุรุษ สวนใหญเปนชาวอินโดนีเซียทองถิ่น เชื้อสายชวา ชาวสุมาตรา และชาวอินเดีย ดวยเหตุผล
ขางตนจึงเปนสาเหตุใหพระธรรมทูตนั้นตองมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนของของพระพุทธศาสนา
อยางแทจริง 
 5.3.4 MEDAN MODEL สงผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดังนี้ 
  1) ดานการพัฒนาบุคลากรประกอบดวย (1) สงผลตอการพัฒนาพระธรรมทูตและ
บัณฑิตะใหมีคุณภาพในดานภาษาเทคนิคและความแมนยําในหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา (2) มีการ
พัฒนาเทคนิควิธีการผลิตพระธรรมทูตและนักเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ทั้งในประเทศและ
ทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพเพียงพอตอการนําไปใชปฏิบัติงานเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย 
  2) ดานการดําเนินกิจกรรมอยางมีคุณคาและเหมาะสมกับชีวิตความเปนอยู
ประกอบดวย (1) สมาธิมีการทําสมาธิมีการจัดฝกสมาธิใหกับชาวพุทธและผูสนใจทุกศาสนาดวยมี
เปาหมายคือใหผูเขาฝกสมาธิไดพบกับความสงบสุขในการดําเนินชีวิต (2) แสดงธรรมมีการจัดแสดง
ธรรมในวัดในบานในสถานศึกษาในโรงแรมการแสดงคําสอนในพระพุทธศาสนาผานละครเวทีแสดง
หลักธรรมผานเพลงแสดงธรรมผานบทบาทสมมติ (3) พิธีกรรมมีการจัดสวดมนตรวมกันในวัดสวด
มนตสัญจรในหมูบานพิธีบูชาพระรัตนตรัยในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเชนวันมาฆะบูชาวันวิสาขะ
บูชาวันอาสาฬหะบูชาพิธีประกาศตนเปนพุทธมามกะ (4) สังคมสงเคราะหทางศาสนาแจกเครื่อง
อุปโภคบริโภคแกผูดอยโอกาสทุกศาสนาเชิญชวนชาวพุทธบริจาคโลหิตแกหนวยงานของรัฐบาล
อินโดนีเซียเพื่อนําไปรักษาผูปวย (5) จิตวิทยาทางศาสนานําชาวพุทธไปใหกําลังใจผูปวยใน
โรงพยาบาลรวมกิจกรรมฌาปนกิจศพของชาวพุทธ (6) การสอบธรรมศึกษาในวัดในโรงเรียนในบานแปล
หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอกเปนภาษาอินโดนีเซียและจัดสอบนักธรรมและธรรม
ศึกษาเปนประจําทุกปมโีรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
  3) ดานวิธีการเผยแผมีประสิทธิภาพ หลักสูตรและสื่ออบรมผูเผยแผพระพุทธศาสนา
(บัณฑิตะ) ที่เปนอุบาสกอุบาสิกา (1) วิธีการแสดงธรรมภายในวัด (2) วิธีการแสดงธรรมสัญจรในบาน
ในสถานที่ศึกษา (3) วิธีการแสดงธรรมในโรงแรม (4) วิธีการแสดงธรรมผานการแสดงละครเวที (5) วิธีการ
แสดงธรรมผานบทเพลง (6) วิธีการเผยแผธรรมผานสื่ออินเตอรเน็ต (7) วิธีการเผยแผธรรมผานสื่อ
สังคมออนไลน (8) มีการอบรมธรรมพ้ืนฐานสําหรับประชาชน 
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  4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ ชาวพุทธนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันเชน
การมีความเมตตาการประกอบอาชีพสุจริตการมีความรักในครอบครัวการมีสัจจะการมีสติในการ
ดําเนินชีวิต 
 5.3.5 ปจจัยประเมินผล ประกอบดวย (1) การประเมินคุณภาพบุคลากรจากบุคลากรผูเผย
แผพระพุทธศาสนาที่ไดรับการพัฒนามีความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา (2) การประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรมไดรับคุณคาทางจิตใจจากการ
เขารวมกิจกรรม (3) การประเมินวิธีการเผยแผจากการสามารถใหผูรับการเผยแผเขาใจหลักธรรมได 
(4) การประเมินการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวันจากชาวพุทธมีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได
ศึกษาในชีวิตประจําวัน 
 
5.4 ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสมในครั้งนี้
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะบางประการซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศที่นับถือศาสนาอื่น เพื่อใหพระธรรมทูตและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดวางแผน
คาดการณลวงหนาและตอบสนองตอความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงในประเทศอินโดนีเซียและ
ประเทศตาง ๆ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ โดยแบงออก เปน 3 ดาน 
ไดแก ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 5.4.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายรายละเอียด ดังนี้ 
  ดานนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาหนวยงานของรัฐตองใหการพัฒนา ดังนี้ 
  1) จัดยุทธศาสตรการเผยแผ 
   ในอํานาจการบริหารจัดการองคการพระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซียที่
ตองเกี่ยวโยงกับอํานาจการบริหารตามนโยบายของคณะสงฆไทย มีลักษณะของการบริหารงานตาม
นโยบายคณะสงฆไทยที่ไมเหมาะสมกับบริบทในประเทศอินโดนีเซีย ดวยกฎหมายกําหนดใหวัดอยู
ภายใตกฎหมายมูลนิธิจึงมีวัดหลายวัดที่ไดจัดตั้งเปนมูลนิธิเองโดยที่ไมไดอยูภายใตสังกัดของคณะสงฆ
นิกายใดในประเทศอินโดนีเซีย แตขึ้นตรงตออธิบดีกรมการศาสนาพุทธ เมื่อมูลนิธิขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง      
ที่กรมการศาสนาพุทธแลว มูลนิธิสามารถออกหนังสือรับรองใหกับพระสงฆท่ีไปอยูจําพรรษาในวัดของ
มูลนิธิไดและสามารถนําไปดําเนินการขอวีซา 2 เดือนไดและสามารถตอวีซาไดอีก 3 ครั้ง แตละครั้งมี
อายุวีซาครั้งละ 1 เดือน ในประเด็นดังกลาวนี้จึงเปดโอกาสใหพระสงฆหลาย ๆ รูปและจากหลาย ๆ
ประเทศสามารถอยูในประเทศอินโดนีเซียไดหากสามารถประสานประโยชนกับมูลนิธิตาง ๆ นี้ไดจาก
ชองวางที่กฎหมายในประเทศอินโดนีเซียไมไดบังคับใหพระสงฆไทยตองอยูภายใตสังกัดคณะสงฆไทย
เทานั้น จึงพบวา มีพระสงฆไทยหลายรูปไปอยูจําพรรษาในวัดที่ไมไดอยูภายใตการดูแลของคณะสงฆไทย
แตสามารถขอวีซาอยูในอินโดนีเซียไดโดยการรับรองของมูลนิธินั้น ประเด็นนี้เปนปญหาทางดานการปกครอง 
หากพระสงฆที่ไปอยูจําพรรษาในวัดนั้นเกิดปญหาขึ้นคณะสงฆไทยไมสามารถเขาไปแกปญหาใหได
เพราะพระสงฆเหลานั้นไมไดอยูภายใตการปกครองของคณะสงฆพระธรรมทูตไทยในอินโดนีเซีย      
แตความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเปนความเสียหายในภาพรวมของคณะสงฆไทยปญหาที่มีอยูจริงในการเผยแผ
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พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียคือ การที่มีประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความศรัทธาเชื่อถือในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ดานวัตถุมงคล การทํานายพยากรณ และไสยศาสตร เปนเหตุใหพระสงฆหลาย ๆ รูปจากหลาย  ๆ
ประเทศ สามารถสรางศรัทธาใหเกิดกับตนเองไดจากการใชชองทางเหลานี้กับประชาชนอินโดนีเซีย 
และสามารถอยูไดในประเทศอินโดนีเซียโดยที่คณะสงฆพระธรรมทูตไทยไมสามารถดําเนินการแกไข
ไดเพราะวัดและมูลนิธิที่พระสงฆเหลานั้นไปจําพรรษาไมไดอยูในความดูแลของคณะสงฆไทย 
   ในการบริหารจัดการการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซีย 
มีการบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการบริหารองคการพระพุทธศาสนา เชน มูลนิธิ มีกรรมการ
รวมกันดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในรูปการจัดองคการอยางงาย มีกรรมการ 5 คน มีประธานกรรมการ 
กรรมการ และเหรัญญิก เปนตําแหนงที่มีอํานาจบริหารงานตามกฎหมายมูลนิธิ บางมูลนิธิมีกําลังใน
การบริหารจัดการกิจกรรมของวัดไดหลายวัด  
   จากประเด็นที่อํานาจการบริหารวัดอยูที่กรรมการมูลนิธิ และผูที่เปนกรรมการ
มูลนิธิไดตองเปนผูถือสัญชาติอินโดนีเซีย สิ่งที่พระสงฆไทยที่จะตองปฏิบัติไดในการบริหารงานเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดคือ 1) ตองมีปฏิปทาเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวพุทธ
อินโดนีเซีย และ 2) ตองไมมีความขัดแยงกับคณะกรรมการมูลนิธิ ตองเขาไปเปนกรรมการมูลนิธิ
ปญหาที่ไดพบในการบริหารงานวัดของพระสงฆไทยในประเทศอินโดนีเซียก็คือ เมื่อพระสงฆไทยไปจํา
พรรษาในวัดตาง ๆ แลว สรางความศรัทธาเลื่อมใสใหกับประชาชนไดแลวเมื่อตองการนําวัดที่ตนเอง
พัฒนามาอยูภายใตสังกัดของคณะสงฆไทยแตคณะกรรมการมูลนิธิไมเห็นชอบดวยก็ไมอาจนํามาขึ้น
สังกัดคณะสงฆไทยได แตในทางกลับกันหากคณะกรรมการมูลนิธิเห็นชอบที่จะนําวัดไปขึ้นกับสังกัด
คณะสงฆใด ก็สามารถทําไดตามกฎหมายมีวัดหลายวัดในประเทศอินโดนีเซียไดประกาศไมไดอยู
ภายใตการดูแลของนิกายสงฆในประเทศอินโดนีเซียแตบริหารจัดการกันโดยกรรมการมูลนิธิ เมื่อมี
กิจกรรมทางศาสนาก็อาศัยการอาราธนาพระสงฆในนิกายที่ตนเองศรัทธาไปเปนประธานในพิธีตาง ๆ 
เปนครั้งคราวไป ในประเด็นนี้จะเห็นไดวาอํานาจในการบริหารงานวัดในอินโดนีเซียขึ้นตรงตอคณะกรรมการ
มูลนิธิเปนที่สูงสุด และผูที่จะเปนกรรมการมูลนิธิไดนั้นจะตองเปนผูถือสัญชาติอินโดนีเซียเทานั้น 
  2) พัฒนาคน 
   2.1) พระธรรมทูตไทย ควรดําเนินการพัฒนาเรื่องภาษา คณะสงฆไทยยังขาดการ
เพิ่มจํานวนพระสงฆที่เปนที่ตั้งศรัทธาของชาวพุทธในประเทศอินโดนีเซีย มีสาเหตุสําคัญคือ จํานวน
พระธรรมทูตไทยที่มีความสามารถในดานภาษาอินโดนีเซียที่จะนําไปใชในการเผยแผพระพุทธศาสนา
มีจํานวนนอย แตละปที่มีพระธรรมทูตไทยที่สําเร็จจากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศไป
ปฏิบัติงานในประเทศอินโดนีเซียลวนแลวแตตองไปเริ่มตนเรียนรูภาษาอินโดนีเซียใหมทั้งหมด 
   2.2) พระธรรมทูตชาวตางชาติ ควรดําเนินการอํานวยความสะดวกในการศึกษา
หลักพระพุทธศาสนา ตามระบบการศึกษา เพราะชาวอินโดนีเซียที่ประสงคจะบวชเปนพระสงฆนั้นมี
เปนจํานวนนอย และเมื่อจะบวชก็มีความยากลําบากในกฎของคณะสงฆไทยที่ในอดีตนั้นยังไมมีพระอุปชฌาย
ในคณะสงฆพระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย และหากจะนิมนตพระอุปชฌายจากประเทศไทย
ไปใหการอุปสมบทในประเทศอินโดนีเซีย พระอุปชฌายรูปนั้นตองไดรับการอนุญาตจากมหาเถร
สมาคมกอนหรือในกรณีที่กุลบุตรชาวอินโดนีเซียตองการเดินทางอุปสมบทกับพระอุปชฌายใน
ประเทศไทย พระอุปชฌายรูปนั้นตองมีความเขาใจในภาษาอินโดนีเซียและกุลบุตรรูปนั้นตองอยูจํา
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พรรษากับพระอุปชฌายเปนเวลา 5 พรรษาแลวจึงจะกลับไปจําพรรษาที่ประเทศอินโดนีเซียได 
กฎเกณฑตาง ๆ เหลานี้เปนการกําหนดขึ้นมาเพื่อใหการปกครองคณะสงฆไทยเปนไปดวยความเรียบรอย 
แตในอีกดานหนึ่งนั้นก็เปนการกําหนดใหการขยายจํานวนพระสงฆชาวอินโดนีเซียในสังกัดของคณะสงฆไทย
เปนไปอยางลาชา สงผลตอการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในภาพรวม 
  3) หลักสูตร 
   ดานหลักสูตรการศึกษาพระพุทธศาสนาของคณะสงฆไทยยังไมมีการจัดการเรียน
การสอนอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากยังไมมีการแปลหลักสูตรจากภาษาไทยเปนภาษาอินโดนีเซีย จึงยัง
ไมสามารถนําหลักสูตรจากประเทศไทยไปเปดการเรียนการสอบไดการพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
เมื่อมีการเปดการเรียนการสอบเปนภาษาอินโดนีเซียแลวจะพบกับปญหาการขาดอาจารยผูสอนและ
อาจารยผูตรวจขอสอบเปนภาษาอินโดนีเซีย 
   ในประเทศอินโดนีเซียมีพระสงฆจํานวนนอยมาก แมแตเปนสามเณรบวชเพียง
ไมกี่วันก็สามารถแสดงธรรมได ยิ่งเปนพระภิกษุดวยแลวยิ่งตองมีความสามารถที่จะตองแสดงธรรมได 
พระสงฆในประเทศอินโดนีเซียที่แสดงธรรมไดดีจึงสามารถเผยแผพระพุทธศาสนาไดผลอยางมี
ประสิทธิภาพ พระสงฆชาวอินโดนีเซียบวชไมนานสามารถแสดงธรรมไดเพราะมีใชภาษาอินโดนีเซีย 
แตยังไมอาจรับรองไดวาจะมีความเขาใจในธรรมวินัยไดอยางถูกตองและลึกซึ้งพอ แตสถานการณ
จําเปนที่จักตองแสดง สวนพระสงฆไทยถึงแมจะมีพรรษามากมีความเขาใจในหลักธรรมวินัยอยางลึกซึ้ง
แตก็ไมอาจจะแสดงหลักธรรมเปนภาษาอินโดนีเซียไดอยางลึกซึ้ง เพราะขอจํากัดทางดานความรูความเขาใจ
ในภาษาอินโดนีเซียไมลึกซึ้งพอ 
 5.4.2 ขอเสนอแนะการนํานโยบายไปปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้ 
  1) ชัดเจนในหลักการและวิธีการเผยแผวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาในชนบทนั้น 
บางหมูบานที่มีชาวพุทธอยูเปนสวนนอย พระธรรมทูตชาวอินโดนีเซียไดดําเนินการสรางสถานที่สวดมนต
ไวใหชาวพุทธสวดมนตกอน จากนั้นเมื่อมีจํานวนชาวพุทธมากขึ้นจึงรวมกันสรางเปนวัดขึ้นในหมูบานนั้น 
โดยมีการบริจาคทรัพยในการสรางวัดและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อระดมทุนในการสรางวัดหลาย ๆ วัด
ในชนบทเกิดจากการบริจาคทรัพยจากชาวพุทธเชื้อสายจีนโดยผานพระธรรมทูตชาวอินโดนีเซีย เปน
ขอสังเกตที่เห็นไดวาการเผยแผพระพุทธศาสนาสามารถขยายไปสูชนบทในอินโดนีเซียไดอีกมาก 
  2) ใชศรัทธาพุทธศาสนิกชน วัฒนธรรมของชาวอินโดนีเซีย ที่พระพุทธศาสนาเถรวาท
สามารถขยายไดนั้น มาจากวัฒนธรรมชาวพุทธทองถิ่นของอินโดนีเซียที่เคยนับถือพระพุทธศาสนามา
ตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ และไดกระจายกันอยูตามชนบทที่หางไกลในเกาะตาง ๆ เชนบรรพบุรุษ เชน
มหายาน ตันตระยาน ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา ซึ่งตามชนบทที่หางไกลในเกาะตาง ๆ เชน เกาะชวา เกาะสุมาตรา 
เกาะกาลิมันตัน เกาะชวา เกาะสุมาตรา เกาะกาลิมันตัน สวนในเมืองใหญ ๆ จะมีชาวพุทธที่นับถือ
ศาสนาดั้งเดิม ตามวัฒนธรรมความศรัทธาอยางสูงของชาวพุทธอินโดนีเซียตอพระสงฆไทย อาจเปน
สาเหตุของวิกฤติศรัทธาตอพระพุทธศาสนาในภาพรวมได ประกอบไปดวย ความใกลชิดกับเพศตรงขาม 
รบกวนศรัทธาชาวพุทธในปจจัยสี่เกินสมณะสารูป เมื่อพระสงฆรูปนั้นลาสิกขา ความคุนชินกับความเชื่อ
ดั้งเดิมและยังไมเขาใจในแนวปฏิบัตินิกายเถรวาท และการบริหารจัดการวัดในแนวทางพุทธพานิชย
เนื่องจากสวนในเมืองใหญ ๆ จะมีชาวพุทธที่นับถือศาสนาดั้งเดิมตามบรรพบุรุษ เชนมหายาน ตันตระยาน 
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ลัทธิขงจื้อ ลัทธิเตา ซึ่งประชนชนกลุมนี้จะมีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องการบริจาคทานเปนความเชื่อ
ดั้งเดิมอยูแลว 
  3) ขยายปริมาณบุคลากรเผยแผจากการที่พระสงฆขาดการพัฒนาในเรื่องของภาษา
อินโดนีเซียที่ลึกซึ้งพอที่จะแสดงธรรมใหชาวพุทธเขาใจไดพระสงฆขาวอินโดนีเซียมีจํานวนนอยไมเพียงพอ    
ที่จะสงไปประจําตามวัดในชนบท อีกทางเลือกหนึ่งคือมีการอบรมฆราวาส (บัณฑิตะ) ใหมีความรูความสามารถ 
ในพระพุทธศาสนาและออกไปประจําตามหมูบานชนบท นําพาชาวพุทธปฏิบัติศาสนกิจและแสดงธรรมได
และพัฒนาเยาวชนวัยรุนชวยปฏิบัติงานการเผยแผพระพุทธศาสนาในชนบทไดจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาไดยิ่งขึ้น 
  4) ปรับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีหลายรูปแบบที่แตกตางจากประเทศไทย บางรูปแบบเปนการปรับ
ใหเขากับบริบทของสังคม 
 5.4.3 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  ผูวิจัยขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป เพื่อใหเกิดองคความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 
  1) ควรทําการวิจัยถึงรูปแบบการบริหารจัดการองคการของคณะสงฆเถรวาท
อินโดนีเซีย (STI) เปนการจัดองคการเปนนิกายเถรวาทโดยเฉพาะ ในประเทศอินโดนีเซีย 
  2) ควรทําการวิจัยในการบริหารจัดการองคการของคณะสงฆสังฆอากุงอินโดนีเซีย
(SAGIN) เปนการรวมตัวกันของนิกายชาวพุทธ 3 นิกายคือ นิกายมหายาน นิกายตันตระยานและ
นิกายเถรวาทในประเทศอินโดนีเซีย 
  3) ควรศึกษาการบริหารจัดการองคการชาวพุทธวาลูบี (WALUBI) ที่มีการรวมตัวกัน
ขององคการชาวพุทธอนิโดนีเซีย 13 องคการในประเทศอินโดนีเซีย 
  4) ควรศึกษาหลักธรรมที่มาประยุกตใชตอการดําเนินชีวิตในประเทศอินโดนีเซีย 
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เรื่อง รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

----------------------------------------- 
  
 แบบสัมภาษณการวิจัยครั้งนี้เปนของนายไพฑูรย ตรงเที่ยง นักศึกษาระดับดุษฎีนิพนธ 
สาขารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ซึ่งการใหขอมูล
โดยสัมภาษณของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ และขอมูลดังกลาวจะเก็บเปน
ความลับ โดยใชเฉพาะเพื่อการวิจัยเพียงเทานั้น  
 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
 
ชื่อ  นามสกุล ......................................................................................................................................... 
เพศ            ......................................................................................................................................... 
ระดับการศึกษา .................................................................................................................................... 
ตําแหนง ................................................................................................................................................. 
วันทีส่ัมภาษณ  วันที่   ...............  เดือน .......................................... พ.ศ. ......................................... 
สถานที่ .................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ประกอบไปดวย 
 
1. นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เปนอยางไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
2. การบริหารจัดการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะเปนอยางไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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3. วัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย มีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาหรือไม อยางไร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 3 รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย  ประกอบไปดวย 
 
1. ดานการพัฒนาบุคลากร 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
2. ดานการดําเนินกิจกรรม 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
3. ดานวิธีการเผยแผ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
4. ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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Judul: Bentuk Pembinaan Agama di Indonesia 
----------------------------------------- 

Formulir pertanyaan ini milik Phra Khru Sunthorn Dhammarakkhita Mahasiswa 
Program S3 Fakultas Public Administration of Valaya Alongkorn Rajabhat 
University under the Royal Patronage 
 
I. Riwayat Pribadi orang yang menjawab pertanyaan: 
 
Nama:  .................................................................................................................................................. 
Jenis kelamin:  ................................................................................................................................... 
Pendidikan: .................................................................................................................................... 
Jabatan: .................................................................................................................................... 
Hari jawaban di berikan:  Tanggal   ...............  Bulan ........................ Tahun...................... 
Tempat:  ..................................................................................... 
 
II. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembinaan agama Buddha di Indonesia 
terdiri dari: 
 
1. Bagaimana perencanaan dalam pembinaan agama Buddha di Indonesia 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
2. Bagaimana Management pembinaan agama Buddha Indonesia? 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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3. Apakah ada atau tidak pengaruh Buddhaya dalam pembinaan agama Buddha di Indonesia? 
Apabilaada bagaimana pengaruhnya? 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
III. Susunan tata cara pembinaan agama Buddha di Indonesia terdiri dari: 
 
1. Pelatihan sumber daya manusiany 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
2. Kegiatan pembinaan dalam praktik nyata 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
3. Tata cara pengajaran 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
4. Dramma Buddha 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 
(Saran) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย 
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เรื่อง รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

----------------------------------------- 
(สําหรับพุทธศาสนิกชน) 

 
คําชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณทิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียและ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม ในการนี้ใครขอความกรุณาทานไดโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะนําเสนอในภาพรวมไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ
แบบสอบถาม ผูศึกษาเพียงตองการขอมูลมาวิเคราะหทางการศึกษาเทานั้น 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน ไดแก 
  ตอนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
  ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
  ตอนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
  ตอนที ่5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  ตอนที ่6 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่ งวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามและ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห 
 
 
 

นายไพฑูรย  ตรงเที่ยง 
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง   ใหตรงกับคุณสมบัติของทาน 
 
1. เพศ 
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ 
  อายุต่ํากวา 30  ป    อายุ30-40 ป 
  อายุ 41-50  ป    อายุ 51-60 ป 
  อายุ 61 ปขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท  สูงกวาปริญญาโท 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
1. วัดของทานมีโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา      
2. วัดของทานมีการสอบธรรมศกึษาเปนประจําทุกป      
3. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูต      
4. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรมบัณฑิตะ      
5. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรมผูนําเยาวชนพุทธ      

ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
6. วัดของท านมีความตองการเพิ่มปริมาณ       

พระธรรมทูต 
     

7. วัดของทานมีการสงเสริมการอบรมพระธรรมทูต      
8. วัดของทานมีการสงเสริมการอบรมบัณฑิตะ      
9. วัดของทานมีการส ง เสริมการอบรมผู นํ า

เยาวชนชาวพุทธ 
     

10. วั ด ข อ ง ท า น มี ก อ ง ทุ น สํ า ห รั บ ผู เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนา 

     

 



231 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 
11. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของเพื่อ

ชวยเหลือผูดอยโอกาส 
     

12. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อ
ชวยเหลือผูปวย 

     

13. วัดของทานมีกิ จกรรมทางสั งคมร วมกับ
หนวยงานของรัฐบาล 

     

14. วัดของทานมีกิ จกรรมทางสั งคมร วมกับ
องคการการกุศลอื่น ๆ 

     

15. วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคมรวมกับศาสนิก
ตางศาสนา 

     

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการ 
 

ขอ ปจจัยการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานกลยุทธการจัดองคการ 
16. วัดของทานมีการจัดบุคลากรในวัดใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน 
     

17. วัดของทานมีวิธีการบริหารวัดที่เหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน 

     

18. วัดของทานมีการจัดและปรับปรุงระบบงานสวน
ตาง ๆ อยางเหมาะสม 

     

19. วัดของทานมีการแผนการพัฒนาการทํางานเผย
แผพระพุทธศาสนาใหกับบุคคลในวัดไดอยาง
เหมาะสม 

     

20. บุคลากรในวัดของทานมีความเขาใจในเปาหมาย
ในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนาอยาง
ชัดเจน 
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ขอ ปจจัยการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานโครงสรางองคการ  
21. วัดของทานมีโครงสรางการบริหารวัดอยาง

เหมาะสม 
     

22. วัดของทานมีการแบงงานกันทําเพื่อดําเนิน
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม 

     

23. วัดของทานมีการแบงการทํางานเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

     

24. การบริหารงานในวัดของทานมีลําดับชั้นที่ความ
เหมาะสม 

     

25. วัดของทานมีกฎระเบียบการทํางานที่มีความ
เหมาะสม 

     

ดานระบบการปฏิบัติการองคการ  
26. วัดของทานมีการวางแผนการทํางานอยางเปน

ระบบ 
     

27. วัดของทานมีการติดตามควบคุมการดําเนินงาน
อยางเหมาะสม 

     

28. วัดของทานมีขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากร
มาดําเนินงานอยางเหมาะสม 

     

29. วัดของทานมีการกําหนดคูมือการปฏิบัติงาน
ใหกับบุคลากร 

     

30. วัดของทานมีระบบการสนับสนุนการทํางาน
ของบุคลากร 

     

26. วัดของทานมีการวางแผนการทํางานอยางเปน
ระบบ 

     

ดานการจัดการบุคลากร 
31. วัดของทานมีบุคลากรที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน      
32. บุคลากรในวัดของทานมีความสามารถในการ

ทํางานที่รับผิดชอบ 
     

33. บุคลากรในวัดของทานมีการอบรมพัฒนา
ตนเอง 

     

34. บุคลากรในวัดของทานมีการจูงใจใหทํางาน      
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ขอ ปจจัยการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

35. บุคลากรในวัดของทานมีระเบียบวินัยตาม
ขอกําหนดของวัด 

     

ดานทักษะ ความสามารถองคการ 
36. วัดของทานมีความเชี่ยวชาญในการเผยแผ

พระพุทธศาสนา 
     

37. วัดของทานมีชํานาญในการพัฒนางานเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

     

38. วัดของทานมีการจัดการความรูหลักการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

     

39. พระธรรมทูตในวัดของทานมีทักษะในการ
สื่อสารกับผูอื่นไดด ี

     

40. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถใน
การแสดงธรรมนําปฏิบัติใหชาวพุทธไดเปน
อยางด ี

     

ดานรูปแบบการบริหารจัดการ 
41. เจาอาวาสในวัดของทานมีความชัดเจนในการ

กําหนดวิธีการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา 
     

42. เจาอาวาสในวัดของทานมีความรูความสามารถ
ในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

43. เจาอาวาสในวัดของทานมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว
และเหมาะสมกับสถานการณ 

     

44. เจาอาวาสในวัดของทานรับฟงความคิดเห็นจาก
ผูรวมงานในการทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

45. เจาอาวาสในวัดของทานสรางบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

ดานคานิยมรวม 
46. บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่นในการ

เผยแผพระพุทธศาสนาอยางมั่นคง 
     

47. บุคลากรในวัดของทานมีความศรัทธาในตัว
ผูบริหารวัดอยางหนักแนน 

     

48. บุคลากรในวัดของทานมีความเชื่อมั่นวาแนว
ทางการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ดี 
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ขอ ปจจัยการบริหารจัดการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สดุ 

49. บุคลากรในวัดของทานปฏิบัติตามระเบียบและ
ประเพณีของวัดอยางเหมาะสม 

     

50. บุคลากรในวัดของทานมีวัฒนธรรมการทํางาน
ที่มุงเนนประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

     

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

ขอ บริบทประเทศอินโดนีเซีย 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานชีวิตความเปนอยู 
51. ช า ว พุ ท ธ อิ น โ ดนี เ ซี ย ไ ด รั บ ก า รบ ริ ก า ร

สาธารณสุขทีด่ีจากรัฐบาลอินโดนีเซีย 
     

52. ชาวพุทธอินโดนีเซียไดรับบริการการเดินทาง
รวมกิจกรรมที่วัดไดสะดวก 

     

53. ชาวพุทธอินโดนีเซียใชเทคโนโลยีการสื่อสาร
กับผูอื่นไดอยางสะดวก 

     

54. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีอาชีพที่มั่นคงที่สนับสนุน
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาได 

     

55. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีการดํารงชีวิตอยางเรียบ
งาย 

     

ดานวัฒนธรรม 
56. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อเฟอเผื่อแผตอ

ผูอื่น 
     

57. ชาวพุทธอินโดนีเซียใหความชวยเหลือแกสังคม      
58. ชาวพุทธอินโดนีเซียประกอบอาชีพที่สุจริต      
59. ช า ว พุ ท ธ อิ น โ ดนี เ ซี ย มี ส ว น ร ว ม ใน ก า ร

สรางสรรคพัฒนา 
     

60. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมในการแกปญหา
ของสังคม 

     

ดานเครือขายทางสังคม 
61. วัดของทานมีระบบการประสานงานกับองคกร

ชาวพุทธอื่น 
     



235 

ขอ บริบทประเทศอินโดนีเซีย 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

62. วัดของทานมีการรวมมือกันปฏิบัติงานกับ
องคกรตางศาสนาได 

     

63. วัดของทานมีการเพิ่มเครือขายองคกรชาวพุทธ
ในพื้นทีต่าง ๆ 

     

64. วัดของทานมีการพัฒนาองคกรเครือขายการเผย
แผพระพุทธศาสนา 

     

65. วัดของทานมีการดําเนินกิจกรรมการกุศลรวมกับ
องคกรชาวพุทธอื่น 

     

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 

ขอ 
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินโดนีเซีย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ดานการพัฒนาบุคลากร 
66. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความรูดานภาษา

อินโดนีเซียในการสื่อสารอยางเพียงพอ 
     

67. 
 

พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถใน
การถายทอดธรรมะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

68. 
 

พระธรรมทูตในวัดของทานมีความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

69. 
 

พระธรรมทูตในวัดของทานมีความเขาใจใน
วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 

     

70. 
 

พระธรรมทูตในวัดของทานเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับชาวพุทธอินโดนีเซีย 

     

ดานการดําเนนิกิจกรรม 
71. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมดําเนินกิจกรรมทาง

พระพุทธศาสนาอยางเขมแข็ง 
     

72. ชาวพุทธอินโดนีเซียรวมจัดกิจกรรมการเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 

     

73. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการรักษาศีล ฟง
ธรรมะในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
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ขอ 
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน

ประเทศอินโดนีเซีย 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

74. 
 

ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการจัดกิจกรรมใน
สํ าคัญทางพระพุทธศาสนา (วั นมาฆบูชา         
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา) 

     

75. 
 

ชาวพุทธอินโดนีเซียมาทําบุญที่วัดในวันหยุด 
เชนวันอาทิตยและวันหยุดทางศาสนาอิสลาม 

     

ดานวิธีการเผยแผ 
76. ชาวพุทธไดรับฟงการแสดงธรรมจากพระธรรมทูตใน

พิธีที่เก่ียวของกับพระพุทธศาสนา 
     

77. ชาวพุทธไดรับความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อ
เทคโนโลยีในอินเตอรเน็ต (เว็บไซต ยูทูปฯลฯ) 

     

78. ชาวพุทธไดความรูพระพุทธศาสนาจากการอาน
หนังสือธรรมะ 

     

79. ชาวพุทธไดรับความรูพระพุทธศาสนาจากสื่อ
มัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ ดีวีดีธรรมะ ฯลฯ) 

     

80. ชาวพุทธไดรับการเผยแผพระพุทธศาสนาจาก
สื่อสังคมออนไลน (เฟสบุค ไลน วอทแอพ ฯลฯ) 

     

ดานการนําหลกัธรรมไปปฏิบัติ 
81. ชาวพุทธสวดมนตมีเมตตาเอ้ือเฟอผูอ่ืน      

82. ชาวพุทธมีอาชีพที่สุจริต      
83. ชาวพุทธมีความรักในครอบครัว      
84. ชาวพุทธชอบพูดความจริง      
85. ชาวพุทธงดเวนการเสพสิ่งเสพติดมึนเมา      

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย (เพิ่มเติม) 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบพระคุณครับ 
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Aturan Penyebaran Agama Buddha di Indonesia 
 

 
(Untuk Umat Buddha) 

Penjelasan 
 1. Mengenai pertanyaan ini merupakan bagian dari Penelitian tentang Rumus 
Pertahanan Umum dijenjang Pasca Sarjana Doktoral fakultas Administrasi Publik Universitas 
Valaya Alongkorn Rajabhat, yang memiliki tujuan: 1.Untuk mempelajari kondisi penyebaran 
agama Buddha di Indonesia saat ini 2.Untuk mempelajari sebab-sebab penyebaran agama 
Buddha di Indonesia 3.Untuk mempelajari cara/model penyebaran agama Buddha yang 
tepat. Oleh karena itu, saya mohon anda untuk menjawab pertanyaan di bawah ini sesuai 
dengan kenyataan yang ada. Jawaban anda akan menjadi sumber referensi thesis yang saya 
susun, dan tidak ada akibat apapun yang akan terjadi pada anda. Saya hanya membutuhkan 
sumber referensi untuk thesis yang saya susun, supaya dapat menghasilkan thesis yang baik 
pula. 
 2. Tanya – Jawab ini dibagi 6 bagian yaitu:  
  Bagian pertama mengenai profil si penjawab 
  Bagian kedua mengenai aturan penyebaran agama Buddha  
  Bagian ketiga mengenai essensi dalam Penyebaran Agama Buddha 
  Bagian keempat mengenai kebudayaan di Indonesia 
  Bagian kelima mengenai model penyebaran agama Buddha di Indonesia 
  Bagian keenam silahkan memberi komentar mengenai evaluasi dalam 
penyebaran agama Buddha di Indonesia 
  Penyusun berharap adanya kerjasama yang baik untuk menghasilkan thesis yang 
baik, dan dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
 

Hormat Saya 
Mr. Paitoon Trongtiang 

 Mahasiswa Doktoral Fakultas Administrasi Publik-Universitas Valaya Alongkorn 
Thailand 
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Bagian pertama yaitu profil penjawab 
Penjelasan: Silahkan centang dengan tanda  dalam kotak yang tersedia  sesuai 
dengan diri anda 
 
1. Jenis Kelamin 
  laki-laki  Perempuan 
 
2. Usia  
  usia dibawah 30 tahun  Usia 30-40 tahun 
  Usia 41-50 tahun  Usia 51-60 tahun 
  Usia 61 tahun keatas 
 
3. Pendidikan   
  TK-D 3  S1 
  S2  S3 keatas 
 
Bagian kedua mengenai aturan penyebaran Agama Buddha 
 

No. 
Aturan Pengembangan Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian Perkembangan dan Penelitian Agama Buddha 
1. Apakah ada sekolah Buddhis di Vihara 

anda? 
     

2. Apakah ada Ujian Sikkhadhamma 
(Ujian dhamma) setiap tahunnya di 
Vihara anda? 

     

3. Apakah ada pelatihan dhammaduta 
di Vihara anda? 

     

4. Apakah ada pelatihan Pandita di Vihara 
anda? 

     

5. Apakah ada pelatihan Muda/I di Vihara 
anda? 

     

Bagian mengenai perkembangan personil dalam penyebaran agama Buddha 
6 Apakah masih dibutuhkan 

penambahan Dhammaduta di Vihara 
anda? 
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No. 
Aturan Pengembangan Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

7 Apakah ada perkembangan pelatihan 
dhammaduta di Vihara anda? 

     

8. Apakah ada perkembangan pelatihan 
Pandita di Vihara anda? 

     

9 Apakah ada perkembangan pelatihan 
untuk muda/I di vihara anda? 

     

10 Apakah ada bantuan untuk para 
pembabar Agama Buddha/Dhamma? 

     

Bagian perkembangan untuk umat Buddha 
11. Apakah ada bantuan sosial untuk 

fakir miskin di Vihara anda? 
     

12. Apakah ada donor darah di Vihara 
anda? 

     

13. Apakah ada aktivitas yang 
berhubungan dengan pemerintah di 
vihara anda? 

     

14 Apakah ada komunitas lain yang 
bergabung dengan aktivitas di vihara 
anda? 

     

15 Apakah ada agama lain yang 
bergabung dengan aktivitas di Vihara 
anda? 

     

 
Bagian ketiga mengenai essensi dalam Penyebaran Agama Buddha 
 

No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian strategi dalam penyebaran agama Buddha 
16. Apakah ada penilaian personil sesuai 

dengan kondisi terkini di Vihara anda? 
     

17. Apakah ada strategi pelayanan 
sesuai dengan kondisi terkini di 
Vihara anda? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

18. Apakah ada evaluasi mengenai strategi 
dan aktivitas di vihara anda? 

     

19. Apakah ada perencanaan 
perkembangan dalam penyebaran 
agama Buddha kepada umat di 
vihara anda? 

     

20. Apakah ada kerjasama baik antar 
umat dalam penyebaran agama 
Buddha di vihara anda? 

     

Bagian Struktur dalam vihara 
21. Apakah ada struktur organisasi 

dalam vihara anda? 
     

22. Apakah ada pembagian divisi – divisi 
/seksi-seksi dalam penyebaran 
agama Buddha di vihara anda? 

     

23. Apakah ada pembagian aktivitas sesuai 
dengan keahliannya di vihara anda?  

     

24. Apakah aktivitas dilakukan secara 
struktural di vihara anda? 

     

25. Apakah ada AD/ART dalam beraktivitas 
di Vihara anda? 

     

Bagian system operasional 
26. Apakah ada system penyusunan 

jadwal aktivitas di vihara anda? 
     

27. Apakah ada pengontrolan dalam 
beraktivitas di vihara anda? 

     

28. Apakah ada penyeleksian dalam 
memilih personil dalam beraktivitas 
di vihara anda? 

     

29. Apakah ada program yang tersusun 
dalam beraktivitas di vihara anda? 

     

30. Apakah ada kerjasama baik antar 
personil di vihara anda? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian aktivitas sesuai dengan keahliannya 
31. Apakah memadai personil yang 

bertugas di vihara anda? 
     

32. Apakah personil mampu bertugas 
dengan baik di vihara anda? 

     

33. Apakah ada perkembangan personil 
dalam beraktivitas di vihara anda? 

     

34. Apakah ada keseriusan personil 
dalam beraktivitas di vihara anda? 

     

35. Apakah ada peraturan bagi para 
personil di vihara anda? 

     

Bagian ketrampilan dalam berorganisasi 
36. Apakah ada profesionalisme dalam 

perkembangan agama Buddha di 
vihara anda? 

     

37. Apakah ada keahlian secara 
organisasi dalam penyebaran agama 
Buddha di vihara anda?  

     

38. Apakah ada prinsip-prinsip 
pengetahuan manajemen dalam 
penyebaran agama Buddha di vihara 
anda? 

     

39. Apakah para dhammaduta memiliki 
keahlian dalam berkomunikasi yang 
baik dengan umat di vihara anda? 

     

40. Apakah para dhammaduta memiliki 
ketrampilan dalam menyampaikan 
dhamma kepada umat di vihara 
anda? 

     

Bagian ini mengenai ciri khas pelayanan 
41. Apakah kepala vihara memiliki 

profesioalisme  beraktivitas dalam 
perkembangan agama Buddha di 
vihara anda? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

42. Apakah kepala vihara memiliki 
pengetahuan dalam penyebaran 
agama Buddha di vihara anda? 

     

43. Apakah kepala vihara mampu 
memutuskan segala sesuatu dengan 
baik dan benar di vihara anda? 

     

44. Apakah kepala vihara juga mau 
mendengar dari orang lain mengenai 
penyebaran agama Buddha di vihara 
anda? 

     

45. Apakah kepala vihara mampu 
mengkondisikan lingkungan sekitar 
dengan baik di vihara anda? 

     

Bagian ini memiliki kebersamaan dalam bertugas 
46. Apakah para personil memiliki 

keyakinan dalam penyebaran agama 
Buddha di vihara anda? 

     

47. Apakah para personil memiliki 
kepercayaan kepada pengurus di 
vihara anda? 

     

48. Apakah para personil memiliki 
kepercayaan terhadap cara 
penyebaran agama Buddha di vihara 
anda? 

     

49. Apakah para personil juga memiliki 
peraturan di vihara anda? 

     

50. Apakah para personil memiliki 
budaya kerja gotong royong di vihara 
anda? 
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Bagian keempat mengenai kebudayaan di Indonesia 
 

No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian kehidupan masyarakat Indonesia 
51. Apakah umat Buddha mendapatkan 

bantuan sosial dari pemerintah 
Indonesia? 

     

52. Apakah umat Buddha memiliki 
kendala dalam beraktivitas di vihara? 

     

53. Apakah umat Buddha menggunakan 
teknologi dalam berkomunikasi 
dengan lain? 

     

54. Apakah umat Buddha memiliki 
pekerjaan yang  mendukung dalam 
perkembangan agama Buddha? 

     

55. Apakah kehidupan umat Buddha di 
Indonesia tidak ada rintangan? 

     

Bagian kebudayaan 
56. Apakah umat Buddha di Indonesia 

memiliki cinta kasih terhadap orang 
lain? 

     

57. Apakah umat Buddha di Indonesia 
memiliki kepedulian terhadap 
sesama? 

     

58. Apakah umat Buddha di Indonesia 
selalu mentaati hukum yang 
berlaku? 

     

59. Apakah umat Buddha di Indonesia 
juga ikut andil dalam kemajuan 
negeri? 

     

60. Apakah umat Buddha di Indonesia 
juga ikut andil dalam menyelesaikan 
masalah di masyarakat? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian ini mengenai hubungan antar sesama 
61. Apakah ada kerjasama vihara anda 

dengan vihara lain? 
     

62. Apakah ada kerjasama vihara anda 
dengan agama lain? 

     

63. Apakah ada pengembangan umat 
Buddha di tempat lain? 

     

64. Apakah ada kemajuan dalam 
pengembangan penyebaran agama 
Buddha ? 

     

65. Apakah ada kerjasama dengan 
agama Buddha aliran lain dalam 
melakukan aktivitas? 

     

 
Bagian kelima mengenai model penyebaran agama Buddha di Indonesia 
 

No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

Bagian kemajuan bagi personil 
66. Apakah para dhammaduta luar 

negeri mampu menguasai Bahasa 
Indonesia dengan baik di vihara 
anda? 

     

67. 
 

Apakah para dhammaduta luar 
negeri mampu memberikan 
dhammadesana dengan baik di 
vihara anda? 

     

68. 
 

Apakah para dhammaduta luar 
negeri mampu menggunakan 
teknologi dalam menyebarkan 
agama Buddha di vihara anda? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

69. 
 

Apakah para dhammaduta luar 
negeri mampu memahami system 
dalam penyebaran agama Buddha di 
vihara anda? 

     

70. 
 

Apakah para dhammaduta luar 
negeri bisa menjadi teladan yang 
baik terhadap umat Buddha 
Indonesia? 

     

Bagian Pelaksana tugas 
71. Apakah umat Buddha Indonesia 

bersama - sama dalam 
melaksanakan aktivitas agama 
Buddha dengan baik? 

     

72. Apakah umat Buddha memiliki 
kebersamaan dalam belajar agama 
Buddha di hari minggu dengan baik? 

     

73. Apakah umat Buddha bersama - 
sama dalam mempraktikkan Sila 
(Aturan), mendengar dhamma di hari 
besar agama Buddha? 

     

74. 
 

Apakah umat Buddha ada 
kebersamaan dalam pelaksanaan 
kegiatan di hari-hari besar agama 
Buddha (seperti hari magha puja, 
hari waisak puja, hari asalha Puja)? 

     

75. 
 

Apakah umat Buddha datang ke 
vihara pada hari libur untuk berdana 
? misalnya hari minggu, hari libur 
umat islam 

     

Bagian metode dalam penyebaran 
76. Apakah umat Buddha bisa mengerti 

dhamma dari dhammadesana yang 
di sampaikan oleh para 
dhammaduta mengenai agama 
Buddha? 
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No. 
Essensi dalam penyebaran Agama 

Buddha 

Tingkat Kepuasan Responden 
Sangat 
Setuju 

setuju 
Ragu-
ragu 

Kurang 
setuju 

Tidak 
setuju 

77. Apakah umat Buddha bisa 
memahami agama Buddha dari 
penggunaan teknologi melalui 
internet (website, youtube dll) ? 

     

78. Apakah umat Buddha bisa mengerti 
agama Buddha dari buku-buku 
dhamma? 

     

79. Apakah umat Buddha bisa mengerti 
agama Buddha dari multimedia (CD 
dhamma, VCD dhamma dll) ? 

     

80. Apakah umat Buddha bisa 
mengetahui agama Buddha dari 
Media Sosial (Facebook, line, 
Whatsappa dll) ? 

     

Bagian ini mengenai pelaksanaan dalam sehari-hari 
81. Apakah umat Buddha ada membaca 

paritta untuk pengembangan cinta 
kasih terhadap sesama? 

     

82. Apakah umat Buddha memiliki 
perbuatan baik yang tidak menyalahi 
Hukum ? 

     

83. Apakah umat Buddha memiliki cinta 
kasih terhadap keluarganya? 

     

84. Apakah umat Buddha suka berbicara 
benar? 

     

85. Apakah umat Buddha bebas dari 
narkoba dan alcohol? 

     

 
Bagian keenam silahkan memberi komentar mengenai evaluasi dalam 
penyebaran agama Buddha di Indonesia 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

 
Terima kasih 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

----------------------------------------- 
(สําหรับพุทธศาสนิกชน) 

 
คําชีแ้จง 
 1. แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณทิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ วัตถุประสงค           
1) เพื่อศึกษาสภาพการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียในปจจุบัน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่
สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียและ 3) เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม ในการนี้ใครขอความกรุณาทานไดโปรดตอบ
แบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะนําเสนอในภาพรวมไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบ
แบบสอบถาม ผูศึกษาเพียงตองการขอมูลมาวิเคราะหทางการศึกษาเทานั้น 
 2. แบบสอบถามแบงออกเปน 6 ตอน ไดแก 
  ตอนที ่1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
  ตอนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการ 
  ตอนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
  ตอนที ่5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
  ตอนที ่6 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่ งวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามและ
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห 
 
 
 

นายไพฑูรย  ตรงเที่ยง 
นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมายลงในชอง   ใหตรงกับคุณสมบัติของทาน 
 
1.   เพศ 
  ชาย  หญิง 
 
2. อายุ 
  อายุต่ํากวา 30  ป    อายุ30-40 ป 
  อายุ 41-50  ป    อายุ 51-60 ป 
  อายุ61 ปขึ้นไป 
 
3.   ระดับการศึกษา 
  ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท  สูงกวาปริญญาโท 
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
1. วั ด ข อ ง ท า น มี โ ร ง เ รี ย น ส อ น

พระพุทธศาสนา 
+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

2. วัดของทานมีการสอบธรรมศึกษา
เปนประจําทุกป 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

3. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรม
พระธรรมทูต 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

4. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรม
บัณฑิตะ 

+1 +1 0 +1 0 5 0.60 ใชได 

5. วัดของทานมีหลักสูตรการอบรม
ผูนําเยาวชนพุทธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
6. วัดของทานมีความตองการเพิ่ม

ปริมาณพระธรรมทูต 
+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

7. วัดของทานมีการส ง เสริมการ
อบรมพระธรรมทูต 

+1 +1 0 0 +1 5 0.60 ใชได 

8. วัดของทานมีการส ง เสริมการ
อบรมบัณฑิตะ 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

9. วัดของทานมีการส ง เสริมการ
อบรมผูนําเยาวชนชาวพุทธ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

10. วัดของทานมีกองทุนสําหรับผูเผย
แผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 0 +1 0 5 0.60 ใชได 

ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 
11. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาค

สิ่งของเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส 
0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

12. วัดของทานมีกิจกรรมรับบริจาค
โลหิตเพื่อชวยเหลือผูปวย 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

13. วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคม
รวมกับหนวยงานของรัฐบาล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

14 วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคม
รวมกับองคการการกุศลอื่น ๆ 

0 +1 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

15 วัดของทานมีกิจกรรมทางสังคม
รวมกับศาสนิกตางศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานการบริหารจัดการ 
 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานกลยุทธการจัดองคการ 
16. วัดของทานมีการจัดบุคลากรในวัด

ให สอดคล อ งกั บสถานการณ
ปจจุบัน 

+1 0 +1 +1 0 5 0.60 ใชได 

17. วัดของทานมีวิธีการบริหารวัดที่
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

18. วัดของทานมีการจัดและปรับปรุง
ระบบงานสวนตาง ๆ อยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

19. วัดของทานมีการแผนการพัฒนาการ
ทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

20. บุคลากรในวัดของทานมีความ
เ ข า ใ จ ใ น เ ป า ห ม า ย ใ น ก า ร
ดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานโครงสรางองคการ 
21. วัดของทานมีโครงสรางการบริหาร

วัดอยางเหมาะสม 
+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

22. วัดของทานมีการแบงงานกันทํา
เ พื่ อ ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ท า ง
พระพุทธศาสนาอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

23. วัดของทานมีการแบงการทํางาน
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

+1 0 0 +1 +1 5 0.60 ใชได 

24. การบริหารงานในวัดของทานมี
ลําดับชั้นที่ความเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

25. วั ดของท านมี กฎระ เบี ยบการ
ทํางานที่มีความเหมาะสม 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

ดานระบบการปฏิบัติการองคการ 
26. วัดของทานมีการวางแผนการ

ทํางานอยางเปนระบบ 
+1 0 +1 +1 0 5 0.60 ใชได 

27. วัดของทานมีการติดตามควบคุม
การดําเนินงานอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

28. วั ด ขอ งท า นมี ขั้ น ตอน ในกา ร
คัดเลือกบุคลากรมาดําเนินงาน
อยางเหมาะสม 

+1 0 +1 +1 0 5 0.60 ใชได 

29. วัดของทานมีการกําหนดคูมือการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากร 

0 +1 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

30. วัดของทานมีระบบการสนับสนุน
การทํางานของบุคลากร 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

ดานการจัดการบุคลากร 
31. วัดของทานมีบุคลากรที่เพียงพอ

ตอการปฏิบัติงาน 
+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

32. บุคลากรในวัดของทานมีความสามารถ
ในการทํางานที่รับผิดชอบ 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

33. บุคลากรในวัดของทานมีการอบรม
พัฒนาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

34. บุคลากรในวัดของทานมีการจูงใจ
ใหทํางาน 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

35. บุคลากรในวัดของทานมีระเบียบ
วินัยตามขอกําหนดของวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานทักษะความสามารถองคการ 
36. วัดของทานมีความเชี่ยวชาญใน

การเผยแผพระพุทธศาสนา 
0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

37. วัดของทานมีชํานาญในการพัฒนา
งานเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

38. วัดของทานมีการจัดการความรู
หลักการเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

39. พระธรรมทูต ในวัดของท านมี
ทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นไดดี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

40. พระธรรมทูต ในวัดของท านมี
ความสามารถในการแสดงธรรมนํา
ปฏิบัติใหชาวพุทธไดเปนอยางดี 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

ดานรูปแบบการบริหารจดัการ 
41. เจาอาวาสในวัดของทานมีความ

ชั ด เ จน ในการกํ าหนดวิ ธี ก า ร
ดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

42. เจาอาวาสในวัดของทานมีความรู
ความสามารถในการดําเนินงาน
เผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

43. เจาอาวาสในวัดของทานมีการ
ตัดสินใจที่รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

44. เจาอาวาสในวัดของทานรับฟง
ความคิดเห็นจากผูรวมงานในการ
ทํางานเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

45. เจาอาวาสในวัดของทานสราง
บรรยากาศที่ดีในการทํางานเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานคานิยมรวม 
46. บุคลากรในวัดของทานมีความ

เชื่อมั่นในการเผยแผพระพุทธศาสนา
อยางมั่นคง 

+1 0 +1 +1 0 5 0.60 ใชได 

47. บุคลากรในวัดของทานมีความ
ศรัทธาในตัวผูบริหารวัดอยางหนักแนน 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

48. บุคลากรในวัดของทานมีความ
เชื่ อมั่ นว าแนวทางการเผยแผ
พระพุทธศาสนาเปนสิ่งที่ดี 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

49. บุคลากรในวัดของทานปฏิบัติตาม
ระเบียบและประเพณีของวัดอยาง
เหมาะสม 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

50. บุคลากรในวัดของทานมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุ ง เนนประโยชน
สวนรวมเปนหลัก 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานชีวิตความเปนอยู 
51. ชาวพุทธอินโดนี เซียไดรับการ

บริการสาธารณสุขที่ดีจากรัฐบาล
อินโดนีเซีย 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

52. ชาวพุทธอินโดนีเซียไดรับบริการ
การเดินทางรวมกิจกรรมที่วัดได
สะดวก 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

53. ชาวพุทธอินโดนีเซียใชเทคโนโลยี
การสื่อสารกับผูอื่นไดอยางสะดวก 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

54. ชาวพุทธอินโดนี เซี ยมีอาชีพที่
มั่นคงที่สนับสนุนในการเผยแผ
พระพุทธศาสนาได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

55. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีการดํารงชีวิต
อยางเรียบงาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

ดานวัฒนธรรม 
56. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีความเอื้อ

เฟอเผื่อแผตอผูอื่น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

57. ชาวพุ ทธอิน โดนี เ ซี ย ให ความ
ชวยเหลือแกสังคม 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

58. ชาวพุทธอินโดนีเซียประกอบอาชพี
ที่สุจริต 

0 +1 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

59. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมใน
การสรางสรรคพัฒนา 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

60. ชาวพุทธอินโดนีเซียมีสวนรวมใน
การแกปญหาของสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

 ดานเครือขายทางสังคม         
61. วัดของทานมีระบบการประสานงาน

กับองคกรชาวพุทธอื่น 
+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

62. วั ด ขอ งท า นมี ก า ร ร ว มมื อ กั น
ปฏิบัติงานกับองคกรตางศาสนาได 

+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

63. วัดของทานมีการเพิ่มเครือขาย
องคกรชาวพุทธในพื้นที่ตางๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใชได 

64. วัดของทานมีการพัฒนาองคกร
เครือขายการเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

65. วัดของทานมีการดาํเนินกิจกรรม การ
กุศลรวมกับองคกรชาวพุทธอื่น 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 

ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานการพัฒนาบุคลากร 
66. พระธรรมทูต ในวัดของท านมี

ความรูดานภาษาอินโดนีเซียในการ
สื่อสารอยางเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

67. พระธรรมทูต ในวัดของท านมี
ความสามารถในการถายทอด
ธรรมะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 

68 พระธรรมทูต ในวัดของท านมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

69. พระธรรมทูตในวัดของทานมีความ
เขาใจในวิธีการเผยแผพระพุทธศาสนา 

+1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

70. พระธรรมทูตในวัดของทานเปน
แบบอย า งที่ ดี ให กั บชาวพุ ท ธ
อินโดนีเซีย 

+1 +1 +1 0 +1 5 0.80 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

ดานการดําเนินกิจกรรม 
71. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมดําเนิน

กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยาง
เขมแข็ง 

+1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

72. ช า ว พุ ท ธ อิ น โ ด นี เ ซี ย ร ว ม จั ด
กิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

73. ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการ
รักษาศีล ฟงธรรมะในวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 

+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

74. 
 

ชาวพุทธอินโดนีเซียเขารวมการจัด
กิจกรรมในสําคัญทางพระพุทธศาสนา 
(วั นมาฆบู ชา วั นวิ สาขะบู ชา วั น
อาสาฬหบูชา) 

+1 0 +1 +1 0 5 0.60 ใชได 

75. ชาวพุทธอินโดนีเซียมาทาํบุญทีว่ัด
ในวันหยุด เชนวนัอาทิตยและ
วันหยุดทางศาสนาอิสลาม 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

ดานวิธีการเผยแผ 
76. ชาวพุทธไดรับฟงการแสดงธรรม

จากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของ
กับพระพุทธศาสนา 

+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

77. ช า ว พุ ท ธ ไ ด รั บ ค ว า ม รู ใ น
พระพุทธศาสนาจากสื่อเทคโนโลยี
ในอินเตอรเน็ต (เว็บไซต ยูทูป ฯลฯ) 

+1 +1 +1 0 0 5 0.60 ใชได 

78. ชาวพุทธไดความรูพระพุทธศาสนา
จากการอานหนังสือธรรมะ 

+1 0 +1 0 +1 5 0.60 ใชได 

79. ชาวพุทธไดรับความรูพระพุทธศาสนา
จากสื่อมัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ ดีวีดี
ธรรมะ ฯลฯ) 

+1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 

80. ช า ว พุ ท ธ ไ ด รั บ ก า ร เ ผ ย แ ผ
พระพุทธศาสนาจากสื่ อสั งคม
ออนไลน (เฟสบุค ไลน วอทแอพฯลฯ) 

+1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 

ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัต ิ
81. ชาวพุทธสวดมนตมีเมตตาเอื้อเฟอ

ผูอื่น 
+1 +1 0 0 +1 5 0.60 ใชได 

82. ชาวพุทธมีอาชีพที่สุจริต +1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 
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ขอ นโยบายสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ผูเชี่ยวชาญคนที่ 

∑R IOC ผลสรุป 
1 2 3 4 5 

83. ชาวพุทธมีความรักในครอบครัว +1 +1 +1 +1 0 5 0.80 ใชได 
84. ชาวพุทธชอบพูดความจริง +1 +1 0 +1 +1 5 0.80 ใชได 
85. ชาวพุทธงดเวนการเสพสิ่งเสพติด

มึนเมา 
+1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใชได 

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย (เพิ่มเติม) 
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ง  
ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
แบบสอบถามปจจัยนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 

 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                              Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ขอ1          44.0000        29.5172        .3570           .8095 
ขอ2          43.8333        29.6609        .5057           .8014 
ขอ3          43.7000        30.2862        .2961           .8129 
ขอ4          43.7667        31.0816        .2954           .8122 
ขอ5          43.8000        30.1655        .2422           .8186 
ขอ6          43.8667        29.7057        .4002           .8063 
ขอ7          43.8667        29.7747        .4369           .8044 
ขอ8          43.8333        29.6609        .4454           .8039 
ขอ9          44.1000        28.9897        .3982           .8068 
ขอ10         43.8667        29.4299        .4001           .8063 
ขอ11         44.2667        28.6161        .5052           .7991 
ขอ12         44.3667        25.9644        .6528           .7852 
ขอ13         44.2667        26.5471        .6984           .7831 
ขอ14         44.3667        27.2747        .5629           .7938 
ขอ15         44.4333        29.8402        .2705           .8170 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 
Alpha =    .8151 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา  
ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                 Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ1          13.5667         3.9092        .5411           .7653 
ขอ2          13.4000         4.4552        .5678           .7575 
ขอ3          13.2667         3.9954        .5890           .7465 
ขอ4          13.3333         4.5057        .6194           .7490 
ขอ5          13.3667         3.5506        .6102           .7441 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .7918 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ดานสงเสริมการศึกษาบุคลากรเผยแผ 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                   Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ6          13.0000         5.4483        .9074           .8850 
ขอ7          13.0000         5.6552        .9246           .8851 
ขอ8          12.9667         5.6885        .8900           .8907 
ขอ9          13.2333         6.0471        .5097           .9717 
ขอ10         13.0000         5.3103        .8737           .8906 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .9232 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา  
ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ11         11.2333         8.1161        .7429           .8565 
ขอ12         11.3333         7.0575        .7580           .8508 
ขอ13         11.2333         7.1506        .8945           .8179 
ขอ14         11.3333         7.6092        .7085           .8616 
ขอ15         11.4000         8.3862        .5352           .9002 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8838 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยการบริหารจัดการ โดยรวม 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ16        108.5667       259.1506        .2733           .9475 
ขอ17        108.4000       257.8345        .4476           .9464 
ขอ18        108.5000       256.1207        .5665           .9458 
ขอ19        108.6000       254.8000        .4896           .9460 
ขอ20        108.5000       256.8103        .5225           .9460 
ขอ21        108.5667       257.0126        .5309           .9460 
ขอ22        108.6333       256.6540        .5931           .9457 
ขอ23        108.4333       251.2885        .6882           .9447 
ขอ24        108.5000       256.3966        .5489           .9458 
ขอ25        108.4000       256.8000        .5120           .9460 
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ขอ26        108.6000       260.0414        .3423           .9469 
ขอ27        108.5667       258.1161        .4581           .9463 
ขอ28        108.5333       261.1540        .2531           .9474 
ขอ29        109.2333       234.2540        .8206           .9429 
ขอ30        108.6333       259.3437        .4043           .9466 
ขอ31        109.2333       234.2540        .8206           .9429 
ขอ32        108.5000       256.8103        .5225           .9460 
ขอ33        108.4333       251.2885        .6882           .9447 
ขอ34        109.3333       233.8851        .8237           .9429 
ขอ35        109.3333       234.0920        .8402           .9427 
ขอ36        108.5667       259.1506        .2733           .9475 
ขอ37        108.4667       254.4644        .4838           .9461 
ขอ38        108.5000       256.1207        .5665           .9458 
ขอ39        108.5667       258.1851        .3193           .9472 
ขอ40        108.5333       256.5333        .4806           .9461 
ขอ41        108.4667       251.7747        .6662           .9449 
ขอ42        108.4667       252.3954        .6342           .9451 
ขอ43        108.3333       248.9885        .5047           .9462 
ขอ44        109.2333       234.2540        .8206           .9429 
ขอ45        109.1000       251.6103        .3394           .9487 
ขอ46        109.2333       234.2540        .8206           .9429 
ขอ47        108.5000       256.8103        .5225           .9460 
ขอ48        108.4333       251.2885        .6882           .9447 
ขอ49        109.3333       233.8851        .8237           .9429 
ขอ50        109.3667       233.7575        .8490           .9426 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 35 
Alpha =    .9469 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานกลยุทธการจัดองคการ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ16         13.6000         3.1448        .7061           .8333 
ขอ17         13.4333         3.7023        .6519           .8445 
ขอ18         13.5333         3.4989        .7991           .8121 
ขอ19         13.6333         3.2057        .6890           .8376 
ขอ20         13.5333         3.7747        .6269           .8502 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8642 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานโครงสรางองคการ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                 Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ21         13.6333         3.3437        .5375           .8929 
ขอ22         13.7000         3.1138        .7560           .8485 
ขอ23         13.5000         2.5345        .7923           .8393 
ขอ24         13.5667         2.9437        .7744           .8413 
ขอ25         13.4667         2.9471        .7505           .8466 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8806 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานระบบปฏิบัติการองคการ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ26         12.6333         3.6885        .5894           .8534 
ขอ27         12.6000         3.4897        .6930           .7455 
ขอ28         12.5667         3.8402        .4583           .7210 
ขอ29         13.2667         2.4092        .3127           .8410 
ขอ30         12.6667         3.7471        .5809           .8598 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    . 7625 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานการจัดการบุคลากร 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                 Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ31         12.0000         8.3448        .8770           .7857 
ขอ32         11.2667        14.6161        .2317           .9154 
ขอ33         11.2000        12.9931        .5203           .8783 
ขอ34         12.1000         8.0241        .9306           .7678 
ขอ35         12.1000         8.0931        .9498           .7613 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8666 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานทักษะ ความสามารถองคการ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ36         13.5333         3.7747        .6624           .8193 
ขอ37         13.4333         3.9782        .5441           .8537 
ขอ38         13.4667         4.1195        .7638           .8013 
ขอ39         13.5333         3.7057        .6957           .8098 
ขอ40         13.5000         4.0517        .6932           .8125 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8500 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานรูปแบบการบริหาร (ภาวะผูนํา) 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ41         12.4667         9.1540        .5995           .7397 
ขอ42         12.4667         9.1540        .5995           .7397 
ขอ43         12.3333         7.7471        .5781           .7268 
ขอ44         13.2333         6.6678        .6127           .7203 
ขอ45         13.1000         7.1966        .5290           .7534 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .7774 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยการบริหารจัดการ ดานคานิยมรวม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ46         11.9667         8.3782        .8719           .7873 
ขอ47         11.2333        14.5989        .2391           .9146 
ขอ48         11.1667        12.9713        .5278           .8772 
ขอ49         12.0667         8.0644        .9238           .7700 
ขอ50         12.1000         8.0931        .9497           .7613 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8666 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยบริบทประเทศอินโดนีเซีย โดยรวม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                     Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ขอ51         45.3667       125.7575        .5310           .9466 
ขอ52         45.3333       124.8506        .6446           .9451 
ขอ53         46.2333       119.5644        .5097           .9486 
ขอ54         46.2333       119.5644        .5097           .9486 
ขอ55         45.3333       124.8506        .6446           .9451 
ขอ56         45.4333       114.8747        .8003           .9406 
ขอ57         45.5667       110.4609        .8694           .9387 
ขอ58         45.3667       115.8954        .8350           .9401 
ขอ59         45.5667       112.8057        .8138           .9403 
ขอ60         45.3667       113.2747        .9010           .9382 
ขอ61         45.5667       110.4609        .8694           .9387 
ขอ62         45.4333       114.6678        .8390           .9398 
ขอ63         45.5667       112.8057        .8138           .9403 
ขอ64         45.5333       112.6713        .8138           .9403 
ขอ65         45.3000       129.1138        .4267           .9483 
 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 
Alpha =    .9464 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวิถีชีวิต 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                     Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ51         12.0667        10.3402        .5865          .8635 
ขอ52         12.0333         9.9644        .7563           .8370 
ขอ53         12.9333         6.9609        .7894           .8203 
ขอ54         12.9333         6.9609        .7894           .8203 
ขอ55         12.0333         9.9644        .7563           .8370 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8660 
  

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยบริบทประเทศอินโดนีเซีย ดานวัฒนธรรม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ขอ56         13.3333        16.6437        .8667           .9425 
ขอ57         13.4667        15.4299        .8739           .9428 
ขอ58         13.2667        16.9609        .9268           .9347 
ขอ59         13.4667        16.5333        .7842           .9577 
ขอ60         13.2667        16.4092        .9293           .9325 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .9531 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยบริบทประเทศอินโดนีเซีย  
ดานเครือขายสังคม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ61         13.3667        10.8609        .8251           .8351 
ขอ62         13.2333        11.8402        .8576           .8281 
ขอ63         13.3667        11.4126        .7923           .8431 
ขอ64         13.3333        11.1954        .8204           .8356 
ขอ65         13.1000        17.2655        .3508           .9244 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8847 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยรวม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ66         63.2000        41.8897        .7339           .9267 
ขอ67         63.2000        41.4759        .8064           .9254 
ขอ68         63.2000        42.6483        .6027           .9290 
ขอ69         63.2000        42.9241        .5556           .9298 
ขอ70         63.2333        41.8402        .7720           .9262 
ขอ71         63.1667        41.8678        .6174           .9287 
ขอ72         63.0333        43.1368        .4711           .9314 
ขอ73         63.1667        43.8678        .3837           .9328 
ขอ74         63.0000        43.1034        .4751           .9314 
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ขอ75         63.1667        40.8333        .6233           .9291 
ขอ76         63.1333        42.3264        .6222           .9286 
ขอ77         63.2000        41.8897        .7339           .9267 
ขอ78         63.2000        41.4759        .8064           .9254 
ขอ79         63.2000        42.6483        .6027           .9290 
ขอ80         63.2000        42.9241        .5556           .9298 
ขอ81         63.2333        41.8402        .7720           .9262 
ขอ82         63.2667        41.4437        .4508           .9351 
ขอ83         63.0333        43.1368        .4711           .9314 
ขอ84         63.2000        41.8897        .7339           .9267 
ขอ85         63.2667        39.7885        .8045           .9246 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20 
Alpha =    .9321 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่น 
ปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดานการพัฒนาบุคลากร 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ66         13.1667         2.3506        .7962           .8489 
ขอ67         13.1667         2.2816        .8571           .8343 
ขอ68         13.1667         2.4885        .6800           .8758 
ขอ69         13.1667         2.5575        .6245           .8881 
ขอ70         13.2000         2.5103        .6968           .8718 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8886 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในประเทศอินโดนีเซีย ดานการดําเนินกิจกรรม 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ71         13.6333         2.6540        .6453           .7391 
ขอ72         13.5000         2.9483        .5145           .7797 
ขอ73         13.6333         2.9299        .5742           .7637 
ขอ74         13.4667         2.8782        .5596           .7668 
ขอ75         13.6333         2.3782        .6316           .7475 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .7985 
 

ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในประเทศอินโดนีเซีย ดานวิธีการเผยแผ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
ขอ76         13.2000         2.5103        .3908           .8718 
ขอ77         13.2667         2.0644        .8033           .7572 
ขอ78         13.2667         2.0644        .8033           .7572 
ขอ79         13.2667         2.2023        .6780           .7933 
ขอ80         13.2667         2.3402        .5610           .8251 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .8370 
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ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธิความเชื่อมั่นปจจัยรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนา 
ในประเทศอินโดนีเซีย ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                  Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
ขอ81         13.2333         3.0126        .6243           .6847 
ขอ82         13.2667         2.4092        .4919           .7417 
ขอ83         13.0333         3.2057        .3998           .7467 
ขอ84         13.2000         3.2000        .4632           .7289 
ขอ85         13.2667         2.4092        .7144           .6272 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  5 
Alpha =    .7524 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลทั่วไปในการสัมภาษณสําหรับผูบริหารองคการชาวพุทธและพระธรรมทูต 
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รายช่ือผูบริหารองคการชาวพุทธและพระธรรมทูต 
 

กลุมที่ 1 ผูบริหารองคการชาวพุทธ สัมภาษณ เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 
 1) กรรมการมหาเถรสมาคม 3 รูป  
  1.1) พระพรหมเมธี (จํานงค ธมฺมจารี)  วัดสัมพันธวงศาราม  กรุงเทพฯ 
  1.2) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน)  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ 
  1.3) พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) วัดพระรามเกากาญจนาภิเศก กรุงเทพฯ 
 2) กรรมการบริหารสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) 4 รูป 
  2.1) พระสุธรรมาธิบดี (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ 
  2.2) พระธรรมเจติยาจารย (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ 
  2.3) พระราชวัชราภรณ (สมพงษ ฐิตวงฺโส) วัดชูจิตธรรมาราม (พระอารามหลวง) 
อําเภอวังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
  2.4) พระราชพิศาลสุธี (อาจ อาวุธปฺโญ) วัดทุงโพธิ์ ตําบลอิสาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
 3) ผูบริหารองคการชาวพุทธอินโดนีเซีย 6 คน สัมภาษณเม่ือวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 
  3.1) กรรมการสมาคมพุทธวัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง 2 คน 
  3.2) กรรมการสมาคมพุทธวัดศากยะมุนีพุทธะ เมืองเมดาน 2 คน 
  3.3) กรรมการสมาคมพุทธวัดเหมธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 2 คน 
กลุมที่ 2 รายชื่อพระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งสิ้น 14 รูป สัมภาษณเมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ 
พ.ศ. 2559 
 1) พระครูประกาศธรรมนิเทศ วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง  
 2) พระเสรี ยุตโต  วัดวิปสสนาคราหะ  เมืองบันดุง  
 3) พระธนวโร    วัดศากยมุนีพุทธะ  เมืองเมดาน 
 4) พระภูริปญโญ  วัดจาตีศากยะ  เมืองเมดาน 
 5) พระฐิตวงโฺส   วัดรักขิตวนา  เมืองเมดาน 
 6) พระอคฺคจิตโต   วัดบุพผาราม  เมืองเมดาน 
 7) พระธีรปุญโณ   วัดศากยมุนีพุทธะ เมืองเมดาน 
 8) พระครูวิเศษธรรมคุณ วัดพุทธเมตตาอารามะ เมืองจาการตา 
 9) พระนันทพงศ  ขันติโก วัดพุทธเมตตาอารามะ เมืองจาการตา 
 10) พระศักดิ์ชาย  ธุวสักโก วัดเวสสสันดร  เมืองจาการตา 
 11) พระครูวินัยธรคณิต สัญญาโน วัดเหมะธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 
 12) พระครูสังฆรักษบุญสุข สุขปุญโญ วัดเหมะธีโรเขมาวตี เมืองจาการตา 
 13) พระศรีวิสาร พุทธวิริโย วัดพุทธวิริโย  เมืองจาการตา 
 14) พระกิตติชัย สุวโจ    วัดพุทธวิริโย  เมืองจาการตา 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรวมสนทนากลุมรางรูปแบบการเผยแผฯ 
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิสนทนากลุมรางรูปแบบการเผยแผฯ 
 

 1. พระธรรมเจติยาจารย กรรมการอํานวยการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ 
(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 2. พระราชพิศาลสุธี กรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) วัดทุงโพธิ์
ตําบลอิสาน จังหวัดบุรีรัมย 
 3. พระราชวัชราภรณ (สมพงษ ฐิตวังโส) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ธรรมยุต) 
 4. พระมหาจามร พรหมวังโส เลขานุการสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
 5. พระครูประกาศธรรมนิเทศ ประธานคณะพระธรรมทูตไทยในประเทศอินโดนีเซีย      
วัดวิปสสนาคราหะ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 
 6. พระเจริญ บุญทศ ดร.นักวิชาการหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา วัดชูจิตธรรมาราม
(พระอารามหลวง) อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 7. พระครูวินัยธร คณิต สัญญาโน พระธรรมทูตผูชํานาญการงานเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย วัดเหมะธีโรเมตตาวดี กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 8. พระศักดิ์ชาย ธุวสักโก พระธรรมทูตผูชํานาญการงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย เมืองการาวัง ประเทศอินโดนีเซีย 
 9. Mr.Supriyanto B.A., M.A. ผูชํานาญการงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย   
เมืองจาปาระ ประเทศอินโดนีเซีย 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผฯ 
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แบบประเมินความเปนไปได 
ของรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

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

วัตถุประสงคของการประเมินในครั้งนี ้
 เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจากขอมูลที่ปรากฏ 
 
คําชี้แจง  
 ในการประเมินครั้งนี้ ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
ความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ที่
ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นจากขอมูลการวิจัย โดยขอความอนุเคราะหไดโปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง
ระดับความคิดเห็นของทาน และเขียนขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการเผยแผฯ ที่กําหนดเพื่อ
การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายทางการบริหารจัดการตอไป 
 ทั้งนี้ ผูวิจัยจําแนกระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ กลาวคือ 
 มากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับมาก 
 ปานกลาง หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับปานกลาง 
 นอย  หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับนอยที่สุด 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 

          ไพฑูรย  ตรงเที่ยง 
  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ปญหาของการวิจัย 
 คณะสงฆไทย เริ่มเผยแผพระพุทธศาสนาสูประเทศอินโดนีเซียในเมื่อปพุทธศักราช 2512  
โดยคณะสงฆไดรวมกับกรมการศาสนาในนามของรัฐบาลไทย ไดจัดสงพระภิกษุผูสําเร็จการฝกอบรม
จากสํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศแลวเปนพระธรรมทูตออกไปชวยฟนฟูพระพุทธศาสนา
ในประเทศอินโดนีเซียชุดแรก 4 รูป ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอินโดนีเซีย และไดผลัดเปลี่ยน
กันไปปฏิบัติศาสนกิจตั้งแตครั้งนั้นจนถึงปจจุบันนี้เปนระยะเวลากวา 48 ป การเผยแผพระพุทธศาสนาใน
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ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากมีองคการคณะสงฆพุทธเถรวาท 3 องคการ ไดแก คณะสงฆเถรวาท
อินโดนีเซีย (STI) คณะสงฆสังฆะอากุง (SAGIN) และคณะสงฆพระธรรมทูตไทย (STT) และยังมีคณะ
สงฆมหายาน คณะสงฆตันตระยาน พรอมทั้งคณะสงฆจากประเทศตาง ๆ หลายประเทศ และยังมีชาว
พุทธสวนหนึ่งที่ไมเปนพระสงฆแตดําเนินกิจกรรมการเผยแผพระพุทธศาสนาโดยการจัดตั้งเปนสมาคม 
เปนมูลนิธิซึ่งมีอยูเปนจํานวนมาก องคกรตาง ๆ ที่กลาวมานี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้นทั้งในดาน
องคการ บุคลากร ศาสนวัตถ ุและจํานวนพุทธบริษัท 
 ผูวิจัยเปนผูหนึ่งที่เคยไดปฏิบัติหนาที่เปนพระธรรมทูต และผานการฝกอบรมหลักสูตรพระ
ธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) ออกไปปฏิบัติศาสนกิจในประเทศอินโดนีเซีย เห็นประเด็นที่นา
ศึกษาวาประเทศอินโดนีเซียในอดีตพระพุทธศาสนาเคยเจริญรุงเรืองจนถึงขีดสุดอันมีเจดียบุโรพุทโธ
และเจดียตาง ๆ เปนหลักฐานยืนยัน และปจจุบันถึงแมจะเปนประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนา
อิสลามที่มากที่สุดในโลก แตพระพุทธศาสนาก็สามารถที่จะดํารงอยูไดตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และ
จากประเด็นที่ไดตั้งขอสังเกตการเผยแผพระพุทธศาสนาในอินโดนีเซียไวนั้นผูวิจัยไดพิจารณาถึงโอกาส
การเผยแผพระพุทธศาสนาจากบริบทที่เกี่ยวของคือ นโยบายการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย
สงเสริมใหประชาชนชาวอินโดนีเซียมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา โดยรัฐบาลอินโดนีเซียมีหนวยงาน
ของรัฐดูแลคือกรมการศาสนาของแตละศาสนา มีหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรมทางศาสนา เปนหนวยในการจัดการดูแลกิจการทางศาสนาของแตละศาสนา ซึ่งศาสนาพุทธก็
มีหนวยดังกลาวเปนผูดูแล ในสวนองคการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียไดมีการรวม
กลุมกันของชาวพุทธจัดตั้งเปนองคการพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดตั้งอยางเปนทางการในรูปแบบ
ของวัด สมาคม มูลนิธิ และมีรูปแบบการบริหารแบบกรรมการ ซึ่งหากมีการบริหารจัดการองคการให
เหมาะสมแลวจักสงผลใหการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียมีประสิทธิภาพ แตปจจุบัน
ภาพดังกลาวก็ยังไมมีความชัดเจนเพียงพอ  
 ผลกระทบที่มากับการมีองคการชาวพุทธหลายองคการทําใหมีปญหาระหวางองคการชาว
พุทธหลายประการเชน การไมเปนเอกภาพในการดําเนินงานเผยแผพระพุทธศาสนา การนําเสนอหลัก
คําสอนในพระพุทธศาสนาที่ขัดแยงกันทําใหชาวพุทธเกิดความสับสน การดําเนินกิจกรรมเผยแผ
ซ้ําซอนกันเพราะขาดการประสานงานระหวางองคการชาวพุทธ และการไมใหความรวมมือกับ
องคการชาวพุทธอื่น ๆ เพราะคิดวาไมใชองคการชาวพุทธที่ตนเองเปนสมาชิก เปนตน เมื่อพิจารณา
ถึงการเพิ่มข้ึนของจํานวนองคการชาวพุทธ ศาสนวัตถ ุและพุทธบริษัทขางตน ยอมแสดงถึงความเจริญ
และมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย แตเมื่อพิจารณาใหลึกเขาไปอีกจะพบวา หากไม
มีการบริหารจัดการในองคการและประสานงานระหวางองคการที่ดี ก็ยอมเปนสิ่งบั่นทอนความเจริญ
และความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดวยเชนกัน การนี้ไดตั้งขอสังเกตของ
ประเด็นในการสรางรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตดังนี้ 1. นโยบายการเผยแผ
พระพุทธศาสนาขององคการพระธรรมทูตสอดคลองกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียหรือไม 2. องคการการเผยแผของพระธรรมทูตเหมาะสมกับงานเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซียหรือไม 3. วิธีการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเหมาะสมกับวัฒนธรรม
อินโดนีเซียหรือไม 
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 จากการพิจารณาบริบทขางตน ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาถึงปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหาการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยมุงศึกษาใหเขาใจในรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตเพื่อนํามา
สรางเปนรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมในประเทศ
อินโดนีเซีย อันเปนการกําหนดโจทยของการศึกษาในครั้งนี้ โดยไดกําหนดหัวขอในการศึกษาวา
รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย และความสําคัญของรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียสามารถนําไปใชเปนรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศที่มีการนับถือศาสนาอื่น โดยการนําไปใช ประกอบเปนขอมูลสําหรับการประกาศใชกฎหมาย 
หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแผพระพุทธศาสนาในตางประเทศ เปนตน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อนําเสนอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียที่เหมาะสม 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 พื้นที่การวิจัย ประเทศอินโดนีเซีย 
 แหลงขอมูลหนวยงาน ไดแก มหาเถรสมาคม สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
(ธรรมยุต) องคการพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย 
 แหลงขอมูลเอกสาร ไดแก เอกสารที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระพุทธศาสนา งานวิจัยที่
เกี่ยวของ 
 แหลงขอมูลบุคคล ไดแก กรรมการมหาเถรสมาคม กรรมการผูบริหารสํานักฝกอบรมพระ
ธรรมทูตไปตางประเทศ (ธรรมยุต) พระธรรมทูตไทย/อินโดนีเซีย กรรมการบริหารองคการ
พุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย และพุทธศาสนิกชนในประเทศอินโดนีเซีย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาขอมูลจากเอกสาร การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา วิทยานิพนธ และ
วารสาร ผูวิจัยไดมีแนวทางการดําเนินการวิจัยและเสนอรูแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย โดยยึดแนวคิดเกี่ยวกับเผยแผพระพุทธศาสนา แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศ
อินโดนีเซีย นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน
องคการของ แมคคินเซย Mckinsey (1980) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Certo & 
Certo (2006) และ Kreitner( 2007) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของAnderson 
(1970) และ Owen (1933) ซึ่งการเผยแผพระพุทธศาสนานั้น ผูวิจัยไดสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ดังภาพประกอบ 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากเอกสาร จากผูใหขอมูลสําคัญและจากการวิเคราะห 
SWOT ไดทราบจุดเดนจุดดอยโอกาสและอุปสรรคของการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย ไปสูการสรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยาง 400 คน และนํามา
วิเคราะหเชิงปริมาณ จากผลการวิเคราะหทางสถิติไดปจจัยที่มีผลตอการเผยแผพระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย ปรากฏดังนี้ 
 จากขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ประเด็นรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย มี 4 ดาน (1) ดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากการเผยแผพระพุทธศาสนาพระธรรมทูตมี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการเผยแผธรรมะ พระธรรมทูตมีความเขาใจในวิธีการเผยแผ
พระพุทธศาสนา พระธรรมทูตเปนแบบอยางที่ดีใหกับชาวพุทธ แตพระธรรมทูตยังขาดความสามารถ
ที่ดีในการใชภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร พระธรรมทูตยังขาดความสามารถที่ดีในการใชภาษา
อินโดนีเซียเพื่อการเผยแผธรรมะ (2) ดานการดําเนินกิจกรรม เนื่องจากชาวพุทธรวมดําเนินกิจกรรม
อยางเขมแข็ง รวมกิจกรรมการเรียนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย รวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา รวมการรักษาศีลฟงธรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา แตยังมีจํานวนนอยมา
ทําบุญที่วัดในวันหยุดเชนวันหยุดทางศาสนาอิสลาม (3) ดานวิธีการเผยแผ เนื่องจากชาวพุทธไดรับ

นโยบายการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
1. ดานสงเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา 
2. ดานสงเสริมบุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา 
3. ดานสงเสริมพุทธศาสนิกชน 

รูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซีย 

1. ดานการพัฒนาบุคลากร 
2. ดานการดาํเนินกิจกรรม 
3. ดานวิธีการเผยแผ 

      4.   ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัต ิ

 

ปจจัยการบริหารจัดการ 
1. ดานกลยุทธการจดัองคการ 
2. ดานโครงสรางองคการ 
3. ดานระบบการปฏิบตัิการองคการ 
4. ดานการจัดการบุคลากร 
5. ดานทักษะความรูความสามารถองคการ 
6. ดานรูปแบบการบริหาร 
7. ดานคานิยมรวม 

บริบทวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย 
1. ดานชีวิตความเปนอยู 
2. ดานวัฒนธรรม 
3. ดานเครือขายทางสังคม 
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ความรูในพระพุทธศาสนาจากสื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต จากการอานหนังสือธรรมะ จากสังคม
ออนไลน แตยังมีจํานวนนอยที่ไดรับจากพระธรรมทูตในพิธีที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา จากสื่อ
มัลติมีเดีย (ซีดีธรรมะ) (4) ดานการนําหลักธรรมไปปฏิบัติ เนื่องจากชาวพุทธมีการสวดมนตมีเมตตา
เอื้อเฟอผูอื่น ประกอบอาชีพท่ีสุจริต,มีความรักในครอบครัว ชอบพูดความจริงและงดเวนจากการเสพ
สิ่งเสพติดมึนเมา แตชาวพุทธยังขาดความรูความเขาอยางลึกซึ้งในการนําหลักธรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 จากขอมูลเชิงปริมาณพบวา ปจจัยที่สงผลตอรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศ
อินโดนีเซียโดยภาพรวม คือ ปจจัยการบริหารจัดการ ประกอบดวย ดานกลยุทธการจัดองคการ ดาน
ทักษะความสามารถองคการ ดานการจัดการบุคลากร และปจจัยบริบทวัฒนธรรมอินโดนีเซีย 
ประกอบดวย ดานเครือขายทางสังคม ดานชีวิตความเปนอยู ดานวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวก
กับรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียโดยภาพรวม อยางมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที ่0.05 
 โดยผูวิจัยไดสังเคราะหขอมูลที่ ไดมาทั้งหมด และจัดทําเปนรางรูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ/ประเมินและแนะนําเพื่อ
ปรับปรุงตามประเด็น ดังนี้ 
 
1 ความหมายของรูปแบบการเผยแผฯ 
 
ความหมายของ
รูปแบบการเผยแผฯ 
คือกรอบคิดเชิง
นโยบายในการเผย
แผพระพุทธศาสนา
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

     

 

 
2. วัตถุประสงคของรูปแบบการเผยแผฯ 
 
วัตถุประสงคของ
รูปแบบการเผยแผฯ 
คือ นําไปใชเปน
รูปแบบการเผยแผ
พระพุทธศาสนาใน
ประเทศอินโดนีเซีย 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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3. แนวคิดการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ ประกอบดวย 
 

แนวคิดการบริหารจัดการ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับเผยแผพระพุทธศาสนา  
2. นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนา 
3. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของ Anderson (1970) และ Owen (1933) 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Certo & Certo (2006) และ Kreitner(2007)     
6. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินองคการของ Mckinsey (1980) 
7. แนวคิดการวางแผนเชิงยุทธศาสตร และการวิเคราะห SWOT 

 
ระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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4.ปจจัยนําเขา (M) ประกอบดวยประเด็นเหลานี้ 
 
1. มหาเถรสมาคม มีความชัดเจนในนโยบายการเผยแผในประเทศอินโดนีเซีย มีความชัดเจนใน
นโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยในทิศทางการจัดการคณะสงฆไทยในตางแดน 
และการเพิ่มปริมาณพระสงฆเถรวาทในตางแดนดวยการมีพระอุปชฌายในตางแดน มีความชัดเจน
ในนโยบายการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซียดานสนับสนุนการเผยแผทั้งแนวทาง
และทิศทาง มีความชัดเจนในดานการสงเสริมการเผยแผในโรงเรียน และกิจกรรมการเผยแผ  
2. สํานักฝกอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ(ธรรมยุต)มีหลักสูตรและกระบวนการอบรมที่มี
ประสิทธิภาพในการนําความรูไปใชตามประเทศที่พระธรรมทูตไปปฏิบัติงาน มีหลักสูตรพัฒนาพระ
ธรรมทูตในดานภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลักพระพุทธศาสนา
เถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมใหพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวยทักษะการสื่อสาร 
3. พระธรรมทูตในประเทศอินโดนีเซียมีความรูความสามารถในภาษาอินโดนีเซียในระดับที่ใชงาน
ไดดี พัฒนาตนเองในดานภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ดานหลักธรรมที่แมนยําตรงตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาทพรอมสามารถประยุกตหลักธรรมใหพุทธศาสนิกชนนําไปปฏิบัติไดดวย
ทักษะการสื่อสาร พระธรรมทูตตองมีความเขาใจในวัฒนธรรมประเทศอินโดนีเซีย 
4. บุคลากรเผยแผพระพุทธศาสนา องคการชาวพุทธมีทักษะความรูความสามารถในการเผยแผ
พระพุทธศาสนา ผูบริหารองคการชาวพุทธมีความสามารถในการสรางและบริหารกลยุทธการเผย
แผพระพุทธศาสนา บุคลากรปฏิบัติงานในองคการชาวพุทธมีคุณภาพโดยไดรับการคัดเลือกและ
พัฒนาใหมีความรูความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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5.กระบวนการปฏิบัติ  (E+D+A+N) ประกอบดวยประเด็นเหลานี้ 
 
1. ดานการบริหารจัดการ (Expand ขยาย Develop พัฒนา Action กิจกรรม) 

1.1 ทักษะความสามารถขององคการ องคการพุทธศาสนิกชน คือ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา      
มีบทบาทในการเผยแผพระพุทธศาสนาทั้งโดยตรงและโดยออม 

1.2 กลยุทธการจัดการองคการจัดการองคการพุทธศาสนาใหเปนที่นาเชื่อถือ รวมกันบริหาร
จัดการการเผยแผพระพุทธศาสนา ในการดําเนินการจัดกิจกรรมเผยแผพระพุทธศาสนา 

1.3 การจัดการบุคลากร มีการพัฒนาผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในดานทักษะการเผยแผและ
การสื่อสาร ความรูในการเผยแผ การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาบุคลิกภาพให
เหมาะสม มีการอบรมผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ในประเทศอินโดนีเซีย แตงตั้งผูเผยแผ
พระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ประจําหมูบาน 
2. ดานบริบทวัฒนธรรมอินโดนีเซีย (Network เครือขาย) 

2.1 เครือขายสังคม มีการพัฒนาเครือขายสังคมเผยแผพระพุทธศาสนาโดยผานสังคมทางกลุม
ชาติพันธ กลุมธุรกิจ กลุมกิจกรรมสังคมสงเคราะห กลุมการศึกษา โดยใชกิจกรรมกลุมและ
เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน 

2.2 ชีวิตความเปนอยู เผยแผหลักพระพุทธศาสนาใหเหมาะสมในกลุมชาวพุทธที่มีวิถีชีวิตใน
เมืองใหญและในชนบท   

2.3 วัฒนธรรม เผยแผพระพุทธศาสนาที่สอดคลองกับวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุ 
 
ระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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6. ปจจัยผลลัพธ ประกอบดวยประเด็นเหลานี้ 
 

1. การพัฒนาบุคลากรมีคุณภาพ พัฒนาพระธรรมทูตและบัณฑิตะในดานภาษา เทคนิคและความ
แมนยําในหลักการเผยแผพระพุทธศาสนา พัฒนาเทคนิควิธีการผลิตพระธรรมทูตและนักเผยแผ
พระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ทั้งในประเทศและทองถิ่น พัฒนาหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตไป
ตางประเทศ(ธรรมยุต)มีประสิทธิภาพตอการนําไปใชปฏิบัติงานเผยแผในประเทศอนิโดนีเซีย 
2. กิจกรรมการเผยแผมีคุณคา การจัดกิจกรรมทําสมาธิ การจัดกิจกรรมบูชาพระรัตนตรัยในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมประกาศตนเปนพุทธมามกะ การจัดกิจกรรมการ
แตงงานแบบชาวพุทธ การนําชาวพุทธไปใหกําลังใจผูปวย การไปรวมงานฌาปนกิจศพชาวพุทธ 
การจัดงานสังคมสงเคราะหแกผูดอยโอกาส การเชิญชวนชาวพุทธบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือผูปวย 
การจัดกิจกรรมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  
3. วิธีการเผยแผมีประสิทธิภาพ หลักสูตรและสื่ออบรมผูเผยแผพระพุทธศาสนา (บัณฑิตะ) ที่เปน
อุบาสกอุบาสิกา วิธีการแสดงธรรมภายในวัด วิธีการแสดงธรรมสัญจรในบาน ในสถานที่ศึกษา 
วิธีการแสดงธรรมในโรงแรม วิธีการแสดงธรรมผานการแสดงละครเวที วิธีการแสดงธรรมผานบท
เพลง วิธีการเผยแผธรรมผานสื่ออินเตอรเน็ต วิธีการเผยแผธรรมผานสื่อสังคมออนไลน 
4. ชาวพุทธนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน การมีความเมตตา การประกอบอาชีพสุจริต การมี
ความรักในครอบครัว การมีสัจจะ การมีสติในการดําเนินชีวิต 

 
ระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

     
 
7.ปจจัยการประเมินผล ประกอบดวยประเด็นเหลานี้ 
 
1. การประเมินคุณภาพบุคลากร จากบุคลากรผูเผยแผพระพุทธศาสนาที่ไดรับการพัฒนามีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และวิธีการในการเผยแผพระพุทธศาสนา 
2. การประเมินการจัดกิจกรรม จากผูเขารวมกิจกรรมไดรับคุณคาทางจิตใจจากการเขารวมกิจกรรม 
3. การประเมินวิธีการเผยแผ จากการสามารถใหผูรับการเผยแผเขาใจหลักธรรมได 
4. การประเมินการนําหลักธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน จากชาวพุทธมีการปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได
ศึกษาในชีวิตประจําวัน 
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ระดับความคิดเห็นของทานในประเด็นนี ้
 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
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แบบประเมินความเปนไปได 
ของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 

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

วัตถุประสงคของการประเมินในครั้งนี ้
 เพื่อตรวจสอบความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
ที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นจากขอมูลที่ปรากฏ 
 
คําชี้แจง  
 ในการประเมินครั้งนี้ ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
ความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย ที่
ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นจากขอมูลการวิจัย โดยขอความอนุเคราะหไดโปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชอง
ระดับความคิดเห็นของทาน และเขียนขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการเผยแผฯ ที่กําหนดเพื่อ
การนําไปใชประโยชนในเชิงนโยบายทางการบริหารจัดการตอไป 
 ทั้งนี้ ผูวิจัยจําแนกระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ กลาวคือ หมายเลข ความหมาย คําแปล 
 5 มากที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับมากที่สุด 
 4 มาก หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับมาก 
 3 ปานกลาง หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับปานกลาง 
 2 นอย หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับนอย 
 1 นอยที่สุด หมายถึง เห็นดวยกับประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยนําเสนอในระดับนอยที่สุด 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานมา ณ 
โอกาสนี้ดวย 

          ไพฑูรย  ตรงเที่ยง 
  นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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แบบประเมินความเปนไปไดของรูปแบบการเผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย 
 

ประเด็น
ของ

รูปแบบที่
ปรากฎใน
เอกสาร
ขอมูล 

ประเด็นการประเมินความเปนไปได 

ความเหมาะสม ความถูกตอง ความเปนประโยชน ความเปนไปได 
ความงายตอการ

นําไปใช 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ความหมาย
ของ

รูปแบบฯ 

                         

วัตถุประสงค
ของ

รูปแบบฯ 

                         

แนวคิดการ
บริหาร
จัดการ 

                         

ดานปจจยั
นําเขา 

                         
 

ดาน
กระบวนการ 

                         
 

ดาน
ผลลัพภ 

                         
 

ดานการ
ประเมินผล 

                         

 
ขอขอบคุณ 



 

 

ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ – นามสกุล นายไพฑูรย  ตรงเที่ยง  
วัน เดือน ป ที่เกิด 19 สิงหาคม 2513 
สถานที่เกิด  จังหวัดสุรินทร 
ที่อยูปจจุบัน 86 หมู 6 ตําบลทัพไทย อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแกว 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2553 
 
 
พ.ศ. 2555 

 

 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย 
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2557-2559 
พ.ศ. 2559-ปจจุบัน 

 
พระธรรมทูต ประเทศอินโดนีเซีย 
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หนวยวิจัยและพัฒนาบูรการเกษตร
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน หนวยวิจัยและพัฒนาบูรการเกษตร
และสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ที่ทํางานปจจุบัน หนวยวิจัยและพัฒนาบูรการเกษตรและสิ่งแวดลอม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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